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Sestaviš po svoje.
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Ti Sama.
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Sebe, ki nisi za druge.
Si Sama,
sama le zase.
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POVZETEK
Magistrsko delo je osredotočeno na ravnanja in vedenja strokovnih delavcev – vzgojiteljic in
pomočnic vzgojiteljic na področju omogočanja soudeležbe otrok pri prehranjevanju in počitku
v razvojnih oddelkih vrtcev, kjer se izvaja prilagojeni program za predšolske otroke.
V teoretičnem delu magistrskega dela smo predstavili zastopanost načela soudeležbe v
Kurikulumu za prilagojene programe predšolske vzgoje. Enako načelo smo nadalje poiskali v
členih Konvencije o otrokovih pravicah, ki posredno nakazujejo na otrokovo možnost izbire,
odločanja in soudeležbe. Na podlagi literature smo orisali različne poglede strokovnih delavcev
na soudeležbo predšolskih otrok v dejavnostih prehranjevanja in počitka ter poiskali dejavnike,
ki pri njihovem delu vplivajo na omogočanje soudeležbe otrok.
Med poglavji je omenjena kakovost dela v vrtcu, ki je skupek več dejavnikov. Med drugim
nanjo vpliva tudi omogočanje soudeležbe otrok. Izpostavili smo pomembnost delovne
samoevalvacije strokovnih delavcev. Tega načina zbiranja podatkov smo se poslužili v drugem
delu empiričnega dela magistrskega dela.
Za namene raziskave smo izdelali kontrolno listo, s pomočjo katere smo v času vključenosti
označevali prisotnost oziroma odsotnost določenih ravnanj strokovnih delavcev v času
opravljanja rutinskih dejavnosti v skupini otrok. V vzorec je bilo zajetih 15 slovenskih razvojnih
oddelkov vrtcev, torej 15 vzgojiteljic in 15 pomočnic vzgojiteljic. Dobljeni rezultati so
statistično obdelani, zbrani podatki pa predstavljeni tabelarno in opisno. Ugotovili smo, da na
raziskovanih področjih ne obstajajo pomembne razlike med ravnanji vzgojiteljic in ravnanji
pomočnic vzgojiteljic. Podobno tudi ni bilo zaznati statistično pomembnih razlik med izsledki
našega opazovanja in samoporočanji strokovnih delavk preko vprašalnika. Razlike, ki so se
pokazale, smo interpretirali na podlagi odstotkovnih vrednosti in posameznih situacij, ki so bile
med opažanji zabeležene. Rezultati kažejo, da je glede na prepričanja pridobljena preko
vprašalnika soudeležba otrok višja, kot je bilo o tem možno sklepati preko izsledkov opazovanja
v oddelkih.
Strokovne delavke so izpostavile nekatere spremembe, ki bi bile po njihovem mnenju potrebne
za izboljšanje soudeležbe otrok pri obrokih in počitku. Večinoma so omenjale pomembnost
sočasnosti obeh delavk v času hranjenja in umirjanja otrok med počitkom kot tudi nekatere
materialne pogoje, ki jih pri svojem delu pogrešajo. Nerazumevanje potreb otrok, vključenih v
prilagojeni program za predšolske otroke, med ostalim strokovnim, vodstvenim in tehničnim
kadrom vzgojno-izobraževalnih ustanov, kjer se le-ta izvaja, je prav tako ena izmed ovir na poti
do boljše soudeležbe. Predloge izboljšav smo zbrali v obliki priporočil za povečanje
omogočanja soudeležbe otrokom v razvojnih oddelkih vrtcev. Ob zaključku raziskave smo jih
poslali v vse sodelujoče vzgojno-izobraževalne ustanove.
KLJUČNE BESEDE
Soudeležba, kakovost dela, možnost izbire, prilagojen program za predšolske otroke, razvojni
oddelek, rutinske dejavnosti, prehranjevanje, počitek, vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic
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ABSTRACT
The focus of my master's thesis work is the activities undertaken by early-childhood education
professionals; early-childhood education teachers and early-childhood education assistants in
relation to including children in selecting the activities connected to meal times and rest time in
special needs pre-school classes with a specialist programme for pre-school children.
The theoretical part of the thesis covers the implementation of the principle of active
participation in the Curriculum of specialist early-childhood education programmes. The same
principle was also searched in the articles of the Convention on the Rights of the Child, which
indirectly point at children having the option to choose, decide and participate. Based on the
literature review the thesis presents different views of early-childhood education professionals
in terms of including pre-school children in activites related to meal times and rest time, and
looked for factors that influence children's participation.
The thesis also mentions the quality of work in kindergartens, which is the result of several
factors including children's participation. I focused on the significance of work self-evaluation
by early-childhood education professionals, which served as a manner of collecting data in the
second, empirical part of the master's thesis work.
A control list was drawn for research purposes in order to record the presence or absence of
certain actions during the time of research as conducted by the early-childhood education
professionals during routine activities in a group of children. The research sample included 15
Slovene special needs pre-school classes, hence 15 pre-school teachers and 15 pre-school
teacher assistants. The results were then statistically processed, presented in a table and
described. It has been found that there were no significant differences between the actions of
the pre-school teachers and pre-school teacher assistants. Similarly, no statistically significant
differences were found between the results gathered during observations and self-reported
accounts of the early-childhood education professionals. The differences that occurred were
interpreted on the basis of percentage values and individual situations that were recorded during
observations. The results have shown that according to the opinions obtained with a
questionnaire, the children's participation is higher than it was possible to speculate during
observations.
Early-childhood education professionals emphasised some changes that they thought were
needed to improve the participation of children in meal times and rest time activities. Mostly,
presence of both professionals at meal times and calming-down time as being significant was
mentioned, as well as some requirements of material nature that they missed in their work. One
of the obstacles inhibiting better participation of children is also poor understanding of the needs
of the children included in the specialist early-childhood programme of other professionals, the
management and technical staff at educational institutions that offer this programme. The
suggestions for improvements were collected as recommendations to improve active
participation of children in special needs pre-school classes. Finally, these recommendations
were sent to all the participating education institutions.
KEYWORDS
Active participation, quality of work, choice, special needs pre-school education programme,
special needs pre-school class, routine activities, meal times, rest time, early-childhood
education teachers, early-childhood education assistants
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I UVOD
Sledenje ustaljeni dnevni rutini daje otroku možnost zadovoljitve osnovnih potreb, in sicer
najprej potrebo po varnosti, ki mu omogoča, da sčasoma doseže tudi potrebe, ki so na Maslowi
lestvici zapisane višje – potreba po samoaktualizaciji, potreba po znanju, raziskovanju
(McLeod, 2016). Kot navaja Z. Divjak (1998), se je pomembno zavedati, da bolj kot se otrok
počuti varnega, boljše se razvija. Howes in Smith (1995) sta v raziskavi, v katero sta vključili
150 vrtcev, ugotovili pomembno povezavo med kakovostjo vrtca in otrokovo aktivnostjo na
spoznavnem področju. Slovenske raziskovalke (Marjanovič Umek, Fekonja, Kavčič in
Poljanšek, 2002) so zasnovale samoevalvacijski model, ki vrtcem omogoča preverjanje
kakovosti na več ravneh. S pomočjo tega modela so v letu 2005 izvedle obsežno študijo primera
na področju samoevalvacije predšolske vzgoje v vrtcu, ki je podala pregled nad kakovostjo dela
v vrtcih. Izvedena je bila v sedemnajstih sodelujočih vrtcih po Sloveniji. Žal tovrsten vpogled
ni osredotočen na razvojne oddelke, kjer se izvaja prilagojeni program za predšolske otroke.
Poljanšek in Bucik (2002) sta izpostavila pomen preverjanja kakovosti institucionalnih in
družbenih sistemov, saj se zdi to edini način za spremljanje, vrednotenje in izboljševanje
kakovosti programov.
»Prilagojeni program za predšolske otroke je namenjen otrokom z zmernimi, težjimi in težkimi
motnjami v duševnem razvoju in otrokom, ki imajo poleg omenjenih motenj še druge dodatne
motnje. Namenjen je tudi gluhim in naglušnim otrokom, slepim in slabovidnim otrokom,
gibalno oviranim otrokom in otrokom z govorno-jezikovnimi motnjami, ki imajo najtežje
oblike primanjkljajev, ovir, oziroma motenj in za odpravljanje oz. korekcijo le-teh potrebujejo
prilagojen program« (Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke, 2006,
str. 4). Kurikulum iz leta 2006 še ne omenja otrok z avtističnimi motnjami. Le-ta skupina je bila
prvič samostojno predstavljena s sprejetjem Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
(ZUOPP-1, 2011). Gre za obsežno skupino, kjer se primanjkljaji kažejo na področju socialne
komunikacije, socialne interakcije, vedenja, interesov in aktivnosti (Vovk–Ornik, 2014). Zato
ne smemo pozabiti tudi na to skupino, ki se prav tako vključuje v prilagojene programe
predšolske vzgoje. E. Žgur (2017) je z raziskavo ugotovila, da se povečuje delež otrok s
posebnimi potrebami, ki se vključuje v organizirane oblike predšolske vzgoje. Vpis v oddelke
s prilagojenim programom ostaja nespremenjen, medtem ko se povečuje vpis v prilagojene
programe z dodatno strokovno pomočjo. V šolskem letu 2014/2015 je v Sloveniji delovalo 42
vzgojno–izobraževalnih ustanov, ki so izvajale prilagojeni program predšolske vzgoje. V vrtce
je bilo v tem letu vpisanih 1379 otrok s posebnimi potrebami, od tega 231 v razvojne oddelke
(Portal Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 2017).
