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POVZETEK 

SPREMLJANJE IN DOKUMENTIRANJE OTROKOVIH DOSEŽKOV IN 
NAPREDKA V VRTCU 

Namen diplomskega dela je bil raziskati mnenja vzgojiteljic o spremljanju in 

dokumentiranju otrokovih dosežkov ter s pomočjo analize njihove dokumentacije 

ugotoviti, kakšna je praksa na tem področju. V teoretičnem delu diplomskega dela 

sem se osredotočila na to, katere vrste in tehnike opazovanja poznamo, do kakšnih 

napak lahko pride pri tem, kakšni so cilji spremljanja otrokovih dosežkov in napredka 

ter kakšna je uporabna vrednost zapisov za starše, otroka in vzgojitelje. V 

nadaljevanju sem podrobneje predstavila portfolio kot eno izmed oblik spremljanja 

otrokovega razvoja. Zadnje poglavje sem namenila spremljanju in dokumentiranju 

otrokovih dosežkov v vrtcih Reggio Emilia.  

Ugotovitve iz teorije sem nato povezala z ugotovitvami empiričnega dela in jih 

podprla s primeri iz gradiv vzgojiteljic. Rezultati kažejo, da se vzgojitelji zavedajo 

pomembnosti spremljanja otrokovih dosežkov in napredka, vendar zaradi različnih 

razlogov (pomanjkanje časa, neznanje …) še vedno najpogosteje uporabljajo 

dnevniške in anekdotske zapise. Le nekaj vzgojiteljic za spremljanje otrokovih 

dosežkov in napredka uporablja portfolio. Opažen je razkorak med prakso v 

slovenskih vrtcih in vrtcih Reggio Emilia. Za večino slovenskih vzgojiteljev je glavni 

namen opazovanja otrok ocenjevanje otrokovega napredka skladno z vnaprej 

danimi kategorijami oz. značilnostmi »normalnega« oz. povprečnega otroka 

določene starosti, predšolska institucija pa služi kot proizvajalka rezultatov, tj. 

doseganja vnaprej predvidenih ciljev. V vrtcih Reggio Emilia pa se vse bolj 

oddaljujejo od tega pojmovanja, saj menijo, da je namen dokumentiranja narediti 

učenje vidno (Batistič Zorec in Prosen, 2015: 29). Zanje je dokumentiranje orodje, 

s katerim vizualizirajo procese učenja otrok, njihovo iskanje pomenov in poti 

konstruiranja znanja (Hočevar in Kovač Šebart, 2010: 95).  

Ključne besede: vzgojitelji predšolskih otrok, Reggio Emilia pristop, 

dokumentiranje, spremljanje otrokovih dosežkov in napredka. 
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ABSTRACT 

MONITORING AND DOCUMENTING CHILDREN'S ACHIEVEMENTS AND 

PROGRESS IN PRESCHOOL 

The purpose of this diploma thesis was to research the opinions of preschool 

teachers on monitoring and documenting a child’s attainments, and determine the 

current practice in the field by analysing their documentation. The theoretical part of 

the diploma thesis focuses on the known observation types and techniques, the 

mistakes that can be made in the process, the aims of monitoring a child’s 

attainments and progress, and the usefulness of their notes for parents, the child 

and preschool teachers. Afterwards, it presents the portfolio in greater detail as a 

form of monitoring a child’s development. The final chapter is dedicated to 

monitoring and documenting a child’s attainments in the Reggio Emilia 

kindergartens. 

The theoretical findings were then linked to the empirical findings, and corroborated 

with examples from the materials of preschool teachers. The results show that 

preschool teachers are aware of the importance of monitoring a child’s attainments 

and progress, but that for various reasons (lack of time or knowledge, etc.) they still 

use diary and anecdotal entries the most. Only a few preschool teachers use the 

portfolio to monitor a child’s attainments. There is a noticeable gap between the 

practice of Slovenian kindergartens and that of the Reggio Emilia kindergartens. For 

the majority of Slovenian preschool teachers, the main purpose of observing 

children is to assess a child’s progress in accordance with the predetermined 

categories or characteristics of a “normal” or average child of a certain age, while 

the preschool institution serves as a producer of results, i.e. of the attainment of pre-

envisaged goals. The Reggio Emilia kindergartens, on the other hand, are 

distancing themselves from such a notion, for they believe that the purpose of 

documenting is to make learning visible (Batistič Zorec and Prosen, 2015: 29). To 

them, documenting is a tool used to visualise the learning processes of children, 

their search for meaning, and their paths toward constructing knowledge (Hočevar 

and Kovač Šebart, 2010: 95).  

Key words: kindergarten teacher, Reggio Emilia approach, documentation, 

monitoring children's achievements and progress.  



Diplomsko delo UNIVERZA V LJUBLJANI Pedagoška fakulteta 

 

 

KAZALO VSEBINE 

1 UVOD ............................................................................................................... 1 

2 SPREMLJANJE OTROKOVEGA RAZVOJA IN NAPREDKA ........................ 3 

2.1 SLUČAJNO IN NAČRTNO OPAZOVANJE ..................................... 3 

2.2 VRSTE IN TEHNIKE OPAZOVANJA ............................................... 4 

2.3 NAPAKE OPAZOVANJA IN INTERPRETACIJE ............................. 6 

2.4 PROBLEMI PRI OPAZOVANJU IN ZAPISOVANJU OPAŽANJ ..... 7 

2.5 CILJI SPREMLJANJA OTROKOVEGA RAZVOJA ......................... 8 

2.6 UPORABA ZAPISOV O OTROKOVEM RAZVOJU ......................... 9 

3 PORTFOLIO KOT OBLIKA SPREMLJANJA OTROKOVEGA RAZVOJA ... 11 

3.1 KAJ JE PORTFOLIO ...................................................................... 11 

3.2 SESTAVNI DELI PORTFOLIA........................................................ 11 

3.2.1 Referenčni okvir ...................................................................... 11 

3.2.2 Dokazila o napredku ............................................................... 12 

3.2.3 Refleksija in samovrednotenje ............................................... 12 

3.2.4 Pogled nazaj in načrti za naprej ............................................. 13 

3.3 VRSTE OTROKOVEGA PORTFOLIA ............................................ 13 

3.3.1 Osebni portfolio ....................................................................... 13 

3.3.2 Zbirni portfolio ......................................................................... 13 

3.3.3 Izbirni portfolio ........................................................................ 14 

3.4 PREDNOSTI UPORABE OTROKOVEGA PORTFOLIA ................ 14 

3.5 VLOGA OTROK, ODRASLIH IN DRUGIH VPLETENIH ................ 15 

4 DOKUMENTIRANJE OTROKOVEGA RAZVOJA V VRTCIH REGGIO 
EMILIA .................................................................................................................. 16 

5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN RAZISKOVALNI 
CILJI ..................................................................................................................... 18 

5.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ..................................................... 18 

6 METODA ZBIRANJA PODATKOV ............................................................... 19 

6.1 VZOREC .......................................................................................... 19 

6.2 TEHNIKE IN POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV ...................... 19 

6.3 OBDELAVA PODATKOV ............................................................... 19 

7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ............................................................... 21 

7.1 POMEMBNOST, NAČINI IN POGOSTOST DOKUMENTIRANJA 
OTROKOVIH DOSEŽKOV IN NAPREDKA ............................................ 21 

7.2 NAMEN BELEŽENJA OTROKOVIH DOSEŽKOV OZ. 
NAPREDKA ............................................................................................. 24 



Diplomsko delo UNIVERZA V LJUBLJANI Pedagoška fakulteta 

 

 

7.3 POMEN OPAZOVANJA IN DOKUMENTIRANJA OTROKOVEGA 
NAPREDKA ZA OSEBNI IN STROKOVNI RAZVOJ VZGOJITELJIC 
TER KAKOVOST VZGOJNEGA DELA .................................................. 25 

7.4 ANALIZA DOKUMENTACIJ VZGOJITELJIC ................................ 26 

7.4.1 Vrsta in vsebina dokumentacije ............................................. 26 

7.4.2 Vsebina vzgojiteljičinih zapisov o posameznem otroku ..... 27 

8 ZAKLJUČEK ................................................................................................. 33 

9 SEZNAM LITERATURE IN VIROV ................................................................ 35 

10 PRILOGE ....................................................................................................... 37 

10.1 ANKETNI VPRAŠALNIK ................................................................ 37 

10.2 DOKUMENTACIJA 2: PRIMERI ČEK LIST ................................... 40 

10.3 DOKUMENTACIJA 3: ALBUM OTROKOVIH IZDELKOV ............. 41 

10.4 DOKUMENTACIJA 4: PORTFOLIO ............................................... 43 

 

KAZALO TABEL 

Tabela 1: Načini dokumentiranja otrokovih dosežkov in napredka ....................... 21 

Tabela 2: Kaj poleg zapisov vsebuje dokumentacija? .......................................... 22 

Tabela 3: Pogostost beleženja otrokovih dosežkov in napredka .......................... 22 

Tabela 4: Sistematično zapisovanje opažanj za vse otroke v oddelku ................. 23 

Tabela 5: Namen beleženja otrokovih dosežkov in napredka .............................. 24 

Tabela 6: Vpliv opazovanja in dokumentiranja na osebni in strokovni razvoj 

vzgojiteljic ter kakovostnejše delo v oddelku ........................................................ 25 

Tabela 7: Primer ček liste za opazovanje govornega razvoja .............................. 40 

Tabela 8: Primer ček liste za opazovanje čustvenega in socialnega razvoja ....... 40 

KAZALO SLIK 

Slika 1: Teden požarne varnosti ........................................................................... 41 

Slika 2: Kako sem napredoval .............................................................................. 42 

Slika 3: Otrokovi komentarji ob fotografijah .......................................................... 43 

Slika 4: Zapis staršev ob vstopu otroka v vrtec .................................................... 44 

Slika 5: Risanje z rdečimi pasteli .......................................................................... 45 

Slika 6: Sestavljanje likov v motiv, lepljenje .......................................................... 45 

 



Diplomsko delo UNIVERZA V LJUBLJANI Pedagoška fakulteta 

 

1 

1 UVOD 

V preteklosti so različne univerzalne teorije o otrokovem razvoju, kot so Piagetova, 

Eriksonova in Freudova, nudile okvir za oblikovanje različnih pedagoških pristopov 

in kurikularnih rešitev (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008: 7). Prevladovali 

so didaktično usmerjeni programi, ki so bili visoko strukturirani. Razvojni psihologi 

so zasnovali vnaprej določene vsebine in oblike dela, katerih izvrševalke so bile 

vzgojiteljice (Batistič Zorec, 2009: 18). »Ti programi so sicer govorili o poznavanju 

in upoštevanju posameznega otroka, vendar so bili usmerjeni na povprečnega 

otroka določene starosti« (Batistič Zorec, 2009: 18). V osemdesetih letih prejšnjega 

stoletja zaznamo premik od prevladujočih normativno razvojno-psiholoških teorij k 

bolj demokratičnim in pluralnim vzgojnim konceptom (Marjanovič Umek in Fekonja 

Peklaj, 2008: 7).  

V sodobnih konceptih predšolske vzgoje se postavlja otrok kot središče in izhodišče 

vzgojno-izobraževalnega dela. Vzgojiteljica mora pri svojem delu upoštevati 

razvojno stopnjo in razvojne potrebe otrok v skupini, hkrati pa je vse večji poudarek 

na upoštevanju posameznika, njegovih individualnih lastnosti in sposobnosti 

(Batistič Zorec, 2009: 18). »Razvojni psihologi se vse bolj zavedajo, da ne obstaja 

ena sam in jasna končna točka razvoja, h kateri napredujejo vsi posamezniki« 

(Batistič Zorec, 2003: 91).  

