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IZVLEČEK 

Otroci s posebnimi potrebami naj bi vrtec, kot je zapisano v Beli knjigi, začeli obiskovati vsaj 

dve leti pred vstopom v prvi razred osnovne šole. Delo z otroki s posebnimi potrebami v vrtcu 

mora temeljiti na Kurikulumu za vrtce, pri tem pa je potrebno sodelovati tudi z drugimi 

strokovnimi delavci (npr. specialnimi pedagogi, psihologi, logopedi …) ter uvajati 

prilagoditve, ki jih otroci s posebnimi potrebami potrebujejo. Posebne potrebe na neki način 

zaznamujejo otroke, zato je pomembno za vsakega otroka s posebnimi potrebami sestaviti 

individualiziran program, ki predvideva dodatne prilagoditve za konkretnega otroka s 

posebnimi potrebami. Ključnega pomena za uspešen razvoj otroka na kognitivnem, 

emocionalnem in socialnem področju je tudi sodelovanje s starši otrok s posebnimi potrebami 

in starši otrok brez posebnih potreb. Pri inkluziji je bistveno vključevanje otrok s posebnimi 

potrebami v socialne odnose z drugimi. Inkluzija preprečuje izključenost posameznikov iz 

socialnega okolja. Za uspešno vključevanje otrok s posebnimi potrebami so pomembna tudi 

stališča strokovnih delavcev. Stališča so osebnostne naravnanosti vsakega posameznika, s 

katerimi se odzivamo na razmere okrog sebe in usmerjajo našo pozornost. Za stališča nimamo 

bioloških predispozicij, saj jih ustvarjamo in spreminjamo na podlagi socialno pridobljenih 

struktur. Stališča so pozitivno ali negativno naravnana in se lahko tudi spreminjajo. V 

raziskavi me je zanimalo, kakšna stališča imajo strokovne delavke v vrtcu do otrok s 

posebnimi potrebami, zato sem sestavila vprašalnik z lestvicami stališč. Vzorec raziskave je 

zajemal 126 strokovnih delavk v vrtcu. Pridobljene rezultate sem obdelala s pomočjo Excel 

datoteke in jih predstavila v tabelah in grafih. Ugotovila sem, da večini (53 %) vzgojiteljic in 

pomočnic vzgojiteljic delo z otroki s posebnimi potrebami hkrati predstavlja pedagoški izziv 

in dodatno obremenitev. Kar 21 % anketirancem pa delo z otroki s posebnimi potrebami 

predstavlja le dodatno obremenitev. Prav tako sem ugotovila, da se vzgojiteljice čutijo bolj 

strokovno usposobljene za delo z otroki s posebnimi potrebami kot pomočnice vzgojiteljice; 

teh se kar 38 % ne čuti dovolj usposobljenih za delo z otroki s posebnimi potrebami, medtem 

ko se le 12 % pomočnic vzgojiteljice čuti dovolj strokovno usposobljenih. Iz ugotovitev lahko 

povzamem, da nimajo vse vzgojiteljice pozitivna stališč do otrok s posebnimi potrebami in da 

menijo, da za delo z otroki s posebnimi potrebami potrebujejo veliko več znanja, kot ga 

dobijo med študijem.  

 

Ključne besede: stališča, otroci s posebnimi potrebami, inkluzija, vzgojiteljice predšolskih 

otrok, pomočnice vzgojiteljice 
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SUMMARY 

According to the White Paper on Education in the Republic of Slovenia, children with special 

needs should begin attending kindergarten at least two years before starting primary school. 

Working with children with special needs in kindergarten must be based on the Kindergarten 

Curriculum, while also collaborating with other specialists (such as special education 

teachers, psychologists, speech and language therapists etc.) and introducing changes required 

by children with special needs. Since children are marked with their special needs, it is very 

important to create an individual programme that includes additional adjustments for each 

specific child with special needs. Collaboration with parents of children with special needs as 

well as with the parents of children without special needs is of key importance in achieving a 

successful development of children in terms of their cognitive, emotional and social abilities. 

When it comes to inclusion, it is essential to include children with special needs in social 

relations with others. Inclusion prevents exclusion of individuals from social environments. In 

addition to inclusion, integration plays a very important role as it connects a special needs 

person/child with other children and people. Standpoints are personal attitudes of every 

individual, by means of which we respond to circumstances around us and which direct our 

attention. There are no biological predispositions for standpoints; rather, we create and change 

them based on the social structures we build throughout life. Standpoints can be positive or 

negative, and can be changed. In my research, I was interested in the standpoints cultivated by 

professional workers in kindergarten to children with special needs. I therefore composed a 

questionnaire with a scale of standpoints. The research sample included 126 professional 

kindergarten workers. I analysed data by means of Excel files and presented them in the form 

of tables and graphs. According to the results, most of the kindergarten teachers and assistants 

of kindergarten teachers (53%) regard working with children with special needs as a 

pedagogic challenge, as well as an additional burden. As many as 21% of them see working 

with children with special needs merely as an additional burden. I ascertained that 

kindergarten teachers feel more professionally qualified for working with children with 

special needs than their assistants; in fact, as many as 38% of the assistants feel that they are 

not sufficiently professionally qualified for this type of work. Only 12% of kindergarten 

teachers believe that they are sufficiently qualified for working with children with special 

needs. To summarise, not every kindergarten teacher has a positive standpoint in relation to 

children with special needs. They also think that, as regards working with children with 

special needs, they require far more knowledge than they gain while studying.  
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1 UVOD 

Za temo o stališčih strokovnih delavcev v vrtcih sem se odločila na podlagi lastnega interesa, 

saj sem med svojim delom v vrtcu videla veliko različnih odzivov na otroke s posebnimi 

potrebami, k odločitvi pa je prispevalo tudi dejstvo, da tema še ni dovolj raziskana. Menim, 

da še veliko stvari, ki se navezujejo na otroke s posebnimi potrebami, zakonsko ni 

izpopolnjenih. Pri praktičnem izobraževanju sem spoznala, da veliko vzgojiteljic skrbi, da bi v 

skupino dobile invalidnega otroka ali otroka s kakšno drugo motnjo. Tudi otroke z obliko 

avtizma nekatere vzgojiteljice zelo težko sprejmejo v svojo skupino, saj menijo, da jih otrok 

zaradi svojih odzivnih značilnosti ovira pri izvajanju dejavnosti. Posledično se s tem otrokom 

ne ukvarjajo toliko, kot bi se morale. Otroci dobro začutijo zapostavljanje, na katero se 

odzovejo tako, kakor si vzgojiteljice ne želijo. Ob dejstvu, da je čedalje več otrok s posebnimi 

potrebami vključenih v redne oddelke vrtca, menim, da vzgojiteljicam predšolskih otrok na 

področju dela z otroki s posebnimi potrebami manjka znanja. Sama sem se tega začela 

zavedati šele takrat, ko sem se v zdravstvenih ustanovah srečala s takšnimi otroki. Nekaterih 

primerov niti ni možno videti nikjer drugje kot v določenih ustanovah in zavodih. V 

diplomskem delu se bom osredotočila na stališča strokovnih delavcev v vrtcih o otrocih s 

posebnimi potrebami. Vemo, da je v vrtcih čedalje več otrok, ki imajo odločbo o usmeritvi v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ali takšnih, 

ki so brez odločbe, a vseeno potrebujejo določene prilagoditve. Med študijsko prakso sem 

spoznala, da se številne vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice čutijo premalo usposobljeni 

za delo z otroki s posebnimi potrebami, na podlagi česar sem se tudi odločila, da bom naredila 

raziskavo, v kateri bom na splošno proučila stališča vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev 

do otrok s posebnimi potrebami.  

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu bom 

opredelila otroke s posebnimi potrebami, inkluzijo ter zakonsko ureditev področja, v 

empiričnem delu pa bom na podlagi podatkov anketnega vprašalnika prišla do ugotovitev, ki 

me zanimajo – to so predvsem stališča vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev o spodbudah, 

ki jih nudijo otrokom s posebnimi potrebami; o njihovem lastnem vedenju do otrok s 

posebnimi potrebami; o njihovem mnenju o lastni usposobljenosti za delo z otroki s 

posebnimi potrebami; o stališčih vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic glede spremljanja otrok 

na področju motivacije posameznih otrok ter prilagajanja na spremembe v okolju. Zanima me 

tudi, ali vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljice delo z otroki s posebnimi potrebami 

predstavlja izziv ali breme. Prav tako me zanimajo stališča strokovnih delavcev o tem, kako 

vrstniki sprejemajo otroka s posebnimi potrebami. 
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2 INKLUZIJA 

Raziskava, ki so jo leta 2003 opravili v evropskih državah (Special Needs Education in 

Evrope, 2003 v Kavkler, 2005), je prikazala dejavnike, ki vplivajo na razvoj inkluzije v 

praksi. To so: premik od medicinske k socialno-interaktivni usmeritvi, spremembe 

zakonodaje in sistema financiranja šol s področja vzgoje in izobraževanja, razvoj kontinuuma 

oblik izobraževanja otrok s posebnimi potrebami (saj imajo drugačne vzgojno-izobraževalne 

potrebe), preoblikovanje specialnih šol v centre virov inkluzivnega izobraževanja otrok s 

posebnimi potrebami (pri čemer specialne šole pomagajo rednim šolam in vključujejo otroke 

s posebnimi potrebami) ter pravica staršev do izbire šole (Kobal Grum idr., 2006). 

Koncept in ideja inkluzije sta se najprej pojavila na Danskem. Njihov minister za socialo 

Mikkelsen je integracijo opredelil kot vključevanje oseb s posebnimi potrebami oz. 

razvojnimi motnjami. Ideja Vigotskega je bila, da sta v razvoju vsakega posameznik vzgoja in 

izobraževanje najpomembnejša, zaradi česar ne smemo delati razlik med posamezniki. Tako 

je prišlo do ideje inkluzije, ki je predstavljala nadgradnjo integracije, iz česar je sledila 

zahteva po pravičnosti šole (Opara, 2015). 

2.1 Opredelitev inkluzije 

Inkluzija je utemeljena s tremi utemeljitvami, in sicer: edukacijsko, ki se posveča 

individualizaciji in koristi vsem otrokom; socialno, ki spodbuja nediskriminacijo, in 

ekonomsko, ki predpostavlja, da stane manj, če so vsi otroci – ne glede na motnje, ki jih imajo 

– skupaj, kot če se posebej zanje ustanovi šola, ki je specializirana glede na vrste motenj. 

Inkluzija predstavlja proces in pomeni učenje o tem, kako živeti s sebi drugačnimi in kako se 

učiti o različnosti. Ukvarja se z identifikacijo in odstranjevanjem ovir, s prisotnostjo (kako in 

koliko je vključenih), napredovanjem (vseh posameznikov glede na to, koliko se naučijo) in 

participacijo, ki se navezuje na kakovost vključenosti. Inkluzija pomeni tudi preprečevanje 

izključevanja in neuspešnosti posameznikov. Nekateri slogani, ki opišejo inkluzijo, pravijo, 

da se ta začne v glavi, da ni narobe, če smo si različni, da je različnost potrebno spoštovati in 

priznavati ter da ima vsak pravico biti obravnavan in udeležen kot vsi ostali, da posameznikov 

ne deli na skupine, saj so vsi samo posamezniki (učenci). Glede na izpovedi strokovnih 

delavcev, ki delajo z otroki, velikokrat slišimo, da niso vsi primerni za reden program. 

Poznamo dve obliki integracije, in sicer: delna in popolna inkluzija. Ključni dejavniki, ki 

vplivajo na inkluzijo, so starši, učitelji, šolske oblasti, skupnost, izobraževalne institucije in 

načrtovalci programov (Opara, 2015). 

Inkluzija otrok se nanaša na kognitivne vidike, ki se navezujejo na učno uspešnost in 

konativne vidike, ki se nanašajo na vpetost v socialne odnose vsakega posameznika in 

samodejavnost. Socialna integracija naj bi bila tako predpogoj za inkluzijo. Koncept inkluzije 

temelji na preprečevanju izključenosti, razumevanju in sprejemanju različnosti. Socialna 

izključenost zmanjšuje vstopanje v odnose z drugimi osebami in lahko močno vpliva na 

nadaljnji razvoj posameznika. Socialna integracija in inkluzija sta vrednosti tistih, ki 

sprejemajo načela multikulturnosti, kulturnega napredka in antirasizma (Kobal in Kobal 

Grum, 2009). 

Predstavniki vlade so tako podpisali dokumente za nediskriminacijo in inkluzivno 
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izobraževanje vseh otrok. Ti dokumenti so: Konvencija o otrokovih pravicah, Salamanška 

deklaracija s Svetovne konference o posebnih potrebah, Listina Združenih narodov Svet po 

meri otrok in Lizbonska strategija. Inkluzivna vzgoja je pravica otrok do ustreznega 

izobraževanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, a se kljub temu pri uresničevanju pravic 

inkluzivne vzgoje pojavlja veliko ovir. Pravica do inkluzivne vzgoje in izobraževanja vsem 

otrokom omogoča, da se učijo skupaj, kar zahteva upoštevanje in spoštovanje razlik. Veliko 

strokovnih delavcev v šolah meni, da ne morejo sprejeti otroka, katerega posebne potrebe so 

precej izrazite, saj naj ne bi znali delati z njim (Kavkler, 2008, str. 8–20). 

2.2 Razvoj in uspešnost inkluzije 

Na učinkovitost izvajanja inkluzije vplivajo: poznavanje dokumentov o posebnih potrebah, 

stališča strokovnih delavcev do vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redne programe, 

obvladanje strategij za učinkovitost obravnave vsakega posameznika s posebnimi potrebami, 

ustrezna strokovna usposobljenost strokovnih delavcev ter materialni in strokovni viri. Razvoj 

inkluzije je odvisen od družbene naravnanosti do posameznikov in materialnih pogojev 

države, stališč in usposobljenosti strokovnih delavcev. Najpomembnejši dejavniki pri inkluziji 

so strategije individualizacije in diferenciacije, pri čemer je v ospredju prilagajanje učnega 

procesa, časa in pripomočkov (Košak Babuder in Velikonja, 2011). 

V inkluzivni šoli je lahko pomemeben vsak posameznik, pri čemer po svojih močeh prispeva 

k boljšim dosežkom skupine. Potrebna je sprememba stališč, saj moramo za vsakega 

posameznika odkriti možnosti, ki mu bodo omogočile uspešno vključevanje. Posamezniku 

lahko vedno ponudimo naloge, ki jih zmore, a so zato potrebne prilagoditve tako kurikuluma 

kot tudi učnih pripomočkov. Treba se je zavedati, da ne zmorejo vsi reševati nalog na isti 

način, z enakimi tehničnimi pripomočki in v enakem časovnem obdobju. Inkluzija je zelo 

povezana s stališči vsakega posameznika in celotne družbe do vključevanja otrok s posebnimi 

potrebami. Posamezniki, ki dvomijo v inkluzijo, so npr. prepričani, da bi otroci s posebnimi 

potrebami motili vrstnike ter obremenjevali učitelja, prav tako so mnenja, da bi bili ti otroci 

socialno izključeni, nesrečni in brez prijateljev, zato naj bi bilo za otroke s posebnimi 

potrebami bolje, da so vključeni v specialne šole, kjer imajo več prilagoditev, pripomočkov, 

so v manjših skupinah, pri vzgojno-izobraževalnem procesu pa jim pomagajo strokovno 

usposobljeni delavci. Te trditve so resnične le v primeru, ko je otrok zgolj fizično integriran 

med vrstnike v redni ustanovi in ni prisotne integracije. Vsak učitelj je odgovoren za izvajanje 

dobre poučevalne prakse. Veliko učiteljev še danes trdi, da niso plačani za to, da bi delo še 

dodatno prilagajali otrokom s posebnimi potrebami in da se prav tako niso izobrazili za delo z 

njimi. Šolski tim ima tako pomembno vlogo, saj mora učitelja podpirati, mu dati strokovno 

podporo, mu svetovati, kako otroka s posebnimi potrebami ustrezno vključiti v VIZ proces 

(Kavkler, 2008).  

Termin diagnoza (diagnostično ocenjevanje), ki se še vedno uporablja v paradigmi inkluzivne 

edukacije, je manj primeren, saj zajema le sposobnosti in pomanjkljivosti na določenem 

področju funkcioniranja. Danes naj bi bila bolj primerna procesna diagnostika, saj ne temelji 

na dosežku in rezultatu, temveč na procesu, ki vključuje sistematično opazovanje. Pri procesni 

diagnostiki ne ocenjujemo le rezultatov, ampak tudi način reševanja nalog, ki vključuje: 

pristop k reševanju, izpolnjevanje nalog, iskanje poti do rešitve, kakšno pomoč potrebuje 
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otrok s posebnimi potrebami in kako jo zna uporabiti. Tako je naloga vrtca spodbujanje 

razvoja vseh otrok ne glede na njihove potenciale, saj v vrtcu ni predpisanih pogojev in 

standardov za napredovanje. Otrokom s posebnimi potrebami je v vrtcu tako treba zagotoviti 

dodatno strokovno pomoč, ki se jo lahko izvaja kot učno pomoč, svetovalno storitev ali 

pomoč za premagovanje primanjkljajev. Dodatna strokovna pomoč se praviloma izvaja 

tedensko, obseg in način pa se določita z odločbo o usmeritvi v skladu s pravilnikom, ki ga 

sprejme minister, podrobneje pa se opredeli z individualiziranim programom vzgoje in 

izobraževanja. V program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo se praviloma usmerijo otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, gluhi in 

naglušni, slepi in slabovidni, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, 

dolgotrajno bolni ter otroci z avtistično motnjo. Če je otroku s posebnimi potrebami dodeljen 

spremljevalec (stalni ali začasni), se število otrok v oddelku ne zmanjša (Opara, 2015). 

Uspešnost inkluzije je povezana s tremi pogoji, in sicer biološkimi pogoji posameznika, 

socialno-emocionalnimi potrebami ter vzgojno-izobraževalnimi potrebami. Biološki pogoji 

posameznika se navezujejo na fino motoriko, sposobnosti sodelovanja in kognitivne 

sposobnosti. Socialno-emocionalne potrebe so odvisne od klime v socialnem okolju, 

učiteljevega odnosa, socialne zrelosti vrstnikov, otrokove anksioznosti, sprejetosti 

posameznika, interesov, socialnih veščin in samopodobe. Vsem tem dejavnikom se pogosto 

namenja premalo pozornosti. Največji pomen dajemo vzgojno-izobraževalnim potrebam, a se 

moramo zavedati, da je ta sklop uresničljiv le, če upoštevamo tudi biološke pogoje in 

socialno-emocionalne potrebe posameznika (Košak Babuder in Velikonja, ur., 2011). 