V oddelkih predšolske vzgoje s prilagojenim programom morajo strokovni delavci v okviru
načela individualizacije upoštevati tudi potrebe posameznega otroka po tehničnih in didaktičnih
pripomočkih, ki jih potrebuje za lažje doseganje zastavljenih ciljev na posameznih področjih
razvoja. Pomembno je, da otrokom omogočajo aktivno učenje preko izvajanja dejavnosti skupaj
z odraslimi, v želji po kasnejši samostojnosti pri opravljanju le-teh. Primerno morajo
organizirati čas pri skrbi za samega sebe, pri izvajanju vzgojno-izobraževalnih dejavnosti ter
pri razumevanju in odzivanju na sporočila, pri urjenju vsebin. Prostor mora otrokom nuditi
možnost orientacije, umiritve, počitka ter izbire med ponujenimi dejavnostmi (Kurikulum za
vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke, 2006). Pomembno je, da otroku v procesu
dnevne rutine omogočamo možnost izbire ter upoštevamo njegove navade in potrebe, le tako
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mu lahko omogočamo, da se počuti sprejetega in upoštevanega. Samo načrtovanje dnevne
rutine je zelo pomembno, saj preko le-te otroci predvidevajo, kaj se bo dogajalo v posameznih
delih dneva. Na ta način otroci tudi sporočajo svoje namere, postajajo bolj iniciativni in
pridobivajo oporo za socialno vključevanje. Organizacija dnevne rutine pa ni koristna samo za
njih, pač pa tudi za strokovne delavce, saj jim pomaga pri kreiranju časovnega okvira dejavnosti
v vrtcu ter vpliva na kakovost interakcije med otroki in odraslimi v vrtcu (Hohmann in Weikart,
2005). V želji, da bi ugotovili kakovost vzgojiteljevega dela, je potrebno njegovo delo v odnosu
z otroki opazovati in mu omogočati, da svoje delo tudi sam evalvira. L. Marjanovič Umek idr.
(2002) so kazalnike kakovosti razdelile na strukturne in procesne. Slednji se dotikajo predvsem
odnosa vzgojiteljev do otrok, rabe govora, vzgojiteljeve odzivnosti in občutljivosti ter
otrokovega počutja in vključenosti. Pri pedagoškem delu nikakor ne gre zanemariti delovanja
prikritega kurikuluma oziroma delovanja nezavednega, ki zajema skrita vzgojna pričakovanja
strokovnih delavcev. E. Bahovec Dolar in Kodelja (1996) opozarjata predvsem na vpliv
nezavednega, ki med delom vpliva na strokovne delavce in posledično tudi na vse, kar se v
vrtcu zdi samoumevno, npr. dnevni red in urejenost vrtca, potek hranjenja in spanja, način
organiziranja, izbor dejavnosti itd. Delovanje nenapisanega kurikuluma je možno opazovati pri
izvajanju rutinskih dejavnosti v vrtcu, ki ga izvajajo strokovni delavci oddelkov; v primeru
razvojnih oddelkov sta to pomočnica vzgojiteljice in vzgojiteljica oz. specialna pedagoginja v
oddelku (prihod otrok v vrtec, odhod otrok iz vrtca, prehranjevanja, higiena, počitek in spanje),
ki jih najdemo med procesnimi kazalniki kakovosti (Marjanovič Umek idr., 2002). Pravica
otrok do soudeležbe je zapisana v Konvenciji otrokovih pravic (1990). Glede na to, da
dokument poudarja tudi pomen možnosti otroka, da je slišan, da se upošteva njegovo mnenje
in da se ravna v skladu z njegovimi željami in počutjem, se ne gre izogniti dilemi, kako te
pravice upoštevati pri delu z otroki s posebnimi potrebami, ki imajo težave tudi na področju
verbalnega izražanja in razumevanja. G. Langsdown (2001) poudarja, da je pri teh otrocih
pomembno spodbujanje, da se izražajo skozi druge komunikacijske kanale. Kot izpostavlja S.
Rutar (2013), je težava predvsem v interpretaciji otrokovih odgovorov, ki jih ustvarjajo
strokovni delavci in ostali otrokovi pomembni drugi.
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II TEORETIČNI DEL
1 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI
Skozi zgodovino so bili ljudje s posebnimi potrebami različno poimenovani, večinoma so bili
uvrščeni na samo dno družbene lestvice. Dolgo tudi niso bili razumljeni kot enakopravni člani
družbe. Od prenove vzgoje in izobraževanja, ki se je zgodila v letu 1999, jih stroka imenuje
»otroci s posebnimi potrebami«, čeprav nekateri strokovnjaki že iščejo ustreznejši termin, ki bi
izražal še več družbenega sprejemanja različnosti. Ko se spreminja družbena paradigma glede
postopanja in dojemanja oseb s posebnimi potrebami, se spreminjajo tudi potrebe po spremembi
termina, s katerim jih označujemo.
Kot poudarja Opara (2005), so otroci s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih
ustanovah vsi tisti, ki brez prilagoditev in pomoči, ki jih zanje omogoča ZUOPP-1 (2011), ne
bi mogli slediti šolskemu programu in imajo tudi pomembno zmanjšane prilagoditvene
sposobnosti.
V Sloveniji ločimo devet skupin otrok s posebnimi potrebami, posamezna skupina je določena
in zapisana tudi v ZUOPP-1 (2011). Skupine so sledeče: otroci z motnjami v duševnem razvoju,
slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni, 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 težavami.

2 PROGRAMI PREDŠOLSKE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK
S POSEBNIMI POTREBAMI
Vsak človek ima, ne glede na svoje posebnosti, intelektualne primanjkljaje ali celostni
zaostanek v razvoju, pravico, da se izobražuje. Za otroke s posebnimi potrebami je še posebej
pomembno, da se jim zagotovi pravočasna specialna pomoč. Z ustreznim pristopom in
programom lahko namreč v zgodnji dobi otrok zelo hitro napreduje na večino šibkejših
področjih, izboljša pa tudi svoje prilagoditvene spretnosti in se tako bolje opolnomoči za
življenje.
V Sloveniji predšolska vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami po določbah
ZUOPP-1 (2011) poteka v dveh programih:
- programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo;
- prilagojenem programu za predšolske otroke.
Za ustrezno usmerjanje otrok v posamezne programe predšolske vzgoje so odgovorne komisije
prve in druge stopnje, ki usmerjanje predlagajo v obliki strokovnega mnenja. Pri tovrstni
odločitvi upoštevajo otrokov celosten razvoj; telesni, kognitivni, čustveni, socialni, ter
zdravstveno anamnezo. V okviru strokovnega mnenja komisija zapiše tudi prognozo za
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nadaljnji razvoj otroka (Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s
posebnimi potrebami, 2013).

3 ZAKONSKI PREDPISI, KI UREJAJO DELOVANJE
PRILAGOJENEGA PROGRAMA PREDŠOLSKE VZGOJE
V Sloveniji izvajanje predšolske vzgoje v vrtcih zakonsko urejata Zakon o vrtcih (ZVrt, 2005)
in Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, 2007). Tema dvema
zakonoma se v prilagojenem programu priključi še ZUOPP-1, 2011. Slednji opredeljuje skupine
oseb s posebnimi potrebami, prilagojene vzgojno-izobraževalne programe, kamor se
vključujejo, ter določa postopek usmerjanja otrok v ustrezne vzgojno-izobraževalne programe.
Dotika se posebnih prilagoditev, ki jih otroci glede na svoje posebnosti potrebujejo. Določa tudi
ustrezne načine in oblike izvajanja prilagojene vzgoje in izobraževanja. Razen materialih
pogojev in fizične pomoči, ki jih zakon omenja v 10. členu, se ne navezuje neposredno na
načine, kako naj bi se izvajale rutinske dejavnosti v vrtcu. Vrtec, šola oz. zavod, kamor je otrok
usmerjen, mora namreč zagotoviti ustrezne pripomočke in prilagoditi tudi okolje, kjer se
predšolski program izvaja (prav tam).
ZOFVI (2007) med drugim zajema tudi pogoje, ki morajo biti upoštevani pri upravljanju in
financiranju predšolske vzgoje.
ZVrt (2005) ureja predšolsko vzgojo v javnih in zasebnih vrtcih. Med cilji in načeli zajema tudi
področje počitka in prehranjevanja otrok v vrtcu. Načela, ki se v zakonu dotikajo teh dveh
področij, so: načelo demokratičnosti in pluralizma, upoštevanja različnosti med otroki, pravice
do izbire in drugačnosti (prav tam). Odgovore na bolj podrobna vprašanja na teh dveh področjih
pa najdemo v podzakonskih predpisih predšolske vzgoje in izobraževanja. Pravilnik o
normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (2016) v 21. členu o
ureditvi igralnice določa, da mora biti v razvojnem oddelku vrtca, kjer se izvaja prilagojeni
program predšolske vzgoje, poseben prostor za izvajanje fizioterapevtskih vaj, del igralnice
mora biti določen kot stalni prostor, namenjen počitku (prav tam). 32. člen pa izpostavlja
urejenost prostora, kjer se izvaja vzgojno-izobraževalno delo predšolskega programa. Le-ta
mora biti urejen tako, da daje otrokom dovolj možnosti za umik in miren počitek. Oprema v
prostoru pa mora biti prirejena tako, da omogoča hitro spreminjanje v skladu s kurikulumom in
izvajanjem predšolskega programa (prav tam).

4 PRILAGOJENI PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE
Prilagojeni program predšolske vzgoje je namenjen predšolskim otrokom z zmernimi, težjimi
ali težkimi motnjami v duševnem razvoju in ostalim otrokom, ki imajo poleg teh še kakšne
druge dodatne, pridružene motnje. Vanj se vključujejo tudi slepi in slabovidni otroci, gibalno
ovirani otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami.
V kolikor otrok kljub številnim prilagoditvam običajnega predšolskega programa, ki ga ureja
Kurikulum za vrtce (1999), po mnenju staršev in vzgojiteljic ne zmore, vložijo zahtevek za
začetek postopka usmerjanja. Vodi ga komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ki
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lahko na podlagi psiholoških testov, zdravstvenih pregledov, anamneze, strokovnega mnenja o
otroku ter funkcionalne ocene njegovega vedenja, ki je zapisano v poročilu vrtca o otroku,
odloči, da se otroci usmerijo v prilagojene programe za predšolske otroke. Slednji so prilagojeni
potrebam otrok ne le na didaktičnem področju ter področju ciljev in vsebin, pač pa so v takih
programih znižani tudi normativi otrok, zagotovljen je ustrezen strokovni kader, ki ima
kompetence za delo z raznolikimi skupinami otrok s posebnimi potrebami.