Že Maria Montessori (1950, nav. po Batistič Zorec, 2009: 18) je bila prepričana, da 

mora biti vzgojitelj bolj pasiven kakor aktiven, kar pomeni, da mora čim več 

opazovati, njegova pasivnost pa mora biti povezana z radovednostjo in 

upoštevanjem fenomenov, ki jih želi opazovati. Tudi avtorji High/Scope kurikuluma 

poudarjajo pomen vzgojiteljičinega opazovanja, saj na ta način pridobi informacije 

o tem, kako otrok razmišlja, kakšne so njegove sposobnosti in interesi, ter mu tako 

lažje nudi ustrezno podporo in izzive. Tudi v Kurikulum za vrtce (1999: 9) je 

zapisano, da mora vzgojitelj v skladu z načelom kritičnega vrednotenja (evalvacije) 

spremljati razvoj oddelčne skupine in posameznega otroka. 

Dobro poznavanje otrok je torej predpogoj za kakovostno delo z njimi. Čeprav je 

vzgojiteljica skupaj z otroki vsak dan vsaj šest ur, otroke do neke mere pozna. Veliko 
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stvari izve tudi na razgovorih s starši, kar pa po mnenju M. Batistič Zorec in S. 

Prosen (2015: 20) ne zadošča. Vsaka vzgojiteljica mora poleg tega tudi načrtno in 

sistematično opazovati otroke in spremljati njihov razvoj.  
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2 SPREMLJANJE OTROKOVEGA RAZVOJA IN NAPREDKA 

Spremljanje otrokovega razvoja je sestavljen proces, ki zajema naslednja področja 

(Stritar in Sentočnik, 2006: 27) : 

 pridobivanje informacij o otroku,  

 opazovanje otroka in beleženje opazovanj, 

 opremljanje, zbiranje, izbiranje in dokumentiranje gradiv, 

 reflektiranje ob spremljanju.  

2.1 SLUČAJNO IN NAČRTNO OPAZOVANJE 

Opazovanje je osnovna metoda vsake znanosti in je nekaj, kar vsakdo izmed nas 

počne ves čas svoje budnosti (Batistič Zorec in Prosen, 2015: 21). Uporabljamo ga 

takrat, kadar želimo opisati in pojasniti posameznikovo vedenje in njegove 

interakcije z drugimi. Na najbolj splošni ravni ločimo načrtno in slučajno opazovanje, 

ki ju lahko srečamo tako v vsakdanjem življenju kot tudi v znanosti (Lešnik Musek 

in Fekonja, 2001: 1). 

Slučajno opazovanje nastane spontano, ko neka stvar, predmet ali pojav vzbudi 

našo pozornost. Če bi vprašali tri različne osebe o tem, kaj se je v določenem 

trenutku dogajalo v nekem prostoru, bi najverjetneje dobili tri različne odgovore, 

odvisno od tega, kaj je v danem trenutku pritegnilo posameznikovo pozornost. Vse 

to pa je odvisno od različnih dejavnikov, npr. starosti, spola, interesov, zanimanja 

itn. (Batistič Zorec in Prosen, 2015: 21).  

Načrtno opazovanje pa se od slučajnega razlikuje v tem, da imamo že vnaprej 

določeno, kaj, koga, kje, kdaj, kako in zakaj bomo opazovali. Torej je ta vrsta 

opazovanja povezana s posebno (usmerjeno) pozornostjo. Vsako načrtno 

opazovanje izhaja iz slučajnega opazovanja, saj nas šele neko spontano videnje 

spodbudi k bolj natančnemu in večkratnemu opazovanju. Rezultati načrtnega 

opazovanja so objektivnejši kot rezultati slučajnega opazovanja, vendar pa tudi na 

načrtno opazovanje vplivajo številni subjektivni dejavniki (prepričanja, 
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pričakovanja …). Opazovanje je s poznavanjem problema, vajo in večjo 

občutljivostjo ter natančnostjo opazovanja mogoče izboljšati (prav tam).  

2.2 VRSTE IN TEHNIKE OPAZOVANJA 

Poznamo številne vrste opazovanja. Glede na to, koga opazujemo, lahko ločimo 

opazovanje sebe (introspekcija) in opazovanje drugih (ekstraspekcija). Pri 

opazovanju otrok v vrtcu sta pomembni obe vrsti. Bolj pogosta je ekstraspekcija, ko 

vzgojiteljica opazuje otroka, manj uporabljena pa je introspekcija, ko otrok govori o 

tem, kako vidi in doživlja sebe (Batistič Zorec in Prosen, 2015: 22).  

Glede na to, kje opazujemo, lahko opazovanje delimo na opazovanje v naravni 

situaciji in opazovanje v umetni ali laboratorijski situaciji. V sodobni psihologiji je bolj 

uporabljeno opazovanje v naravni situaciji, saj so znanstveniki ugotovili, da so 

laboratorijske situacije precej nenaravne in premalo povedo o tem, kako bi 

posameznik reagiral v vsakdanjem življenju (prav tam). Poleg tega v laboratoriju ne 

moremo opazovati vedenja, ki je značilno za določen socialni kontekst, npr. 

opazovanje interakcije med vzgojiteljico in skupino otrok ob prihodu v vrtec (Lešnik 

Musek in Fekonja, 2001: 1). Tudi vzgojitelji v vrtcih otroke največkrat opazujejo v 

naravni situaciji (pri prosti igri, hranjenju …). Če pa želijo opazovati določeno 

področje, lahko v ta namen ustvarijo umetno situacijo, npr. vzgojitelj želi opazovati 

motorične sposobnosti in spretnosti otroka, zato postavi poligon z določenimi 

nalogami (Batistič Zorec in Prosen, 2015: 22).  

Ločimo še kratkoročno (enkratno) in dolgoročno (longitudinalno) opazovanje, glede 

na to, kdaj oz. koliko časa opazujemo. Kratkoročno opazovanje se od dolgoročnega 

razlikuje v tem, da pri dolgoročnem opazovanju posameznika spremljamo dalj časa 

oz. skozi daljše časovno obdobje, pri kratkoročnem pa gre za enkratno opazovanje 

(prav tam).  

V nadaljevanju bom govorila o tehnikah opazovanja, ki se nanašajo na to, kako 

opazujemo, kdaj in koliko časa.  

 Priložnostno opazovanje služi kot uvod oz. predpogoj za načrtno opazovanje 

enega ali nekaj otrok (prav tam).  
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 Pri vzorčnem zapisovanju gre za opazovanje in zapis celotnega vedenja 

nekega posameznika v določeni časovni enoti (prav tam).  

 Pri časovnem zapisu gre za ponavljajoče se redno opazovanje določenega 

vedenja. Cilj opazovanja je spremljanje sprememb v zvezi z opazovanim 

vedenjem. »Primer takega opazovanja v vrtcu je npr., da spremljamo govor 

otrok ob različnih priložnostih (npr. nekaj minut vsak dan ali nekajkrat na dan 

skozi daljše časovno obdobje)« (Batistič Zorec in Prosen, 2015: 23).  

 Ček lista (opazovalna lista) je spisek različnih oblik vedenja, s pomočjo 

katerega opazujemo prisotnost oz. odsotnost posamezne oblike vedenja. 

Uporabljamo jo predvsem pri oblikah vedenja, ki jih lahko jasno in natančno 

opredelimo. Postavke morajo biti kratke in jasne, nanašati pa se morajo na 

vedenje in ne na osebne lastnosti, npr. »otrok udari drugega otroka« in ne 

»otrok je agresiven«. Razvrstimo jih lahko po abecedi, vsebini itn. Pri 

sestavljanju ček liste si lahko pomagamo z anekdotskimi zapisi, iz katerih 

izluščimo najpogostejše oblike vedenja (Fekonja Peklaj, 2013: 16). 

 Anekdotski zapis je kontinuirani zapis vsega, kar se v določenem trenutku 

dogaja. Opazovalec zapiše vedenje oseb, njihov govor in okolje, v katerem 

opazovanje poteka. Takšni zapisi so celoviti in vsebinsko izčrpni ter nam 

omogočajo dober vpogled v posameznikovo vedenje v določenem kontekstu. Ti 

zapisi so ponavadi skrajšani in nepregledni, zato je dobro, da jih opazovalec v 

čim krajšem možnem času dopolni. Po potrebi si pomaga z avdiovizualnimi 

pripomočki, ki mu omogočijo bolj natančen zapis. Primerni so predvsem za 

opazovanje vedenja posameznika in ne celotne skupine (prav tam: 14).  

 Z ocenjevalnimi lestvicami ocenjujemo stopnjo izraženosti/pojavljanja 

določenega vedenja, ki smo ga predhodno opazovali z različnimi tehnikami 

opazovanja. »Ocenjevalec stopnjo izraženosti vedenja ocenjuje na kontinuumu 

od najnižje do najvišje stopnje ali obratno, pri čemer mora presoditi in označiti, 

kje na kontinuumu se označeno vedenje nahaja« (prav tam: 17).  

 Pri dnevniškem zapisu gre za redne (tedenske, mesečne) splošne ali 

specifične oblike zapisovanja, ki jih zapisovalec zapisuje po spominu. Pogosto 

jih pri svojem zapisovanju uporabljajo starši, ko zapisujejo pomembne mejnike 
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pri rasti in razvoju svojih otrok, npr. prvi zob, prva beseda itn. V preteklosti pa 

so jih uporabljali tudi znani razvojni psihologi, kot npr. Piaget. Z njimi so si 

pomagali pri vzdolžnem proučevanju otrokovega razvoja (prav tam: 13). 

Preden izberemo tehniko in vrsto opazovanja, s katero bomo svoja opažanja 

zapisovali, se moramo vprašati, zakaj (s kakšnim namenom) bomo nekoga 

opazovali. V znanosti se opazovanje uporablja za odgovore na zastavljene 

hipoteze, v vrtcu pa vzgojiteljice opazujejo zaradi naslednjih razlogov (Batistič Zorec 

in Prosen, 2015: 23):  

 spoznavanje otroka, njegovih potreb, lastnosti, sposobnosti …; 

 spremljanje sprememb oz. napredka v razvoju posameznika; 

 reševanje problemov (npr. agresivno vedenje, otrok se težko navaja na vrtec, 

ne sodeluje pri dejavnostih itn.); 

 pripravljanje na razgovor s starši; 

 da dobi ideje za načrtovanje dejavnosti s posamezniki (individualno 

načrtovanje) ali skupino (skupinsko načrtovanje).  

2.3 NAPAKE OPAZOVANJA IN INTERPRETACIJE 

Pri opazovanju otrok in kasnejši interpretaciji njihovih vedenj lahko pride do številnih 

napak. Te so v veliki meri povezane z različnimi zunanjimi in notranjimi dejavniki, ki 

vplivajo nanj. Prav zato je zelo pomembno, da napake poznamo in se jih zavedamo, 

saj jih tako lažje odpravimo.  

 Halo efekt pomeni, da določeno osebo opazujemo in ocenjujemo na podlagi že 

prej pridobljenih (videnih ali slišanih) informacij. V vrtcu se pogosto dogaja, da 

izstopajoči otroci že zelo kmalu dobijo »nalepko«, npr. ta otrok je agresiven, ta 

otrok se grdo obnaša itn. S tem pa so povezani tudi vplivi pričakovanj. Kajti, če 

pričakujemo, da bo določen otrok agresiven, bomo večinoma zaznali in opazili 

le agresivna dejanja, prezrli pa bomo neagresivna (Batistič Zorec in Prosen, 

2015: 23).  
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 Tendenca k centru je lastnost opazovalca, da pri razvrščanju ljudi raje uvrščajo 

v sredino kot k ekstremom (prav tam: 24).  

 Tendenca k ekstremom je obratno od tendence k centru. Gre za t. i. črno-belo 

gledanje na svet, in sicer eni so dobri, drugi slabi; eni so hitri, drugi počasni itn. 

Vzgojiteljica s takim pogledom bo verjetno prej opazila izstopajoče otroke kot 

tiste »povprečne« (prav tam: 24).  