2.3 Integracija 

Integracija pomeni sredstvo za uresničitev socialne integracije, saj pojem uporabljamo za 

prilagoditev pogojev med prizadetimi in neprizadetimi. Integracija prav tako pomeni 

ustvarjanje pogojev, ki otrokom s posebnimi potrebami omogočajo vključitev v širše socialno 

okolje. Tako termin inkluzija kot tudi integracija v slovenski jezik prevajamo kot vključevanje 

otrok s posebnimi potrebami v redne šole (Krapše, 2004). 

Glede na otrokove posebne potrebe je potreben tudi pravi pristop za integracijo. Vzgojiteljice 

moramo otroku pomagati premagovati ovire, saj se s tem pri vsakem posamezniku povečata 

avtonomnost in občutek enakovrednosti. Takšni otroci lahko predstavljajo velik izziv, kar 

mora vzgojiteljici predstavljati možnost za dodatno usposabljanje, iskanje dodatnih metod in 

načinov dela, vsebin ter vsega, kar sodi v pedagoški proces. Ugotoviti moramo tudi, katera 

področja so otrokova močna področja in na njih graditi, kar vodi k pozitivni samopodobi. Ko 

je otrok že vključen v vrtec, se velikokrat ugotovi, kaj vse bi bilo treba spremeniti ali 

nadgraditi. To se navezuje tako na okolico vrtca in vrtec kot tudi na vsakega posameznika 

posebej. Gibalno ovirani otroci imajo možnost dobiti spremljevalca, a se težava pojavi, ko 

npr. otroci z vrtcem odidejo v vrtec v naravi, kamor spremljevalec ni dolžan iti. Spremljevalca 

ne potrebujejo samo gibalno ovirani otroci, temveč tudi npr. slepi in tisti, ki imajo različne 

motnje v hujši obliki in so lahko nevarni tako sebi kot tudi drugim (Založnik, 2006). 

Integracija otrok s posebnimi potrebami se nanaša na kognitivne vidike, ki so povezani z učno 

uspešnostjo in storilnostjo, ter konativne vidike, ki se navezujejo na vpetost posameznega 

otroka v socialno okolje in njegovo samodejavnost. Socialna integracija je ključna za razvoj 
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vključenosti otrok s posebnimi potrebami v socialno okolje. Skrb za odnose med osebami s 

posebnimi potrebami in osebami brez teh ter hkrati skrb za odnose vseh udeležencev v 

vzgojno-izobraževalnem sistemu je temelj socialne integracije. Slednja temelji na 

preprečevanju socialne izključenosti in predstavlja koncept pravic in ustvarjanja boljših 

razmer za vzgojo, izobraževanje ter razvoj otrok s posebnimi potrebami. Prav tako je socialna 

integracija temelj demokratične družbe (pomembna multikulturnost in antirasizem) (Kobal 

Grum idr., 2006). 
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3 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCU 

Termin otroci s posebnimi potrebami ali tudi otroci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi 

potrebami se je uradno pojavil leta 1980. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami jih 

je definiral kot: otroke z motnjami v duševnem razvoju, gluhe in naglušne, slepe in 

slabovidne, gibalno ovirane, dolgotrajno bolne otroke, otroke z govorno-jezikovnimi 

motnjami, otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter otroke s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja (Opara, 2015). 

Na področju otrok s posebnimi potrebami zaznamo težave terminologije. Terminologija se 

spreminja, nekateri teoretiki (npr. Petrović, Pediček) pa opozarjajo, da spreminjanje ne sme 

biti prehitro in da ga ne sme biti preveč (Opara, 2015, v Destovnik, 2002). V preteklosti so 

otroke s posebnimi potrebami poimenovali kot defektni, prizadeti, moteni, subnormalni otroci 

itd. Vsi omenjeni izrazi otroke negativno označujejo in jih posledično bremenijo, kot da so 

sami krivi, da niso »kot drugi« (Krapše, 2004). Vzroki za nezadovoljstvo z obstoječimi 

termini se oblikujejo na podlagi stališč, verovanj in odnosov. Ker se spreminja odnos do oseb 

s posebnimi potrebami, je treba spreminjati tudi pojmovanja, saj vsako pojmovanje 

predstavlja družbeni odnos (Opara Božidar v Destovnik, 2002).  

Osebe s posebnimi potrebami imajo zaradi določenih primanjkljajev, razvojnih zaostankov ali 

neugodnih materialnih in socialnih pogojev težave pri razumevanju, zaznavanju, gibanju, 

odzivanju na dražljaje, komuniciranju z okolico in tudi s sprostitvijo. Galeša meni, da ima 

otrok učne ali druge težave takrat, ko ima več težav od večine otrok njegove starosti; ima 

primanjkljaje, ki mu onemogočajo normalno izobraževanje; je star manj kot pet let in ima 

veliko težav tako v razvojnem kot tudi izobraževalnem pogledu (Krapše, 2004). 

Zaradi razvoja inkluzije je tako vse več otrok vključenih v redni program vrtcev, osnovnih in 

srednjih šol. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami iz leta 2000 je določil šest 

vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami, in sicer: program za 

predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, prilagojeni 

program za predšolske otroke, izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in DSP, 

prilagojeni izobraževalni program, posebni program vzgoje in izobraževanja ter vzgojni 

program. V izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem se lahko prilagodijo: časovna 

razporeditev pouka, organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja ter napredovanje.  

Identifikacija in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami je zapleten proces. V središču 

interesa ni več motnja, temveč nas zanima, kaj lahko posameznik zmore in na kakšen način 

lahko doseže čim boljše rezultate. Otrokom, za katere se domneva, da imajo posebne potrebe, 

se oceni njihovo funkcioniranje s t. i. začetnim ocenjevanjem, ki ima dva namena. Prvi je 

identifikacija v povezavi z uradno odločitvijo o tem, ali ima otrok posebne potrebe in kaj 

predstavljajo »dodatni viri«, ki jih potrebuje kot podporo pri učenju. Drugi je oblikovanje 

učnih oz. razvojnih programov, kjer se osredotočimo na potenciale in šibkosti otroka, na 

podlagi česar se izdela individualiziran program vzgoje in izobraževanja. Individualizacija pri 

delu z otroki s posebnimi potrebami postane vodilo v procesu vzgoje in izobraževanja. 

Individualiziran program, ki se izdela za vsakega posameznika posebej, je postal ključni 

dokument za vsakega otroka s posebnimi potrebami, saj predstavlja načrt, kako delati in 

prilagoditi razmere glede na posebne potrebe, ki jih ima posameznik. Ta dokument je tako 

rezultat timskega dela, v katerem sodelujejo vzgojitelji/učitelji, specializirani strokovnjaki, 
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(šolski) psihologi in drugi, ki delajo z otrokom in tudi njegovimi starši. Individualiziran 

program vključuje dokumentacijo o otrokovih aktualnih edukacijskih značilnostih, letne 

edukacijske cilje, kratkoročne edukacijske cilje, pokazatelje, vrste in trajanja edukacijskih 

programov ter lestvice za evalvacijo otrokovega napredka v smeri doseganja ciljev (Opara, 

2015). 

3.1 Zakonska ureditev položaja otrok s posebnimi potrebami v 

predšolskem obdobju 

Za vsakega otroka je predšolsko obdobje zelo pomembno, saj je to čas, ko se razvijajo 

funkcije in procesi, ki jih kasneje nadgrajujemo. Če nekaj zamudimo v obdobju predšolstva, 

to kasneje težko nadomestimo, v najslabšem primeru pa sploh ne moremo nadomestiti. 

Predšolsko obdobje tako predstavlja čas, ko otrok postaja socialno bitje. V Sloveniji je v vrtce 

vključenih več kot polovica vseh otrok, prav tako je v vrtce vključenih veliko otrok s 

posebnimi potrebami, kar je bistvenega pomena, saj predšolsko obdobje zanje predstavlja še 

toliko bolj pomemben del, ki vpliva na nadaljnje življenje. Otroci s posebnimi potrebami naj 

bi, tako je zapisano v Beli knjigi (2011), začeli obiskovati vrtec vsaj dve leti pred vstopom v 

prvi razred. Program predšolske vzgoje s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo je najmanj intenzivna stopnja prilagajanja otrokom s posebnimi potrebami, kar 

pomeni, da uporabljamo kurikulum za vrtce, pri čemer prilagodimo način izvajanja. 

Kurikulum je oblikovan tako, da ga je mogoče prilagoditi. Otroci z bolj izrazitimi in 

kompleksnimi posebnimi potrebami so običajno vključeni v prilagojen program za predšolske 

otroke, saj je splošni kurikulum za njih prezahteven. 1. 4. 2005 so izvedli raziskavo o 

usmerjenih otrocih s posebnimi potrebami glede na motnje. Ugotovili so, da je bilo v 

takratnem obdobju v vrtcih 814 otrok s posebnimi potrebami, od tega je bilo največ gibalno 

oviranih otrok (kar 190), sledili so otroci z govorno-jezikovnimi motnjami (151), otroci z 

mejnimi intelektualnimi sposobnostmi (110), otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju (108), 

otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju (103) ter skupine z manj kot petdeset otrok, ki so 

jih zastopali: dolgotrajno bolni, gluhi in naglušni, otroci s težjo motnjo v duševnem razvoju, 

otroci s težko motnjo v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, otroci s primanjkljaji na 

posebnih področjih učenja ter otrok z motnjo vedenja in osebnosti (Opara, 2005). 

3.2 Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo 

Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo lahko 

izvajajo vsi vrtci, kar pomeni, da gre za redne programe in skupine, v katere se lahko vključi 

eden ali več otrok s posebnimi potrebami. Redni kurikulum vrtca izvajajo vzgojiteljice in 

drugi zaposleni, za izvajanje dodatne strokovne pomoči pa lahko vrtec pridobi strokovnjaka, 

ki je določen na podlagi odločbe o usmeritvi. V vrtcih oz. skupinah, v katerih so otroci s 

posebnimi potrebami, mora vzgojitelj svoje delo prilagoditi, napotke za prilagoditev pa lahko 

dobi v Navodilih za prilagojeno izvajanje kurikuluma za vrtce z dodatno strokovno pomočjo 

za otroke s posebnimi potrebami, ki jih je leta 2003 sprejel Strokovni svet RS za splošno 

izobraževanje. Edina prilagoditev za predšolske otroke je način izvedbe in organizacija 
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programa, kamor sodi tudi zmanjševanje števila otrok v skupini, če to odredi komisija za 

usmerjanje. Na splošno je potrebam vsakega otroka treba prilagajati vse faze učenja. 

Prilagoditi je treba časovno razporeditev obravnavanja nove teme, saj je lahko veliko otrok 

zaradi terapij ali bolezni odsotnih daljše časovno obdobje. Prav tako je treba prilagoditi 

prostor (predvsem za slepe in slabovidne, gluhe in naglušne ter gibalno ovirane), pripomočke 

za senzorno ovirane (slepe in slabovidne ter gluhe in naglušne) in zagotoviti specifične 

pripomočke (kot so Braillova vrstica, Braillove karte, kocke, domine, bela palica; gluhim in 

naglušnim je treba zagotoviti čim več pisnega gradiva; gibalno ovirani otroci potrebujejo 

veliko didaktičnih pripomočkov in učil, kot so npr. komunikator, računalnik s prilagoditvami, 

multimedijska sredstva, ključne besede, druga nazorna sredstva, ustrezna osvetlitev, blazina 

za počitek; otroci z govorno-jezikovnimi motnjami potrebujejo grafoskope, video-film, 

računalnik, diktafon in kasetofon v vseh fazah učenja). Prav tako potrebujemo tudi različne 

druge pripomočke za spodbujanje motivacije otrok. Omeniti je treba še spremljevalca, ki ga 

lahko dobijo gibalno ovirani otroci. Slednjega prav tako dodeli komisija za usmerjanje 

(Opara, 2005). 

3.3 Model ocenjevanja otroka s posebnimi potrebami 

Model ocenjevanja otroka s posebnimi potrebami je model, po katerem se ocenijo potrebe 

vsakega posameznika. Sestavljajo ga štirje koraki v procesu pomoči, in sicer: ocena potreb (ki 

je uporabna tudi kot raziskovalna metoda), načrt pomoči, izvedba stališč ter evalvacija. Če 

ima oseba posebne potrebe, to hitro predstavlja tudi dodaten strošek za družino, seveda pa je 

veliko odvisno tudi od tega, kakšne so te posebne potrebe posameznika. Izvedena je bila 

anketa o potrebah, pogojih in pravicah, ki so jo izvedli v okviru invalidskih organizacij. 

Ugotovili so, da ima veliko invalidov dodatne višje stroške tako na zdravstvenem kot tudi 

socialnem področju. Če omenimo slepe in slabovidne, imajo tudi družine, v katerih so osebe s 

takšnimi potrebami, precej stroškov že samo z nakupi knjig ter učbenikov, primernih za slepe. 

Prav tako naj bi slepe osebe veliko stvari opravile preko telefona, zaradi česar se pojavijo 

dodatni stroški na računu za telefon. Prav tako je treba slepim ali slabovidnim otrokom 

zagotoviti druge pripomočke, ki jih država ne krije (brajeva vrstica, indukcijska zanka). 

Osebe, kot so npr. paraplegiki, za lažjo komunikacijo potrebujejo tudi računalnik, če je to le 

mogoče (Kobal in Kobal Grum, 2009). 

Otroci s posebnimi potrebami lahko uporabljajo računalnik, preko katerega komunicirajo s 

svojimi očmi (posledično mislimi), kar pa predstavlja precej velik strošek za starše, saj si 

računalnika nekateri ne morejo privoščiti, prav tako je tovrstna telekomunikacijska 

tehnologija precej nedostopna. 

Zaradi posebnih potreb, ki jih imajo posamezniki, se pojavi težava tudi pri integraciji in 

posledično inkluziji posameznika. Če je v določeni ustanovi oseba s posebnimi potrebami, ji 

je treba zagotoviti dostopnost do vsebin. Za slepe in slabovidne so potrebne dodatne oznake 

ali električne naprave, slepim navadno – če izpolnjujejo določene pogoje – dodelijo tudi 

spremljevalca (Kobal in Kobal Grum, 2009). 
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3.4 Sprejem v vrtec in pedagoško delo z otroki s posebnimi potrebami v 

vrtcu 

Otroci s posebnimi potrebami, invalidnostjo ter drugimi razvojnimi težavami imajo tako kot 

vsi ostali pravico do vstopa v vrtec. V Franciji se specializirajo tako, da sprejmejo eno tretjino 

otrok s posebnimi potrebami in dve tretjini otrok brez posebnih potreb. Starši se lahko na 

medicinsko socialno obravnavo obrnejo tudi sami. Službe za zaščito mater in otrok usmerjajo 

družine v ustrezno obravnavo. Prav tako je možna pridobitev začasnega varstva za otroke s 

posebnimi potrebami, če se v družini pokaže potreba po tem, a mora to odobriti komisija. Na 

voljo so tudi službe za specialno izobraževanje in nego, ki se vključujejo tako v vrtce kot tudi 

v šolo, delujejo tudi na otrokovem domu in nudijo podporo družni, pomoč pri vključevanju v 

proces, spodbujajo razvoj in zagotavljajo rehabilitacijo. Vrtec oziroma zavod mora najkasneje 

trideset dni po sprejemu otroka izdelati individualiziran program vzgoje in izobraževanja, na 

podlagi katerega določijo oblike dela na posameznih področjih vzgoje. Prav tako določijo 

načine izvajanja dodatne strokovne pomoči, posebne prilagoditve pri organizaciji in 

preverjanju ter ocenjevanju znanja ter časovni razporeditvi urnika. Za pripravo in spremljanje 

individualiziranega programa ravnatelj vrtca določi skupino strokovnih delavcev. Pri načrtu in 

izdelavi za vsakega posameznika lahko sodelujejo tudi starši otroka. Komisija za usmerjanje 

lahko določi dodatno obliko izvajanja strokovne pomoči, ki se lahko izvaja na oddelku ali 

izven oddelka (Restoux, 2010). 

3.5 Individualiziran program 

Vrtec oziroma zavod mora najkasneje trideset dni po sprejemu otroka izdelati individualiziran 

program vzgoje in izobraževanja, na podlagi katerega določijo oblike dela na posameznih 

področjih vzgoje. Prav tako določijo načine izvajanja dodatne strokovne pomoči, posebne 

prilagoditve pri organizaciji in preverjanju ter ocenjevanju znanja ter časovno razporeditev 

urnika. Ravnatelj vrtca določi skupino strokovnih delavcev za pripravo in spremljanje 

individualiziranega programa, pri izdelavi načrta pa lahko sodelujejo tudi starši posameznika. 

Komisija za usmerjanje lahko določi dodatno obliko izvajanja strokovne pomoči, ki se lahko 

izvaja bodisi na oddelku bodisi izven oddelka (Restoux, 2010). 

Ker je vsak otrok osebnost zase, je prav, da se naredi individualni program glede na raven 

znanja, ki ga otrok ima, in glede na to, kaj želimo pri otroku doseči. Za otroke s posebnimi 

potrebami se tako ne predlaga samo individualiziran program, ampak tudi individualni 

program, pri čemer se določijo predvsem metode dela, uporaba posebnih pripomočkov ter 

drugačno časovno obdobje za izvajanje dejavnosti, ocenjevanje... (Žerovnik, 2004). 

Najnovejše študije dajejo velik poudarek opolnomočenju otrok s posebnimi potrebami, ki ga 

lahko sistematično razvijamo predvsem s pomočjo individualiziranega programa (IP) in 

pripomore k boljšemu socialnemu vključevanju. V praksi žal zasledimo zelo majhno 

vključevanje učencev v IP. Zelo malo učiteljev otroke s posebnimi potrebami uči o 

samoodločanju, prav tako pri tem ne uporabljajo primernih metod (Lokar in Vrhovski, 2015). 
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3.6 Prilagoditve za otroke s posebnimi potrebami 

Vsakdo ima svoje potrebe, otroci s posebnimi potrebami pa so tisti, ki potrebujejo še toliko 

več prilagoditev za optimalni razvojni napredek. Potrebujejo vzgojno-izobraževalno 

obravnavo, ki se po kakovosti in količini navadno razlikuje od tiste, ki so jo v fazi poučevanja 

deležni njihovi vrstniki. Prav tako potrebujejo drugačne učne in tehnične pripomočke, saj npr. 

slep otrok ne more uporabljati istega učnega gradiva kot njegovi vrstniki. Otroci, ki 

potrebujejo vzgojno-izobraževalne prilagoditve, so v učnem procesu lahko uspešni, če 

upoštevamo njihove socialno-emocionalne, biološke in vzgojno-izobraževalne potrebe. Prav 

tako potrebujejo prilagoditve tudi njihovi vrstniki, a ne v tolikšni meri. Med biološke 

značilnosti sodijo senzorne sposobnosti, koncentracija, kognitivne sposobnosti in bolezen 

(npr. epilepsija), med socialno-emocionalne pogoje pa zrelost vrstnikov, zrelost otroka s 

posebnimi potrebami, anksioznost, samopodoba ter socialne veščine. Največji pomen 

pripisujemo vzgojno-izobraževalnim pogojem, pri čemer je ključen element okolje, ki mora 

biti prijetno (Kavkler, 2008). 