Oddelke v vrtcih, kjer se opisani program izvaja, imenujemo razvojni oddelki1, saj imajo
vključeni otroci pomembne razvojne zaostanke na različnih področjih. Z vključenostjo v te
oddelke dobijo več priložnosti za izboljševanje svojih šibkih področij, saj se strokovni delavci,
ki so v teh oddelkih zaposleni, osredotočijo na njihova močna področja in jim skušajo
prilagoditi okolje in pripomočke do te mere, da se kar najbolje opolnomočijo za kasnejše
vključevanje v širše socialne skupine otrok.
Razvojni oddelki vrtcev so financirani s strani občin, znotraj katerih se prilagojeni program
predšolske vzgoje izvaja (ZOFVI, 2007). Običajno se izvaja kar v javnih vrtcih, kjer sicer
poteka program predšolske vzgoje, ki sledi Kurikulumu za vrtce (1999). Glede na ZUOPP-1
(2011) pa lahko poteka tudi v javnih zavodih za VIZ otrok s posebnimi potrebami in v javnih
socialnovarstvenih zavodih.
Po določbah Pravilnika o normativih za upravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (2014) se
lahko v razvojni oddelek vrtca vključi največ šest otrok.

5 ZASTOPANOST PRAVICE DO SOUDELEŽBE OTROK V
KONVENCIJI O OTROKOVIH PRAVICAH
Konvencija o otrokovih pravicah je bila sprejeta leta 1989 s strani generalne skupščine
Združenih narodov. Na podlagi določb in členov tega dokumenta naj bi države podpisnice
otroke vseh starosti obravnavale kot enakovredni člen družbe. Sprejetje Konvencije je
dojemanje otroka kot nemočnega, pomoči in oskrbe potrebnega, nekoliko predrugačilo in mu
kljub temu, da je skrbi in zaščite še zmeraj potreben, dalo drugačno konotacijo, zavedajoč se,
da po določbah Deklaracije o otrokovih pravicah, ki jo je sprejela generalna skupščina 20.
novembra 1959 in je priznana v Splošni deklaraciji človekovih pravic, otrok zaradi telesne in
duševne nezrelosti potrebuje posebno varstvo in skrb.
Soudeležba otrok je v Konvenciji o otrokovih pravicah (1989) omenjena v 12. in 13. členu. 12.
člen določa: »Države pogodbenice jamčijo otroku, ki je sposoben izoblikovati lastna mnenja,
pravico do svobodnega izražanja le-teh v vseh zadevah v zvezi z njim, o tehtnosti izraženih
mnenj pa se presoja v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo. V ta namen ima otrok še posebej
možnost zaslišanja v kateremkoli sodnem ali upravnem postopku v zvezi z njim, bodisi
neposredno, bodisi preko zastopnika ali ustreznega organa, na način, ki je v skladu s procesnimi
pravili notranje zakonodaje.« (Konvencija o otrokovih pravicah, 1989)

1

Termin v zakonodaji ni prisoten, ampak ga zaradi pogostosti uporabe v praksi uporabljam v magistrskem delu

kot oznako za oddelke vrtcev, kjer se izvaja prilagojeni program za predšolske otroke.
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13. člen zapoveduje naslednje: »Otrok ima pravico do svobode izražanja; ta pravica zajema
svobodno iskanje, sprejemanje in širjenje vsakovrstnih informacij in idej, ne glede na meje, v
ustni, pisni, tiskani ali umetniški obliki ali na katerikoli drugi način po otrokovi izbiri. Glede
uveljavljanja te pravice so možne nekatere omejitve, vendar le take, ki jih predpisuje zakon in,
ki so potrebne zaradi spoštovanja pravic in ugleda drugih; ali zaradi zavarovanja državne
varnosti ali javnega reda ali javnega zdravja ali morale.« (prav tam)
G. Lansdown (2001) je zapisala, da predvsem 12. člena ne gre dobesedno razumeti in da
otrokom zapovedi le-tega ne dajejo možnosti do brezpogojnega upoštevanja njihovih stališč in
mnenj, prav tako tudi s tem niso pridobili pravice do neupoštevanja pravic staršev. Preoblikuje
pa družbeno prepričanje, da je potrebno otroke le videti in ne tudi slišati. Avtorica (prav tam)
interpretira Konvencijo o otrokovih pravicah in pravi, da so prav vsi otroci, ne glede na starost,
zmožni izražati svoje poglede in mnenje. Tako je po njenem mnenju potrebno znati tudi
najmlajše otroke in otroke s posebnimi potrebami spodbuditi do tega, da izrazijo svoje mnenje
na katerikoli možni način; umetnost, računalnik, petje, pisanje, poezija itd.
V prvem odstavku 23. člena, ki omenja otroke s posebnimi potrebami, pa je zapisano: »Države
pogodbenice priznavajo, da mora duševno ali telesno prizadet otrok uživati polno in dostojno
življenje v razmerah, ki jamčijo dostojanstvo, spodbujajo samozavest in olajšujejo njegovo
dejavno udeležbo v družbi.« Zaposleni v razvojnih oddelkih vrtcev moramo biti do vključenih
otrok torej naravnani spodbudno in jih čim bolje opolnomočiti za njihovo vključevanje v
skupino, širšo okolje vrtca in ne nazadnje tudi družbo. Verjeti moramo v njihove sposobnosti
in jim pomagati razvijati njihova šibkejša področja s potrpežljivim črpanjem zagona iz njihovih
močnih področij.

6 SOUDELEŽBA OTROK V KURIKULUMU ZA VRTCE S
PRILAGOJENIM PROGRAMOM ZA PREDŠOLSKE OTROKE
Načelo soudeležbe v Kurikulumu za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke (2011)
ni neposredno omenjeno, kljub temu pa lahko težnjo po čim večjem vključevanju otrok v
aktivnostih razberemo že iz nekaterih ciljev, ki so zapisani pred načeli in ki jih je potrebno pri
vzgojno-izobraževalnem delu upoštevati.
Cilj »Dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu«
(prav tam, stran 6) govori o pomembnosti povečanja kakovosti medosebnih interakcij med
otroki in tudi med otroki in odraslimi v vrtcu, katere je najprej potrebno evalvirati in vzpostaviti,
če želimo aktivno vključevati otroke v dejavnosti, ki potekajo v vrtcu. Zmotno je torej misliti,
da je dovolj vzpostavitev pozitivne interakcije in komunikacije med otrokom in vzgojiteljico.
Naloga vzgojiteljice je, da poskuša naravnavati pozitivne interakcije tudi med otroki.
Cilj »Večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino.«
(prav tam, stran 6). Tudi slednjemu je, če želimo otroke s posameznimi razvojnimi zaostanki
vključevati v največji možni meri, potrebno slediti.
Načela za uresničevanje ciljev kurikuluma posredno omenjajo soudeležbo otrok v vrtcu, npr.
načela demokratičnosti in pluralizma, enakih možnosti in upoštevanje različnosti med otroki,
odprtosti kurikuluma, omogočanje izbire in drugačnosti, aktivnega učenja, zagotavljanje
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možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja, individualizacije, celovitosti (prav tam,
2011).
Vključujoč oddelek mora zagotavljati delo po načelu odprtosti kurikuluma, ki dopušča
fleksibilnost glede na posebnosti v funkcioniranju otroka glede na njegove dodatne potrebe.
Poleg tega, da v načrtovanju dela upoštevamo starostni razpon vključenih otrok, ne smemo
pozabiti na individualne razlike med otroki. Slednje je še kako pomembno za vzpostavljanje
spodbudne klime v oddelku, ki omogoča soustvarjanje med otroki in odraslimi v vrtcu (prav
tam, 2011).
Možnost izbire ni zagotovljena, če otrokom ponudimo le možnost sodelovanja ali
nesodelovanja. Potrebno je ponuditi več možnosti izbire z ozirom na otrokove želje, interese in
sposobnosti. Načelo soudeležbe se odraža tudi v poudarku na izvajanje dejavnosti skupaj z
odraslimi, ki temelji bodisi na posnemanju ali na spodbujanju samostojnosti. Otroka je potrebno
k neodvisnosti spodbujati v skladu z njegovo starostjo (prav tam, 2011).

7 DNEVNA RUTINA V VRTCU
Dnevna rutina v vrtcu, poleg dejavnosti, ki jih narekujejo področja kurikuluma, zajema rutinske
dejavnosti, ki obsegajo prihod v vrtec, hranjenje, počitek oz. spanje, nego in higieno ter odhod
iz vrtca domov. Dnevom dajejo strukturo, otrokom pa občutek varnosti zaradi pregleda, ki ga
nudijo nad dogajanji v vrtčevski skupini. Otrokom razpored dejavnosti omogoča tudi boljše
razumevanje namena dejavnosti in zahtev, ki jih ima okolje v določenem trenutku do njih.
Odraslim pa pomaga pri strukturiranju in načrtovanju časa z otroki (Weikart in Hohmann,
2005). Dobro je pred dajanjem navodil otrokom v rutinskih dejavnostih nekoliko podvomiti o
najbolj samoumevnih stvareh. Kot pravi D. Rakovič (2004, v Dolar Bahovec in Bregar Golobič,
2004), se moramo dnevno vprašati o pomembnosti načina izvajanja določenih rutinskih
dejavnosti v oddelku oziroma zakaj od otrok zahtevamo, da določeno aktivnost izvedejo ob
točno določenem času v točno določenem zaporedju. S tem še enkrat ozavestimo naše cilje, za
katere želimo, da jih otroci ob izvajanju rutinskih dejavnosti sčasoma dosežejo.
V prenovljenem Kurikulumu za vrtce (1999) lahko zasledimo poudarek na omejevanju časa, v
katerem otroci čakajo, pospravljajo ali so drugače neaktivni. Izvajanje dnevne rutine naj bi
dajalo občutek spontanosti, spodbudne klime ter pozitivne interakcije med odraslimi in otroki
kot tudi med otroki v oddelku. V času prenove Kurikuluma za vrtce (prav tam) je bilo na
področju dnevne rutine narejenih nekaj sprememb, vedno bolj se je začelo poudarjati
individualnost, načelo izbire in drugačnosti ter posredno tudi načelo vključenosti oziroma
soudeležbe otrok. Zastopanost in udejanjanje teh načel pa je med drugim spremenilo tudi
izvajanje rutinskih dejavnosti v oddelkih, ki so vedno manj avtomatizirane, vzgojiteljice si za
izvajanje le-teh vzamejo več časa in se bolj zavzemajo za potrebe in želje otrok.