 Logična napaka je bolj značilna za interpretacijo in ne toliko za opazovanje. »V 

raziskovanju o logični napaki govorimo, kadar napačno sklepamo, da sta dva 

dogodka ali pojava vzročno posledično povezana, ker smo dokazali statistično 

povezanost (korelacijo) med njima, v resnici pa na obe vpliva nek tretji dogodek 

oz. pojav« (Batistič Zorec in Prosen, 2015: 24). Tako lahko vzgojiteljice pri svoji 

interpretaciji otrokovega vedenja neko dejstvo uporabijo kot »krivca« za 

otrokove težave v vedenju, čeprav nimajo neposredne zveze z njim.  

Pri vsem tem pa je treba dodati, da opazovanja, pri katerih »človek opazuje 

človeka«, ne bodo nikoli popolnoma objektivna ter da je pri opazovanju razvoja in 

vedenja otrok nemogoče vedno odkriti vzročno-posledične odnose med različnimi 

dejavniki, ki vplivajo nanj. Prav zato je pomembno, da vzgojiteljice pri interpretaciji 

upoštevajo veliko mero previdnosti in zadržanosti (prav tam: 24).  

2.4 PROBLEMI PRI OPAZOVANJU IN ZAPISOVANJU OPAŽANJ 

V preteklosti so bili v nekaterih vrtcih »popularni« t. i. obvezni zapisi o otrocih. Te so 

vzgojiteljice zapisovale na enak (predpisan) način in jih nato periodično, npr. na 

vsake tri mesece, oddajale pedagoškim vodjem. V vrtcih, kjer takega načina 

zapisovanja niso uporabljali, pa so zapise delale le nekatere vzgojiteljice, predvsem 

za »izstopajoče« in »težavne« otroke. Le redke so spremljale razvoj vsakega 

posameznika (Batistič Zorec, 2009: 19). »Vzgojiteljice so med glavnimi vzroki, da 

opažanj ne pišejo ali pa jih pišejo zaradi prisile, navajale naslednje vzroke: 

pomanjkanju časa, težave pri pisnem izražanju, neustreznost s strani vodstva 

določenega načina pisanja, odpor do pisanja ter pomanjkanje znanja iz psihologije« 

(Batistič Zorec, 2009: 19).  
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M. Batistič Zorec (2009: 19) pravi, da se vzgojiteljice danes mnogo bolj zavedajo 

pomena poznavanja otrok ter spremljanja njihovega razvoja, vendar pa kljub temu 

prihaja do številnih težav na tem področju. Mnogim od njih se še vedno zdi 

nepotrebno, da bi načrtno in sistematično spremljale razvoj vsakega posameznika 

v skupini. Ker imajo v igralnici ves čas dvajset ali več otrok, je po mnenju avtorice 

nemogoče, da bi opazile in bile pozorne na vsakega izmed njih. Prav zato se 

največkrat izkaže, da so informacije vzgojiteljice o otrocih različne, glede na to, kako 

dobro poznajo posameznega otroka. Večinoma vzgojitelji bolje poznajo glasne 

otroke ter tiste, ki na tak ali drugačen način izstopajo od večine. Druga težava je, da 

vzgojiteljice še vedno pojmujejo opazovanje otrok kot »nedelo« in se zato bojijo, da 

bi jih drugi ocenili kot premalo aktivne in delavne.  

2.5 CILJI SPREMLJANJA OTROKOVEGA RAZVOJA 

Vsako opisovanje in zapisovanje opažanj o otrokovem razvoju ima določene cilje. 

Osnovni cilji vsakega opazovanja mora biti kakovostno delo v vrtcu, od ustvarjanja 

ustrezne čustvene klime v oddelku, nudenja varnosti in zaupanja otrokom do 

ustvarjanja spodbudnih situacij za učenje. Cilj opazovanja mora biti torej 

spoznavanje, razumevanje in spoštovanje otroka in ne diagnosticiranje, razvrščanje 

in primerjanje med otroki (Batistič Zorec, 2009: 20). Da lahko uresničimo zgoraj 

omenjene cilje, moramo najprej zbrati informacije o otrokovih potrebah (npr. spanje, 

hranjenje, čustvene potrebe), individualnih lastnostih in sposobnostih (motorične in 

kognitivne sposobnosti, odnosi z drugimi, socialna kompetentnost …), izkušnjah 

(kaj otrok že ve), interesih (kaj ga zanima, kaj najraje počne in česa ne mara itn.) 

ter življenjskih situacijah otrok (Batistič Zorec in Prosen, 2015: 28).  

Te informacije lahko vzgojitelj pridobi na različne načine, in sicer: s pogovorom z 

otrokom, osebami, ki otroka dobro poznajo, in z opazovanjem otrok v različnih 

situacijah, o katerem sem govorila že v prejšnjih poglavjih (prav tam: 29).  

Med razgovore z osebami, ki otroka dobro poznajo, sodijo pogovori med vzgojiteljico 

in pomočnico vzgojiteljice, s strokovnimi delavkami, ki od že od prej poznajo otroka, 

ter komunikacija z otrokovimi starši. Mnogi vzgojitelji se na tovrsten informacije 

odzovejo napačno, češ »najbolje nič vedeti, da to ne bo vplivalo na moje 

opazovanje«. To pa seveda ni res, saj nam prav te informacije lahko koristijo pri 

nadaljnjem delu z otrokom. Zavedati pa se je treba, da so vse informacije 
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subjektivne narave, da se otrok do različnih oseb različno obnaša ter da je njegov 

razvoj hiter, kar prinese tudi številne spremembe v kratkem času (Batistič Zorec, 

2009: 22).  

Med pomembne razgovore lahko štejemo tudi pogovor z otrokom, ki je nujen in še 

vedno vse premalokrat upoštevan del vzgoje v vrtcih. V preteklosti so bili v uporabi 

t. i. vprašalniki za starše, ki so jih kasneje ocenili kot zelo slabe, saj ne upoštevajo 

pogleda otroka in njegovih lastnih izkušenj. Sodobni avtorji namesto vprašalnikov 

zagovarjajo t. i. pripovedi oz. zgodbe, s pomočjo katerih lahko pridobimo vpogled v 

posameznikove izkušnje, interese, stališča itd. V konceptu Reggio Emilia poudarjajo 

pomen aktivnega poslušanja otrok, saj jim na ta način pokažemo, da so nam 

pomembni, da nas zanimajo njihovo doživljanje, mišljenje, razmišljanje itd. Pri tem 

ni mišljeno samo verbalno izražanje, ampak tudi neverbalna komunikacija (govorica 

telesa, gibanje, mimika, vedenje v določeni situaciji). Vzgojitelji tako v svoje delo 

vsakodnevno vključujejo pogovore z otroki, spodbujajo pa jih tudi k medsebojnemu 

poslušanju. Z njimi se posvetujejo o življenju in delu vrtcu, poslušajo pa tudi njihove 

predloge in zamisli (prav tam: 22–23).  

Da bi vzgojitelji lahko razumeli določena vedenja in jih znali razložiti, je potrebno 

dobro poznavanje značilnosti razvoja, posameznih razvojnih obdobij ter različnih 

teorij. Kljub poznavanju moramo biti do razvojnih norm kritični in jih ne smemo jemati 

kot nekaj, kar bi moral pri določeni starosti doseči vsak otrok. Norme nam namreč 

predstavljajo samo statistično povprečje in nam ne določajo »normalnosti« otrok. 

Njihov razvoj je namreč tako raznolik, da lahko na nekem povprečju že pri 

določenem letu dosežejo neko »normo«, ki je predvidena šele za kasneje (prav tam: 

21). 

2.6 UPORABA ZAPISOV O OTROKOVEM RAZVOJU 

Načrtno opazovanje in zapisovanje opažanj vzgojitelju omogoča sistematično 

spremljanje razvoja otrok, spremljanje sprememb v razvoju, spoznavanje 

individualnih značilnosti in različnosti otrok. Vse to predstavlja osnovo za 

načrtovanje dela in življenja v oddelku, kar je glavna naloga vsakega vzgojitelja. 

Zapisi o otrokovem razvoju so nenazadnje tudi ogledalo vzgojiteljičinega dela v 

skupini. Vzgojiteljica na ta način lažje evalvira lastno delo in se sprašuje o možnostih 

izboljšave (Meke, 2009: 47).  
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Poleg uporabnosti, ki jo imajo zapisi za vzgojitelja, pa služijo tudi kot podlaga za 

individualne razgovore s starši. Staršem lahko vzgojitelj s pomočjo zapisov in 

drugega materiala o otroku (fotografije, posnetki, izdelki itn.) predstavijo otrokov 

napredek v razvoju, njegove šibke in močne točke itd., starši pa vzgojitelju predajo 

informacije in ga seznanijo z dogajanjem doma. Tako se krepi vez med vrtcem in 

starši, ki je za dobro sodelovanje in otrokov vsestranski razvoj še kako pomembna 

(prav tam: 48). 

Zapisi so v pomoč tudi pri individualnih obravnavah otrok ali razgovorih z drugimi 

strokovnimi delavci vrtca, npr. drugimi vzgojiteljicami, psihologinjo itn. Brez zapisov 

se lahko zgodi, da dogodke in stvari preveč posplošimo in popačimo. Z njihovo 

pomočjo se izognemo tudi stereotipom in označevanju otrok, kar bi se lahko ob 

prostem govorjenju hitro zgodilo (prav tam). 
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3 PORTFOLIO KOT OBLIKA SPREMLJANJA OTROKOVEGA 

RAZVOJA 

Beseda »portfolio« izvira iz francoščine in pomeni mapo za dokumentiranje. V 

Slovarju slovenskega knjižnega jezika je beseda »portfelj« opredeljena kot listnica, 

mapa za zapise oz. dokumente (Aber, 2001: 88). Beseda »portfelj« je nekoliko 

zastarela in se uporablja le še občasno, namesto nje pa v sodobni literaturi večkrat 

zasledimo izraze portfolio, mapa dosežkov itn. S. Sentočnik (1999: 2) meni, da 

besedi »učenčeva mapa« in »mapa učenčevih dosežkov« ustrezata le zbiranju 

dokumentov in dosežkov, beseda »portfolio« pa je nadgradnja in vsebuje tako 

zbiranje kot tudi refleksijo.  

3.1 KAJ JE PORTFOLIO 

»Portfolio je avtentični inštrument za dokumentiranje posameznikovega procesa 

učenja, sestavljen iz raznolikih kronološko urejenih dokazil o njegovem razvoju in 

napredku v določenem časovnem obdobju« (Stritar in Sentočnik, 2006: 10). Je 

strategija dela, s katero otroka postavljamo v središče učnega procesa z vsemi 

njegovimi značilnostmi, interesi in potrebami.  

Njegova vsakodnevna uporaba otroku omogoči vpogled v lasten razvoj in napredek. 

Zave se, kaj je znal in zmogel narediti ter kakšen je bil na začetku nekega obdobja, 

kaj se je v procesu spremenilo, kakšni so njegovi dosežki ob koncu nekega obdobja 

in kaj novega je spoznal o sebi. Portfolio torej ni namenjen tekmovanju in primerjavi 

z drugimi, ampak se otrok ves čas primerja le s samim seboj. »Reflektivno učenje, 

ki ga portfolio spodbuja, je namreč učenje o sebi, o drugih in skupaj z drugimi« 

(Stritar in Sentočnik, 2006: 9).  

3.2 SESTAVNI DELI PORTFOLIA 

3.2.1 Referenčni okvir 

Referenčni okvir je neke vrste »načrt za delo«. Usmerja načrtovanje in izvedbo, 

posameznikov proces učenja ter spremljavo njegovega napredka. V javnih vrtcih je 

pod vplivom Kurikuluma za vrtce, ki narekuje cilje in načela dela v vrtcu. Kriteriji za 

izbiro dokumentacije za portfolio se torej nanašajo na otrokov socialni, emocionalni, 

kognitivni in motorični razvoj, rabo jezika in komunikacijo, usvajanje aktivnih (tvorba 
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in zastavljanje vprašanj, ocena situacije) in receptivnih strategij (opazovanje, 

poslušanje itn.) ter tudi pridobivanje navad v zvezi z dnevno rutino (Sentočnik in 

Stritar, 2006: 12). 