V slovenskem prostoru se uveljavljajo pristopi pomoči, ki poudarjajo: zagotavljanje ustreznih 

prilagoditev, tudi če otrok nima odločbe o usmeritvi; dobre poučevalne prakse, ki temeljijo na 

različnih strategijah, ki so dobre za vse otroke, ne glede na to, ali imajo ali nimajo posebnih 

potreb; uveljavljanje in izvajanje različnih oblik spremljanja otrokovega razvoja oz. napredka 

na posameznih področjih preko alternativnih in formativnih oblik; prav tako se velika vloga 

pripisuje inkluzivni vzgoji ter izobraževanju. Značilno je, da otroci s posebnimi potrebami na 

različnih področjih potrebujejo poenostavljene zapletene ter abstraktnejše naloge. Ob nudenju 

ustrezne pomoči so otroci uspešnejši, kot bi bili brez nje. Splošne prilagoditve za otroke, ki se 

počasneje učijo (povzete po Kavkler, 2004), so:  

 prilagoditve časa (pri čemer je pomembno, da ima otrok dovolj časa, da lahko nekaj 

naredi), 

 prilagoditve učnega okolja (ki nudi možnost različnih oblik dela, vrstniške pomoči in 

sodelovalno učenje), 

 prilagoditve učnih pripomočkov in gradiv, 

 prilagoditve domačih nalog in drugih obveznosti (tako, da ustrezajo zmožnostim 

otroka in so količinsko in glede na zahtevnost naloge primerne), 

 prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja (kar pride v poštev bolj za šolskega 

otroka), 

 prilagoditve učnih pristopov in metod (Slednje zajema preverjanje razumevanja, 

praktično izvajanje, življenjske naloge in aktivnosti, poenostavljene razlage, večkratno 

ponavljanje, daljši čas za izvedbo aktivnosti, načrtno organizacijo nalog, pri katerih 

otrok uspe. Tako je primeren tempo dela za otroke, ki počasneje usvajajo nova znanja, 

bistvenega pomena, prav tako pa ne smemo pozabiti na vlogo motivacije, ki daje 

otrokom voljo do dela, ki se nagradi s tem, ko otroku nekaj uspe.) (Košak Babuder in 

Velikonja, 2011, str. 244–261). 

Prilagoditi je treba tudi informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT), saj naj bi 

pripomogla k inkluzivni praksi. Danes se informacijsko-komunikacijska tehnologija še vedno 

premalo uporablja, čeprav je pri delu z otroki s posebnimi potrebami zelo zaželena. Izvedena 

je bila raziskava, v kateri je sodelovalo 36 učiteljev z različnih področij. Del raziskave se je 
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nanašal na usposobljenost in delo učiteljev z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in 

njihove poglede na potrebo po usposobljenosti na tem področju ter dejansko uporabo IKT-ja 

pri delu z otroki s posebnimi potrebami. Odgovore so pridobili s pomočjo vprašalnika 

(pilotske študije na področju rabe informacijsko-komunikacijske tehnologije pri poučevanju 

učencev s posebnimi potrebami). Podatki so pokazali, da usposobljenost za delo z IKT nujno 

ne prispeva k redni in smotrni uporabi IKT-ja pri učenju in poučevanju otrok s posebnimi 

potrebami. Prav tako so ugotovili, da imajo velik vpliv na uporabo IKT-ja učiteljeva lastna 

prepričanja, pri čemer je potreben premik od ustaljenih načinov poučevanja k novim metodam 

(Lipec, Jenko in Babnik, 2015). 

3.7 Delo s starši 

Tako v osnovni šoli kot tudi v vrtcu so se uveljavile različne oblike dela s starši. Najbolj 

poznane oblike so: skupinski roditeljski sestanek, skupinske oblike dela s starši (pri čemer se 

na podlagi aktualne vsebine oblikuje program), individualna srečanja staršev in učiteljev ter 

vzgojiteljev (na katerih se velikokrat govori o težavah), nekatere ustanove staršem omogočajo 

tudi prihod in opazovanje lastnega otroka v učilnici. Zato je zelo dobro, da starši predstavijo 

učiteljem, kaj njihov otrok potrebuje za čim boljši razvoj, hkrati pa so tudi učitelji dolžni 

staršem podati svoja opažanja. Prav tako ne smemo nikoli pozabiti s starši najprej govoriti o 

otrokovih močnih področjih in šele nato o težavah, ki jih ima (Žerovnik, 2004). 

Poznanih je več modelov vključevanja staršev. Za predšolsko obdobje je poznan model za 

zgodnje otroštvo, in sicer od rojstva do 3. leta starosti, ki se osredotoča na posvetovanje 

strokovnih delavcev s starši, pri čemer starši pomagajo sestaviti načrt, kako lahko tudi sami 

pomagajo otroku na področjih, kot so motorične spretnosti, komunikacija in socialni razvoj. 

Strokovni delavci staršem svetujejo, kako otroka spodbujati in podpirati. Predšolski 

individualiziran izobraževalni načrt za otroke v predšolskem obdobju (od 3. do 5. leta starosti) 

z izrazitimi posebnimi potrebami pripomore k intenzivni obravnavi otroka, pri čemer se 

osredotočajo na razvoj motoričnih spretnosti, komunikacije in emocij. Starši sodelujejo pri 

določanju ciljev in doma delajo z otrokom. V šolskem obdobju, tj. od 6. do 21. leta starosti, je 

v ospredju individualiziran izobraževalni načrt, ki temelji na razvijanju: komunikacije, 

motoričnih spretnosti, socialno-emocionalnih spretnosti, branja, skrbi zase, pisanja, 

matematike in napredka na ostalih področjih. Za učence, stare 14 let in več, pa pridejo v 

poštev še modeli pred poklicnih in poklicnih ciljev za pripravo na poznejše delo. Za uspešno 

delo staršev z njihovimi otroki je pomembno, da starši razumejo motnje, primanjkljaje in 

ovire, ki jih ima otrok (s posebnimi potrebami) (Clement Morrison, 2008).  

3.8 Sprejemanje drugačnega otroka v socialnem okolju 

Ljudje naj bi se že po naravi izogibali drugačnim od nas, saj drugačnost vzbudi neprijetne 

občutke in zaradi nje veliko ljudi ohrani socialno razdaljo do drugačnih. Veliko je pogojeno 

že s prepričanji, ki se izoblikujejo v zgodnjem otroštvu. Ko dobimo drugačnega otroka, se 

spremenijo pogledi, npr. pogled na prizadetost, invalidnost in različne bolezni. V praksi 

srečamo veliko neprimernih odzivov, kot so npr. ignoriranje, izogibanje, obračanje glave, 

umikanje pogleda, pretvarjanje (kot da je vse normalno), zgražanje, posmehovanje, 
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pomilovanje, nenadni molk, šepetanje itd. Ker otroci prevzemajo vzorce vedenja svojih 

staršev, je pomembno, da otrokom na pravilen način predstavimo drugačne ljudi. Bolj kot se 

bomo z otrokom pogovarjali o drugačnosti, laže jo bo sprejel. Otroku tako s svojim vzgledom 

dajemo prijeten občutek in zato mu posledično ni neprijetno, ko je v stiku z drugačnimi 

ljudmi. Tako lahko starši z otrokom govorijo o drugačnosti na samem, lahko pa tudi prosijo 

drugačno osebo, da otroku na primeren način razloži, zakaj je takšna. Prav tako je zelo dobro, 

če se že znotraj ožje družine pogovorimo o drugačnosti in o tem, da smo si ljudje različni 

(Dodič, 2016). 

Ko se učitelj ali vzgojitelj sreča z otrokom s posebnimi potrebami, se lahko vpraša, ali bo 

sploh znal poučevati otroka, ki je drugačen. Vzgojitelj lahko tudi podvomi o svoji 

usposobljenosti. Včasih se morajo tako vzgojitelji in učitelji soočiti tudi s svojimi predsodki 

in stereotipi. Pri soočanju so lahko v pomoč priporočila za ravnanje z otroki s posebnimi 

potrebami, ki se nanašajo na stališča, normalizacijo, ugotavljanje težav in poučevanje. Večina 

otrok z učnimi težavami ima enake čustvene in socialne potrebe, potrebe po varnosti, 

sprejetosti, druženju z vrstniki in spoznavanju novih stvari. Od vrstnikov se ponavadi 

razlikujejo samo po določeni značilnosti, ki zahteva prilagoditve. Pomembno je, da vzgojitelji 

in učitelji sprejemajo otroke s posebnimi potrebami kot otroke brez posebnih potreb in pri 

posamezniku spoznajo njegovo stanje oziroma težave, posebne vzgojno-izobraževalne 

potrebe in močna področja, na podlagi česar načrtujejo delo s posameznim otrokom. Učitelj, 

ki dela z otrokom s posebnimi potrebami, je upravičen do dodatnega izobraževanja, ki mu 

omogoči kakovostno pedagoško delo. Prav tako je pomembno sodelovanje s starši, ki 

strokovne delavce seznanijo z otrokovimi močnimi področji oz. s področji, ki mu še ne gredo. 

Vedno je treba izkoristiti močna področja posameznika in graditi na njih (Peklaj, 2016).  

V nadaljevanju predstavljam nekatere ugotovitve raziskave o otrocih s posebnimi potrebami, 

in sicer glede značilnosti socialne integracije in sprejemanja vrstnikov otrok s posebnimi 

potrebami. Raziskavo so leta 2005 izvedli v vrtcih z območja Ljubljane. V vzorec je bilo 

vključenih 50 otrok s posebnimi potrebami. Za vsakega otroka je vzgojitelj izpolnil vprašalnik 

o otrocihh s posebnimi potrebami, na podlagi katerega so pridobili podatke. Ugotovili so, da 

otrok s posebnimi potrebami potrebuje nenehne spodbude in zaposlitev vseh svojih čutov. 

Pomembno je razvijati koncentracijo in pozornost ter vztrajati pri dejavnostih, ki jih izvajamo. 

Prav tako pa je pomembno tudi ustrezno načrtovanje individualnih spodbud. K uspešni 

socialni integraciji prispevajo tudi primerno organizirane prostočasne dejavnosti. Organizacija 

prostega časa je bolj pomembna v šoli kot v vrtcu, saj je v šoli več delovnega oz. učnega časa 

in manj prostega časa, medtem ko je v vrtcu več prostih kot organiziranih aktivnostih. 

Pomembno je tudi upoštevanje načela kooperativnosti, ki pravi, da moramo sodelovati, če 

želimo doseči skupne cilje. Prav tako je bistvenega pomena načelo odgovornosti, ki se 

postopoma razvija že v predšolskem obdobju, a se pri otrocih s posebnimi potrebami razvija 

počasneje, zato mora vzgojitelj vedno intenzivno spodbujati odgovornost v vseh življenjskih 

situacijah. Vprašanje pa je, ali so vrtci in šole pripravljeni sistemsko vključevati otroke s 

posebnimi potrebami v dejavnosti, saj ti pogosto ne želijo sodelovati ali česa narediti, ko so 

na vrsti, zato bi bilo treba v vrtcih in šolah za delo z otroki s posebnimi potrebami pritegniti 

strokovne delavce, ki imajo več znanja in izkušenj (Kobal Grum idr., 2006) ali pa jih 

primerno usposobiti za motiviranje otrok s posebnimi potrebami za različne dejavnosti, s 

katerimi bi ti razvijali svoje kompetence (Kobal Grum idr., 2006).  
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4 ZAKONSKA UREDITEV POLOŽAJA OTROK S 

POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCIH IN ŠOLAH 

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je sprejel nekaj dokumentov, ki 

se navezujejo na otroke s posebnimi potrebami v vrtcih in osnovnih šolah. Namenjeni so 

predvsem strokovnim delavcem v predšolski vzgoji, devetletni osnovni šoli in osnovnošolskih 

programih posebnih šol (Kobal Grum idr., 2006). 

4.1 Bela knjiga 

V Beli knjigi je poglavje o vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami posebej 

opredeljeno. Cilji vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami se nanašajo na 

enakovredno obravnavo vsakega posameznika, omogočanje strokovne pomoči, sodelovanje s 

starši, zagotavljanje obravnave in poučevanja z najučinkovitejšimi metodami in pristopi, ki 

morajo biti strokovno argumentirani. Sodelovanje z vsemi strokovnjaki mora biti v otrokovo 

korist (Bela knjiga, 2011). 

4.2 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami v 2. členu opredeljuje, kdo so otroci s 

posebnimi potrebami. To so: slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z motnjami v 

duševnem razvoju, dolgotrajno bolni otroci, gibalno ovirani otroci, otroci z motnjami vedenja 

in osebnosti ter otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (Prispevki k 

posodobitvi pedagoških študijskih programov II, 2007). 

Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami v 2. členu iz leta 2011 pa opredeljuje, da 

so otroci s posebnimi potrebami: »otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni 

otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-

jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in 

izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja 

oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja« (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami, 2011). 

V Sloveniji lahko otroke s posebnimi potrebami usmerjajo v programe s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno pomočjo, prilagojene programe, ki ne zagotavljajo pridobitve 

enakovredne izobrazbe, in prilagojene programe, ki omogočajo pridobitev enakovredne 

izobrazbe ter posebne vzgojne programe in možnost prehajanja med njimi (Kobal Grum idr., 

2006). 

4.3 Kurikulum za vrtce 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki predstavlja vsem delavcem strokovno podlago 

za delo v vrtcih. Omeniti je treba dva dodatka h kurikulumu, in sicer: Kurikulum za vrtce v 

prilagojenem programu za predšolske otroke in Navodila h kurikulumu za vrtce v programih s 
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prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami 

(Kurikulum za vrtce, 1999). 

Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke 

Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke (2006) se osredotoča na 

cilje kurikuluma za vrtce in specifične cilje, ki so pomembni za otroke s posebnimi potrebami, 

saj upoštevajo specifične posebnosti vsakega posameznika oziroma otroka. Prav tako so 

pomembna načela uresničevanja ciljev Kurikuluma za vrtce v prilagojenem programu, in 

sicer: načelo inkluzije, načelo demokratičnosti in pluralizma, načelo odprtosti kurikula, 

avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev vrtca, načelo enakih 

možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma, načelo 

omogočanja izbire in drugačnosti, načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti, načelo 

uravnoteženosti, načelo strokovne utemeljenosti prilagojenega programa, načelo pogojev za 

uvedbo novega kurikula, načelo pogojev za uvedbo prilagojenega programa, načelo 

horizontalne povezanosti, načelo vertikalne povezanosti oz. kontinuitete, načelo sodelovanja s 

starši, načelo sodelovanja z okoljem, načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske 

vzgoje ter strokovnega izpopolnjevanja, načelo kritičnega vrednotenja, načelo razvojno-

procesnega pristopa, načelo aktivnega učenja in zagotavljanje možnosti verbalizacije in 

drugih načinov izražanja, načelo celovitosti ter načelo individualizacije. Upoštevati je treba 

tudi cilje s področij dejavnosti kurikuluma, in sicer: matematike, jezika, gibanja, narave, 

družbe in umetnosti (Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke, 

2006). 

Navodila h Kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami 

Navodila h Kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo za otroke s posebnimi potrebami so namenjena strokovnim delavcem vrtca, ki imajo 

v svoji skupini oz. v svojih oddelkih vključene otroke s posebnimi potrebami, in zajema 

prilagoditve, ki so predstavljene posebej. Poleg načel, omenjenih v Kurikulumu, so 

pomembna še: načelo pravočasne usmeritve v ustrezen program predšolske vzgoje, načelo 

inkluzije, načelo interdisciplinarnosti, načelo individualizacije, načelo celovitosti, načelo 

kontinuiranosti programov in načelo timskega dela. Omenjeni so tudi specifični pristopi za 

delo z otroki s posebnimi potrebami ter vloga odraslega (Navodila h Kurikulu za vrtce v 

programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi 

potrebami, 2003). 
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5 STALIŠČA 

Têrmin stališče je psihološki pojem, ki predstavlja osebnostno lastnost, ki se gradi na podlagi 

vpliva socialnih dejavnikov. Stališča so rezultati socialne konstrukcije človeka, za katera 

nimamo bioloških predispozicij, kar pomeni, da so socialno pridobljene strukture, ki jih 

spreminjamo in oblikujemo skozi naše življenje (Ule, 2009).  

Stališča so nagnjenja oseb k negativnemu ali pozitivnemu odzivanju na neke razmere, 

socialno dogajanje in ljudi. Posebna vrsta stališč so predsodki, ki jih imamo ljudje brez 

primernih argumentov že vnaprej, sami pa jih lahko na podlagi različnih dejavnikov 

oblikujemo ali preoblikujemo (Musek in Pečjak, 2001). 

V psihologijo sta pojem stališče vpeljala William Thomas in Florian Znaniecki, saj sta želela 

pojasniti probleme poljskih imigrantov z vključevanjem v ameriško družbo. Od takrat naprej 

je interes za stališča v socialni psihologiji naraščal (Ule, 2009).  

Pomembno je vedeti, da stališč ne moremo neposredno opazovati, saj lahko o njih samo 

sklepamo na podlagi vedenja osebe. Stališča so tako dejavniki vedenja in delovanja, so način 

reagiranja in jih pridobivamo tekom življenja (Ule, 2004). 

5.1 Komponente stališč 

Stališča delimo na tri komponente, in sicer: vedenjsko, čustveno in spoznavno. Spoznavno 

komponento imenujemo tudi kognitivna komponenta in vključuje znanje ter sodbe o 

predmetu stališča, pri čemer so podatki lahko pomanjkljivi ali pa celo popolnoma napačni. 