7.1. HRANJENJE V VRTCU
Hranjenje je pomemben del dneva in pomembno vpliva na otrokov celostni razvoj. S
hranjenjem so povezana tudi čustva, razvijanje socialnih veščin in varne klime v oddelku, zato
si je potrebno za ta proces vzeti dovolj časa, da lahko poteka prilagojeno vsakemu otroku
posebej, brez da bi morali otroci preveč časa čakati na obroke ali po nepotrebnem hiteti.
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Nezaželeno je tudi, da bi strokovni delavci med otroki vzpodbujali tekmovanje in primerjanje
med količino hrane, ki so jo pojedli. Otroci naj bi na podlagi načela izbire in drugačnosti imeli
možnost izbirati med ponudbo hrane in si jo, če so tega sposobni, tudi sami naložiti na krožnik.
Strokovni delavci pa naj bi bili v dnevni rutini pozorni tudi na posebnosti hranjenja otrokove
družine, če ga starši izpostavijo (Kurikulum za vrtce, 1999).
Pri hranjenju otrok s posebnimi potrebami je še posebej pomembno izpostaviti spodbujanje
samostojnosti, ob čemer pa moramo upoštevati sposobnosti vsakega posameznega otroka.
Hrana je v vrtčevskem oddelku s prilagojenim programom za predšolske otroke lahko tudi
motivacija za razvijanje komunikacijskih veščin in govora. S hrano lahko spodbudimo začetke
namerne komunikacije, s pomočjo katere otroci izražajo svoje želje, hrano ter usluge, ki jih
pričakujejo od odraslih. Otroke pa ob hranjenju učimo tudi dihanja, žvečenja in požiranja, ki
prav tako pomagajo pri razvoju govora. Ob obrokih oziroma kot dogovorjeno s starši in
pristojnimi službami se otrokom v vrtcu nudi tudi medikamentozno terapijo, če je ta potrebna.
Sodelovanje s fizioterapevti, delovnimi terapevti oziroma logopedi strokovnim delavcem v
oddelku omogoča podporo in uporabne nasvete za korekcijo sedenja, držanja žlice, pribora,
kozarcev ali drugih potrebščin za hranjenje (Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za
predšolske otroke, 2006).
Po lastnih izkušnjah dela v razvojnem oddelku vrtca je pri prehranjevanju, ki je prilagojeno
vsakemu otroku posebej, najbolj pomembno, da je vzdušje sproščeno, da imajo otroci dovolj
časa in s hranjenjem ne hitimo. S sodelavko, ki skupaj z mano dela na mestu pomočnice
vzgojiteljice v razvojnem oddelku, se v času hranjenja poslužujeva t. i. samopostrežnega načina
prehranjevanja, ko imajo otroci posodo s hrano pred sabo in si lahko samostojno obložijo
krožnik, če so tega seveda sposobni. Otroci po sposobnostih pripravljajo pogrinjke in
pospravljajo krožnike za seboj na servirni voziček. Pred začetkom kosila jim hrano, ki je tisti
dan na jedilniku, opiševa in poimenujeva posamezno jed, četudi gre za otroke, ki imajo težave
z razumevanjem govora.
7.2. PREHODI MED DEJAVNOSTMI V VRTCU
V prilagojenem programu predšolske vzgoje je potrebno posebno pozornost posvečati tudi
posameznim prehodom med dejavnostmi. Med prehodom od kosila k počitku oziroma od
počitka k malici ne hitimo po nepotrebnem in otrokom omogočamo zadosti časa, da se
prebudijo oziroma zaključijo s hranjenjem. Glede na specifične potrebe otrok ne vztrajamo
vedno, da počakajo za mizo, dokler vsi ostali otroci ne pojedo, preden gredo lahko na ležalnike
(Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke, 2006).
Posebej pomembno je ozavestiti prehajanje od načrtovane, usmerjene dejavnosti k rutinski
dejavnosti, ki sledi. Da bi lahko prehode olajšali, moramo pogledati širše in upoštevati ne le
procesne ravni zagotavljanja kakovosti v vrtcu, ampak tudi strukturiranost in posredno
vplivanje določenih delov dneva in izvajanja aktivnosti na otroke (Marjanovič Umek idr.,
2002).
Dobro je zavzeti stališče otroka med prehodi, ki pravzaprav ne ve, kaj pričakovati in katera
aktivnost sledi. Pripovedovanje o prihajajočih dogodkih oz. aktivnostih, predno se zgodijo, je
običajno otrokom v veliko pomoč. V želji, da bi se otroci v vrtcu počutili dobro in varno, jim
moramo zagotoviti razumevanje zaporedja dogodkov, ki si bodo v dnevu sledili (Hohman in
Weikart, 2005).
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Pri mojem delu v predšolskem oddelku otrok s posebnimi potrebami se je za učinkovito metodo
pri prehajanju med dejavnostmi izkazala uporaba slikovno podpornega gradiva. Omogoča jim,
da ostajajo, kljub kratkotrajni pozornosti, osredotočeni na aktivnost, saj jih slikovno gradivo
ves čas nagovarja k dejavnosti.
7.3. POČITEK V VRTCU
Počitek in spanje naj v vrtcu ne bi bila strogo časovno določena, še posebno pa je to potrebno
poudarjati v prilagojenem programu predšolske vzgoje, kjer imajo otroci velikokrat tudi težave
s spanjem, o katerih poročajo starši in strokovni delavci razvojnih oddelkov. Počitek oziroma
spanje sta torej neobvezna in morata biti zmeraj prilagojena otrokovim potrebam, tudi če to
pomeni spanje izven časa, ki je določen za počitek oziroma spanje. Pri načrtovanju časa za
počitek se morajo strokovni delavci, poleg posebnih potreb vključenih otrok, ozirati tudi na
njihovo starost in glede na dejavnosti dneva presoditi, kdaj bi bil počitek potreben. Fleksibilni
pa morajo odrasli v oddelku ostati tudi pri načinu počitka, ki ga po sposobnostih izbirajo otroci,
kot tudi pri trajanju počitka oziroma spanja (Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za
predšolske otroke, 2006).

8 KAKOVOST DELA STROKOVNIH DELAVCEV V VRTCU
8.1. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V VRTCU
Howes in Smith (1995) sta v svoji raziskavi potrdili, da dejavniki kakovosti vrtca pomembno
vplivajo na otrokov spoznavni razvoj. Kadar želimo izmeriti kakovost vrtca, poleg strukturnih
(razmerje odrasli–otroci v oddelku, velikost oddelka, izobrazba in usposobljenost vzgojiteljic),
ne smemo pozabiti tudi procesnih dejavnikov kakovosti (otrokove izkušnje in možnosti za
učenje, spodbujanje različnih dejavnosti pri otrocih, pogostnost in vrste socialnih interakcij).
Spoznavno področje otrok je namreč v pomembni odvisnosti tudi z intenziteto in vrsto socialnih
interakcij, ki jih ima otrok z vzgojiteljico. Poudarjata tudi pomembnost razvijanja otrokovega
občutka varnosti in navezanosti na vzgojiteljico.
Woodhead (1996, v Marjanovič Umek idr., 2002) je na kakovost v vrtcu najprej pogledal s treh
zornih kotov, in sicer preko vhodnih (stavba, oprema, zaposleni), procesnih (odnosi med otroki,
stil vzgoje, igra, odnosi med odraslimi) in izhodnih kazalcev (zdravje otrok, otrokove
sposobnosti, šolska uspešnost, prilagojenost na šolo). Poudaril je pomembnost določitve
interesnih skupin, na katere kakovost vpliva, in ne nazadnje tudi, kdo se z intenziteto kakovosti
okorišča – vzgojiteljice, starši, otroci ali občina, ki se lahko na državni ravni ponaša z
uspešnostjo svojih vrtcev.
Dejavniki, o pomembnosti katerih je govoril Woodhead (prav tam), so se zdeli ključni tudi U.
Fekonja, Kavčič, Marjanovič Umek, Kavčič in Poljanšek (2002), ki so jih združile pod
pojmom posredna raven kakovosti vrtca. Slednja se ne nanaša čisto točno na delo z otroki,
ampak bolj na zadovoljstvo zaposlenih, njihov odnos z ostalimi zaposlenimi v vrtcu ter tudi na
odnos ter komunikacijo s starši. Posredni dejavniki so namreč velikokrat upoštevani
zanemarljivo, pa še kako pomembno vplivajo na delo strokovnih delavcev in ne nazadnje tudi
na kakovost dela z otroki.
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Vsaka izmed treh skupin dejavnikov kakovosti v vrtcu je, zaradi lažjega vrednotenja in analize,
razdeljena na več različnih področij, vsako področje pa dodatno še na posamezne kazalce.
Vrednotenje opravljanja rutinskih dejavnosti v vrtcu, kateremu je namenjen tudi empirični del
tega magistrskega dela, spada pod področja procesnih dejavnikov kakovosti v vrtcu. Nikakor
pa ne gre razumeti tega področja izključno ločeno od ostalih področij procesne ravni
(načrtovanje kurikuluma, izvajanje kurikuluma, otrok v izvajanju kurikuluma). Kakovost
posameznega dejavnika iz enega področja ravni lahko torej pomembno vpliva na preostale
dejavnike drugega področja (Fekonja, Kavčič, Marjanovič Umek, Kavčič in Poljanšek, 2002).
Vpogled na omenjena področja se mi zdi pomemben tudi zaradi tega, ker vpliva na strukturno
in posredno raven kakovosti v vrtcu.
8.2. POMEN SAMOEVALVACIJE PRI ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI DELA V
VRTCU
Upoštevanje želj, idej in otrokovih preferenc oziroma aktivno poslušanje otroka so sestavni del
zagotavljanja kakovosti dela v oddelku. Velikokrat nam v interakciji z otroki zmanjka prostora
za proces samoevalvacije, s pomočjo katere bi še enkrat ozavestili svoje delo, bolje izpostavili
močna in šibka področja ter začeli delati na izboljševanju slednjih.