3.2.2 Dokazila o napredku 

Pod dokazila o napredku lahko štejemo vso dokumentacijo (slike, risbe, fotografije, 

izdelke, intervjuje, zapise opažanj, avdio- in videoposnetke, zapise otrok itn.), ki jo 

posameznik vlaga v svoj portfolio in prikazuje njegov razvoj, napredek, način učenja 

in tudi specifične lastnosti. Zbiramo samo avtentične izdelke, saj le na ta način 

zagotovimo vpogled v otrokovo ustvarjalnost, inovativnost, način razmišljanja itn. Z 

dokazili, ki jih hranimo, ne spremljamo in dokazujemo našega načrtovanega dela, 

ampak izdelke načrtovanih dejavnosti izberemo le takrat, kadar resnično dokazujejo 

otrokov napredek na določenem področju. Še posebej moramo biti pozorni na 

izdelke (dokazila), ki nastanejo pri drugih dejavnostih, npr. spontani igri. Izbiranje 

dokazil pa je tisto, ki tako v vzgojitelju kot tudi v otroku sproži proces refleksije, npr. 

ta risba mi je všeč, ker … 

Vzgojitelj mora poskrbeti tudi, da so dokazila ustrezno opremljena, kar pomeni, da 

mora vsako dokazilo vsebovati osnovne podatke o otroku (ime, začetnica priimka, 

starost); opis situacije, v kateri je izdelek nastal (datum, kraj itn.); komentar otroka, 

z dodano refleksijo ali opisom otrokovega kriterija izbire; komentar odraslih, iz 

katerega lahko razberemo njihov kriterij izbire, ter refleksijo odraslega o otrokovi 

dejavnosti (Stritar in Sentočnik, 2006: 37).  

3.2.3 Refleksija in samovrednotenje 

Portfolio tako otroka kot tudi odrasle spodbuja k refleksiji o dejavnostih. Čeprav 

pojem refleksija velikokrat poslovenimo kot razmišljanje, pa vsebuje še več, in sicer 

pomeni strukturirano razmišljanje, v ospredju katerega je metakognicija (Stritar in 

Sentočnik, 2006: 43). 

Otroci so že v predšolskem obdobju sposobni reflektirati o svojem občutenju, si 

postavljajo cilje in predvidijo akcije, s katerimi bi to dosegli; predvidevajo, kaj za to 

potrebujejo in kdo bi jim lahko pri tem pomagal. Pri tem ima zelo pomembno vlogo 

vzgojitelj, saj mora otroku pomagati, ga usmerjati, spodbujati, se z njim pogovarjati, 

mu zastavljati aktivna vprašanja, mu dopuščati možnost, da razmišlja in se 
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svobodno izraža tako besedno kot tudi nebesedno. Še posebej pa mora biti pozoren 

na otrokovo razmišljanje in komentarje, ki se pojavijo spontano, ne da bi jih izzval 

(prav tam). S tem ko otroke spodbudimo, da sami presojajo kakovost svojega učenja 

in rezultate, razvijamo njihovo zmožnost samovrednotenja. Otroci velikokrat 

spontano presojajo svoje dosežke in se odločajo o njihovi kakovosti, kar v njih 

sproža tako ugodna kot tudi neugodna čustva (prav tam: 13).  

3.2.4 Pogled nazaj in načrti za naprej 

Vsak portfolio se zaključi z reflektivnim zapisom otrokove »prehojeni poti«. Starejši 

otroci lahko reflektivni zapis pripravijo sami, v vrtcu pa zapis pripravi strokovni 

delavec na podlagi zapisov in dokazil iz portfolia. Vanj vključi vsa opažanja o razvoju 

in napredku posameznega otroka na različnih področjih razvoja ter njegovih 

navadah in aktivnostih, ki jih je usvojil v nekem daljšem časovnem obdobju 

(navadno v enem letu). Reflektivni zapis vzgojitelju omogoča vpogled v njegovo 

načrtovanje, izvajanje in spremljanje učnega procesa v skladu z referenčnim 

okvirjem, ki ga je oblikoval na začetku. Poleg tega pa nudi oporo pri izboljševanju 

kakovosti njegovega dela (Stritar in Sentočnik, 2006: 13).  

3.3 VRSTE OTROKOVEGA PORTFOLIA 

Obstajajo tri vrste portfolia: osebni, zbirni ali učni portfolio ter izbirni portfolio. Vsak 

izmed njih ima svojo vlogo (Stritar in Sentočnik, 2006: 16).  

3.3.1 Osebni portfolio 

Osebni portfolio vsebuje različne podatke o otroku, npr. naslov, telefonske številke, 

podatki o starših, podatke o otrokovem zdravstvenem stanju in posebnostih, zapiske 

s pogovorov o otroku itd. Ta portfolio ločimo od ostalih dveh, saj moramo zagotoviti 

zaupnost podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.  

3.3.2 Zbirni portfolio 

Zbirni ali učni portfolio je neselektivna zbirka gradiv o otrokovem razvoju in učenju. 

Namenjen je otroku, za shranjevanje izdelkov, ki se mu zdijo pomembni. Ker je ta 

zbirka ponavadi precej obsežna, je pomembno, da izberemo primerno obliko 

shranjevanja, npr. škatle, velike mape, predal, ki omogočajo širjenje in dodajanje 

različnega gradiva. Poleg otroka lahko v učni portfolio gradiva vlagajo tudi vzgojitelji, 

starši, vrstniki itn. 
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3.3.3 Izbirni portfolio 

Izbirni portfolio je sestavljen iz selektivno izbranih gradiv zbirnega portfolia. Merila 

za izbiro gradiva se med vzgojitelji razlikujejo, v pomoč pri izbiri pa so nam lahko 

naslednji (Stritar in Sentočnik, 2006:17):  

 izdelek/dogodek, pri katerem je otrok pokazal velik interes; 

 izdelek/dogodek, pri katerem je izkazal razvoj določene spretnosti, veščine 

(npr. lepljenje, rezanje, uporaba različnih materialov); 

 zapisi, ki izkazujejo otrokov humor; 

 posnetek, iz katerega so razvidna njegova neverbalna sporočila, 

temperament; 

 izdelek, ki otroku posebej ugaja oz. ne ugaja; 

 izdelek, ki je uvrščen na pobudo otrokovih vrstnikov; 

 posnetek in izdelek, ki izkazuje otrokovo individualnost, način doživljanja, 

dojemanja, sposobnost opažanja itn.; 

 izdelek/dogodek, pri katerem je izkazal dosežek/napredek na nekem 

določenem področju.  

Izbirni portfolio lahko oblikujemo sproti ali na koncu nekega časovnega obdobja. 

3.4 PREDNOSTI UPORABE OTROKOVEGA PORTFOLIA 

Portfolio je vsestransko uporaben, saj otroku omogoča, da aktivno prispeva k 

svojemu razvoju in napredku; razume lasten razvoj, kar spodbuja razvoj 

metakognicije; spodbuja pozitivno samopodobo in komunikacijo s tem, da lahko 

svoje delo pokaže drugim in je nanj ponosen; vpliva pa tudi na razvoj otrokovih 

kompetenc (Stritar in Sentočnik, 2006: 17). 

Vzgojitelju omogoča bolj poglobljeno spremljanje otrokovega razvoja in napredka; 

spoznavanje otrokovih individualnih posebnosti, odkrivanje močnih področij; 

spodbuja komunikacijo; mu pomaga pri načrtovanju dela (upošteva optimalni razvoj 
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vsakega posameznika); predstavlja bogat vir informacij za lastno učenje ter 

sodelovanje s starši (prav tam).  

3.5 VLOGA OTROK, ODRASLIH IN DRUGIH VPLETENIH 

Pri ustvarjanju portfolia ima vsak izmed udeležencev svojo vlogo. V ospredju je 

aktivna vloga otroka, ki soustvarja svoj portfolio, živi z njim, ga uporablja in je tudi 

ponosen nanj. Sodeluje in prispeva toliko, kot zmore in je pripravljen sodelovati. 

Vključen je v vse faze priprave portfolia: od zbiranja svojih izdelkov, reflektiranja 

dejavnosti in izdelkov do ugotavljanja in načrtovanja za naprej (Stritar in Sentočnik, 

2006: 18).  

Pri vsem tem ima zelo pomembno vlogo vzgojitelj, ki otroka ves čas navaja in 

spodbuja k sodelovanju, pripravlja primerne dejavnosti, oblikuje smernice za 

vodenje portfolia ter pomaga otroku pri njegovem oblikovanju. Hkrati pa z zbranim 

gradivom, lastnim opazovanjem in reflektiranjem poskuša evalvirati svoj odnos in 

ravnanje do otroka. Te ugotovitve kasneje uporabi za nadaljnje načrtovanje vzgojno-

izobraževalnega dela. Pri tem mu lahko pomagajo tudi drugi strokovni delavci, ki 

imajo stik z otrokom, npr. strokovni delavec, ki zjutraj odpira vrtec, strokovni delavec, 

ki popoldne zapira vrtec, svetovalna delavka idr. Tudi ti lahko zabeležijo svoja 

opažanja, zapišejo komentar ali posnamejo kakšno fotografijo itn.  

K spremljanju otrokovega napredka, razvoja in učenja vedno povabimo tudi starše. 

Ti nam v pogovorih povedo svoja opažanja, od doma pa prinašajo tudi različne 

izdelke otroka. Naša pričakovanja glede sodelovanja morajo biti realna, saj večina 

staršev spodbuja pripravo portfolia, sami pa nimajo časa ali ne želijo sodelovati pri 

tem (prav tam).  

Pri vsem tem pa ne smemo pozabiti na vlogo drugih otrok v skupini ali znotraj nje. 

Starejši otroci so namreč močno vpleteni v dogajanje. Večkrat nas opozorijo na 

izdelek ali dejavnost sovrstnika, komentirajo dogajanje, dajejo povratne informacije, 

spodbujajo sovrstnike in se veselijo njihovih uspehov. Vse to prispeva k dobri 

medsebojni komunikaciji in sodelovalnemu učenju, kar je za otroke izrednega 

pomena (prav tam: 19).  
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4 DOKUMENTIRANJE OTROKOVEGA RAZVOJA V VRTCIH 

REGGIO EMILIA  

Pedagoški pristop Reggio Emilia se je začel razvijati leta 1963 v mestu Reggio 

Emilia (mesto leži v severni Italiji, v regiji Emilia Romagna). Njegov ustanovitelj je 

Loris Malaguzzi. Za program so se začeli zanimati po letu 1983, ko so otroci 

tamkajšnjih vrtcev na razstavi v Stockholmu predstavili svoje izdelke (risbe, slike, 

kipce, makete, fotografije ipd.). Zaradi njihove ustvarjalnosti in dosežkov so izzvali 

pozornost strokovne, kulturne in laične javnosti. Danes ta model v svoj sistem 

uvajajo že marsikje po svetu, npr. v Ameriki na Švedskem. »Koncept Reggio Emilia 

je sodoben (postmodernističen) pristop katerega cilj je vzgojiti otroke v kritične 

mislece in varuhe demokracije« (Devjak idr., 2009: 8). Temelji na naslednjih 

izhodiščih: vpetost vrtca v kulturno okolje, različnost otrok, razvoj in uporaba vseh 

čutov v spoznavnem procesu, spodbujanje in omogočanje različnih oblik izražanja, 

prednost učenja pred poučevanjem, kakovostna interakcija in komunikacija, timsko 

delo vzgojiteljev in drugih delavcev v vrtcu, projektno delo, dokumentacija in 

arhiviranje izdelkov ter življenja in dela v vrtcu (prav tam).  