Vedenjska ali dejavnostna (tudi akcijska) komponenta pomeni posameznikovo pripravljenost 

na delovanje, na primer to, da posameznik zagovarja čistilne akcije in se jih je pripravljen 

udeležiti, ne le govoriti, da mora biti okolje čisto in urejeno. Potem imamo še čustveno 

komponento, ki v posameznikih v povezavi z določenimi stališči vzbuja čustva, ki jih 

razdelimo na pozitivna ali prijetna ter na negativna ali neprijetna (Musek in Pečjak, 2001). 

Kognitivne komponente stališč vključujejo vedenja, znanja, izkušnje in vrednotne sodbe ter 

argumentiranje. Vsako stališče se tvori na podlagi tega, kar poznamo in vemo. Stališča, ki se 

oblikujejo na podlagi nevednosti, se imenujejo predsodki. Čustvena ali ocenjevalna 

komponenta stališč predstavlja ocenjevanje in občutja, ki so lahko pozitivno ali negativno 

usmerjena. Med temi tremi komponentami stališč obstaja močna povezanost, intenzivnost 

posamezne komponente pa je odvisna od razmer in stališč (Ule, 2004). 

 

5.2 Funkcije stališč 

Zgoraj naštete komponente stališč delujejo usklajeno, a ne vedno. Vedenje se včasih ne ujema 

z besednimi izjavami. Npr. večina voznikov zagovarja, da je treba voziti varno in po 

predpisih, a jih kljub temu kar nekaj ne upošteva varnosti in predpisov. Ljudje smo naravnani 

tako, da imamo z ljudmi, s katerimi se družimo, vsaj nekaj skupnih stališč. Na podlagi lastnih 

stališč se posamezniki tudi branijo in tako npr. kadilci trdijo, da kajenje ne škoduje zdravju, 

saj si želijo ohraniti ugledno samopodobo (Musek in Pečjak, 2001). 

Vprašanje, čemu služijo stališča, so si zastavili mnogi socialni psihologi. Njihova teza je bila, 
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da ljudje sprejemajo različna stališča glede na zadovoljevanje lastnih motivov. Tako naj bi 

nezaposleni volili tiste, ki obljubljajo prosta delovna mesta, podjetniki pa tiste, ki obljubljajo 

več gospodarske svobode. Stališča prav tako vplivajo na učenje in pomnjenje, saj si hitreje 

zapomnimo tiste stvari, ki se skladajo z našimi stališči. Hkrati so stališča tudi tista, ki 

usmerjajo našo pozornost (Ule, 2009). 

Psiholog Daniel Katz v svoji teoriji o funkcionalni naravi stališč opredeljuje in pojasnjuje štiri 

funkcije stališč, in sicer: obrambno funkcijo, vrednotno-ekspresivno funkcijo, instrumentalno 

ali prilagoditveno funkcijo ter kognitivno funkcijo. Pri obrambni funkciji so v ospredju 

obrambni sistemi vsakega posameznika, ki služijo za lastno obrambo, pri čemer lahko 

posameznik lastne slabe lastnosti preslika na drugega. Tako na primer alkoholik obsoja druge 

alkoholike, da preveč pijejo. Pri vrednotno-ekspresivnih funkcijah sta v ospredju občutka 

samoizražanja in samorealizacije, kar posameznik doseže tako, da izraža tista stališča, za 

katera meni, da predstavljajo njega samega, s čimer izraža samospoštovanje. Pri 

instrumentalni ali prilagoditveni funkciji gre za družbeno prilagajanje stališč, pri kognitivni 

funkciji pa za organizacijo ter strukturiranje predstave o svetu (Ule, 2004). 

5.3 Dejavniki vpliva na stališča 

Najbolj se spreminjamo v svoji mladosti. Poznamo dva večja vpliva na spreminjanje. Prvi je 

vpliv propagande ter reklam, drugi pa vpliv vzgoje, poučevanja in prosvetljevanja. Za 

propagando in reklamo je značilno nenehno ponavljanje in širjenje stališč množici. Poznamo 

prikrito propagando, pri kateri cilj ostaja nejasen, in odkrito propagando, ki jo velikokrat 

zaznamo pri volitvah (prikrita propaganda ima pogosto večji učinek od odkrite). Pri vzgoji, 

poučevanju in prosvetljevanju ne gre za propagando, saj je zanje značilno samostojno 

odločanje, razumevanje ter mišljenje (Musek in Pečjak, 2001). 

Socialna psihologija zajema posameznikovo doživljanje in delovanje z njegovim socialnim 

kontekstom. Gre predvsem za posameznikov vpliv na okolico in vpliv okolice na 

posameznika, kar lahko povežemo tudi z oblikovanjem lastnih stališč. Na stališča – in v 

povezavi z njimi na obnašanje – vplivajo predvsem okoliščine, značilnosti stališč, osebnostne 

lastnosti in stopnja vpletenosti posameznika v vsebino stališč. Pogoji spreminjanja stališč so: 

okoliščine, osebnostni faktorji in stopnja vpletenosti posameznika. Naše vedenje pomembno 

oblikuje okolje, v katerem živimo, pri čemer se pojavljajo različna stališča, nakar si tudi vsak 

posameznik oblikuje svoja stališča. Stališča so tako trajni sistemi pozitivnega in negativnega 

ocenjevanja, občutenja in aktivnosti posameznika v odnosu do različnih socialnih situacij in 

objektov, kar lahko povežemo s prepričanji, mnenji in vrednotami posameznika. Stališča 

lahko nihajo glede na intenziteto vse do zelo ekstremnih, tako v pozitivnem kot v negativnem 

smislu. Na spreminjanje stališč vplivajo skupine, ki jim pripadamo, mediji ter osebnostne 

lastnosti in značilnosti, kamor sodijo predvsem izkušnje, trenutne potrebe in motivacija 

posameznika (Ule, 1997). 

Spreminjanje stališč se povezuje s spreminjanjem socialnega okolja in sistema. Na 

spreminjanje in oblikovanja stališč vplivajo skupinska pripadnost, kamor sodita primarno in 

sekundarno okolje, informacije in znanja, ki jih pridobimo od medijev in izobraževalnih 

institucij, ter osebnostne značilnosti, kamor spadajo izkušnje, želje, potrebe in samopodoba 

(Ule, 2009). 
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5.4 Oblikovanje stališč 

Na podlagi iz okolja prejetih novic si sčasoma vsak posameznik oblikuje stališče, ki vsebuje 

sprejemljiv in odklonilen odnos posameznika do določenih stvari. Ljudje se že v družini 

učimo določenih vrednot in tudi sprejemanja drugačnih ljudi in različnosti, ki za mnoge 

predstavlja nekaj pošastnega in odpor vzbujajočega. Drugačnost osebe s posebnimi potrebami 

je v tem, da se mora soočiti z zmanjšanimi zmožnostmi in različnimi pogledi ljudi na to. 

Velikokrat se zgodi tudi, da ženske obtožujejo sebe, ker so rodile otroka s posebnimi 

potrebami. Prav tako se pojavijo tudi dvomi iz socialnega okolja, zakaj se je rodil takšen 

otrok, veliko vernih ljudi pa otrokove posebne potrebe povezuje tudi z grehom in kaznijo. Na 

temo drugačnosti so bile napisane tudi pravljice, kot je na primer pravljica Grdi raček. Odpor 

do drugačnosti se pogosto pojavlja v naši podzavesti. Velikokrat starši, ne da bi se zavedali, 

svoje strahove do drugačnosti prenašajo na svoje otroke. Dogaja se, da se staršem, ki so imeli 

odpor do otrok s posebnimi potrebami, rodi prav otrok s posebnimi potrebami. Takrat se 

morajo starši soočiti s svojim odporom in pripraviti tako sebe kot tudi okolico na sprejem in 

življenje s takšnim otrokom. Prav tako je naloga staršev, da preprečijo kakršno koli 

izključevanje takšnega otroka (Restoux, 2010), za kar so pomembni tudi vzgojitelji ter 

kasneje učitelji, saj imajo prav slednji pomembno vlogo v življenju otrok in lahko vplivajo na 

njihov tok sprejemanja drugačnosti. Prav tako morajo biti vzgojitelji tudi podporniki in 

zagovorniki tega, da je drugačnost nekaj dobrega. Vedeti je treba, da je vsak otrok edinstven 

in poseben na svoj način, treba se je le naučiti sprejemati drugačnost. Novica o invalidnosti ali 

posebnih potrebah otroka veliko staršev šokira ne glede na to, kdaj za to izvedo. Pomemben 

vpliv na sprejemanje takšnega otroka predstavlja tudi vpliv okolja in ljudi, s katerimi imajo 

starši stik, najbolj pomembno pa je, da starši svojega otroka sprejemajo takšnega, kakršen je, 

saj ga le tako lahko sprejme tudi širše okolje (Restoux, 2010). 

5.5 Spreminjanje stališč 

Poznamo dve smeri spreminjanja stališč, in sicer centralno in periferno smer. Stališča, ki se 

spreminjajo po centralni poti, so trajnejša, saj potekajo na podlagi aktivnega razmisleka, 

medtem ko se do stališč, oblikovanih po periferni smeri, pride na podlagi sprememb zaradi 

neracionalnih razlogov, ker je npr. lažje sprejeti drugačno stališče kot pa zagovarjati svoje 

lastno. Stališča, ki jih v procesih socializacije usvajamo celo življenje, imajo vpliv na vedenje 

vsakega posameznika, saj vplivajo na pozornost, zato se lažje učimo in si hitreje zapomnimo 

tiste stvari, ki se skladajo z našimi stališči (Ule, 1997). 

Osebe, ki imajo pozitivno samopodobo in višjo stopnjo samozavesti, so bolj usmerjene k trdni 

strukturi stališč. Da si človek lahko oblikuje stališča, so pomembni neposredne izkušnje in 

znanje. Tako na primer osebe, ki so v dvomih ali je neki izdelek dober ali ne, podležejo 

brezplačnemu vzorcu, ki jim ga pošlje trgovec. Včasih je dovolj, če osebo večkrat 

izpostavimo istemu pogledu oz. sporočilu, saj naj bi se na podlagi tega že izoblikovala 

pozitivna stališča do objekta sporočila. Kasnejše raziskave so to tezo potrdile v primeru, da 

pride do identifikacije objekta sporočila s človekovimi implicitnimi ocenami. Ponavljanje 

istega dražljaja lahko vpliva na spreminjanje stališč. Pogosto ljudje posnemajo tudi vzore in 

posledično sprejemajo stališča vzorov oz. oseb, ki so jim pomembne (Ule, 2009). 
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6 EMPIRIČNI DEL 

6.1 Namen  

Stališča strokovnih delavcev v vrtcu do otrok s posebnimi potrebami v vseh treh 

komponentah (kognitivni, čustveni in vedenjski) pomembno prispevajo k načinu obravnave in 

pedagoškemu delovanju na tem področju. Namen raziskovalnega dela je bil ugotoviti, kakšna 

(pozitivna ali negativna) stališča imajo vzgojiteljice predšolskih otrok in pomočnice 

vzgojiteljice do otrok s posebnimi potrebami. Raziskala sem tudi, ali se za delo z OPP 

strokovne delavke v vrtcu počutijo dovolj strokovno usposobljene, zanimale pa so me tudi 

razlike v stališčih do OPP glede na delovno mesto, delovno dobo in stopnjo izobrazbe 

strokovnih delavk v vrtcu. 

6.2 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

S pomočjo raziskovalnih vprašanj sem v diplomskem delu želela ugotoviti razlike in 

podobnosti med stališči vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice. Raziskovalnim vprašanjem 

sem dodala še bolj podrobne cilje, ki sem jih želela raziskati. 

 

R1: Kakšna stališča imajo strokovne delavke v vrtcu do otrok s posebnimi potrebami? 

 Ali imajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice pozitivna ali negativna stališča do 

otrok s posebnimi potrebami? 

 Ali vzgojiteljice sprejemajo otroke brez posebnih potreb enako kot otroke s posebnimi 

potrebami? 

 Ali pomočnice vzgojiteljice sprejemajo otroke brez posebnih potreb enako kot otroke s 

posebnimi potrebami? 

 

R2: Kako strokovne delavke v vrtcu ocenjujejo svojo strokovno usposobljenost za delo z 

otroki s posebnimi potrebami? 

 Ali se vzgojiteljicam zdi, da so dovolj usposobljene za delo z otroki s posebnimi 

potrebami? 

 Ali se pomočnicam vzgojiteljice zdi, da so dovolj usposobljene za delo z otroki s 

posebnimi potrebami? 

 Ali se vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljice zdi, da potrebujejo več znanja, kot 

ga dobijo med študijem? 

 

R3: Kako strokovne delavke v vrtcu zaznavajo in doživljajo pedagoško delo z otroki s 

posebnimi potrebami? 

 Ali se vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljice delo z otroki s posebnimi potrebami 

zdi pedagoški izziv? 

 Ali se vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljice delo z otroki s posebnimi potrebami 

zdi dodatna obremenitev? 

 Ali se vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljice delo z otroki s posebnimi potrebami 
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zdi tako dodaten pedagoški izziv kot obremenitev hkrati? 

 

H1: Večina strokovnih delavk v vrtcu ima do otrok s posebnimi potrebami in pedagoškega 

dela z njimi pozitivna stališča.  

 

H2: Diplomirane vzgojiteljice predšolskih otrok in pomočnice vzgojiteljice se v stališčih do 

otrok s posebnimi potrebami in pedagoškega dela z njimi statistično pomembno ne 

razlikujejo.  

 

H3: Večina strokovnih delavk v vrtcu se čuti dovolj usposobljena za delo z otroki s posebnimi 

potrebami. 

 

H4: Večini strokovnih delavk v vrtcu otrok s posebnimi potrebami predstavlja pozitivni 

strokovni izziv.  

 

H5: Stališča strokovnih delavk v vrtcu do otrok s posebnimi potrebami in pedagoškega dela z 

njimi se glede na delovno dobo in stopnjo izobrazbe statistično pomembno ne razlikujejo.  

 

6.3 Spremenljivke 

Spremenljivke, ki jih analiziram, so predvsem ordinalne, ki so značilne za lestvice, pri katerih 

lahko vrednosti razdelimo glede na stopnjo strinjanja (lestvice Likertovega tipa). Nekaj pa je 

tudi nominalnih spremenljivk, ki se pojavijo predvsem pri vprašanjih, kjer sta možna samo 

dva odgovora (na primer da ali ne). 

6.4 Raziskovalna metoda 

Raziskava je kvantitativne narave, saj gre za zbiranje podatkov predvsem s splošnimi 

anketnimi vprašanji in lestvicami stališč. Raziskava v okviru tega diplomskega dela temelji na 

statistični in vsebinski analizi 126 anketnih vprašalnikov, ki so jih rešili strokovni delavci v 

vrtcu na delovnih mestih vzgojiteljice predšolskih otrok in pomočnice vzgojiteljice. 

Raziskovalni vzorec je tako zajemal tri različne vrtce v Sloveniji (Vrtec Ciciban v Ljubljani, 

vrtec Zagorje in vrtec Vransko), v sklopu teh pa različne enote. Skupaj je bilo v reševanje 

oddanih 218 anketnih vprašalnikov, izpolnjenih pa 126, kar predstavlja 53 % oddanih 

vprašalnikov.  

Podatke iz rezultatov anket sem statistično obdelala. Rezultate, tabele in grafe sem naredila s 

pomočjo programov IBM SPSS verzije 24 in Microsoft Excel 2017. 

Hipoteze sem preverjala s frekvenčno analizo in s pomočjo statističnih testov primerjave po 

parih. V vseh statističnih testih sem uporabila mejo statistične značilnosti p na vrednosti 0,05. 

To pomeni, da sem, če je statistični test vrnil vrednost statistične značilnosti p pod vrednostjo 

0,05, zaključila, da obstajajo statistično značilne razlike. Pri primerjavi dveh vzorcev sem 

uporabila Studentovo t-test metodo za neodvisne vzorce. Ta metoda se uporablja, ko imamo 

normalno porazdeljene podatke in primerjamo dve skupini, ki sta nepovezani (ena skupina je 
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bila izpostavljena enim pogojem, druga skupina pa drugim pogojem). Ničelna hipoteza 

Studentove t-test metode za neodvisne (nepovezane) vzorce je, da statistično značilnih razlik 

med skupinama ni. Alternativna hipoteza je torej, da razlike obstajajo. Pri preverjanju, ali 

določena vrednost vpliva na rezultat druge vrednosti, pa sem uporabila Pearsonov hi-kvadrat 

test neodvisnosti (χ
2
 test, angl. Pearson Chi-square for independence test), ki uporabi tabelo 

porazdelitve za preverjanje ujemanja med pričakovanimi frekvencami in dejanskimi 

frekvencami odgovorov. Ničelna hipoteza hi-kvadrat testa je, da med spremenljivkami ni 

povezave, alternativna pa je, da sta spremenljivki povezani. 

6.5 Vzorec  

V vzorec so bile vključene vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice iz treh različnih vrtcev. V 

vzorcu je sodelovalo 126 strokovnih delavcev. Ker prevladuje ženski spol, bom uporabljala 

izraza vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice.  

 

 

6.6 Raziskovalni pripomoček 

Za raziskovalni pripomoček sem si izbrala anketni vprašalnik, sestavljen iz osnovnih vprašanj 

in lestvic stališč (Likertovega tipa). Zanimali so me podatki o spolu, delovnem mestu, 

izobrazbi in starosti, da sem jih nato lahko primerjala pri določenih stališčih. 

 

 

 

Slika 6.1: Število vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice 

 

Iz slike 1 je razvidno, da je bilo anketiranih 126 strokovnih delavcev vrtca. Od tega je bilo 

točno 50 % (63) vzgojiteljic in 50 % (63) pomočnic vzgojiteljice. Iz tabele 1 v prilogi je 

razvidno, da je bilo izmed vseh anketirancev 98 % žensk (123 anketiranih) in 2 % moških 

(trije anketirani). 
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Slika 6.2: Stopnja izobrazbe v povezavi z delovnim mestom 

 

Ugotovila sem, da ima največ anketirank narejen visokošolski študij, saj to predstavlja 34,1% 

(43), najmanj pa univerzitetni študij z dokvalifikacijo PIPV v 4%, katerega ima pet 

anketirank, in magistrski bolonjski študij, katerega ima prav tako pet anketirank, kar so 4% in 

sicer štiri vzgojiteljice in ena pomočnica vzgojiteljice. Med pomočnicami vzgojiteljice pa jih 

ima kar 32 drugo srednjo šolo z dokvalifikacijo, kar predstavlja dobro polovico vseh 

anketiranih pomočnic vzgojiteljice.  
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Slika 6.3: Delovna doba v povezavi z delovnim mestom (vzgojiteljica in pomočnica 

vzgojiteljice) 

 

Največ anketiranih oseb skupaj (vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice) ima od 11 do 20 let 

delovne dobe, najmanj pa od 0 do 3 leta. Prav tako ima najmanj vzgojiteljic od 0 do 3 leta 

delovne dobe. Najmanj pomočnic vzgojiteljice pa ima od 21 od 30 in več od 31 let delovne 

dobe. Največ vzgojiteljic ima 4–10 let delovne dobe, največ pomočnic vzgojiteljice pa 11–20 

let delovne dobe. 