Ravnatelj vzgojno-izobraževalne ustanove je, na podlagi 49. člena o pristojnostih ravnatelja iz
ZOFVI (2007), odgovoren, da strokovni delavci vzgojno-izobraževalnega zavoda opravljajo
vsakoletna samoevalvacijska poročila lastnega dela, s pomočjo česar kasneje lažje dobi vpogled
v delovanje in kakovost dela znotraj zavoda. Običajno delavce povabi k letnemu razgovoru, v
katerem jih povpraša o njihovem zadovoljstvu na delovnem mestu, o njihovih dognanjih in
morebitnih ciljih, izboljšavah v prihodnje.
Postopek samoevalvacije se izvaja z različnimi nameni, eden izmed ključnih je zaradi
zagotavljanja kakovosti. Da lahko svoje delo vrednotimo kot kakovostno ali nekakovostno,
moramo najprej za posamezne dejavnosti, ki jih opravljamo, vedeti, katere lastnosti se štejejo
za kakovostne in katere za nekakovostne (Musek Lešnik in Bergant, 2001).
Pojem kakovosti je zelo težko definirati ravno zaradi tega, ker se mnenja ljudi razlikujejo.
Nekomu je lahko neko delovanje zadovoljivo in kakovostno, nekomu drugemu pa ravno
nasprotno. Razumevanje kakovosti je zatorej relativno glede na to, v katerem okolju se dogaja
in kdo so udeleženci v procesu (prav tam).
Nemalokrat se dandanes med strokovnimi in tudi vodstvenimi delavci vzgojno-izobraževalnih
organizacij pojavi dilema o pomembnosti samoevalvacije za kakovost dela. Predno se lotimo
vprašalnikov, moramo torej vedeti, zakaj bi bilo to sploh potrebno in kaj bi lahko s tem pridobili.
Ciljev, ki jih lahko s tem dosegamo, je namreč več; pridobivanje zgolj povratne informacije o
kakovosti organizacije, analiza šibkosti in močnih področij organizacije, razmišljanje o tistih
področij, ki potrebujejo dodatno izboljševanje in raziskovanje, akcijski načrt za doseganje
izboljšav na posameznih področjih dela, izčrpno poročilo o uvidu organizacije na lastno delo
(prav tam).
V predšolskem obdobju otroci potrebujejo konsistentnost in fleksibilnost, ustrezne stimulacije
na vseh področjih razvoja, zadosten osebni prostor, okolje, ki je nemoteče, intimno,
individualizirane urnike, ustaljeno dnevno rutino, dovolj časa zase ter bogate besedne
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interakcije. Pomemben je tudi videz igralnice, ki naj bi bila primerno opremljena z izdelki otrok,
njihovimi fotografijami, imeni, ter zagotavljanje prostora za opravljanje različnih dejavnosti.
Pri vseh zgoraj navedenih zahtevah okolja pa morajo strokovni delavci ves čas upoštevati tudi
posamezne mejnike otrokovega razvoja, smernice za komunikacijo s starši, spremljati in
opazovati otrokov razvoj (Albrecht in Miller, 1999, v Musek Lešnik in Bergant, 2001).
Zagotavljanje kakovosti je kompleksen proces, na katerega vpliva veliko dejavnikov in
udeležencev, zato tudi ne moremo pričakovati, da se bo neko področje takoj po začetku
izvajanja akcijskega načrta organizacije za izboljšanje začelo izboljševati (Juran, 1995, v Musek
Lešnik in Bergant, 2001).
8.3. TIMSKO DELO STROKOVNIH DELAVCEV V VRTCU
Sposobnosti, ki jih posameznik potrebuje za uspešnost pri delu, niso odvisne le od njegove
strokovne usposobljenosti za delovne dolžnosti in naloge, ki jih delovno mesto od njega
zahteva, pač pa tudi od stopnje pripravljenosti za sodelovanje s sodelavci in razvoj sodelovalne
naravnanosti. Slednjo lahko udejanjamo le, če smo pripravljeni skupinske cilje in potrebe
skupine oziroma delovnega tima postaviti pred lastne. Individualistična oziroma sodelovalna
naravnanost posameznika sta odvisni od vrste dejavnikov, na katere lahko ali ne moremo
vplivati (starost, socialno-ekonomski status, vzgoja v otroštvu, izobrazba, poklic in potovanja,
trenutne razmere in dejanske možnosti) (Polak, 2009).
Prizadevanje za uspešno delovanje v timu je po mojem mnenju še kako pomembno, saj je od
tega odvisno tudi delo z otroki in njihov napredek na posameznih področjih funkcioniranja.
Gradnja konstruktivnega, pozitivnega odnosa v timu se mi zdi pomemben del delovnih
dolžnosti.
Da bi lahko v timu zares govorili o korektnem timskem delu, moramo najprej pogledati na vse
stopnje, ki do tega pripeljejo. Sprva morata strokovna delavca dejavnosti v oddelku skupno
načrtovati, kasneje jih skupno predajata otrokom v obliki vodene aktivnosti. Po končanem delu
pa je potrebno skupen rezultat tudi evalvirati (Polak, 2009).
Uspešni timi so tisti, katerih člani so notranje in zunanje motivirani za sodelovalno delo. Da bi
lahko ves čas vzdrževali ustrezno raven motivacije med člani tima, je potrebno najprej vedeti,
kateri dejavniki najbolj motivirajo posameznika. Velikokrat je pri tem v pomoč občutek uspeha,
priznanja, ki ga udeleženci dobijo od vodstva, nadrejenih. Občutek, da so pomemben člen
institucije oziroma skupine, kjer delajo, da so vredni zaupanja in prevzemanja odgovornosti. Še
posebej pri stopnji motivacije pripomore zavedanje, da je možno na tem mestu tudi napredovati.
Šele ko so vsi člani tima pripravljeni na sodelovanje in so primerno motivirani za delo, lahko
govorimo o razvoju zaupanja, ki je tako zelo pomembno za konstruktiven odnos, ki mora biti
med člani tima vzpostavljen. Za izgradnjo zaupanja se moramo najprej v odnosu počutiti varno
(Polak, 2009).
Za izgradnjo zaupanja se morajo člani tima počutiti slišane in razumljene tako v verbalnem kot
tudi v neverbalnem načinu sporočanja. Vsi znotraj tima morajo imeti razvito sposobnost
vživljanja v doživljanje ostalih članov tima brez nepotrebnih sodb. Osebnostna pristnost
oziroma sinhronost med doživljanjem in vedenjem mora biti v timu obojestranska. Za vzbuditev
zaupanja v timu pa je dobrodošla tudi pripravljenost članov, da razkrijejo svoja čustva pred
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ostalimi. Uspešen delovni tim temelji na podpori, pristnosti ter sprejemanju mnenj in
drugačnosti drugih (Schneider-Corey in Corey, 2002, v Polak, 2009).

9 SOUDELEŽBA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCU
9.1. SOUDELEŽBA IN IZVAJANJE AKTIVNOSTI
Da bi lažje upoštevali načelo soudeležbe otrok, moramo najprej definirati pojem soudeležbe.
Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja označuje soudeležbo
kot posameznikovo vključenost v vsakdanja opravila. Pomembno je preveriti, v kolikšni meri
se otrok vključuje, da lahko zares govorimo o soudeležbi in ne gre zgolj za izvajanje neke
ponujene aktivnosti. Andersen in Montgomery (1996) sta postavila štiri stopnje soudeležbe, ki
povedo, na kakšen način so prisotni vključeni v dejavnost. Na prvi stopnji gre zgolj za
informiranost, na drugi stopnji lahko izražamo svoje mnenje v zvezi s problemom, dejavnostjo
ipd., nekoliko bolje smo soudeleženi v proces, kadar lahko vplivamo na sprejemanje odločitev.
O popolni soudeleženosti govorimo, kadar se naše odločitve in mnenje v celoti upošteva.
9.2. OMOGOČANJE SOUDELEŽBE OTROK V VRTCU
Proces soudeležbe otroka v vrtcu je kompleksen, začenja se že pri kreiranju bivanjskih pogojev
otroka v igralnici, materiali in pripomočki, ki mu jih ponujamo, nanj delujejo spodbudno ali
zavirajoče, ga motivirajo ali odvračajo od sodelovanja. Pri soudeležbi in prilagoditvah je
potrebno biti pozoren tudi na ostale otroke, ki so z otrokom v vrtčevski skupini, saj lahko hitro
s prilagajanjem okolja za enega otroka nenamerno izključujemo drugega.
Prav vsak otrok je sposoben izražati svoje poglede in stališča, zato v tem obsežnem procesu, ki
ga poimenujemo soudeležba oziroma participacija, ne obstajajo več starostne ali kakšne druge
omejitve. Najmlajši otroci ali otroci s posebnimi potrebami lahko imajo težave pri govornem
sporočanju in izražanju svojih potreb in želja, naloga strokovnih delavcev pa je, da jim dajo
možnost, da se izrazijo skozi umetnost, poezijo, igro, pisanje, risanje, računalnik, petje itd.
(Lansdown, 2001). Da bi bili pri tem uspešni, moramo v odnosu z otroki znati zavzeti položaj
poslušalca, ki ga opisuje t. i. pedagogika poslušanja. Glavno vodilo slednje je dojemanje otroka
kot sposobnega za oblikovanje nekih pomenov, s pomočjo katerih razumeva svet. Zagovorniki
te teorije se trudijo iskati načine, kako vsakemu otroku posebej dati priložnost, da bi bil slišan
in prepoznan kot del skupnosti (Rutar, 2013). Zmožnost poslušanja nam je prirojena. Kroflič
(2011) poudarja, da moramo biti pri poslušanju pozorni na več kanalov. Poleg sluha moramo
uporabiti tudi druge kanale, ki jih še imamo na voljo; tip, vid, vonj, okus, orientacijo. Navaja
tudi značilnosti, ki vključevanju otrok dajejo smisel. Soudeležba naj bi bila etična, varna,
nediskriminatorna in otroku prijazna. V tem procesu naj bi se vsakemu otroku najprej zagotovil
občutek varnosti ter enake možnosti za sodelovanje v aktivnostih glede na njegove sposobnosti
(Kroflič, 2002).