V nadaljevanju bi opozorila na razliko med klasičnim in v pedagoški praksi 

razširjenim opazovanjem otroka pri nas in pedagoško dokumentacijo v pristopu 

Reggio Emilia. Glavni namen opazovanja otrok je ocenjevanje otrokovega napredka 

skladno z vnaprej danimi kategorijami, ki naj bi bile značilne za »normalnega« oz. 

povprečnega otroka določene starosti. V tem primeru predšolska institucija služi kot 

proizvajalka rezultatov, tj. doseganja vnaprej predvidenih ciljev. Slovenski vzgojitelji 

zapise delajo predvsem zase, nekateri jih uporabljajo ob individualnih pogovorih s 

starši, zelo redko ali sploh ne pa pri posvetovanju s sodelavci. V vrtcih Reggio Emilia 

pa se vse bolj oddaljujejo od tega pojmovanja, saj menijo, da je namen 

dokumentiranja narediti učenje vidno (Batistič Zorec in Prosen, 2015: 29). Zanje je 

dokumentiranje orodje, s katerim vizualizirajo procese učenja otrok, njihovo iskanje 

pomenov in njihove poti konstruiranja znanja (Hočevar in Kovač Šebart, 2010: 95). 

Pri tem si pomagajo s foto, video in pisno dokumentacijo vzgojiteljic, izdelki in 

komentarji otrok, ki so predstavljeni na različnih mestih v vrtcu in zunaj vrtca in so 

na vpogled vsem. Ne dokumentirajo le končnih izdelkov, ampak celoten proces: 

zbiranje idej, pridobivanje znanja, organiziranje in obdelava znanja, izvedba 



Diplomsko delo UNIVERZA V LJUBLJANI Pedagoška fakulteta 

 

17 

raziskave otrok itd. (Batistič Zorec in Prosen, 2015: 30). Dokumentiranje je za otroke 

viden spomin. Vzgojitelji jo uporabljajo kot orodje za raziskovanje in izboljšanje 

prakse, starše in širšo javnost pa »obvešča« o dogajanju v vrtcu (Hočevar in Kovač 

Šebart, 2010: 96). Pri dokumentiranju sodelujejo tudi otroci, čeprav si odrasli z otroki 

delijo le del dokumentacije (risbe, fotografije, video posnetke itd., ne pa npr. pisnih 

besedil). Menijo, da je sodelovanje otrok pri dokumentiranju ključnega pomena za 

razvoj spomina, metakognitivnih procesov (razumevanje lastnega mišljenja in 

razmišljanja drugih), učijo pa se tudi poslušanja in pripovedovanja ter s sliko, 

glasom, zapisom itd. krepijo spomin (Batistič Zorec in Prosen, 2015: 30).  

»Pedagogi Reggio Emilia poudarjajo povezanost med opazovanjem, 

interpretiranjem in dokumentiranjem. Po njihovem mnenju je že samo opazovanje 

subjektivno (kaj opazimo in kaj ne), še toliko bolj pa interpretacija« (Batistič Zorec 

in Prosen, 2015: 29). S tem so naredili prelom od uveljavljenega znanstvenega 

pogleda o objektivnosti opazovanja, kjer naj bi šlo za natančno, objektivno in 

reprezentativno sliko otrokovih potreb in zmožnosti. Namen opazovanja je torej 

recipročnost, izmenjava opažanj in mnenj ter spodbujanje naše zmožnosti, da se 

spreminjamo, in ne ocenjevanje in dajanje sodb (prav tam: 30).  
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5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN 

RAZISKOVALNI CILJI 

Namen diplomskega dela je raziskati mnenja vzgojiteljic o spremljanju in 

dokumentiranju otrokovih dosežkov ter s pomočjo dokumentacij vzgojiteljic 

ugotoviti, kakšna je praksa na tem področju.  

5.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V diplomskem delu sem želela ugotoviti: 

 Katere načine dokumentiranja otrokovega napredka uporabljajo vzgojiteljice 

pri svojem delu ter ali oz. kako se ti načini dokumentiranja razlikujejo z 

dokumentiranjem v vrtcih Reggio Emilia? 

 Kako pomembno se zdi vzgojiteljem spremljanje in dokumentiranje otrokovih 

dosežkov in napredka ter s kakšnim namenom to delajo? 

 Ali si beležijo opažanja o vseh otrocih v oddelku ter kako pogosto beležijo 

svoja opažanja o posameznem otroku? 
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6 METODA ZBIRANJA PODATKOV 

Uporabila sem deskriptivno ter kavzalno-neeksperimentalno metodo empiričnega 

raziskovanja.  

6.1 VZOREC 

a) Vzorec je namenski in vključuje vzgojiteljice štirih različnih vrtcev, in sicer so to 

Vrtec Idrija (8 vzgojiteljic), Vrtec Škofja Loka (29 vzgojiteljic), Vrtec Cerkno (9 

vzgojiteljic) in vrtec Pedenjped Ljubljana, enota Zalog (8 vzgojiteljic). V vrtce sem 

razdelila 60 anket, od tega sem dobila rešenih 54 (90 %).  

Od skupaj 54 vzgojiteljic je 6 vzgojiteljic (11,1 %) starih med 20 in 30 let, dobra 

četrtina (27,7 %) je starih med 30 in 40 let, 9 vzgojiteljic (16,7 %) je starih med 40 in 

50 let, skoraj polovica vzgojiteljic (44,5 %) pa več kot 50 let. 

b) Vzorec vzgojiteljic, katerih dokumentacijo sem analizirala, je namenski in 

vključuje štiri vzgojiteljice iz treh različnih vrtcev: vrtec Cerkno (2 vzgojiteljici), 

vrtec Prebold (1 vzgojiteljica), vrtec Gumbek v Osnovni šoli Dolenje Toplice (1 

vzgojiteljica).  

6.2 TEHNIKE IN POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

a) Podatke sem zbrala s pomočjo anket, ki sem jih razdelila v 4 slovenske vrtce 

po predhodnem pisnem dogovoru z ravnatelji. Anketa je bila anonimna. 

Vsebovala 8 vprašanj zaprtega tipa ter ocenjevalno lestvico. Podatke sem 

zbirala od januarja do marca 2017.  

b) Podatke sem zbrala s pomočjo analize dokumentacij vzgojiteljic.  

6.3 OBDELAVA PODATKOV 

a) Podatke, pridobljene z anketnim vprašalnikom, sem kvantitativno obdelala in 

jih prikazala s pomočjo tabel ali grafov. 

b) Podatke, zbrane s pomočjo pridobljene dokumentacije vzgojiteljic, pa sem 

obdelala kvalitativno. Pri analiziranju sem se osredotočila predvsem na to, 

kaj dokumentacija vsebuje (vzgojiteljičino besedilo, fotografije, izdelki otrok, 
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otrokovi komentarji itd.), kaj vsebujejo zapisi vzgojiteljic (opis, interpretacija 

otrokovega vedenja in/ali napredka, refleksija lastnega dela, načrti za naprej 

idr.) ter kako pogosti so. Zanimalo me je tudi, ali se dokumentacija 

posameznih vzgojiteljev razlikuje in v čem.  
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

7.1 POMEMBNOST, NAČINI IN POGOSTOST DOKUMENTIRANJA 

OTROKOVIH DOSEŽKOV IN NAPREDKA 

Vzgojiteljice sem najprej vprašala, kako pomembno se jim zdi dokumentiranje 

otrokovih dosežkov in napredka. Skoraj dve tretjini vzgojiteljic (65 %) sta odgovorili, 

da se jim zdi dokumentiranje otrokovih dosežkov in napredka zelo pomembno, 

dobra tretjina pa, da se jim zdi dokumentiranje dokaj pomembno. Nobena 

vzgojiteljica ni menila, da je to nepomembno. Rezultati kažejo, da se vzgojiteljice 

zavedajo pomembnosti spremljanja in dokumentiranja otrokovih dosežkov in 

napredka, vendar pa se, kot bomo videli v nadaljevanju, njihova stališča ne skladajo 

z ravnanjem v praksi.  

Tabela 1: Načini dokumentiranja otrokovih dosežkov in napredka1 

Načini dokumentiranja otrokovih dosežkov in napredka f  f% 

Portfolio 6 5,6 

Dnevniški zapisi 32 59,3 

Ček liste 12 26,7 

Anekdotski zapis 25 46,3 

Zapise o otrocih vključujem v pisno evalvacijo vzgojnega dela 35 64,8 

Drugo 0 0,00 

Iz rezultatov je razvidno, da vzgojiteljice zapise o otrocih najpogosteje vključujejo v 

pisno evalvacijo vzgojnega dela (64,8 %), kar verjetno pomeni, da v njej omenjajo 

predvsem otroke, ki na neki način odstopajo od povprečja. Od tega jih je kar četrtina 

(24, 7 %) ta odgovor izbrala kot edini izmed ponujenih. Zanje lahko rečemo, da ne 

vodijo pisne dokumentacije o razvoju in napredku otrok. Izmed načinov 

dokumentiranja otrokovih dosežkov in napredka najpogosteje uporabljajo dnevniške 

(59,3 %) in anekdotske zapise (46,3 %), redkeje pa ček listo. Le manjšina vzgojiteljic 

(5,6 %) za dokumentiranje otrokovih dosežkov in napredka uporablja portfolio. 

Nihče od anketiranih ni navedel kakšne druge vrste dokumentiranja. 

                                         
 
 
 
1 Možnih je bilo več odgovorov. 
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Tabela 2: Kaj poleg zapisov vsebuje dokumentacija?2 

 f f% 

Fotografije 33 61,11 

Komentarji otrok 40 74,07 

Izdelki otrok 33 61,11 

Drugo 1 1,85 

Zanimalo me je tudi, kaj vse poleg zapisov vključuje dokumentacija o spremljanju 

napredka otrok. Ugotovila sem, da vzgojitelji poleg zapisov v dokumentacijo 

največkrat vključujejo komentarje otrok (74,07 %), sledijo jim fotografije in izdelki 

otrok (61,11 %). Dobra polovica (51,85 %) vzgojiteljic je izbrala vse izmed ponujenih 

odgovorov, kar kaže, da se zavedajo pomembnosti nebesednih gradiv, s katerimi 

otroci krepijo svojo samopodobo in sposobnost za refleksijo (razmišljanje o sebi). 

Ena izmed anketirank je navedla, da v dokumentacijo vključuje tudi ček liste ter 

zapise drugih strokovnih delavk oz. staršev.  

Tabela 3: Pogostost beleženja otrokovih dosežkov in napredka 

Pogostost beleženja otrokovih dosežkov in napredka f f% 

Dnevno 6 11,11 

Tedensko 10 18,52 

Mesečno 7 12,96 

Ko opazim kakšno spremembo, stvar/dogodek itd. 31 57,41 

Ne zapisujem oz. le redko kaj zapišem 0 0,00 

Drugo 0 0,00 

Kljub zavedanju o pomembnosti beleženja otrokovih dosežkov in napredka pa še 

vedno več kot polovica (57,11 %) vzgojiteljic zapisuje le takrat, ko opazijo kakšno 

spremembo oz. dogodek. Le dobra tretjina (29,63 %) svoja opažanja zapisuje 

dnevno oz. tedensko. 

  

                                         
 
 
 
2 Možnih je bilo več odgovorov. 
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Tabela 4: Sistematično zapisovanje opažanj za vse otroke v oddelku 

 f f% 

Da, redno zapisujem opažanja za vse otroke v oddelku 25 46,30 

Redno si zapisujem opažanja le za nekatere otroke – tiste, ki 
izstopajo 11 20,37 

Občasno si kaj zapišem 13 24,07 

Ne zapisujem si, saj si vse pomembne stvari v zvezi z otroki 
zapomnim 2 3,70 

Drugo 3 5,56 

Približno polovica vzgojiteljic (46,30 %) je odgovorila, da sistematično zapisuje 

opažanja za vse otroke v oddelku. Druga polovica (44,44 %) pa si redno zapisuje 

opažanja le za nekatere otroke, ki izstopajo ali si opažanja zapisuje le občasno. Iz 

rezultatov (tabela 3 in 4) lahko sklepamo, da vsaj polovica vzgojiteljic ne spremlja 

dosežkov in napredka vseh otrok v oddelku. Menim, da je brez načrtnega in 

sistematičnega opazovanja pri dvajsetih otrocih v igralnici nemogoče biti pozoren 

na vsakega izmed njih. 