6.7 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Anketa je bila izvedena aprila 2017. Anketne vprašalnike v tiskani obliki sem osebno 

dostavila v vrtec Ciciban, vrtec Zagorje in vrtec Vransko, vodstvo vrtcev pa jih je dostavilo v 

vse njihove enote. Vprašalniki niso vključevali osebnih podatkov, s čimer je bila zagotovljena 

anonimnost reševanja. V empiričnem delu bom z anketnimi vprašalniki pridobljene podatke, 

ki jih bom obdelala s pomočjo programa Microsoft Excel, in iz njih izhajajoče ugotovitve 

predstavila v tabelah in grafih. Dobljene podatke vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic sem 

primerjala med seboj ter statistično testirala razlike med njimi glede na delovno dobo in smer 

izobrazbe s pomočjo programa Excel. 
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6.8 Rezultati in interpretacija 

Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu in skupini 

 
 

Slika 6.4: Otroci s posebnimi potrebami v vrtcih 

 

Kar 9,5% (12) anketiranih oseb skupaj trdi, da v njihovem vrtcu ni otrok s posebnimi 

potrebami. Zanimivo je, da glede na to, da je anketiranih enako število vzgojiteljic kot 

pomočnic vzgojiteljice, kar 6,3% (8) vzgojiteljic trdi, da nimajo v vrtcu otrok s posebnimi 

potrebami, medtem ko to trdijo tudi 3,2% (4) pomočnic vzgojiteljice. Ostalih 90,5% (114) 

anketiranih, od tega 43,7% (55) vzgojiteljic in 46,8% (59) pomočnic vzgojiteljice, pa trdi, da 

imajo v vrtcu otroke s posebnimi potrebami. Navedbe strokovnih delavk, koliko otrok s 

posebnimi potrebami imajo v vrtcu, pa so nihale od enega do triintrideset.  
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Tabela 6.1: Število OPP v vrtcu po mnenju vzgojiteljic 

Število 

OPP v 

vrtcu 

 

Frekvenca 

1 3 

2 4 

3 2 

4 1 

5 6 

6 5 

7 3 

10 3 

15 3 

18 1 

20 1 

30 8 

32 1 

33 3 

 

Tabela 6.2: število OPP v vrtcih po mnenju pomočnic vzgojiteljice 

Število 

OPP v 

vrtcu 

Frekvenca 

1 7 

3 2 

4 1 

5 5 

6 2 

7 2 

10 2 

15 1 

20 3 

25 1 

30 11 

32 1 

33 3 
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Slika 6.5: Otroci s posebnimi potrebami v skupini strokovnih delavk vrtca  

 

79,4% (100) anketiranih poroča, da imajo v svoji skupini otroka s posebnimi potrebami, 

20,6% (26) anketiranih pa trdi, da v svoji skupini otrok s posebnimi potrebami nimajo. Od 

tega 9,5% (12) vzgojiteljic trdi, da v skupini niso imele otrok s posebnimi potrebami. Kar 

11,1% (14) pomočnic vzgojiteljice prav tako trdi, da v skupini, kjer so delale, ni bilo otrok s 

posebnimi potrebami. 

 

Tabela 6.3: Število OPP v zadnjih petih letih v skupinah vzgojiteljic 

Število 

OPP v 

skupini 

Frekvenca 

1 17 

2 13 

3 6 

4 2 

5 5 

6 1 

10 2 
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Tabela 6.4: Število OPP v zadnjih petih letih v skupinah pomočnic vzgojiteljice 

OPP v 

skupini 

Frekvenca 

1 14 

2 14 

3 3 

4 4 

5 3 

6 1 

10 1 

20 2 

 

Tako lahko vidimo, da vzgojiteljice poročajo, da imajo v skupinah več otrok s posebnimi 

potrebami kot pomočnice vzgojiteljice.  

Poleg tega sem vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljice dala možnost, da napišejo, kakšne 

posebne potrebe so imeli otroci v njihovih skupinah, na kar sem dobila veliko različnih 

odgovorov. 

 

Tabela 6.5: Odgovori vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice o posebnih potrebah otrok v 

njihovih skupinah 

 Vzgojiteljice Pomočnice vzgojiteljice 

Downov sindrom 4 0 

Motnja pozornosti 10 3 

Vedenjske težave 7 3 

Hiperaktivnost 2 2 

Govorne težave 22 9 

Avtizem 16 21 

Težave z vidom (slepota) 2 1 

Težave na gibalnem področju 4 5 

ADHD 3 1 

Sladkorna bolezen tipa 1 1 1 

Aspergerjev sindrom 1 0 

Zmanjšane kognitivne 

sposobnosti 

3 1 

Gluhota 1 3 

Scharr sindrom 1 0 

Cerebralna paraliza 0 2 

Mongoloidnost 0 1 
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Ugotovila sem, da so vzgojiteljice štirikrat izpostavile Downov sindrom, medtem ko 

pomočnice vzgojiteljice tega niso niti omenile. Tako vzgojiteljice kot pomočnice vzgojiteljice 

so omenjale: govorne težave, hiperaktivnost in gibalno oviranost. Avtizem so vzgojiteljice 

omenile 16-krat, pomočnice vzgojiteljice pa 21-krat. Gluhoto so vzgojiteljice izpostavile 

enkrat, medtem ko so jo pomočnice vzgojiteljice izpostavile trikrat. Tako vzgojiteljice kot 

pomočnice vzgojiteljice so enkrat izpostavile sladkorno bolezen. Vzgojiteljice so še dvakrat 

izpostavile slepoto, pomočnice vzgojiteljice pa enkrat. Vzgojiteljice so kar 22-krat izpostavile 

težave na področju govora, pomočnice vzgojiteljice pa 9-krat. Zanimivo se mi zdi, da 

vzgojiteljice niso nikoli omenile cerebralne paralize.  

Sodelovanje pri izdelavi individualiziranega programa 

V raziskavi me je zanimalo, ali vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice aktivno sodelujejo pri 

izdelavi individualiziranega programa. 

 

 
Slika 6.6: Aktivnost pri izdelavi individualiziranega programa 

 

Modra barva ponazarja odgovor DA, oranžna pa NE. Ugotovila sem, da so pomočnice 

vzgojiteljice v več kot polovici odgovorile, da niso prisotne pri izdelavi individualiziranega 

programa (31 %), medtem ko so vzgojiteljice obkrožile, da v veliki večini aktivno sodelujejo 

(39,7 %) pri izdelavi individualiziranega programa. Skupno, tako vzgojiteljicam kot 

pomočnicam vzgojiteljice, pa pri izdelavi individualiziranega programa sodeluje 74 

anketiranih, kar je 58,7 %. Kar 41,3 % vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice pa ne sodeluje 

pri izdelavi individualiziranega programa.  

Delo z otroki s posebnimi potrebami kot pedagoški izziv, dodatna obremenitev ali oboje 

hkrati 

Zanimalo me je tudi, kako vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice gledajo na delo z otroki s 

posebnimi potrebami. Na voljo so imele naslednje odgovore: kot veliko dodatno obremenitev, 

kot pozitivni pedagoški izziv in kot dodatno obremenitev in pedagoški izziv hkrati.  
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Slika 6.7: Delo z otroki s posebnimi potrebami kot pedagoški izziv, dodatna obremenitev ali 

oboje hkrati 

 

Ugotovila sem, da večini vzgojiteljic delo z otroki s posebnimi potrebami predstavlja dodatno 

obremenitev in pedagoški izziv hkrati, in sicer kar 53,2 % (67 anketiranim osebam). Delo z 

otroki s posebnimi potrebami predstavlja pedagoški izziv 25,4 % (32 osebam), 21,4 % (27 

osebam) pa delo predstavlja veliko dodatno obremenitev. 

Več kot eni tretjini pomočnicam vzgojiteljice predstavlja delo z otroki s posebnimi potrebami 

veliko dodatno obremenitev (40 %), 27 % pedagoški izziv in 33 % dodatno obremenitev in 

pedagoški izziv hkrati. Več kot dvema tretjinama vzgojiteljic pa delo z otroki s posebnimi 

potrebami predstavlja tako pedagoški izziv kot obremenitev (73 %). Prišla sem do ugotovitve, 

da 3 % vzgojiteljic delo z otroki s posebnimi potrebami predstavlja veliko dodatno 

obremenitev, 24 % pa pedagoški izziv. 

Pri tem vprašanju so me zanimale tudi utemeljitve odgovorov, pri čemer sem jih dobila več, 

kot sem jih pričakovala, prav tako so odgovori tudi daljši od pričakovanega. Rezultate bom 

predstavila v dveh tabelah, saj za odgovor a) delo z otroki s posebnimi potrebami predstavlja 

veliko dodatno obremenitev nisem dobila nobene pisne utemeljitve.  

 

Tabela 6.6: Odgovori vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice o tem, kaj jim predstavlja delo z 

otroki s posebnimi potrebami 

 »Delo z OPP je pozitivni pedagoški izziv« (utemeljitve)  

Vzgojiteljice  »Veliko stvari se lahko naučiš. Celo življenje se učimo.« 

 »Trudila sem se otroke čim bolj spodbujati.« 

 »Spodbuda, da nadgradiš svoje znanje, posežeš in vključiš material, je 

najbolj primerna za razvoj otroka s posebnimi potrebami.« 

 »Spoznaš tudi druge načine dela oz. preizkušaš kaj novega in se pri tem 

učiš.« 
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 »Z razumevanjem njih se tudi sama vedno znova kaj novega naučim.« 

 »Način dela in potrebe otroka so popolnoma drugačne kot običajno – 

potreben je individualiziran program, zato je velik izziv, saj moraš 

poznati otroka, da veš, kakšni načini mu bodo ustrezali.« 

 »Več angažiranosti, pridobivanje novih znanj, širši pogled.« 

 »Saj se mi zdi, da se vsak dan, kljub izobrazbi, nekaj novega naučiš. 

Kombiniraš elemente različnih pristopov.« 

 »Otrokom želim pomagati in v takšnih primerih si pridobivam še 

dodatne izkušnje, spretnosti, ves čas se učim, kar mi je izziv.« 

 »Čeprav me je bilo tega prvo strah, sedaj vem, da se lahko iz tega 

veliko naučim tudi o sebi. Skupina pa zaradi tega funkcionira bolj 

složno.« 

 »Pridobivanje novih znanj in veščin.« 

Pomočnice 

vzgojiteljice 

 

 

 

 

 »Ker to prinaša nove izkušnje in novo znanje.« 

 »Vsako delo z otroki je izziv ne glede na to, ali je to otrok s posebnimi 

potrebami ali ne.« 

 »Taki izzivi mi dajejo nova spoznanja in zagon pri pedagoškem delu, 

saj vedno odkrivamo nove oz. drugačne spremembe pri otrocih s 

posebnimi potrebami.« 

 »Delo z otroki s posebnimi potrebami nas bogati tako na osebnostnem 

področju kot strokovnem. Kdor meni, da je to zanj obremenitev, ne bi 

smel delati na tem področju.« 

 »Menim, da vsaka nova izkušnja/izziv doprinese s seboj novo znanje, 

širjenje obzorij, gledanje na določene stvari iz drugačnega zornega 

kota. Tudi za otroke je pozitivno spoznavanje in sprejemanje 

drugačnosti.« 

 »Delo z OPP je hkrati dodatna obremenitev in pedagoški izziv« 

(utemeljitve) 

Vzgojiteljice  »V skupini 24 otrok težko najdem čas za individualno delo z otrokom, 

ki ima posebne potrebe, potrebno je veliko dodatnega dela, izdelava 

didaktičnih pripomočkov, veliko dodatnega zapisovanja – 

individualiziran program.« 

 »S spoznavanjem ustreznih pristopov se moje pedagoško znanje 

nadgrajuje, hkrati pa seveda to predstavlja dodatno delo.« 

 »Vsekakor obremenitev (pisanje poročil, timski sestanki) ter izziv in 

veselje ob napredku vsakega otroka posebej.« 

 »Dodatno je obremenjeno delo v skupini, potrebno je veliko 

prilagoditev, hkrati pa meni predstavlja to tudi izziv.« 

 »Prav gotovo je načrtovanje in delo izziv, a vedno se naučimo novih 

stvari.« 

 »Potrebno je prilagoditi dejavnosti v skupini. Potrebno je več časa za 

individualno delo, hkrati pa imaš dnevno nove izzive.« 

 »Potrebno je individualno delo, kar je včasih v velikih skupinah otrok 

težko izvajati. Veliko je birokracije (včasih tudi nepotrebne!).« 

 »Pri več individualnem delu se zmanjšuje količina časa, ki ga lahko 

namenimo ostalim otrokom.« 

 »Otroci imajo premalo ur dodatne strokovne pomoči, vzgojitelj v 
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skupini, ki je preštevilčna, pa z njimi težko dela individualno.« 

 »Delo z otroki s posebnimi potrebami potrebuje kar precej dodatnega 

dela, če želiš, da otroku pomagaš, je odvisno, kakšno težavo imajo.« 

 »Vsak otrok pomeni dodaten izziv in potrebo po izobraževanju in 

sodelovanju in strokovni ekipi ...« 

 »Delo s takim otrokom ob 23 ostalih otrocih je naporno, delo je treba 

dobro načrtovati in dobro sodelovati z drugo strokovno delavko na 

oddelku. Izziv – veselim se vsakdanjega napredka otroka.« 

 »Integracija otrok s posebnimi potrebami je stalnica vgrajenega dela in 

hkrati popestritev dela.« 

 »Vsekakor je izziv (odvisno tudi, kakšne posebne potrebe ima).« 

 »Če vem, za kakšno motnjo gre točno, potem lažje naredim 

individualiziran program in če poznam načine dela s tem otrokom.« 

 »V dnevu je veliko novih situacij, ki potrebujejo hiter odziv, 

prilagoditev skupini in otroku.« 

 »Individualni pristop za dosego ciljev, prilagoditve pri izzivih, 

nalogah.« 

 »Predvsem bi obremenitev lahko zmanjšali z znižanim normativom.« 

 »Ker imamo pomanjkljivo znanje in premalo izkušenj.« 

 »Dodatno dogovarjanje, cilji.« 

 »Dodatna obremenitev vem, kako pomembna je zgodnja obravnava 

otroka in zato me vedno skrbi, če sem otroka s PP dovolj opremila z 

znanjem za nadaljnji razvoj.« 

 »Vsak otrok je unikaten, zato predstavlja vsak neki izziv. Dodatna 

obremenitev pa zato, ker potrebuje posebne naloge veliko časa itd.« 

 »Zagotovo je dela več, predvsem da uskladiš delo z vsemi otroki v 

skupini in posameznikom, ki potrebujejo več.« 

 »Če želiš otroku pomagati, zahteva svoj čas, več pozornosti, 

prilagoditev dela, pomoč pri skrbi zase ... Vse to je dodatna 

obremenitev, hkrati pa izziv, da iščeš drugačne možnosti in rešitve za 

težave. 

Pomočnice 

vzgojiteljice 

 »Izziv pri delu.« 

 »Vsak izziv ti da nekaj novega znanja.« 

 »Obremenitev, ker ni imel spremljevalke. Izziv ... pridobitev novih 

izkušenj.« 

 »Veliko bolj osredotočen na otroka, več pozornosti, seveda tudi izziv in 

potreba po dodatnem znanju.« 

 »Vsak otrok je posebnost zase, kljub mogoče isti diagnozi, od tod 

izhajajo vsi izzivi.« 

 »Pri načrtovanju je treba upoštevati več časa, ki ga namenimo za 

individualno delo z otrokom s posebnimi potrebami.« 

 »Če je normativ dosežen, je to kar obremenitev, kajti če ni dodatne 

pomoči, si popoldan s skupino sam.« 

 »Potrebujejo veliko pozornosti in individualne obravnave.« 

 »Otrok s PP potrebuje veliko individualnega dela, saj skupnim 

navodilom težko sledi. Tudi pri skrbi zase (negi) je potrebno 

opozarjanje.« 

 »Potrebno je prilagajat dejavnosti. Ker porabimo več časa za otroka s 
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posebnimi potrebami, ostane manj časa za ostale otroke.« 

 »Dodatna obremenitev zato, ker zahteva celega človeka, hkrati tudi 

izziv (menim, da lahko vsi pomagamo).« 

 »OBREMENITEV: otroku se ne moreš 100 % posvetiti, ker so v 

skupini še ostali otroci, ki potrebujejo pozornost. Poleg tega je 

potrebno imeti ustrezno izobrazbo (strokovno) za delo z otroki s 

posebnimi potrebami in čas. IZZIV: naučiš se nekaj novega, pridobiš 

izkušnje.« 

 »Glede na veliko število otrok je to dodatna obremenitev, obenem pa 

tudi pedagoški izziv. Škoda, da skupine niso manjše, ker bi lahko takim 

otrokom posvetili več časa – individualiziranega.« 

 »Prilagajanje, dodatne usmeritve.« 

 »Vsak otrok, ki je poseben (tudi brez odločbe), zahteva več časa in več 

priprave, kar je pri normativih, kakršni so, prav gotovo obremenitev. 