Udejanjanje čim boljšega vključevanja otrok pri dejavnostih v oddelku zahteva široko paleto
veščin, znanja in tudi izkušenj strokovnih delavcev. Uporabljati morajo elemente spodbudne
interakcije, s pomočjo katerih ustrezno urejajo učno okolje ter reflektirajo svoja lastna
pričakovanja in stališča v zvezi z otroki (Rutar, 2013).
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Hitro pa se v želji po soudeležbi otrok pri delu znajdemo v t. i. navidezni participaciji, o kateri
je govoril že Hart (1992). Do tega pride, kadar nevede podcenjujemo otrokovo kompetentnost,
da bi aktivno sodeloval pri določeni dejavnosti. Velikokrat se zgodi, da dogodke v vrtcu
načrtujejo odrasli in so otroci vključeni zgolj »dekorativno«, pravzaprav pa sploh ne vedo, čemu
npr. nastopajo v neki predstavi, zakaj imajo oblečene majice z določenim potiskom itd. Odrasli
po njegovem mnenju namreč velikokrat delujemo iz prepričanja, pri katerem cilj upravičuje
način. V aktivni soudeležbi otroka moramo redno preverjati tudi ustreznost naših povratnih
informacij, ki jih v dani situaciji podajamo otroku. Pomembno je reflektirati svoje delovanje,
saj je to način, da se izognemo t. i. tokenizmu, kjer otrokom strokovni delavci navidezno dajejo
možnost izražanja in pri tem zmotno mislijo, da upoštevajo načelo soudeležbe otrok v
dejavnostih (prav tam).
9.3. MNENJA O OTROKOVI SOUDELEŽBI
O zmožnostih otroka za soudeležbo pri vsakdanjih aktivnostih lahko naletimo na deljena
mnenja. A. Rožič in Turnšek (2010) v svojem prispevku izpostavljata nekaj dilem, ki se
pojavljajo na to temo.
Nekateri namreč menijo, da je otroku s tem odvzeta pravica do otroštva, spet drugi so skeptični
glede soudeležbe otrok zaradi mnenja, da otroci nimajo zadosti sposobnosti in zmožnosti za
aktivno sodelovanje. Slednjim ostro nasprotuje G. Lansdown (2001, v A. Rožič in N. Turnšek,
2010), ki pravi, da so že majhni otroci sposobni izražati svoje želje in mnenja, težavo vidi
predvsem v dojemanju otroštva in razvoja otrok pri odraslih, ki zaradi svojih prepričanj
pomembno vplivajo na stopnjo udeleženosti otrok pri dejavnostih. Pomemben je pristop, ki ga
imamo odrasli do otrok, način, kako vstopamo v interakcijo z njimi, ter kakšne možnosti za
izražanje jim dajemo.
Ena izmed »zdravorazumskih teorij« zagovarja stališče, da se morajo otroci prej kot svojih
pravic zavedati svojih dolžnosti, ko upoštevajo te, so pripravljeni, da si pridobijo tudi svoje
pravice. G. Lansdown (prav tam) pa meni, da je za razvoj otrokovega zavedanja o lastnih
dolžnostih pomembno tudi upoštevanje otrokovih pravic. Če se otrok počuti upoštevanega,
slišanega in enakovrednega, bo imel tudi manj težav pri izvrševanju svojih dolžnosti. Glede na
to, da je otrokovo delo igra, kot jo je leta 1936 označila Maria Montessori v svojem delu
Skrivnost otroštva, lahko otrokove občutke v vrtcu primerjamo z občutki odraslih na delovnem
mestu in tako lahko lažje razumemo, da tudi otroci najprej potrebujejo občutek upoštevanja
njihovih pravic, varnosti in šele potem lahko sprejmejo in izpolnjujejo svoje dolžnosti.
Avtorici navajata tudi mnenje Millerja (2009), ki se ne strinja s tem, da bi se z omogočanjem
soudeležbe pri otrocih krepila egoizem oziroma individualizem, pač pa glede na izkušnje z
udejanjanjem vključevanja pri delu z otroki ugotavlja, da s spodbujanjem vključevanja
razvijamo otrokove sposobnosti komunikacije, samozagovorništva in pridobivanje zavesti o
lastnih in potrebah drugih ter jim pomagamo najti ravnotežje med enimi in drugimi (Miller,
2009, v Rožič, Turnšek, 2010).
Prva ovira omogočanja soudeležbe in aktivnega sodelovanja pri aktivnostih v vrtcu, ki jo
omenjata tudi A. Rožič in Turnšek (2010), je t. i. navidezna demokracija. Vprašanje je, ali z
zagotavljanjem soudeležbe ne ponujamo otrokom zgolj navidezne izbire. Če je temu tako in se
otroci tega zavedajo, lahko pride do tega, da demokracijo začnejo razumeti na napačen način in
so učinki soudeležbe čisto nasprotni od želenih.
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M. Kovač - Šebart in Krek (2007, v Rožič, Turnšek, 2010) govorita o načinih zavajanja otrok
preko navidezno ponujene izbire. Poudarjata, kako pomembno je, da so meje vključevanja in
soudeležbe otrokom jasno predstavljene. Seznanjeni morajo biti s tem, kje imajo možnost izbire
in katera pravila je potrebno upoštevati takšna, kot so, le tako se lahko izognemo njihovemu
občutku, da je načelo participacije zgolj pretveza in da tako lahko soodločajo le o nepomembnih
stvareh, ki ničesar ne spremenijo.
G. Lansdown (2001) poudarja, da vključenost, ki je omenjena v Konvenciji o otrokovih
pravicah, ni obvezna, podana je zgolj kot osnovna človekova pravica, ki jo morajo imeti odrasli
in strokovni delavci, ki delajo z otroki, v mislih ter jo v svojem delu otrokom ponujati kot
priložnost.
9.4. NAČINI OMOGOČANJA SOUDELEŽBE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
V VRTCU
Naloga strokovnih delavcev je, da v procesu ustvarjanja pozitivne komunikacije in interakcije
z otrokom izhajajo iz otroka. Ob vključevanju otroka si morajo vzeti dovolj časa, da spoznajo
njegova tako močna kot tudi šibka področja. Pri aktivnostih, ki jih načrtujejo, zmeraj upoštevajo
primanjkljaj otroka na določenem področju in na podlagi tega primerno prilagodijo izvedbo. V
oblikovanju in izvajanju dejavnosti v oddelku pa ne smejo pozabiti na otrokova močna
področja, pohvale in spodbude ob najmanjših napredkih.
Otrokovi odrasli sodelavci, kot strokovne delavce označi L. Šugman Bohinc (2013), morajo biti
zmeraj prisotni in zaznati trenutek procesa učenja in pomoči, v katerem je otrok naredil
pomemben korak ali spremembo v obnašanju ali funkcioniranju. Takrat je potrebno tovrstno
vedenje oziroma funkcioniranje utrditi bodisi s simboli, besedno metaforo, predmetom,
dotikom, zvokom idr.
V procesu učenja in pomoči mora vzgojitelj ali drugi strokovni delavec otroku ves čas slediti in
se mu približevati. To lahko stori besedno ali nebesedno, z izkazovanjem zanimanja za njegov
uvid v stvari in dogodke. Vsakodnevno pa se mora strokovni delavec truditi, da v procesu
pomoči, podpore in učenja otroka ne ostaja le v vlogi »pomagajočega«. Temu se izognemo tako,
da smo ves čas v aktivni interakciji z otrokom, da preverjamo očesni kontakt ter primerno
spodbujamo oziroma nadgrajujemo njegovo samostojnost (Šugman Bohinc, 2013).
Otroci, ki so usmerjeni v prilagojeni program predšolske vzgoje, se običajno težje vključujejo
v skupinske aktivnosti, zato moramo do njih pristopati individualno. Najprej je potrebno
vsakega otroka zares dobro spoznati, oceniti njegovo funkcioniranje na vseh področjih razvoja,
vedeti, katera so njegova močna in šibka področja, kateri materiali, način igre, interakcije z
ostalimi so mu všeč in kateri ne.
Vzgojitelj mora imeti ves čas v mislih, na kakšen način bi lahko posameznika kar čim bolje
vključil v reševanje določene naloge, katerim ciljem bo z določeno nalogo sledil. Pri
postavljanju nalog mora razmisliti tudi o počutju in motiviranosti otroka za izbrano dejavnost,
ki jo mora prilagoditi glede na posameznikove potrebe, predznanje in sposobnosti. Kompetence
strokovnega delavca morajo obsegati tudi zadosti fleksibilnosti, da zmore prilagajati načine in
pristope poučevanja. Včasih to pomeni tudi opustiti določene strategije dela in postopanja v
dani situaciji, ker ne služijo več svojemu namenu. Predvsem pa mora razumeti, da se otroci
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kurikulmuu ne bodo prilagodili, pač pa je njegova naloga, da poišče ustrezen način, kako
postopati z otrokom (Pulec Lah, 2008).
Zmotno bi bilo verjeti ali upati, da obstaja ena strategija, metoda ali oblika dela, ki bi bila v
določeni situaciji primerna za vse otroke in strokovne delavce. »Kombinacija več različnih
strategij ima večji učinek kot ena sama, čeprav učinkovita strategija.« (Speece in Keogh, 1996,
v Pulec Lah, 2008).
9.4.1. Vzpostavljanje pozitivnega odnosa z otrokom
Kadar želimo nekoga usmerjati, mu pomagati ali z njim vzpostaviti kakršenkoli odnos, je
najprej potrebno, da mu vzbudimo občutek varnosti, slišanosti ter lastne vrednosti. O tem, kako
vstopati v interakcijo z otroki v vrtcu, nas, kot rečeno, učijo cilji in načela, ki so zapisana v
kurikulumu, ki mu v predšolski vzgoji sledimo strokovni delavci.