Beleženje vzgojiteljice največkrat opravljajo skupaj s pomočnico (85,19 %), le 8 

(14,81 %) vzgojiteljic je odgovorilo, da beležijo same. Menim, da je timsko 

sodelovanje med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice ključno za optimalno 

spremljanje in spodbujanje razvoja vsakega otroka v oddelku in za uspešno delo v 

skupini.  
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7.2 NAMEN BELEŽENJA OTROKOVIH DOSEŽKOV OZ. NAPREDKA 

Tabela 5: Namen beleženja otrokovih dosežkov in napredka 

Namen beleženja 
otrokovih dosežkov 
in napredka 

Zelo 
pomembno 

Pomembno 
Srednje 

pomembno 
Nepomembno 

Spoznavanje otroka 
njegovih potreb, 
lastnosti, 
sposobnosti, 
interesov idr. 

43 79,63 % 10 18,52 % 1 1,85 % 0 0,00 % 

Spremljanje 
sprememb v razvoju 
(napredka) 
posameznika 

46 85,19 % 8 14,81 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

Pripravljanje na 
razgovor z otrokovimi 
starši 

44 81,48 % 10 18,52 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

Reševanje vzgojnih 
težav 

40 74,07 % 9 16,67 % 4 7,41 % 1 1,85 % 

Otrokovo 
zadovoljstvo ob 
spremljanju otrokovih 
dosežkov 

32 59,26 % 14 25,93 % 7 12,96 % 1 1,85 % 

Da dobim ideje za 
načrtovanje s 
posamezniki oz. 
skupino 

27 50,00 % 23 42,59 % 2 3,70 % 2 3,70 % 

 

V nadaljevanju me je zanimalo, kakšen poudarek vzgojiteljice namenjajo 

posameznemu vidiku beleženja otrokovih dosežkov in napredka. Iz rezultatov je 

razvidno, da vzgojiteljice velik pomen pripisujejo spremljanju sprememb v razvoju 

(napredku) posameznika; poznavanju otroka, njegovih potreb, lastnosti sposobnosti 

itn. ter pripravi na razgovor z otrokovimi starši. Nekoliko manj pomembno pa se jim 

zdi otrokovo zadovoljstvo ob spremljanju dosežkov in to, da je opazovanje in 

poznavanje otrok izhodišče za nadaljnje načrtovanje vzgojnega dela.  
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7.3 POMEN OPAZOVANJA IN DOKUMENTIRANJA OTROKOVEGA 

NAPREDKA ZA OSEBNI IN STROKOVNI RAZVOJ VZGOJITELJIC TER 

KAKOVOST VZGOJNEGA DELA 

V zadnjem delu anketnega vprašalnika sem želela izvedeti mnenja vzgojiteljic o tem, 

ali opazovanje otrokovega napredka vpliva na kakovostnejše delo v oddelku ter na 

njihov osebni ter strokovni razvoj.  

Tabela 6: Vpliv opazovanja in dokumentiranja na osebni in strokovni razvoj vzgojiteljic ter 
kakovostnejše delo v oddelku 

 
Osebni in strokovni razvoj Kakovostnejše delo v oddelku 

f f% f f% 

Da, zelo  29 53,70 % 40 74,07 % 

Deloma 24 44,44 % 14 25,93 % 

Ne prav dosti 2 3,70 % 0 0,00 % 

 

Rezultati kažejo, da dobra polovica vzgojiteljic velik pomen pripisuje opazovanju in 

dokumentiranju otrokovih dosežkov in napredka za njihov osebni in strokovni razvoj 

ter kakovostnejše delo v oddelku. Menim, da so ti odgovori povezani z rezultati, ki 

smo jih že predstavili, in sicer da se vzgojitelji, ki opazovanju in dokumentiranju 

pripisujejo velik pomen, temu bolj posvečajo (opazujejo in zapisujejo opažanja za 

vse otroke). 
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7.4 ANALIZA DOKUMENTACIJ VZGOJITELJIC 

Pri analiziranju sem se osredotočila predvsem na to, kaj dokumentacija vsebuje 

(vzgojiteljičino besedilo, fotografije, izdelki otrok, otrokovi komentarji itd.), kaj 

vsebujejo zapisi vzgojiteljic (opis, interpretacija otrokovega vedenja in/ali napredka, 

refleksija lastnega dela, načrti za naprej itd.) ter kako pogosti so. Zanimalo me je 

tudi, ali se dokumentacija posameznih vzgojiteljev razlikuje in v čem.  

7.4.1 Vrsta in vsebina dokumentacije 

Dokumentacija 1: Časovni zapisi  

Starostna skupina: prvo starostno obdobje (1–2 leti) 

Dokumentacija vsebuje vzgojiteljičine zapise in komentarje/izjave otrok. 

Vzgojiteljica zapise oblikuje enkrat tedensko oz. takrat, ko opazi določeno 

spremembo oz. napredek v opazovanem vedenju. Zapise dela za vse otroke v 

oddelku. Z zapisi si pomaga pri načrtovanju dela in življenja v vrtcu, služijo pa ji tudi 

kot izhodišče pri pogovornih urah s starši. 

Dokumentacija 2: Ček lista 

Starostna skupina: prvo starostno obdobje (2–3 leta) 

Dokumentacija vsebuje izpolnjene ček liste za posamezna področja ter opombe. 

Vzgojiteljica otroke opazuje dvakrat mesečno. Po opazovanju v tabelah označi 

prisotnost oz. odsotnost posamezne oblike vedenja ter po potrebi pripiše opombo. 

Ček liste vodi za vse otroke v oddelku.  

Dokumentacija 3: Album otrokovih izdelkov 

Starostna skupina: prvo starostno obdobje  

Album otrokovih izdelkov je sestavljen iz otrokovih risb o dogajanju v vrtcu in izven 

njega, poleg otrokovih risb je v albumu tudi nekaj matematičnih in jezikovnih nalog. 

Vsak izdelek je opremljen z datumom izdelave ter naslovom, ki opisuje priložnost, 

ob kateri je izdelek nastal. Nekatere risbe vsebujejo tudi otrokov komentar ter 

razlago dogajanja. Vzgojiteljica izdelke vstavlja v album glede na dogajanje v 

skupini in izven nje. Album oblikuje za vse otroke v oddelku. 
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Dokumentacija 4: Portfolio 

Starostna skupina: prvo starostno obdobje (1–2 leti in 2–3 leta) 

Portfolio je sestavljen iz fotografij otroka, fotografij otrokovih izdelkov, otrokovih 

komentarjev, njegovih odgovorov na različna vprašanja, vzgojiteljičinih zapisov ter 

zapisov staršev o otroku. Vzgojiteljica isto skupino otrok spremlja vse od njihovega 

uvajanja v vrtec pa do vstopa v šolo. Vzgojiteljica skupaj z otroki izbira gradivo za 

portfolio čez celotno leto. Ko se nabere dovolj gradiva, skupaj z otrokom izbere 

materiale, ki jih nato vložita v portfolio. Merila za izbiro so naslednja: izdelek kaže 

na otrokov napredek v razvoju, njegovo zanimanje v vrtcu in izven njega, dogodke 

oz. stvari, na katere je posebej ponosen, izboljšanje katerega izmed šibkih področij 

itn. Portfolio vzgojiteljica oblikuje za vsakega otroka v skupini.  

7.4.2 Vsebina vzgojiteljičinih zapisov o posameznem otroku 

Dokumentacija 1 

- Besedilo je razdeljeno na 10 kategorij: socialni odnosi, interes pri igri/zaposlitvi, 

besedno razumevanje/izražanje, telesni/motorični razvoj, čustva/počutje otroka, 

hranjenje, spanje, samostojnost, osebne značilnosti (potreba po dudi, prinašanje 

ninice v vrtec) ter anekdote in izjave. Zapisi so krajši, jasni in pregledni, vsebujejo 

malo podrobnosti, vsebina enega zapisa je združena v dva do tri stavke.  

- Vzgojiteljica je pod vsako izmed »kategorij« opisala napredek oz. način 

obnašanja določenega otroka, npr. »Telesni/motorični razvoj: zelo rad se giblje, 

se odziva na stimulacije – rešuje težave premagovanja ovir, malo je še neroden 

pri hoji (ravnotežje); Besedno razumevanje/izražanje: ponavlja besede, še 

vedno največ komunicira neverbalno, njeno razumevanje navodil je zelo dobro, 

izpolnjuje zahteve – hitro odreagira; Čustva/počutje otroka: počutje je dobro (se 

veliko smeji, kaže interes za dejavnosti), jasno izraža svoja čustva, občutljiv na 

dotike drugih otrok, rad se crklja pri vzgojiteljicah; Spanje: v prvem tednu se je 

zbudil po 13. uri, vendar je ob prisotnosti vzgojiteljice ponovno zaspal za 

približno pol ure. Po nekaj dneh spi neprekinjeno. Ob zbujanju ne joka, le mirno 

opazuje okolico. Že od začetka spi na ležalniku; Hranjenje: zelo rad je, je 

večinoma vso hrano. Samostojno je gosto hrano, pri čistih jedeh (razne juhe, 

kompoti) pa mu je treba še nekoliko pomagati. Navajamo ga tudi na samostojno 
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pitje iz kozarca (trenutno mu predstavlja še nekaj težav, saj se velikokrat polije 

po oblačilih).« 

»Kategoriji« hranjenje in spanje je vzgojiteljica po končanem uvajalnem obdobju (po 

približno dveh mesecih) izpustila iz zapisov, saj je večina otrok že jedla in spala 

samostojno. Izjema so bili nekateri otroci, pri katerih je ti dve kategoriji v zapise še 

vedno vključevala, saj sta jim hranjenje in spanje še vedno povzročala »težave«.  

Dokumentacija 2 

- Besedilo je razdeljeno na 4 kategorije: govorni razvoj, gibalni razvoj – groba 

motorika, razvoj fine motorike – koordinacija oko gibi, spoznavni (kognitivni) 

razvoj, čustveni in socialni razvoj. Poleg zapisov po potrebi pripiše opombo, ki ji 

pomaga pri nadaljnjem delu z otrokom.  

- V prilogi 10.2 je primer ček liste za opazovanje govornega ter čustveno-

socialnega razvoja.  

Primeri opomb ob ček listah: 

- »Otrok (ime) med branjem pravljice pozorno posluša vsebino ter poimenuje 

vsakdanje predmete, za katere že pozna besede (najpogosteje so to besede za 

živali, vozila ter predmeti iz njegove okolice – žoga, kolo, kocke itn.). Ob 

vzgojiteljičinem poimenovanju njemu neznanih besed z veseljem ponovi besedo 

ter s prstom pokaže na predmet na sliki.« 

-  »Je zelo komunikativna (opazna je velika sprememba pri govoru z drugimi 

otroki) in prilagodljiva, dobro se razume z ostalimi otroki v skupini. Tudi ostali 

otroci jo imajo radi (velikokrat ji prinašajo predmete, se pogovarjajo in igrajo z 

njo). Težave ji povzroča posojanje svojih igrač – če kateri izmed otrok želi njeno 

igračo, se na prošnjo odzove z kričanjem.« 

-  »Rada se vključuje v vse dejavnosti, najbolj jo zanimajo dejavnosti s področja 

gibanja. Všeč so ji razne gibalne igre in poligoni. Večkrat izrazi željo, da bi v 

igralnici postavili poligon iz tunelov in blazin. Pri gibanju je zelo spretna, še vedno 

ji nekaj težav povzročajo poskoki. Pri teku je v zadnjem mesecu zelo 

napredovala, ne spotika se več, tudi njena koordinacija je bolj usklajena.« 
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Dokumentacija 3 

Album otrokovih izdelkov vsebuje vzgojiteljičine zapise o dogajanju, ob katerem je 

risba nastala, ter otrokove komentarje (vsebujejo jih le trije izdelki iz celotnega 

albuma). Primeri so v poglavju Priloge (10.3).  