Hkrati pa je zagotovo tudi pedagoški izziv in priložnost za učenje in 

prinaša drugačen pogled na naše delo in svet.« 

 »Najbolje je, če imajo ti otroci spremljevalko in je veliko lažje za delo 

z drugimi otroki.« 

 »V popoldanskem času, ko je pomočnik sam s celo skupino in še z 

otroki (otrokom) s posebnimi potrebami, to predstavlja dodatno 

obremenitev.« 

 »Otrok potrebuje dodatno razlago pri skupinski dejavnosti, rabi več 

pozornosti ..., vendar še vedno je vedno lep občutek, ko vidiš njegov 

napredek, ko vidiš, da uživa in se nauči nekaj novega.« 

 »Vsakemu otroku bi se želela posvetiti in mu ponuditi čim več, vendar 

je obremenitev ta, da je poleg otroka s posebnimi potrebami v skupini 

še veliko drugih otrok, ki ravno tako potrebujejo strokovnost. Menim, 

da je obremenitev zelo odvisna od vrste motnje.« 

 »Vse to pomeni več dela in hkrati to pomeni napredek v našem poklicu 

– več tveganja, več izkušenj.« 

 

Stališča strokovnih delavk v vrtcu do dela z otroki s posebnimi potrebami 

 

V nadaljevanju raziskave sem želela ugotoviti, v kolikšni meri se vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljice strinjajo z določenimi trditvami o delu z otroki s posebnimi potrebami oz. kakšna 

stališča imajo do dela z otroki s posebnimi potrebami v vrtcu. Na naslednji strani 

predstavljam še skupno tabelo stališč (vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice) v odstotkih. 
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Tabela 6.7: skupna tabela stališč 

 5% (se 

popolnoma 

strinjam) 

4% (se 

večinoma 

strinjam) 

3% (se 

delno 

strinjam in 

delno ne 

strinjam) 

2% (se 

večinom

a ne 

strinjam) 

1% (se 

nikakor 

ne 

strinjam) 

M 

(aritmetična 

sredina) 

Staršem otroka s posebnimi 

potrebami je potrebno dati 

strokovno korektne informacije 

glede napredovanja ali 

nazadovanja njihovega otroka. 

87,3% 11,1% 1,6% 0% 0% 4,9 

Staršev otroka  s posebnimi 

potrebami ne smemo kriviti za 

otrokove težave. 

76,2% 18,2% 3,2% 0,8% 1,6% 4,6 

Otrokom s posebnimi potrebami 

je treba prilagajati metode dela. 

63,5% 27% 7,9% 0,8% 0,8% 4,5 

Otroci s posebnimi potrebami 

potrebujejo več dodatnih razlag 

in usmeritev za delo. 

53,2% 33,3% 11,1% 0,8% 1,6% 4,4 

Otroke s posebnimi potrebami je 

treba sprejemati enako kot 

otroke brez posebnih potreb. 

60,3% 22,2% 11,9% 3,2% 2,4% 4,3 

Otroci s posebnimi potrebami 

potrebujejo prilagojene 

didaktične pripomočke. 

43,6% 37,3% 16,7% 0,8% 1,6% 4,2 

Otroke s posebnimi potrebami 

vrstniki sprejemajo kot sebi 

enake. 

23,8% 47,6% 24,6% 4% 0% 3,9 

Otroci s posebnimi potrebami so 

čustveno bolj občutljivi na 

spremembe v postavitvi kotičkov 

v igralnici od ostalih otrok. 

23% 24,6% 39,6% 7,2% 5,6% 3,5 

Otrok s posebnimi potrebami 

otežuje pedagoško delo v 

skupini. 

19,8% 28,6% 31% 15.1% 5,6% 3,2 

Otroci s posebnimi potrebami so 

bolj vzkipljivi od ostalih otrok. 

10,3% 17,4% 41,3% 17,5% 13,5% 2,9 

 

Ugotovila sem, da se skoraj vsi strokovni delavci strinjajo s povprečno aritmetično sredino 

4,9; da je treba starše otroka s posebnimi potrebami strokovno informirati glede napredovanja 

ali nazadovanja njihovega otroka. Nato sledi visoka stopnja strinjanja, in sicer v povprečju 

4,6; da staršev otroka s posebnimi potrebami ne smemo kriviti za otrokovo stanje. Pri trditvi, 

da so otroci s posebnimi potrebami bolj vzkipljivi od ostalih otrok pa sem dobila povprečno 

vrednost 2,9. S povprečno vrednostjo 3,2 pa se strokovni delavci vrtca strinjajo, da otrok s 

posebnimi potrebami otežuje pedagoško delo v skupini.  
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Slika 6.8: Stališča do sprejemanja otrok s posebnimi potrebami 

 

Kar 76 anketirancev se je popolnoma strinjalo s trditvijo, da sprejemajo otroke s posebnimi 

potrebami enako kot otroke brez posebnih potreb, kar je 60,3 %. Skupno (vzgojiteljic in 

pomočnic vzgojiteljice) se jih je večinoma strinjalo 22,2 % (28), 11,9 % se jih je delno 

strinjalo in delno ne strinjalo (15), 3,2 % se večinoma niso strinjali (4) in 2,4 % se nikakor 

niso strinjali (3). Iz tega razberemo, da jih več kot polovica meni, da je otroke s posebnimi 

potrebami treba sprejemati enako kot otroke brez posebnih potreb. Manj kot polovica pa se s 

tem ne strinja popolnoma.  
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Slika 6.9: Stališča do strokovnega informiranja staršev glede napredovanja in nazadovanja 

otrok 

 

O dajanju pravih in strokovnih informacij se večina anketirancev, in sicer kar 87,3% (110), 

popolnoma strinja s trditvijo, 11,1% (14) se jih večinoma strinja, 1,6% (2) pa se delno 

strinjata in delno ne strinjata.  
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Slika 6.10: Stališča glede obsojanja staršev otroka s posebnimi potrebami za otrokovo stanje 

 

Modra barva predstavlja vzgojiteljice, oranžna pomočnice vzgojiteljice, siva pa vse »skupaj«. 

Več kot polovica anketirancev, in sicer 76,2 %, meni, da staršev otroka ne smemo kriviti za 

otrokove posebne potrebe, 0,8 % pa se sploh ne strinja s trditvijo, kar je ena anketiranka. 

Samo 3,2 % anketirank se večinoma strinja s trditvijo (4), da ne smemo obsojati staršev otrok 

za otrokovo stanje, 2,4 % se jih delno strinja in delno ne strinja s trditvijo (3), 1,6 % pa se jih 

večinoma ne strinja (2).  

 

 
Slika 6.11: Stališče, da otroci s posebnimi potrebami otežujejo delo v skupini 
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Največ anketirancev, in sicer 31 %, je obkrožilo, da otrok s posebnimi potrebami deloma 

otežuje in deloma ne otežuje pedagoškega dela v skupini, na drugem mestu pa so tisti, ki so se 

večinoma strinjali, da otrok s posebnimi potrebami otežuje pedagoško delo v skupini; teh je 

28,6 % (36). Nikakor se ni s to trditvijo strinjalo sedem oseb, od tega 0,8 % vzgojiteljic (1) in 

4,8 % pomočnic vzgojiteljice (6). 

 

 

 
Slika 6.12: Otrokom s posebnimi potrebami je treba prilagajati metode dela 

 

Več kot polovica anketirancev, kar 80 (63,5 %), jih meni, da je otrokom s posebnimi 

potrebami treba prilagajati metode dela. Ena se s tem nikakor ne strinja (0,8 %) in ena se 

večinoma ne strinja (0,8 %), kar me je presenetilo. Večinoma se s trditvijo strinja 34 (27 %) 

anketirancev, 10 pa se jih delno strinja in delno ne strinja (7,9 %). 
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Slika 6.13: Pogostost stališča, da otroci sprejemajo otroke s posebnimi potrebami kot sebi 

enake 

Ugotovila sem, da se skoraj polovica anketiranih strokovnih delavk v vrtcu večinoma strinja, 

da predšolski otroci otroke s posebnimi potrebami sprejemajo kot sebi enake (47,6 %). 4 % se 

s to trditvijo večinoma ne strinjajo (5), skoraj ena tretjina se jih popolnoma strinja, kar je 

23,8 %, skoraj ena tretjina pa se deloma strinja in deloma ne strinja, in sicer 24,6 %. Tako se 

več pomočnic vzgojiteljice, kar 51 %, kot vzgojiteljic (45 %) večinoma strinja s trditvijo. 

17 % pomočnic vzgojiteljice se nikakor ne strinja s trditvijo, medtem ko se vzgojiteljice v 

30 % nikakor ne strinjajo s trditvijo. 

 

 
Slika 6.14: Pogostost stališča, da so otroci s posebnimi potrebami bolj vzkipljivi od otrok brez 

posebnih potreb 
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Sicer je največ anketirancev obkrožilo, da se z dano trditvijo delno strinjajo in delno ne 

strinjajo, a je bila to manj kot polovica anketirancev. Najmanj anketirancev pa se popolnoma 

strinja s to trditvijo. 11 % pomočnic vzgojiteljice in 10 % vzgojiteljic se popolnoma strinja s 

to trditvijo. 17 % vzgojiteljic in 18 % pomočnic vzgojiteljice se večinoma strinja s to trditvijo. 

11 % pomočnic vzgojiteljice se sploh ne strinja s to trditvijo, vzgojiteljic pa 16 %. 

 

 

 
Slika 6.15: Pogostost stališča, da so otroci s posebnimi potrebami čustveno bolj občutljivi na 

spremembe v postavitvi kotičkov v igralnici od ostalih otrok 

 

Kar 40 % vzgojiteljic kot pomočnic vzgojiteljice se delno strinja in delno ne strinja s trditvijo. 

Vzgojiteljice se s trditvijo popolnoma strinjajo v 26 %, pomočnice vzgojiteljice pa v 20 %. 

Vzgojiteljice se večinoma strinjajo s trditvijo v 22 %, pomočnice vzgojiteljice pa v 27 %.  
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Slika 6.16: Pogostost stališča, da otroci s posebnimi potrebami potrebujejo več dodatnih 

razlag in usmeritev za delo 

 

Več kot polovica anketirancev se strinja, da otroci s posebnimi potrebami potrebujejo dodatne 

razlage in usmeritve, sledijo tisti, ki se večinoma strinjajo, potem tisti, ki se deloma strinjajo 

in deloma ne strinjajo, en, ki se večinoma ne strinja in dva, ki se sploh ne strinjata s trditvijo. 

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice se v 11 % delno strinjajo in delno ne strinjajo s 

trditvijo. Vzgojiteljice se v 56 % popolnoma strinjajo s trditvijo, pomočnice vzgojiteljice pa v 

51 %. Pomočnice vzgojiteljice se v 36 % večinoma strinjajo s trditvijo, vzgojiteljice se 

večinoma strinjajo s trditvijo v 30 %. Pomočnice vzgojiteljice se v 2 % večinoma ne strinjajo 

s trditvijo, vzgojiteljice pa se v 3 % sploh ne strinjajo s trditvijo. 
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Slika 6.17: Pogostost stališča, da otroci s posebnimi potrebami potrebujejo prilagojene 

didaktične pripomočke 

 

Večina anketirancev (43,7 %) se s trditvijo popolnoma strinja ali večinoma strinja (37,3 %), 

16,6 % se jih delno strinja in delno ne strinja (kar je 21), 0,8 % se jih večinoma ne strinja (kar 

je 1), 1,6 % pa se jih sploh ne strinja (kar sta 2). 
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vzgojiteljice pa 11,9 % (15). Prav tako 38,1 % (48) pomočnic vzgojiteljice meni, da niso 

dovolj usposobljene za delo z otroki s posebnimi potrebami, vzgojiteljic pa je takega mnenja 

18,3 % (23). 

 

 
Slika 6.19: Odstotki za usposobljenost pomočnic vzgojiteljice 

 

76 % pomočnic vzgojiteljice se ne čuti dovolj usposobljenih za delo z otroki s posebnimi 

potrebami, 24 % pa jih meni, da so dovolj usposobljene. 

 

 

 
Slika 6.20: Odstotki za usposobljenost vzgojiteljic 

 

63 % vzgojiteljic meni, da so dovolj usposobljene za delo z otroki s posebnimi potrebami, 

37 % pa jih meni, da niso dovolj usposobljene. 
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Preverjanje hipotez 

V okviru raziskave sem zastavila več hipotez.  

 

H1: Večina strokovnih delavcev v vrtcu ima do otrok s posebnimi potrebami in 

pedagoškega dela z njimi pozitivna stališča. 

 

Pri hipotezi H1 bom pregledala, ali ima večji del strokovnih delavcev v vrtcu, ki sem jih 

zajela v raziskavo, pozitivna stališča do otrok s posebnimi potrebami in pedagoškega dela z 

njimi. To bom naredila s frekvenčno analizo, kjer bom primerjala frekvenco posameznih 

odgovorov. Za sprejem hipoteze H1 je potrebno, da večji del udeležencev odgovori na 

vprašanje glede sprejemanja otrok s posebnimi potrebami z odgovori 4 ali 5, torej »se 

večinoma strinjam« ali »se popolnoma strinjam«. 

Pri tej hipotezi vzorca udeležencev nisem delila glede na leta delovne dobe, izobrazbo ali 

delovno mesto. Spodnja tabela in graf prikazujeta absolutne in relativne frekvence po 

posameznih odgovorih. 

Tabela 6.7: Sprejemanje otrok s posebnimi potrebami v številu in odstotkih 

Sprejemanje 

 Število Odstotek 

 Nikakor se ne strinja 3 2,4 

Večinoma se ne strinja 4 3,2 

Delno se strinja in delno se 

ne strinja 

15 11,9 

Večinoma se strinja 28 22,2 

Popolnoma se strinja 76 60,3 

Skupaj 126 100,0 

 

 
Slika 6.21: Sprejemanje otrok s posebnimi potrebami (preverjanjne H1) 
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Kot kažeta tabela in graf, je najpogostejši odgovor »popolnoma se strinjam« s sprejemanjem 

otrok s posebnimi potrebami (kar 76 udeležencev oziroma 60,3 % vseh v raziskavi). Glede na 

to, da je skupno kar 104 udeležencev (82,5 % vseh) izbralo bodisi odgovor »popolnoma se 

strinjam« ali »večinoma se strinjam«, hipotezo H1 torej lahko sprejmem oz. potrdim.  

 

H2: Vzgojiteljice predšolskih otrok in pomočnice vzgojiteljic se v stališčih do otrok s 

posebnimi potrebami in pedagoškega dela z njimi statistično pomembno ne razlikujejo. 

 

Pri preverjanju hipoteze H2 bom vzorec razdelila na dva podvzorca, kjer so v prvem le 

vzgojiteljice, v drugem pa le pomočnice vzgojiteljic. Ta dva podvzorca bom primerjala na 

podlagi stališč do otrok s posebnimi potrebami, torej ponovno glede na odgovore na trditve o 

sprejemanju otrok s posebnimi potrebami, kjer so udeleženci odgovarjali na petstopenjski 

lestvici Likertovega tipa. Slika 6.22 prikazuje škatlast graf obeh vzorcev (levo je vzorec 

diplomiranih vzgojiteljev, desno pa podvzorec pomočnikov vzgojiteljev). Škatla v tem grafu 

prikazuje 50 % vseh udeležencev v posameznem vzorcu, linija v škatli (ki je tokrat v obeh 

podvzorcih kar na vrhu škatle) pa kaže srednjo vrednost oziroma mediano. Pod škatlo vidimo 

mejo 95 % vseh udeležencev, krogi pa prikazujejo 5 % udeležencev v skrajnih mejah.  

 

 
Slika 6.22: Sprejemanje otrok s posebnimi potrebami v drugi obliki grafa 

 

Že po grafu vidimo, da se podvzorca bistveno ne razlikujeta, zdaj pa bomo še s statističnim 

testom pregledali, ali to drži. 

Za primerjavo dveh nepovezanih podvzorcev bom tako uporabila Studentovo t-test metodo za 

neodvisne vzorce, ki sem jo že opisala v poglavju metod raziskave. Tabela 6.8 prikazuje 

rezultate tega testa. 
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Tabela 6.8: T-test neodvisnih vzorcev za sprejemanje otrok s posebnimi potrebami 

T-test neodvisnih vzorcev 

 

 

t Stopnja prostosti (df) p 

Razlika 

povprečij 

95 % interval zaupanja 

razlik 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Sprejemanje ,182 124 ,856 ,03175 –,31315 ,37664 

 

 

Na podlagi rezultatov t-testa nepovezanih vzorcev vidimo, da statistično značilnih razlik med 

podvzorcema ni, saj je vrednosti statistične značilnosti p nad mejo statistične značilnosti 0,05 

(p = 0,856). Na podlagi tega zaključim, da med diplomiranimi vzgojiteljicami in 

pomočnicami vzgojiteljice ni statistično značilnih razlik v stališčih do otrok s posebnimi 

potrebami in tako hipotezo H2 sprejmem oz. potrdim.  

 

H3: Večina strokovnih delavk v vrtcu se čuti dovolj usposobljena za delo z otroki s 

posebnimi potrebami. 

 

Sledi preverjanje hipoteze H3, ki se nanaša na občutke in dojemanje anketiranih glede 

usposobljenosti za delo z otroki s posebnimi potrebami. Anketirani so na to vprašanje 

odgovarjali z »da«, ko so menili, da so dovolj usposobljeni za delo z otroki s posebnimi 

potrebami, in z »ne«, ko se niso počutili kot dovolj kompetentni za delo z otroki s posebnimi 

potrebami. Spodnja tabela in graf prikazujeta porazdelitev frekvence odgovorov vseh 

zaposlenih skupaj in razdeljeno po delovnem mestu. 

 

Tabela 6.9: Usposobljenost za delo z otroki s posebnimi potrebami 

Usposobljenost za delo z otroki s posebnimi potrebami 

Delovno mesto Število Odstotek 

Vzgojiteljice 

 DA 40 63,5 

NE 23 36,5 

Skupaj 63 100,0 

Pomočnice 

vzgojiteljice 

 DA 15 23,8 

NE 48 76,2 

Skupaj 63 100,0 

Skupaj 

 DA 55 43,7 

NE 71 56,3 

Skupaj 126 100,0 
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Slika 6.23: Prikaz grafične usposobljenosti za delo z otroki s posebnimi potrebami 

 

Iz tabele 6.9 in slike 6.23 je razvidno, da kar 56,3 % zaposlenih (71 udeležencev) meni, da 

niso dovolj usposobljeni za delo z otroki s posebnimi potrebami. To je tudi zadosten pogoj, da 

hipotezo H3 ne sprejmem. Je pa zanimiva razdelitev odgovorov glede na delovno mesto. 

Vzgojiteljice namreč v večini (63,5 %) menijo, da so dovolj usposobljene za delo z otroki s 

posebnimi potrebami, po drugi strani pa je podobnega mnenja o usposobljenosti glede takega 

dela le 23,8 % pomočnic vzgojiteljice. 

 

Nadaljujem preverjanje hipoteze H4. 

 

H4: Večini strokovnih delavk v vrtcu otrok s posebnimi potrebami predstavlja pozitivni 

strokovni izziv. 