V želji čim boljšega odnosa z otroki je koristno upoštevati napotke, ki jih je v te namene
sestavila pedagoška svetovalka Maria Aarts. Poudarja, kako pomembno je, da otrokom
ubesedimo, kaj počnemo oziroma imamo namen narediti, saj jim s tem dajemo občutek varnosti,
kontrole, da vedo, kaj lahko pričakujejo. Vedno se potrudimo, da je naša obrazna mimika
skladna s tem, kar jim želimo sporočiti. Povejmo jim, da verjamemo vanje, da zmorejo in
predvsem ne prepovedujmo jim stvari takoj, ko se jih namenijo narediti. Bolje se je otroku
pridružiti v aktivnosti, ga posnemati in verbalizirati to, kar počne oz. ga imitirati v njegovih
dejanjih. S tem v otroku vzbudimo občutek, da je bil opažen, da je njegovo početje sprejeto in
da ga razumemo, da smo čustveno povezani, istočasno pa razvijajo še boljši občutek za svoje
telo (Aarts, 2009).
9.4.2. Razumevanje govorice telesa
Razvojni zaostanki se pri otrocih s posebnimi potrebami pogosto kažejo tudi na govornojezikovnem področju. Velikokrat kot osnovno sporazumevalno sredstvo namesto govora
uporabljajo govorico telesa. V teh primerih morajo strokovni delavci za komunikacijo
uporabljati kratke, jasne, enoznačne stavke besede ali stavke. V interakciji pa se je potrebno
izogibati negativnim besedam in prepovedim, ki jih lahko pedagoški delavci besedno
preoblikujejo, tako da se otrok počuti varnega, slišanega in upoštevanega. Osredotočenost mora
biti na čustvenem aspektu komunikacije.
Pri opazovanju funkcioniranja otroka v dejavnostih moramo ugotoviti, kdaj je čas za določeno
zahtevo. Če presodimo, da otrok določene aktivnosti še ni zmožen izpeljati samostojno, tega od
njega za enkrat še ne zahtevajmo, saj bi ga lahko s tem zmedli (Stroh, Robinson in Proctor,
2014).
9.4.3. Spodbujanje samostojnega hranjenja
Hranjenje ni le zadovoljevanje osnovnih, eksistencialnih potreb človeka. V vrtcu je tesno
povezano z vsemi kurikularnimi področji razvoja otroka. Je izredno pomembna dejavnost, ki ni
nujno, da zadeva le področje rutinskih dejavnosti v vrtcu, pač pa je lahko tudi načrtovana
dejavnost, s pomočjo katere otroci pridobivajo neko znanje.
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Kadar je v procesu hranjenja razvit občutek varnosti in zaupanja, potem se to odraža tudi na
vseh ostalih področjih razvoja. Iz vedenja, ki ga otrok razvije med časom, ko se pripravlja na
obrok, sedi za mizo in se odziva na vonje in različne okuse, lahko celo sklepamo o otrokovem
odnosu s starši. Skozi hranjenje otrok namreč ne zadovoljuje le osnovne potrebe, pač pa tudi
potrebo po dotiku, varnosti ter bližini (Tomori, 1990, v Berčnik, 2012).
Pomembno je, da obroki potekajo v tihem, urejenem okolju, kjer sedimo skupaj z otrokom.
Poskrbimo, da si za hranjenje vzamemo dovolj časa, da povemo, katera živila in jedi so danes
na jedilniku. Poskušajmo v tem času govoriti o hrani in o ničemer drugem, saj so lahko vse
ostalo moteči dejavniki, ki otroka s kratko pozornostjo odvrnejo od obroka. Naj otrok čuti našo
pomirjenost in prisotnost v trenutku, hranjenje naj poteka brez hitenja (Stroh, Robinson in
Proctor, 2014).
9.4.4. Prilagajanje okolja
Maria Montessori, ki je delala z otroki z razvojnimi motnjami, je predstavila pomen urejenosti
okolja in materialov, ki so otroku v prostoru zmeraj na voljo. Že takrat je bila prepričana, da je
otrok aktiven, medtem ko se igra. Njena pedagogika zagovarja elemente urejenosti,
sistematičnosti in doslednosti pri uporabi materialov, ki so prilagojeni vsakemu posameznemu
otroku. Prepričana je bila, da moramo otroku dati možnost izbire, da se sam odloči med
didaktičnimi pripomočki, s katerimi bi rad delal. Naloga strokovnega delavca je zgolj, da
otrokom predstavi vse možnosti rokovanja s predmeti, ki jih obkrožajo in potem še
zagotavljanje varnosti pri igri (Montessori, 2011).
9.4.5. Igra in interakcija z otrokom
Pri otrocih z razvojnimi motnjami starši velikokrat poročajo tudi o nefunkcionalnem igranju,
odsotnosti igranja ali uporabe predmetov na rigidne načine, ki se jih zdi nemogoče spremeniti.
Skozi delo v razvojnem oddelku sem ugotovila, da si je pomembno vzeti čas za opazovanje
otrokove igre, mu dovoliti, da predmet oziroma pripomoček uporabi na svoj način. Igro pa
skušamo kasneje nadgraditi tako, da se mu približamo v višini oči in skušamo najprej posnemati
njegovo rokovanje s predmeti. To nam odpre »pot do otroka«, da bo začel sodelovati z nami in
nam dopustil, da njegovo igro postopoma obogatimo in ga posredno opremimo z bolj
funkcionalnim delovanjem pri vsakodnevnih dejavnostih.
Veliko sodobnih terapevtskih pristopov zagovarja podobne elemente, ki jih tudi sama s koristjo
uporabljam pri svojem delu. Tako igralna terapija »Son-rised program«, ki sta jo prvič
predstavila ameriška zakonca Kaufmann v želji po pomoči svojemu sinu z razvojnimi
motnjami, poudarja pomen sodelovanja, soudeležbe v otrokovi igri (Kaufman, R. K., 2014).
Greenspan je zagovornik t. i. »igre na tleh« oz. igralne terapije »Floortime«, ki prav tako
zagovarja učinkovitost pomoči otrokom s pridružitvijo njegovi igri. Za pridružitev in
sodelovanje z otrokom je včasih dovolj že, če z njim samo sedimo na tleh. Igranje na tleh daje
otrokom možnost za razvoj intelektualne in čustvene rasti (Greenspan in Wieder, 1998).
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9.4.6. Spanje in počitek
Ljudje smo si različni na več področjih funkcioniranja, tudi potreba po spanju od posameznika
do posameznika variira. Vsakdo ima svoj bioritem, znotraj katerega telo samo skrbi za
vzdrževanje nekega ravnotežja med budnostjo in spanjem v dnevu.
Različno potrebo po spanju lahko opazujemo že z razvojem otroka, ki do nekje dveh let starosti
še potrebuje eno do dve uri počitka na dan, medtem ko se ta čas kasneje vedno bolj krajša.
Neupoštevanje razlik v potrebah spanja in počitka ter prisiljeno vzdrževanje enega modela
spanja lahko na otroka vpliva zelo negativno. Če otrokom pustimo svobodo pri odločanju o
budnosti oz. počitku, lahko večinoma opazimo, da znajo te biološke potrebe uravnavati tudi
sami (Žerovnik, 1995).
Otroci z razvojnimi posebnostmi imajo običajno težave pri prevzemanju ustreznega spalnega
vzorca, ki se pri ostalih otrocih v razvoju vzpostavlja samodejno. Predvsem starši in vzgojitelji
otrok z avtističnimi motnjami poročajo, da imajo težave z umiritvijo in spanjem. Za enkrat
raziskovalci še niso našli vzroka, ki bi zagotovo razložil motnje spalnega vzorca pri tej
populaciji. Postavili pa so več teorij: neravnovesje melatonina, ki vpliva na stanje budnosti oz.
počitka, nezmožnost filtracije senzoričnih inputov iz okolja, primanjkljaji na področju socialnih
veščin, zaradi katerih ne zmorejo samoiniciativno prevzemati spalnih navad od ostalih otrok oz.
jih napačno interpretirajo (Schwichtenberg, Iosif, Goodlin-Jones, Tang in Anders, 2011).
Običajno je potrebno otroke z avtističnimi motnjami učiti počivati. Večinoma potrebujejo neko
strukturo, ki se je pred počitkom držimo. Dobro je odstraniti vse moteče senzorične dražljaje
(premočna svetloba, zvok, dotik itd.), ki utegnejo zmotiti otrokov počitek, in omogočati
otrokom fizično prisotnost, če in kadar jo potrebujejo (Werdonig idr., 2009).
Slednje pa je v vrtcu zaradi potreb ostalih otrok v oddelku večinoma težko zagotoviti že zaradi
pomanjkanja prostora in možnosti umika otrok, ki pri počitku potrebujejo čisto tišino. Kljub
temu se trudimo vzdrževati vsakodnevno strukturiranost v procesu počitka v vrtcu, otrokom
ponujamo dejavnosti, ki jih pomirjajo in ne motijo drugih otrok v tem času.
9.4.7. Odnosna pedagogika
Soudeležba otrok v vrtcu se ne začne z interakcijo z vzgojiteljico ali vrstniki v oddelku, njeno
udejanjanje je odvisno tudi od odnosov, ki jih ima vzgojiteljica s starši, otrokom in ne nazadnje
tudi otrok s starši ter z vzgojiteljico. Odnosi namreč nikoli niso enosmerni. V želji, da bi otroka
vključevali v aktivnosti, moramo najprej analizirati in naravnati odnose, saj brez tega ne
moremo ustvariti spodbudnega okolja za razvoj (Rinaldi, 2006).
Vsak predšolski vzgojitelj se mora zavedati, da otrokovega razmišljanja in delovanja ne bo
nikoli v celoti razumel, zato je zelo pomembna osebna refleksija vzgojnih situacij. Šele skozi
refleksijo vzgojne interakcije lahko strokovni delavec dobi vpogled v osebnostne premike
otroka skozi učenje (Kroflič, 2007).