Dokumentacija 4 

Zapisi v portfoliu so zelo različni: opisujejo dogajanje ob fotografijah, otrokovo 

počutje, njegove močne in šibke točke, otrokov govor, njegove komentarje ter 

odgovore na vprašanja. Primeri iz portfolia so v poglavju Priloge (10.4).  

7. 4. 3 Primerjava med vzgojitelji  

Po pregledu zbrane dokumentacije lahko rečem, da štiri v raziskavo vključene 

vzgojiteljice za spremljanje otrokovih dosežkov in napredka ter njihovo 

dokumentiranje uporabljajo različne tehnike, kar so pokazali tudi rezultati anket. 

Nekatere izmed vzgojiteljic se pri oblikovanju dokumentacije opirajo na dane sheme 

in ocenjevalne lestvice, spet druge pa s pomočjo teh oblikujejo svoj lasten način 

spremljanja razvoja. Dokumentacije se tako med seboj razlikujejo po svoji zgradbi, 

sestavi, vsebini ter pogostosti vzgojiteljičinih zapisov.  

Nekatere dokumentacije (ček lista, časovni zapisi) so sestavljene predvsem iz 

vzgojiteljičinih zapisov o otroku in ne vsebujejo nobenih fotografij oz. izdelkov 

otroka, spet druge (portfolio) pa poleg zapisov vsebujejo še fotografije, izdelke ter 

izjave otroka, zapise staršev ter odgovore otroka na različna vprašanja. Če 

dokumentiranje vzgojiteljic v slovenskih vrtcih primerjamo z dokumentiranjem v 

vrtcih Reggio Emilia, lahko rečemo, da je dokumentacija slovenskih vzgojiteljic še 

vedno namenjena predvsem lastni uporabi (kljub uporabi pri posvetovanju z 

drugimi) in ne »narediti učenja vidnega«, kakršno vlogo ima dokumentiranje v vrtcih 

Reggio Emilia.  

Vzgojiteljice zapise delajo različno pogosto, nekatere mesečno, druge tedensko, 

odvisno od dogajanja v skupini, tehnike zapisovanja, problemov, ki se pojavljajo, 

časa, ki ga imajo na razpolago, lastne pripravljenosti in zbranosti itn. Po mnenju M. 

Batistič Zorec in S. Prosen (2015: 26) je najbolje, da si vsaka vzgojiteljica izdela 

okvirni načrt opazovanja, da to dela redno in da si sproti zapisuje. V nasprotnem 
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primeru se lahko zgodi, da v množici drugih dejavnosti zanemari opazovanje in s 

tem prezre pomembne spremembe/dogodke v otrokovem razvoju.  

Pri pregledu vsebine zapisov vzgojiteljic sem se osredotočila na to, ali 

dokumentacija vsebuje le opis situacije oz. vedenja ali tudi interpretacijo ter ali zapisi 

vsebujejo refleksijo lastnega dela ter načrte za naprej. Zanimalo me je tudi, ali se 

dokumentacija posameznih vzgojiteljev razlikuje in v čem. 

Ugotovila sem, da so zapisi v vseh štirih dokumentacijah zgolj opisi dogajanja v 

vrtcu in izven njega, otrokovih komentarjev, sprememb v razvoju itn. Nobena izmed 

vzgojiteljic v svoje zapise ni dodala interpretacije vedenja oz. napredka. Menim, da 

je to predvsem odraz težav, ki jih pri pisanju navajajo vzgojiteljice, med katerimi sta 

pomanjkanje časa (zapisi ostanejo na ravni opisov) in slabo poznavanje različnih 

razlag o razvoju otroka, kar vodi v odsotnost interpretacije. Če hočemo neko 

vedenje interpretirati, ga moramo znati razložiti in ga nato povezati s spoznanji v 

teoriji.  

Zapisi tudi ne vsebujejo refleksij lastnega dela, ki so pomembne tako za otroka kot 

tudi za vzgojitelje in starše. Otroku refleksija omogoča strukturirano razmišljanje, pri 

katerem je v ospredju metakognicija. S tem spodbujamo otrokove miselne procese, 

vplivamo pa tudi na razvoj refleksivnega učenja ter na vseživljenjsko učenje. Otroci 

so namreč že v predšolskem obdobju sposobni reflektirati svoje občutenje, si 

postaviti cilje in tudi predvideti akcije, s katerimi bi to dosegli, predvideti, kaj za to 

potrebujejo ter predvideti in ugotoviti, kdo jim lahko pri tem pomaga. Vzgojiteljem pa 

refleksija lastnega dela pomaga razmišljati o njihovih odločitvah, pristopih, načinu 

dela, dosežkih in tudi pomanjkljivostih. S pomočjo tega vzgojitelji pridejo do 

spoznanj, kaj lahko še dopolnijo in izboljšajo (Stritar in Sentočnik, 2006: 43). 

V nadaljevanju sem analizirala tudi razlike med dokumentacijo štirih v raziskavo 

vključenih vzgojiteljic:  

 Dokumentacija 1: Od ostalih dokumentacij se razlikuje v tem, da poleg 

kategorij za opazovanje vseh področij razvoja otroka vsebuje tudi kategoriji 

»hranjenje« in »spanje«, ki sta v času uvajanja otroka v vrtec zelo pomembni. 

Večini staršev je namreč v prvih mesecih po prihodu v vrtec bolj pomembno, 

kako se otrok počuti, kako se je vključil v skupino, kakšen odnos ima z 
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drugimi otroki, kakšne so njegove spalne in prehranjevalne navade in manj 

to, kako je napredoval na govornem, gibalnem in drugih področjih.  

Morebiti bi lahko v dokumentacijo vključila tudi vprašalnik za starše, s 

pomočjo katerega bi izvedela še več informacij staršev o otrokovih izkušnjah 

z vrtcem, odzivih na občasno ločitev od staršev, otrokovimi izkušnjami z 

drugimi otroki in odraslimi, otrokovih potrebah, temperamentu, najljubših 

igrah in igračah itd. Menim, da na tak način otroku omogočimo lažji prehod 

od doma v vrtec.  

 Dokumentacija 2: Je zelo strukturirana, vsaka izmed kategorij vsebuje deset 

do dvanajst postavk. Postavke so kratke in jasne, nanašajo pa se na otrokovo 

vedenje (glej Prilogo 10.2). Zajemajo vsa področja otrokovega razvoja. 

Pripombe vzgojiteljice ob ček listah so natančne, opisujejo dogajanje, 

občutke otroka, nekatere vsebujejo tudi primerjave med različnimi obdobji v 

otrokovem razvoju. Menim, da primerjava med različnimi obdobji vzgojitelju 

nudi vpogled v uspešnost njegovega dela, iz tega pa izhaja spodbuda za 

nadaljnje delo z otrokom. Vidni »rezultati« nam namreč pokažejo, da smo na 

pravi poti. V dokumentaciji nekoliko pogrešam slikovno gradivo in posnetke 

otroka, saj bi ti še dodatno podkrepili zapisano.  

 Dokumentacija 3: Album otrokovih izdelkov je povsem nestrukturiran; 

otrokove risbe so sicer razvrščene po vrstnem redu dogajanja, vendar ne 

prikazujejo otrokovega napredka. V dokumentaciji je zajet samo en vidik 

umetnosti, in sicer likovno izražanje z barvicami. Tudi iz komentarjev, ki 

spremljajo nekatere risbe, ne moremo razbrati, ali oz. kako je otrok 

napredoval. Dokumentacija ne zajema vseh ostalih področij, ki so za celosten 

razvoj otroka prav tako pomembna. Menim, da je tovrstna dokumentacija 

oblikovana predvsem zaradi nuje in ne zato, ker bi vzgojiteljici koristila pri 

njenem delu.  

 Dokumentacija 4: Vsebuje veliko raznolikih zapisov, fotografij kot tudi izdelke 

otroka, njegove komentarje itn. Zajema vsa področja otrokovega razvoja 

(gibalni, socialno-čustveni, spoznavni). Od drugih dokumentacij se razlikuje 

v tem, da vsebuje prispevke staršev o otroku in njihov pogled na dogajanje v 
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vrtcu. To se mi zdi zelo pomembno, saj menim, da bi morali vzgojitelji večji 

poudarek nameniti sodelovanju s starši. Oni so namreč tisti, ki so otroku 

najbližje in o njem največ vedo. Druga pomembna razlika pa je vključevanje 

otroka v proces zbiranja dokumentacije in refleksije ob tem (zakaj mi je neki 

izdelek všeč, je zame pomemben itd.). Otrok na ta način razvije pozitivno 

samopodobo, razmišlja o svojem učenju, aktivno vpliva na razvoj in napredek 

ter učenje. Poleg že omenjenih prednosti pa v zgradbi oz. sestavi portfolia 

pogrešam nekatere pomembne elemente, in sicer zapis o otrokovi »prehojeni 

poti« v daljšem časovnem obdobju (v tem primeru v enem letu), ki ga glede 

na zbrane zapise in dokazila pripravi strokovni delavec (vzgojitelj). Vanj naj 

bi vključil vsa opažanja o razvoju in napredku otroka na različnih področjih 

razvoja. Vzgojitelju lahko služi kot dokazilo o tem, ali je otrok napredoval na 

različnih področjih skladno z referenčnim okvirjem (Stritar in Sentočnik, 2006: 

15). Čeprav portfolio zajema številne različne zapise, bi vzgojiteljica v 

portfolio lahko vključila tudi kakšen anekdotski zapis, s katerim bi opisala 

pomemben dogodek v razvoju otroka. Poleg tega pogrešam tudi avdio- in 

videoposnetke, ki zaradi svoje nazornosti in avtentičnosti pritegnejo vse 

udeležence v procesu, omogočajo pa nam tudi večkratni vpogled v dogodke, 

ki jih nismo neposredno doživeli (prav tam: 35).  
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8 ZAKLJUČEK 

Načrtovanje in evalvacija vzgojno-izobraževalnega dela sta eni izmed 

najpomembnejših nalog vzgojiteljev. V to sta vključena tudi sprotno spremljanje in 

dokumentiranje dosežkov in napredka posameznega otroka, s čimer dobijo vpogled 

v otrokova močna in šibka področja, njegova zanimanja, napredek idr., omogoča pa 

jim tudi razumevanje otroka v interakciji z drugimi otroki, odraslimi in okoljem 

(Borota, 2012: 124). Glede na to, kako ter kdaj in koliko časa poteka opazovanje, 

ločimo različne tehnike: priložnostno opazovanje, vzorčni zapisi, časovni zapisi, ček 

liste, anekdotski zapisi, dnevniško zapisovanje ter portfolio (Batistič Zorec in Prosen, 

2015: 22). V zadnjih letih je vse bolj popularno dokumentiranje napredka s pomočjo 

portfolia. Portfolio je avtentični instrument za dokumentiranje posameznikovega 

procesa učenja, njegova vsakodnevna uporaba pa omogoči vpogled v njegov razvoj 

in napredek. Sestavljen iz raznolikih kronološko urejenih dokazil o njegovem razvoju 

in napredku v določenem časovnem obdobju. Je strategija dela, s katero otroka 

postavljamo v središče učnega procesa z vsemi njegovimi značilnostmi, interesi in 

potrebami (Stritar in Sentočnik, 2006: 10). 