 

Podobno kot pri hipotezi H3 in H1 sem tudi tukaj uporabila frekvenčno analizo odgovorov za 

preverjanje hipoteze. Pri hipotezi H4 preverjam, ali delo z otroki s posebnimi potrebami 

predstavlja pozitivni strokovni izziv. To smo preverjali z odgovori na vprašanje, ali delo z 

otroki s posebnimi potrebami otežuje pedagoško delo v skupini ali ne. Spodnja tabela in slika 

(na naslednji strani) prikazujeta frekvence posameznih odgovorov za vse anketirane skupaj in 

razdeljeno glede na delovno mesto. 
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Tabela 6.10: Rezultati vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice o delu z otrokom s posebnimi 

potrebami v skupini  

Otrok s posebnimi potrebami otežuje pedagoško delo v 

skupini. 
Delovno mesto Število Odstotek 

Diplomirane 

vzgojiteljice 
 

Se nikakor ne strinjam 1 1,6 

Se večinoma ne strinjam 13 20,6 

Se delno strinjam in delno ne 

strinjam 

21 33,3 

Se večinoma strinjam 18 28,6 

Se popolnoma strinjam 10 15,9 

skupaj 63 100,0 

Pomočnice 

vzgojiteljice 
 

Se nikakor ne strinjam 6 9,5 

Se večinoma ne strinjam 6 9,5 

Se delno strinjam in delno ne 

strinjam 

18 28,6 

Se večinoma strinjam 18 28,6 

Se popolnoma strinjam 15 23,8 

skupaj  63 100,0 

Skupaj 

Se nikakor ne strinjam   7 5,6 

Se večinoma ne strinjam 19 14,1 

Se delno strinjam in delno ne 

strinjam 

39 31,0 

Se večinoma strinjam 36 28,6 

Se popolnoma strinjam 25 19,8 

skupaj  126 100,0 

 

 

 
 

Slika 6.24: Otrok s posebnimi potrebami otežuje pedagoško delo v skupini 

Iz tabele 6.10 in grafa 6.24 je razvidno, da večji del anketiranih meni, da delo z otroki s 
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posebnimi potrebami otežuje pedagoško delo v skupini. Kar 28,36 % anketiranih (36 

anketiranih) se s to trditvijo večinoma strinja in 19,8 % anketiranih (25 anketiranih) se 

popolnoma strinja. To skupaj predstavlja 47,16 % vseh anketiranih, kar je še vedno manj od 

večine, ki se s tem bodisi ne strinja (odgovori »se nikakor ne strinjam« ali »se večinoma ne 

strinjam«) ali pa je neodločena (odgovor »se delno strinjam in se delno ne strinjam«). Glede 

na te rezultate ne morem zaključiti, da delo z otroki s posebnimi potrebami predstavlja 

pozitivni strokovni izziv, zato hipoteze H4 ne sprejmem.  

 

H5: Stališča strokovnih delavk v vrtcu do otrok s posebnimi potrebami in pedagoškega 

dela z njimi se glede na delovno dobo in stopnjo izobrazbe statistično pomembno ne 

razlikujejo. 

 

V tem delu bom pri hipotezi H5 preverjala, ali stopnja izobrazbe in delovna doba statistično 

značilno vplivata na stališča do otrok s posebnimi potrebami. Ponovno sem torej uporabila 

odgovore na vprašanje o sprejemanju takih otrok, kjer so udeleženci odgovarjali na 

petstopenjski lestvici Likertovega tipa. Ker želim preveriti vpliv dveh ločenih vrednosti na 

sprejemanje, sem hipotezo H5 razdelila na dve hipotezi. V prvi sem preverjala, ali izobrazba 

vpliva na sprejemanje, v drugi pa, ali delovna doba vpliva na stališča, ki nakazujejo 

sprejemanje otrok s posebnimi potrebami. Za sprejem hipoteze H5 morata tako obe pod-

hipotezi pokazati, da ni vpliva bodisi delovne dobe ali stopnje izobrazbe na sprejemanje otrok 

s posebnimi potrebami. 

 

Prva podhiporteza se tako glasi: 

 

H5.1: Stališča strokovnih delavk v vrtcu do otrok s posebnimi potrebami in pedagoškega 

dela z njimi se glede na stopnjo izobrazbe statistično pomembno razlikujejo. 

Za preverjanje te hipoteze sem uporabila Pearsonov hi-kvadrat test, ki je neparametrični test 

in sem ga podrobneje že opisala v poglavju metod dela. Spodnja tabela prikazuje porazdelitev 

odgovorov glede na stopnjo dokončane izobrazbe: na Y osi so različne izobrazbe, na X osi pa 

stopnja sprejemanja po petstopenjski lestvici Likertovega tipa. Pod tabelo 6.12 je še slika, ki 

prikazuje porazdelitev odgovorov po izobrazbi. 
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Tabela 6.11: Sprejemanje otrok s posebnimi potrebami glede na stopnjo izobrazbe 

 

Sprejemanje Skupaj 

1 2 3 4 5  

Iz
o
b
ra

z
b
a
 

Srednja 

vzgojiteljska 

šola 

Število 0 1 3 6 22 32 

% v Izobrazba 0,0 % 3,1 % 9,4 % 18,8 % 68,8 % 100,0 % 

% v 

Sprejemanje 

0,0 % 16,7 % 21,4 % 20,0 % 29,3 % 25,4 % 

% celote 0,0 % 0,8 % 2,4 % 4,8 % 17,5 % 25,4 % 

Druga 

srednja šola z 

dokvalifikacijo 

Število 0 0 3 13 17 33 

% v Izobrazba 0,0 % 0,0 % 9,1 % 39,4 % 51,5 % 100,0 % 

% v 

Sprejemanje 

0,0 % 0,0 % 21,4 % 43,3 % 22,7 % 26,2 % 

% celote 0,0 % 0,0 % 2,4 % 10,3 % 13,5 % 26,2 % 

Višješolski 

študij 

predšolske 

vzgoje 

Število 0 2 1 0 5 8 

% v Izobrazba 0,0 % 25,0 % 12,5 % 0,0 % 62,5 % 100,0 % 

% v 

Sprejemanje 

0,0 % 33,3 % 7,1 % 0,0 % 6,7 % 6,3 % 

% celote 0,0 % 1,6 % 0,8 % 0,0 % 4,0 % 6,3 % 

Visokošolski 

študij 

Število 1 2 6 8 26 43 

% v Izobrazba 2,3 % 4,7 % 14,0 % 18,6 % 60,5 % 100,0 % 

% v 

Sprejemanje 

100,0 % 33,3 % 42,9 % 26,7 % 34,7 % 34,1 % 

% celote 0,8 % 1,6 % 4,8 % 6,3 % 20,6 % 34,1 % 

Univerzitetni 

študij z 

dokvalifikacijo 

PIPV 

Število 0 0 1 1 3 5 

% v Izobrazba 0,0 % 0,0 % 20,0 % 20,0 % 60,0 % 100,0 % 

% v 

Sprejemanje 

0,0 % 0,0 % 7,1 % 3,3 % 4,0 % 4,0 % 

% celote 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % 2,4 % 4,0 % 

Magistrski 

bolonjski 

študij 

Število 0 1 0 2 2 5 

% v Izobrazba 0,0 % 20,0 % 0,0 % 40,0 % 40,0 % 100,0 % 

% v 

Sprejemanje 

0,0 % 16,7 % 0,0 % 6,7 % 2,7 % 4,0 % 

% celote 0,0 % 0,8 % 0,0 % 1,6 % 1,6 % 4,0 % 

Skupaj Število 1 6 14 30 75 126 

% v Izobrazba 0,8 % 4,8 % 11,1 % 23,8 % 59,5 % 100,0 % 

% v 

Sprejemanje 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

% celote 0,8 % 4,8 % 11,1 % 23,8 % 59,5 % 100,0 % 
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Slika 6.25: Sprejemanje otrok s posebnimi potrebami glede na stopnjo izobrazbe 

 

Tabela 6.13 prikazuje rezultate Pearsonovega hi-kvadrat testa. Najpomembnejša vrednost v 

tabeli je v zadnjem stolpcu – vrednost statistične značilnosti p. Ta pove verjetnost, da sem do 

zaključka, da obstajajo statistično značilne razlike glede na izobrazbo, prišla po naključju. Kot 

vidimo, je tukaj vrednost p nad mejo statistične značilnosti 0,05 (p = 0,313), kar pomeni, da 

podhipoteze H5.1 ne sprejmem. 

 

Tabela 6.12: Rezultat sprejemanja otrok s posebnimi potrebami glede na stopnjo izobrazbe 

Pearsonov hi-kvadrat test 

 Vrednost 

Stopnja 

prostosti p 

Pearsonov hi-kvadrat 22,523 20 ,313 

 

Sledi pregled druge podhipoteze, ki se glasi:  

 

H5.2: Stališča strokovnih delavk v vrtcu do otrok s posebnimi potrebami in pedagoškega 

dela z njimi se glede na delovno dobo statistično pomembno razlikujejo. 

Tukaj bom ponovno uporabila Pearsonov hi-kvadrat test. Spodnja tabela in graf ponovno 

prikazujeta razdelitev odgovorov glede na delovno dobo udeležencev v anketi. 
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Tabela 6.13: Sprejemanje otrok s posebnimi potrebami glede na delovno dobo 

 

Sprejemanje Skupaj 

1 2 3 4 5  

D
e
lo

v
n
a
 d

o
b
a
 

0-3 let Število 1 1 0 5 6 13 

% v Delovna doba 7,7 % 7,7 % 0,0 % 38,5 % 46,2 % 100,0 % 

% v Sprejemanje 100,0 % 16,7 % 0,0 % 16,7 % 8,0 % 10,3 % 

% celote 0,8 % 0,8 % 0,0 % 4,0 % 4,8 % 10,3 % 

3-10 let Število 0 2 3 5 26 36 

% v Delovna doba 0,0 % 5,6 % 8,3 % 13,9 % 72,2 % 100,0 % 

% v Sprejemanje 0,0 % 33,3 % 21,4 % 16,7 % 34,7 % 28,6 % 

% celote 0,0 % 1,6 % 2,4 % 4,0 % 20,6 % 28,6 % 

11-20 

let 

Število 0 1 8 9 21 39 

% v Delovna doba 0,0 % 2,6 % 20,5 % 23,1 % 53,8 % 100,0 % 

% v Sprejemanje 0,0 % 16,7 % 57,1 % 30,0 % 28,0 % 31,0 % 

% celote 0,0 % 0,8 % 6,3 % 7,1 % 16,7 % 31,0 % 

21-30 

let 

Število 0 2 1 3 6 12 

% v Delovna doba 0,0 % 16,7 % 8,3 % 25,0 % 50,0 % 100,0 % 

% v Sprejemanje 0,0 % 33,3 % 7,1 % 10,0 % 8,0 % 9,5 % 

% celote 0,0 % 1,6 % 0,8 % 2,4 % 4,8 % 9,5 % 

31+ let Število 0 0 2 8 16 26 

% v Delovna doba 0,0 % 0,0 % 7,7 % 30,8 % 61,5 % 100,0 % 

% v Sprejemanje 0,0 % 0,0 % 14,3 % 26,7 % 21,3 % 20,6 % 

% celote 0,0 % 0,0 % 1,6 % 6,3 % 12,7 % 20,6 % 

Skupaj Število 1 6 14 30 75 126 

% v Delovna doba 0,8 % 4,8 % 11,1 % 23,8 % 59,5 % 100,0 % 

% v Sprejemanje 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

% celote 0,8 % 4,8 % 11,1 % 23,8 % 59,5 % 100,0 % 
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Slika 6.26: Sprejemanje otrok s posebnimi potrebami glede na delovno dobo 

 

Tabela 6.14 prikazuje rezultate Pearsonovega hi-kvadrat testa. Ponovno je najpomembnejša 

vrednost v zadnjem stolpcu (vrednost statistične značilnosti p), ki je tudi tokrat nad mejo 

statistične značilnosti 0,05 (p = 0,083). Na podlagi tega podhipoteze H5.2 ne sprejmem. 

 

Tabela 6.14: Sprejemanje otrok s posebnimi potrebami glede na delovno dobo 

Pearsonov hi-kvadrat test 

 Vrednost 

Stopnja 

prostosti p 

Pearsonov hi-kvadrat 24,316 16 ,083 

 

Rezultati kažejo, da nobene izmed podhipotez nisem potrdila. Vidimo torej, da tako delovna 

doba kot tudi stopnja izobrazbe statistično značilno ne vplivata na stališča do otrok s 

posebnimi potrebami. Na podlagi tega hipotezo H5 sprejmem. 

 

Če povežem še s teoretičnim delom je v Opara (2015) bila predstavljena ideja  Vigotskega, 

katera poudarja to, da sta v razvoju vsakega posameznika vzgoja in izobraževanje 

najpomembnejša, zaradi česar ne smemo delati razlik. S hipotezo sem želela predstaviti ali 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice sprejemajo otroke s posebnimi potrebami enako kot 

otroke brez posebnih potreb, saj naj bi vsi tudi glede na teoretični del sprejemali vse otroke 

enako ne glede na posebnosti vsakega posameznika. V Peklaj (2016) pa povedo, da ko se 
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učitelj ali vzgojitelj sreča z otrokom s posebnimi potrebami, se lahko vpraša, ali bo sploh znal 

poučevati otroka, ki je drugačen. Vzgojitelj lahko tudi podvomi o svoji usposobljenosti, 

zaradi česar se morajo tako vzgojitelji in učitelji soočiti tudi s svojimi predsodki in stereotipi. 

Pomembno je, da vzgojitelji in učitelji sprejemajo otroke z učnimi težavami kot otroke brez 

posebnih potreb in pri posamezniku spoznajo njegovo stanje oziroma težave, posebne 

vzgojno-izobraževalne potrebe in močna področja, na podlagi česar načrtujejo delo s 

posameznim otrokom. Učitelj, ki dela z otrokom z učnimi težavami, je upravičen do 

dodatnega izobraževanja, ki mu omogoči kakovostno pedagoško delo. Prav tako je 

pomembno sodelovanje s starši, ki strokovne delavce seznanijo z otrokovimi močnimi 

področji oz. s področji, ki mu še ne gredo. Vedno je treba izkoristiti močna področja 

posameznika in graditi na njih. 

Tako sem prišla do zaključka, da so vzgojiteljice v več kot polovici prepričane, da so dovolj 

usposobljene za delo z otroki s posebnimi potrebami, pomočnice vzgojiteljice pa se v manj 

kot četini čutijo dovolj usposobljene za delo z otroki s posebnimi potrebami, kar bi povezala s 

trajanjem študija, glede na stopnjo izobrazbe in tem koliko so posledično posameznice 

informirane o otrocih s posebnimi potrebami in tehnikami ter metodami dela z njimi. Zato 

sklepam, da si želijo strokovni delavci vrtca več znanja o otrocih s posebnimi potrebami. 
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7 SKLEPNE UGOTOVITVE 

Med pisanjem diplomske naloge sem želela raziskati in ugotoviti kakšna stališča imajo 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice do otrok s posebnimi potrebami, ter pri katerih 

trditvah so odstopanja največja. Določene ugotovitve so me pozitivno presenetile, nekaj 

ugotovitev pa me je negativno presenetilo. V raziskavo je bilo vključenih 126 anketirancev, 

od tega 50 % (63) vzgojiteljic in 50 % (63) pomočnic vzgojiteljice. V raziskavo so bili 

vključeni trije moški in 123 žensk. Zanimalo me je, ali imajo v vrtcu vključene otroke s 

posebnimi potrebami. 114 jih meni, da so v njihovih vrtcih otroci s posebnimi potrebami, 12 

pa jih meni, da otrok s posebnimi potrebami v njihovih vrtcih ni. Prav tako sem prišla do 

ugotovitve, da 100 anketiranih meni, da imajo v svoji skupini otroka s posebnimi potrebami, 

26 pa jih je mnenja, da otrok s posebnimi potrebami nimajo v svoji skupini. Ugotovila sem, 

da več kot 50 % anketirancev meni, da sodelujejo pri izdelavi individualiziranega programa. 

Od tega jih tako meni 50 vzgojiteljic in 24 pomočnic vzgojiteljice. V teoriji (Žerovnik, 2004 

in Restoux, 2010) je zapisano, da naj bi vzgojitelji sodelovali pri izdelavi individualiziranega 

programa. Od vzgojiteljic jih kar 13 meni, da ne sodelujejo pri izdelavi individualiziranega 

načrta, od pomočnic vzgojiteljice pa 39. Presenetilo me je, da 12 anketiranih trdi, da v vrtcu 

nimajo otrok s posebnimi potrebami, od tega 8 vzgojiteljic (kar me je presenetilo) in 4 

pomočnice vzgojiteljice. Prav tako je 26 oseb mnenja, da v svoji skupini (kjer so delali) še 

niso imeli otrok s posebnimi potrebami. 60,3 % anketiranih se popolnoma strinja s trditvijo, 

da otroke s posebnimi potrebami sprejemajo enako kot otroke brez posebnih potreb. Kar trije 

se sploh ne strinjajo, da sprejemajo otroke s posebnimi potrebami enako kot otroke brez 

posebnih potreb. Skoraj vsi (110) se popolnoma strinjajo, da morajo dati staršem otrok s 

posebnimi potrebami strokovne in ustrezne informacije glede napredovanja ali nazadovanja 

njihovega otroka. Kar 76,2 % strokovnih delavk vrtca ne obstoja staršev otroka za otrokovo 

stanje. Strokovni delavci v 31 % menijo, da otroci s posebnimi potrebami deloma otežujejo in 

deloma ne otežujejo dela v skupini. 63,3 % anketiranih meni, da je treba prilagajati metode 

dela. Vsakdo ima svoje potrebe, otroci s posebnimi potrebami pa so tisti, ki potrebujejo še 

toliko več prilagoditev od svojih vrstnikov. Kot pravi Opara (2005) je treba prilagoditi prostor 

(predvsem za slepe in slabovidne, gluhe in naglušne ter gibalno ovirane), pripomočke za 

senzorno ovirane (slepe in slabovidne ter gluhe in naglušne) in ostale prilagojene pripomočke. 