Rezultati anketnih vprašalnikov in analiza dokumentacije štirih v raziskavo 

vključenih vzgojiteljic so pokazali, da vzgojitelji za spremljanje otrokovih dosežkov 

in napredka uporabljajo različne tehnike. Na osnovi rezultatov anket ugotavljam, da 

še vedno prevladujejo dnevniški in anekdotski zapisi, ki so namenjeni predvsem 

ocenjevanju otrokovega napredka skladno z vnaprej danimi kategorijami, ki naj bi 

opisovale značilnosti »normalnega« oz. povprečnega otroka določene starosti. V 

dokumentaciji štirih vzgojiteljic prevladujejo predvsem zapisi o dogajanju v vrtcu, 

napredku otroka na določenih področjih, malo pa je fotografij, izdelkov otrok ter 

njihovih komentarjev. Prav tu vidimo veliko razliko z dokumentacijo v vrtcih Reggio 

Emilia, kje dokumentiranje uporabljajo predvsem za to, da bi naredili učenje 

»vidno«. Ne dokumentirajo le končnih izdelkov, ampak celoten proces: zbiranje idej, 

pridobivanje znanja, organiziranje in obdelavo znanja, izvedbo raziskave otrok itn.  

Zavedam se omejitev v okviru diplomskega dela opravljene raziskave, zlasti 

majhnega vzorca, ki ne dovoljuje posploševanja dobljenih ugotovitev. Pri nadaljnjem 

raziskovanju te problematike bi v vzorec vključila več vzgojiteljev iz več različnih 

vrtcev. Poleg tega bi v raziskavo vključila tudi vrtce, ki pri svojem delu uporabljajo 
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načela pedagoškega koncepta Reggio Emilia, saj se mi zdi njihov pristop zelo 

dober. S tem bi odgovorila tudi na nekatera vprašanja, ki so se mi porajala med 

pisanjem diplomskega dela, in sicer: ali vzgojitelji v vrtcih Reggio Emilia 

dokumentiranju posvečajo večjo pozornost kot vzgojitelji slovenskih vrtcev, kako jim 

uspe dokumentirati celoten proces (vzgojitelji slovenskih vrtcev namreč kot enega 

glavnih razlogov za odsotnost dokumentiranja navajajo pomanjkanje časa) ter 

kakšen je pomen tovrstnega načina dokumentiranja za otroke in njihove starše.  

Vseeno pa menim, da ugotovitve moje raziskave vzgojiteljem in vodstvom vrtcev 

nudijo kritičen vpogled v to problematiko in jim lahko predstavljajo izziv za nadaljnje 

raziskovanje, kako izboljšati spremljanje in dokumentiranje otrokovega napredka v 

slovenskih vrtcih.  
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10 PRILOGE 

10.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJE 
 

Pozdravljeni! 

 

Sem Manca Peternelj, študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. Pišem diplomsko nalogo z naslovom Spremljanje in dokumentiranje 

otrokovih dosežkov in napredka, zato bi želela, da odgovorite na nekaj vprašanj in 

mi s tem pomagate bolje raziskati omenjeno področje. Vprašalnik je anonimen, 

rezultate pa bom uporabila le za namen diplomske naloge.  

Prosim, da pozorno preberete spodnja vprašanja. Izberite in obkrožite le en 

odgovor, razen v primeru, ko je v navodilu ob vprašanju napisano drugače.  

 

Za sodelovanje se vam že vnaprej lepo zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.  

Manca Peternelj 

 

SPOL (obkrožite):      M        Ž  

 

STAROST: 

a) 20–30 

b) 30–40 

c) 40–50 

d) 50 ali več 

 

STAROSTNA SKUPINA OTROK: 

a) Prva starostna skupina (1–3 leta) 

b) Druga starostna skupina (3–6 let) 

c) Starostno mešana skupina 

 

1. Kako pomembna se vam zdita spremljanje otrokovih dosežkov in napredka ter 

dokumentiranje navedenega? 

a) Zelo pomembna 

b) Dokaj pomembna 

c) Nepomembna 

 

2. Kateri oz. katere načine dokumentiranja otrokovega napredka uporabljate pri 

svojem delu? (Lahko obkrožite več odgovorov.) 

a) Portfolio 

b) Dnevniški zapisi 
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c) Ček liste 

d) Anekdotski zapis 

e) Zapise o posameznih otrocih vključujem v pisno evalvacijo vzgojnega dela. 

f) Drugo: 

_________________________________________________________________ 

 

3. Ali sistematično zapisujete opažanja za vse otroke v oddelku? 

a) DA, redno si zapisujem opažanja za vsakega otroka v oddelku. 

b) Redno si zapisujem opažanja le za nekatere otroke – tiste, ki izstopajo.  

c) Občasno si kaj zapišem in se mi ne zdi potrebno, da bi to delala sistematično in 

da bi se morali zapisi nanašati na vse otroke. 

d) NE zapisujem si, saj si vse pomembne stvari v zvezi z otroki zapomnim. 

e) Drugo: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Kako pogosto beležite svoja opažanja o posameznih otrocih? 

a) Dnevno 

b) Tedensko 

c) Mesečno 

d) Ko opazim kakšno pomembno stvar/dogodek itd. 

e) Ne zapisujem oz. zelo redko kaj zapišem 

f) Drugo: 

________________________________________________________________ 

 

5. Ali pri beleženju sodeluje tudi pomočnik/pomočnica vzgojitelja? 

a) Večinoma da 

b) Včasih 

c) Ne 

d) Drugo: : 

_________________________________________________________________ 

 

6. S kakšnim namenom/razlogom beležite otrokove dosežke oz. napredek? Na 

lestvici od 1 do 4 označite, kako pomemben se vam zdi posamezen vidik. Pri 

vsaki trditvi izberite in obkrožite eno številko. 
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 Zelo 

pomembno 

(4) 

Pomembno 

(3) 

Srednje 

pomembno 

(2) 

Nepomembno 

(1) 

Spoznavanje otroka, 

njegovih potreb, lastnosti, 

sposobnosti, interesov itn. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Spremljanje sprememb v 

razvoju (napredka) 

posameznika 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Pripravljanje na razgovor z 

otrokovimi starši 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Reševanje vzgojnih težav  4 3 2 1 

Otrokovo zadovoljstvo ob 

spremljanju svojih 

dosežkov 

4 3 2 1 

Da dobim ideje za 

načrtovanje s posamezniki 

oz. skupino 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

7. Kaj vse poleg vašega zapisa vsebuje dokumentacija o spremljanju napredka 

otrok (možnih je več odgovorov)? 

a) Fotografije 

b) Komentarje otrok 

c) Izdelke otrok 

d) Drugo: ____________________________________________________________ 

 

8. Ali menite, da opazovanje in dokumentiranje napredka otrok pripomore h 

kakovostnejšemu delu v oddelku? 

a) Da, zelo 

b) Deloma 

c) Ne prav dosti 

 
9. Ali menite, da opazovanje in dokumentiranje napredka otrok pripomore k 

vašemu osebnemu in strokovnemu napredku? 

a) Da, zelo 

b) Deloma 

c) Ne prav dosti 

 

Najlepša hvala za Vaše odgovore.  
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10.2 DOKUMENTACIJA 2: PRIMERI ČEK LIST 

Tabela 7: Primer ček liste za opazovanje govornega razvoja 

Nikoli Pogosto Redno

Oponaša zvoke predmetov in živali

Rad gleda knjige, posluša in sledi vsebini pravljic.

Pokaže poimenovane dele telesa.

Pokaže poimenovane predmete vsakdanjega življenja.

Pričenja pogovor.

Izpolni enostavno verbalno navodilo.

Poimenuje predmete na sliki.

Govori smiselne besede.

Pri govoru uporablja krajše povedi npr. jaz bi avto …

Začenja z uporabo zaimkov in predlogov: on mi je vzel

igračo, igrača je na mizi …

Izgovarja nikalne trditve npr. ne morem odpreti …

Zastavlja vprašanja »kje« in »kaj«

DATUM OPAZOVANJA: 

 

Tabela 8: Primer ček liste za opazovanje čustvenega in socialnega razvoja 

Nikoli Pogosto Redno

Premaguje ločitveni strah brez stresa.

spontano se nasmehne.

Opazuje druge otroke pri igri.

Namerno vzbuja pozornost odraslih.

Kljubuje, trma, izraža ljubosumje.

Če je vznemirjen reagira z : jokom, jezo nad seboj, jezo 

nad drugimi

Sam se prihaja ljubkovat k odraslemu.

Radovedno stika povsod.

Posnema igro drugih otrok ali vzgojiteljice.

Uvaljavlja svojo voljo: "bom sam!"

Daljši čas se igra sam.

Poskuša vzpostaviti stik z drugimi.

Pomaga pri pospravljanju igrač in predmetov v igralnici.

Se prepozna na sliki ali v ogledalu.

Krajši čas se igra sam.

Kopiči igrače, lastniško odreagira, če se mu kateri 

približa.

Igračo ponudi drugemu otroku. 

Se pokliče po imenu. 

DATUM OPAZOVANJA: 
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10.3 DOKUMENTACIJA 3: ALBUM OTROKOVIH IZDELKOV 

Primer otrokovega komentarja: »Gasilci so ful špjical (špricali), bil je tud velik gasijski 

(gasilski) avto.« 

Slika 1: Teden požarne varnosti 
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Primer opisa dogajanja: »Pogovarjali smo se o delih telesa, rasti in spremembah, ki 

se dogajajo. Nato smo izmerili višino vsakega posameznika ter zapisali tudi njegovo 

težo.« 

Slika 2: Kako sem napredoval 
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10.4 DOKUMENTACIJA 4: PORTFOLIO 

Otrokovi komentarji ob fotografijah: 

»Tuneli so. Blaž. Miška je tlete. Glej.« si pokazal na svojo majčko; »Otroci tle hodijo 

do hiške. Listki … z dlevesa padla.« 

Slika 3: Otrokovi komentarji ob fotografijah 
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Primer zapisa staršev o otroku:  
 

Slika 4: Zapis staršev ob vstopu otroka v vrtec 
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Primer izdelka: 
 

Slika 5: Risanje z rdečimi pasteli 

 
 

Slika 6: Sestavljanje likov v motiv, lepljenje 
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Primer zapisa otrokovega govora: 

September 2015: V skupini si veljal za najbolj zgovornega. Že v septembru si ob 

knjigah in drugih priložnostih znal povedati: 

 mami, mama 

 »kua, kui« – kuža 

 »kuha« – še bi kruh 

 »nana« – banana 

 »ko-ko« – kokoška  

 »ni« – si pokazal na prazno plastenko  

December, 2015: da bi nam povedal, kar si želel, si svoje izražanje razširil na dvo-

in večbesedno.  

 »ni več« – tako si povedal, da si že vse pojedel in bi želel dodatek 

 »ni Oja« – ni Zoje  

 »tudi taj« – tudi jaz bi rad čaj 

Maj, 2015: svojo radovednost si skušal potešiti s številnimi vprašanji:  

 »Kaj to?« – kaj je to 

 »kdo opota« – kdo ropota 

 »kaj tole labiš?« – kaj tole potrebuješ 
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Primer intervjuja z otrokom:  

April, 2017 

Intervju dom – družina 

V: vzgojiteljica 

O: otrok  

V: Kako ti je ime? 

O: Miha  

V: Koliko si star?  

O: (pokazal si dva prstka) 

V: Kje si doma?  

O: Tam daleč v ... 

V: Kakšna je tvoja hiša? 

O: Malo je rdeča, malo pa zelena.  

V: Kdo živi v tvoji hiši? 

O: Mami pa jaz in sestrica in oči. Kužata in muco in še eno muco in še črnega. 

Tinkota in Smotko pa črnega muca, in »kuža« napiš.  

V: Kako je ime mamici? 

O: Tina je ime. 

V: Kako pa očiju? 

O: Pa ne vem.   

V: Kakšen si bil, ko si bil majhen? (ob fotografiji »dojenček«). 

O: Kakšen si pa zdaj? (ogled v ogledalu) 

Zdaj sem pa velik. Še ne znam skuhat. Mal še morem še zrasti. Pri divjem potoku 

sem kar kamne not metal.  