Večina (skoraj 50 %) se jih večinoma strinja, da otroci sprejemajo otroke s posebnimi 

potrebami kot sebi enake. Največ strokovnih delavcev se z večjo vzkipljivostjo otrok s 

posebnimi potrebami deloma strinja in deloma ne. Kar 56 % vzgojiteljic in 51 % pomočnic 

vzgojiteljice se popolnoma strinja, da otroci s posebnimi potrebami potrebujejo več dodatnih 

razlag in utemeljitev. Prav tako se večina strokovnih delavcev strinja, da morajo imeti otroci s 

posebnimi potrebami prilagojene didaktične pripomočke, kar lahko povežemo s Kavklerjem 

(2008), ki pravi, da vsi otroci potrebujejo prilagoditve, otroci s posebnimi potrebami pa jih 

potrebujejo še več. Tako sem prišla do zaključka, da vse vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic nimajo pozitivnih stališč do otrok s posebnimi potrebami ter da vsi strokovni 

delavci vrtca ne sprejemajo otrok s posebnimi potrebami enako kot otroke brez posebnih 

potreb. Prav tako vzgojitelji v 63 % menijo, da so dovolj usposobljeni za delo z otroki s 

posebnimi potrebami, pomočnice vzgojiteljic pa to menijo v samo 24 %, iz česar sklepam, da 

bi si predvsem pomočnice vzgojiteljice, kot tudi vzgojiteljice, želele več usposabljanj in 
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znanja na področju otrok s posebnimi potrebami. Večina strokovnih delavk v vrtcu se tako ne 

čuti dovolj usposobljena za delo z otroki s posebnimi potrebami. Večini strokovnih delavk v 

vrtcu delo z otroki s posebnimi potrebami predstavlja dodatno obremenitev in pedagoški izziv 

hkrati, pri čemer sem spoznala, da delo z otroki s posebnimi potrebami strokovnim delavcem 

vrtca v večini predstavlja tudi obremenitev. S pomočjo testiranja hipotez sem prišla do 

ugotovitve, da sprejmem vse hipoteze, razen H4 in H3 saj se veliko anketiranim zdi, da delo z 

otroki s posebnimi potrebami otežuje delo v skupini ter da večina ni dovolj strokovno 

usposobljena. Ostale tri hipoteze pa sem potrdila. Večina pedagoških delavcev do otrok s 

posebnimi potrebami in dela z njimi pozitivna stališča. Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic 

se v stališčih do otrok s posebnimi potrebami in dela z njimi statistično pomembno ne 

razlikujejo. Prav tako se stališča strokovnih delavk v vrtcu do otrok s posebnimi potrebami in 

pedagoškega dela z njimi glede na stopnjo izobrazbe in delovno dobo statistično pomembno 

ne razlikujejo. 
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9 PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

Spoštovani! 

Sem Anja Bervar, študentka zaključnega letnika predšolske vzgoje v Ljubljani. V okviru 

diplomskega dela sem se odločila za raziskavo o stališčih vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic 

o otrocih s posebnimi potrebami. Vnaprej se Vam zahvaljujem za Vaš čas in odgovore. 

 

1. Ustrezno obkrožite. 

Spol:       M        Ž 

 

Delovno mesto:          

a) vzgojiteljica predšolskih otrok                 

b) pomočnica vzgojiteljice 

 

Stopnja izobrazbe:  

a) srednja vzgojiteljska šola 

b) druga srednja šola z dokvalifikacijo 

c) višješolski študij  

d) visokošolski študij predšolske vzgoje 

e) univerzitetni študij z dokvalifikacijo PIPV 

f) magistrski bolonjski študij 

 

Delovna doba (obkrožite):       

0–3 leta        4–10 let        1 –20 let        21–30 let        več od 31 let 

 

2. Ali imate v vašem vrtcu otroke s posebnimi potrebami? 

a.) da 

Okvirno število:____________ 

b) ne 

 

3. Ali imate oz. ste že imeli v svoji skupini otoka s posebnimi potrebami? 

a) ne 

b) da 

Število otrok v zadnjih petih letih:____________ 

Prosim, če lahko napišite, kakšne posebne potrebe imajo oz. so imeli. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

4. Ali aktivno sodelujete pri izdelavi individualiziranega programa za otroke s posebnimi 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bervar Anja; diplomsko delo 

-59- 

 

potrebami? 

a) da 

b) ne 

 

5. Kako gledate na delo z otroki s posebnimi potrebami? Delo z otroki s posebnimi potrebami 

mi predstavlja:  

a) veliko dodatno obremenitev 

b) pozitivni pedagoški izziv 

c) dodatno obremenitev in pedagoški izziv hkrati 

Utemeljite svoj odgovor: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6. Za vsako od naslednjih trditev opredelite, kako zelo se (ali se ne) strinjate z njo. To naredite 

tako, da obkrožite številko, ki opisuje vaše strinjanje oziroma nestrinjanje s trditvijo. 5 tako 

pomeni, da se popolnoma strinjate s trditvijo; 4, da se večinoma strinjate; 3, da se delno 

ne strinjate in delno strinjate; 2, da se večinoma ne strinjate in 1, da se nikakor ne 

strinjate. 

 

Trditev Ocena strinjanja oz. 

nestrinjanja 

a) Otroke s posebnimi potrebami je treba sprejemati 

enako kot otroke brez posebnih potreb. 

5 4 3 2 1 

b) Staršem otroka s posebnimi potrebami je treba dati 

strokovno korektne informacije glede napredovanja 

ali nazadovanja njihovega otroka. 

5 4 3 2 1 

c) Staršev otroka s posebnimi potrebami ne smemo 

kriviti za otrokove težave. 

5 4 3 2 1 

d) Otrok s posebnimi potrebami otežuje pedagoško 

delo v skupini. 

5 4 3 2 1 

e) Otrokom s posebnimi potrebami je treba 

prilagajati metode dela. 

5 4 3 2 1 

f) Otroke s posebnimi potrebami vrstniki sprejemajo 

kot sebi enake. 

5 4 3 2 1 

g) Otroci s posebnimi potrebami so bolj vzkipljivi od 

ostalih otrok. 

5 4 3 2 1 

h) Otroci s posebnimi potrebami so čustveno bolj 

občutljivi na spremembe v postavitvi kotičkov v 

igralnici od ostalih otrok. 

5 4 3 2 1 

i) Otroci s posebnimi potrebami potrebujejo več 5 4 3 2 1 
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dodatnih razlag in usmeritev za delo. 

j) Otroci s posebnimi potrebami potrebujejo 

prilagojene didaktične pripomočke. 

5 4 3 2 1 

7. Za delo z otroki s posebnimi potrebami sem dovolj usposobljena. 

a) da 

b) ne 
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Priloga 2: Tabele 

Tabela 9.1: Prikaz vzorca glede na spol  

 Število (f) Odstotek (f %) 

Moški 3 2 % 

Ženske 123 98 % 

 

Tabela 9.2: Prikaz vzorca glede na stopnjo izobrazbe in delovno mesto 

 Vzgojiteljica (f) Pomočnica 

vzgojiteljice (f) 

Skupaj 

vzgojiteljic in 

pomočnic 

vzgojiteljice (f) 

Skupaj f (%) 

Srednja 

vzgojiteljska 

šola 

10 22 32 25,4 % 

Druga srednja 

šola z 

dokvalifikacijo 

1 32 33 26,2 % 

Višješolski 

študij predšolske 

vzgoje 

5 2 7 5,6 % 

Visokošolski 

študij 

38 5 43 34,1 % 

Univerzitetni 

študij z 

dokvalifikacijo 

PIPV 

5 0 5 4 % 

Magistrski 

bolonjski študij 

4 1 5 4 % 

  

Tabela 9.3: Delovno mesto v povezavi z delovno dobo 

 0–3 leta (f) 4–10 let (f) 11–20 let (f) 21–30 let (f) Več kot 31 

let (f) 

Vzgojiteljice 5 15 19 9 15 

Pomočnice 

vzgojiteljice 

8 21 20 7 7 

Skupaj 13 36 39 16 22 

 

 

          Tabela 9.4: Prisotnost otrok s posebnimi potrebami v vrtcih 

 DA (f) DA (f %) NE (f) NE (f %) 

Vzgojiteljice 55 43,7 % 8 6,3 % 

Pomočnice 

vzgojiteljice 

59 46,8 % 4 3,2 % 

Skupaj 114 90,5 % 12 9,5 % 
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        Tabela 9.5: Število strokovnih delavk, ki so imele v skupini otroka s posebnimi potrebami  

 DA DA (%) NE NE (%) 

Vzgojiteljice 52 41,3 % 12 9,5 % 

Pomočnice 

vzgojiteljice 

48 38,1 % 14 11,1 % 

Skupaj 100 79,4 % 26 20,6 % 

 

         Tabela 9.6: Sodelovanje pri izdelavi individualiziranega programa 

 DA DA (%) NE NE (%) 

Vzgojiteljice 50 39,7 % 13 10,3 % 

Pomočnice 

vzgojiteljice 

24 19 % 39 31 % 

Skupaj 74 58,7 % 52 41,3 % 

 

Tabela 9.7: Delo z otroki s posebnimi potrebami kot pedagoški izziv, velika dodatna                         

obremenitev ali oboje hkrati 

 Vzgojiteljice (f) Vzgojiteljice 

(f%) 

Pomočnice 

vzgojiteljice (f) 

Pomočnice 

vzgojiteljice 

(f%) 

Velika 

dodatna 

obremenitev 

2 1,6 % 25 19,8 % 

Pedagoški 

izziv 

15 12 % 17 13,5 % 

Dodatna 

obremenitev 

in 

pedagoški 

izziv hkrati 

46 36,5 % 21 16,6 % 

 

       Tabela 9.8: Sprejemanje otrok s posebnimi potrebami 

 5 (se 

popolnoma 

strinjam) 

f % 4 (se 

večinoma 

strinjam) 

f % 3 (se 

delno 

strinjam 

in delno 

ne 

strinjam) 

f % 2 (se 

večinoma 

ne 

strinjam) 

f % 1 (se 

nikakor 

ne 

strinjam) 

f% 

Vzgojiteljice 40 

 

31,7 12 9,5 % 7 5,6 % 2 1,6 % 2 1,6 % 

Pomočnice 

vzgojiteljice 

36 28,6 16 12,7 % 8 6,3 % 2 1,6 % 1 0,8 % 

Skupaj 76 60,3 % 28 22,2 % 15 11,9 % 4 3,2 % 3 2,4 % 
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 Tabela 9.9: Strokovno informiranje staršev o napredovanju in nazadovanju njihovih otrok 

 5 (se 

popolnoma 

strinjam) 

4 (se 

večinoma 

strinjam) 

3 (se delno 

strinjam in 

delno ne 

strinjam) 

2 (se 

večinoma ne 

strinjam) 

1 (se 

nikakor ne 

strinjam) 

Vzgojiteljice 56 7 0 0 0 

Pomočnice 

vzgojiteljice 

54 7 2 0 0 

Skupaj 110 14 2 0 0 

 5 (f %) 4 (f %) 3 (f %) 2 (f %) 1 (f %) 

Vzgojiteljice 44,4 % 5,56 % 0 % 0 % 0 % 

Pomočnice 

vzgojiteljice 

42,9 % 5,56 % 1,6 % 0 % 0 % 

Skupaj 87,3 % 11,1 % 1,6 % 0 % 0 % 

 

Tabela 9.10: Staršev otroka s posebnimi potrebami ne smemo kriviti za otrokove težave 

 5 (se 

popolnoma 

strinjam) 

4 (se 

večinoma 

strinjam) 

3 (se delno 

strinjam in 

delno ne 

strinjam) 

2 (se 

večinoma ne 

strinjam) 

1 (se nikakor 

ne strinjam) 

Vzgojiteljice 47 15 1 0 0 

Pomočnice 

vzgojiteljice 

49 8 3 1 2 

Skupaj 96 23 4 1 2 

 5 (f %) 4 (f %) 3 (f %) 2 (f %) 1 (f %) 

Vzgojiteljice 37,3 % 11,9 % 0,8 % 0 % 0 % 

Pomočnice 

vzgojiteljice 

38,9 % 6,3 % 2,4 % 0,8 % 1,6 % 

Skupaj 76,2 % 18,2 % 3,2 % 0,8 % 1,6 % 

 

 
Tabela 9.11: Otrok s posebnimi potrebami otežuje pedagoško delo v skupini 

 5 (se 

popolnoma 

strinjam) 

4 (se 

večinoma 

strinjam) 

3 (se delno 

strinjam in 

delno ne 

strinjam) 

2 (se 

večinoma ne 

strinjam) 

1 (se nikakor 

ne strinjam) 

Vzgojiteljice 10 18 21 13 1 

Pomočnice 

vzgojiteljice 

15 18 18 6 6 

Skupaj 25 36 39 19 7 

 5 (f %) 4 (f %) 3 (f %) 2 (f %) 1 (f %) 

Vzgojiteljice 7,9 % 14,3 % 16,7 % 10,3 % 0,8 % 

Pomočnice 

vzgojiteljice 

11,9 % 14,3 % 14,3 % 4,8 % 4,8 % 

Skupaj 19,8 % 28,6 % 31 % 15,1 % 5,6 % 
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Tabela 9.12: Otrokom s posebnimi potrebami je treba prilagajati metode dela 

 5 (se 

popolnoma 

strinjam) 

4 (se 

večinoma 

strinjam) 

3 (se delno 

strinjam in 

delno ne 

strinjam) 

2 (se 

večinoma ne 

strinjam) 

1 (se nikakor 

ne strinjam) 

Vzgojiteljice 44 12 6 0 1 

Pomočnice 

vzgojiteljice 

36 22 4 1 0 

Skupaj 80 34 10 1 1 

 5 (f %) 4 (f %) 3 (f %) 2 (f %) 1 (f %) 

Vzgojiteljice 34,9 % 9,5 % 4,8 % 0 % 0,8 % 

Pomočnice 

vzgojiteljice 

28,6 % 17,5 % 3,2 % 0,8 % 0 % 

Skupaj 63,5 % 27 % 7,9 % 0,8 % 0,8 % 

 

Tabela 9.13: Otroke s posebnimi potrebami vrstniki sprejemajo kot sebi enake 

 5 (se 

popolnoma 

strinjam) 

4 (se 

večinoma 

strinjam) 

3 (se delno 

strinjam in 

delno ne 

strinjam) 

2 (se 

večinoma ne 

strinjam) 

1 (se nikakor 

ne strinjam) 

Diplomirane 

vzgojiteljice 

19 28 14 2 0 

Pomočnice 

vzgojiteljice 

11 32 17 3 0 

Skupaj 30 60 31 5 0 

 5 (f %) 4 (f %) 3 (f %) 2 (f %) 1 (f %) 

Diplomirane 

vzgojiteljice 

15,1 % 22,2 % 11,1 % 1,6 % 0 % 

Pomočnice 

vzgojiteljice 

8,7 % 25,4 % 13,5 % 2,4 % 0 % 

Skupaj 23,8 % 47,6 % 24,6 % 4 % 0 % 

 

Tabela 9.14: Otroci s posebnimi potrebami so bolj vzkipljivi od ostalih otrok 

 5 (se 

popolnoma 

strinjam) 

4 (se 

večinoma 

strinjam) 

3 (se delno 

strinjam in 

delno ne 

strinjam) 

2 (se 

večinoma ne 

strinjam) 

1 (se nikakor 

ne strinjam) 

Vzgojiteljice 6 11 24 12 10 

Pomočnice 

vzgojiteljice 

7 11 28 10 7 

Skupaj 13 22 52 22 17 

 5 (f %) 4 (f %) 3 (f %) 2 (f %) 1 (f %) 

Vzgojiteljice 4,8 % 8,7 % 19 % 9,5 % 8 % 

Pomočnice 

vzgojiteljice 

5,5 % 8,7 % 22,2 % 8 % 5,5 % 

Skupaj 10,3 % 17,4 % 41,3 % 17,5 % 13,5 % 
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Tabela 9.15: Otroci s posebnimi potrebami so čustveno bolj občutljivi na spremembe v 

postavitvi kotičkov v igralnici od ostalih otrok 

 5 (se 

popolnoma 

strinjam) 

4 (se 

večinoma 

strinjam) 

3 (se delno 

strinjam in 

delno ne 

strinjam) 

2 (se 

večinoma ne 

strinjam) 

1 (se nikakor 

ne strinjam) 

Vzgojiteljice 16 14 25 4 4 

Pomočnice 

vzgojiteljice 

13 17 25 5 3 

Skupaj 29 31 50 9 7 

 5 (f %) 4 (f %) 3 (f %) 2 (f %) 1 (f %) 

Vzgojiteljice 12,7 % 11,1 % 19,8 % 3,2 % 3,2 % 

Pomočnice 

vzgojiteljice 

10,3 % 13,5 % 19,8 % 4 % 2,4 % 

Skupaj 23 % 24,6 % 39,6 % 7,2 % 5,6 % 

Tabela 9.16: Otroci s posebnimi potrebami potrebujejo več dodatnih razlag in usmeritev za 

delo 

 5 (se 

popolnoma 

strinjam) 

4 (se 

večinoma 

strinjam) 

3 (se delno 

strinjam in 

delno ne 

strinjam) 

2 (se 

večinoma ne 

strinjam) 

1 (se nikakor 

ne strinjam) 

Vzgojiteljice 35 19 7 0 2 

Pomočnice 

vzgojiteljice 

32 23 7 1 0 

Skupaj 67 42 14 1 2 

 5 (f %) 4 (f %) 3 (f %) 2 (f %) 1 (f %) 

Vzgojiteljice 27,8 % 15,1 % 5,5 % 0 % 1,6 % 

Pomočnice 

vzgojiteljice 

25,4 % 18,2 % 5,5 % 0,8 % 0 % 

Skupaj 53,2 % 33,3 % 11,1 % 0,8 % 1,6 % 
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Tabela 9.17: Otroci s posebnimi potrebami potrebujejo prilagojene didaktične pripomočke 

 5 (se 

popolnoma 

strinjam) 

4 (se 

večinoma 

strinjam) 

3 (se delno 

strinjam in 

delno ne 

strinjam) 

2 (se 

večinoma ne 

strinjam) 

1 (se nikakor 

ne strinjam) 

Vzgojiteljice 26 25 10 0 2 

Pomočnice 

vzgojiteljice 

29 22 11 1 0 

Skupaj 55 47 21 1 2 

 5 (f %) 4 (f %) 3 (f %) 2 (f %) 1 (f %) 

Vzgojiteljice 20,6 % 19,8 % 8 % 0 % 1,6 % 

Pomočnice 

vzgojiteljice 

23 % 17,5 % 8,7 % 0,8 % 0 % 

Skupaj 43,6 % 37,3 % 16,7 % 0,8 % 1,6 % 

 

Tabela 9.18: Usposobljenost za delo z otroki s posebnimi potrebami 

 DA (f) DA (f %) NE (f) NE (f %) 

Vzgojiteljice 40 32 % 23 18 % 

Pomočnice 

vzgojiteljice 

15 12 % 48 38 % 

Skupaj 55 44 % 71 56 % 

 

 