9.4.8. Pedagogika poslušanja
Otroku je sposobnost poslušanja dana že od rojstva. Ves čas svet zaznava s pomočjo slušnega
kanala. Otroci zaznavajo vse, kar je okoli njih. Naloga vzgojiteljev v vrtcih pa je, da znajo
videti, razumeti in dopuščati otrokovo drugačnost v izražanju, pa naj si bo to likovno, glasbeno,
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besedno ali grafično. Cilj pri dejavnostih v vrtcu se je postaviti v »perspektivo otroka«, šele ko
izhajamo iz otroka, se lahko proces vključevanja začne. Z zavedanjem pomembnosti poslušanja
lahko kot vzgojitelj izhajamo iz otrokovega razumevanja sveta, dogodkov in pojavov, ki jih
lahko nadgrajujemo. Predvsem pa se moramo pri tem znebiti občutka, da smo vsevedni in se
namesto tega zavedati, da je naše znanje zgolj delček znanja sveta. Naučiti se moramo poslušati
tudi samega sebe, svoje notranje občutke. Otroke moramo jemati kot enakovredne osebe, ki
lahko vstopajo v kontakt in komunikacijo z nami (Rinaldi, 2006).
Vzgoja mora biti zmeraj dialoško naravnana. Šele zadostna mera poslušanja je lahko uspešno
pedagoško »orodje« za razvijanje otrokovega samospoznavanja (Kroflič, 2007).
9.4.9. Etika participacije oz. soodločanja
V želji, da bi upoštevali načela etike soodločanja otrok, se moramo najprej zares prepričati, da
smo pripravljeni sprejemati njihova videnja in mnenja ter da jih dojemamo kot sposobne izražati
svoje misli. Potrebno jih je na pravi način povabiti v sodelovanje, kjer nikogaršnje mnenje ni
bolj ali najbolj pomembno, pač pa dogovore konstruiramo skupaj. Strokovni delavec je torej
postavljen pred zahtevno preizkušnjo, kjer mora odstopiti od moči, od prepričanja, da on ve
bolje (Čačinovič Vogrinčič, v Bahovec in Golobič Bregar, 2004).
Etika udeleženosti strokovne delavce namreč spodbuja k temu, da so v odnosu do otrok
spodbujajoči, da soustvarjajo, raziskujejo in interpretirajo, kar so na novo odkrili skupaj z otroki
(Bahovec Dolar in Golobič Bregar, 2004).
9.4.10. Aktivno učenje
Že v zgodnjih letih je Maria Montessori ugotavljala, da se otroci najlažje učijo, kadar so
praktično vključeni v neko dejavnost, ki ji lahko dajejo svoje poglede, mnenja in sposobnosti.
Nikakor niso »prazne posode«, ki bi jih strokovni delavci polnili z znanjem, spretnostmi in
sposobnostmi, pač pa pridobljene informacije otroci tudi aktivno predelujejo. Sprejemajo jih na
svoj način in jih vključujejo v svoje pojmovne mreže, hkrati pa te informacije iz okolja
spreminjajo tudi njihov način razmišljanja (Batistič Zorec, 2010).
Pod pojmom aktivno učenje se skriva otrokovo doživljanje objektov, ljudi, zamisli in dogodkov,
ki jih najbolje spoznava preko dejavnosti, za katero da pobudo sam. V tej dejavnosti pa ne
smemo pozabiti tudi na odraslo osebo, ki opazuje in primerno sodeluje, ter skuša otroka preko
materialov, ki mu jih ponuja, pripeljati do zanimivih izkušenj, ki bi utegnile spremeniti tudi
njegovo dojemanje sveta (Hohmann in Weikart, 2005).
Aktivno učenje pa omenja tudi Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske
otroke (2006); najprej v ospredje postavlja okolje, ki mora biti spodbudno in varno, da lahko v
njem otroci raziskujejo in se učijo tudi v nenačrtovanih, neusmerjenih dejavnostih, preko
katerih spoznavajo sebe in svet okoli sebe. Vloga odraslega pri tem pa je, da otroka glede na
njegove specifične individualne potrebe usmerja tako, da jim preko načrtovane dejavnosti ali
igre ponuja različne didaktične materiale, ki razvijajo njegovo govorno, gibalno, socialnoemocionalno in spoznavno področje.
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Ne nazadnje pa je pomembno poudariti, da je aktivno učenje proces, ki se nenehno razvija. Je
nepričakovan, poln nenehnega raziskovanja in izumljanja novih pogledov na materiale,
predmete in svet (Hohmann in Weikart, 2005).

10 SUBJEKTIVNE TEORIJE STROKOVNIH DELAVCEV IN NJIHOV
VPLIV NA DELO V VRTCU
Stroka subjektivne teorije, ki vplivajo na delo strokovnih delavcev, označuje tudi kot implicitne
teorije, osebne teorije, prepričanja, verovanja, vzgojiteljeve predstave itd. Vse termine pa si
lahko razlagamo podobno, in sicer obsegajo vsa naša znanja, ideje, s pomočjo katerih si
razlagamo svet okoli nas. Največkrat so vanje vpletena tudi čustva, zato velikokrat niso logične
in zavestne (Marentič Požarnik, 2000, v Batistič Zorec, 2003).
Prav vsak posameznik ima izoblikovano nekakšno pojmovanje in prepričanja o otrokovem
razvoju, zato se je raznoraznim sodbam zelo težko izogniti. Stroka jih pozna pod pojmom
subjektivne teorije nestrokovnjakov (laikov). Tovrstne teorije, ki jih imamo ljudje o posameznih
situacijah, pojmih, stvareh in s pomočjo katerih si potem razlagamo določena ravnanja in
vedenja, je Heider imenoval »zdravorazumske teorije«. Za njihovo skupno značilnost je določil
poenostavljanje in izpostavljanje več vzrokov, ki bi lahko pripeljali do nekega ravnanja oz.
vedenja (Heider, 1958, v Batistič Zorec, 2003). Družbene paradigme se ves čas spreminjajo,
behavioristična teorija še vedno odzvanja v laičnem prepričanju, da je otrokov razvoj odvisen
od okolja in da bo otrok postal to, kar bomo odrasli iz njega naredili (Crain, 1992, v Batistič
Zorec, 2003).
Na področju vzgoje in izobraževanja pa osebne teorije vzgojiteljic vplivajo na učenje, razvoj,
vzgojo in izobraževanje otrok (Miljak, 1993). A. Polak (1997) poudarja, da strokovni delavci
v vzgoji in izobraževanju osebna pojmovanja, na podlagi katerih kasneje reagirajo v določenih
situacijah, s katerimi se srečujejo na delu, pridobivajo s praktičnimi izkušnjami kot tudi v
procesu izgrajevanja osebnosti. Nikakor pa subjektivne teorije niso odvisne le od vsakega
posameznika, ampak je njihov nastanek pogojen tudi z družbeno naravnanostjo, vrednotami in
prepričanji, ki veljajo v določeni kulturi, kjer strokovni delavec odrašča, se izobražuje in kasneje
tudi dela (Turnšek, 2008). Na podlagi raziskave, ki je bila izvedena v ljubljanskih vrtcih, je bila
sestavljena tudi shema, ki prikazuje, kaj vse naj bi bilo zajeto v vzgojiteljičino ravnanje.
Določeno ravnanje dozoreva v nas počasi; začne se že v zgodnjem otroštvu, se dogradi v času
izobraževanja, na podlagi prebiranja strokovne literature, poznavanja formalnega kurikuluma,
raznih izobraževanj, nanj vplivajo praktične izkušnje z delovnega mesta in delovanja v
kolektivu kot tudi stališča in pričakovanja staršev otrok v oddelku. Vse to izgradi našo
subjektivno teorijo, ki nezavedno vpliva na naše delovanje na delovnem mestu (Batistič Zorec,
2003).
Vpliv osebnih pojmovanj in teorij lahko pri delu vzgojiteljic najlažje opazimo v organiziranju
dnevne rutine, katere načrtovanje ni tako točno določeno kot postavljanje izobraževalnih ciljev,
ki so zapisani v Kurikulumu za vrtce. Ravno zaradi fleksibilnosti v postavljanju dnevne rutine
v vrtcu pa so prej kot »naučeno znanje« vzgojiteljice, vidna njena prepričanja, predstave o
pričakovanem razvoju otroka, ki ga je pred vstopom v službo prevzela iz družbe, v kateri živi
(Kroflič, 2005). Kljub temu da je prenova Kurikuluma za vrtce predvidela obvezno načrtovanje
in evalvacijo tudi rutinskih dejavnosti dnevne rutine, se ravnanja, ki izhajajo iz implicitnih teorij
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vzgojiteljic, še vedno pojavljajo. Kroflič (2005) poudarja pomembnost ozaveščanja lastnih
implicitnih teorij v povezavi z razvojem otrok med strokovnimi delavci v vrtcu. To naj bi bila
edina pot do pozitivnih sprememb in potrebnih modifikacij na področjih manj strukturiranih
delov dneva v vrtcu. Raziskava iz leta 1987, ki je potekala v državah takratne Jugoslavije, je v
zaključkih izpostavila, da prihaja do razhajanja v eksplicitno izraženih stališčih vzgojiteljic in
njihovim ravnanjem. O morebitnih osebnih teorijah, prepričanjih ali implicitnih teorijah lahko
zato sklepamo le s pomočjo opazovanja njihovega vedenja, ravnanja na delu (Pešić, 1987, v
Rutar, 2013).

11 PRIKRITI KURIKULUM V DNEVNI VRTČEVSKI RUTINI
Kadar omenjamo pojem prikritega kurikuluma v vzgojno-izobraževalnih institucijah, ne
moremo mimo izpostavitve pomena strukture šolske oziroma vrtčevske institucije. Prikriti
kurikulum je del institucije, v našem primeru je del oziroma lastnost vrtca (Apple, 1992).
Prikritega kurikuluma si ne smemo razlagati le kot produkta osebnih pojmovanj oziroma
prepričanj posameznikov, pač pa se moramo zavedati, da gre za konstrukt širših pojmovanj,
lestvice vrednot, pravil in norm, ki trenutno veljajo v družbi in vplivajo na delovanje
posameznika.
Gre za prikrita prepričanja in pričakovanja vzgojiteljev, ki se v nenačrtovanih rutinskih
dejavnostih dnevne rutine velikokrat pojavljajo še izraziteje (Kroflič, 2005). Prikriti kurikulum
torej poleg načrtovanih dejavnosti zadeva tudi dnevno zaporedje aktivnosti, način hranjenja,
prihajanje v vrtec in odhajanje iz vrtca, urejenost vrtca, izbor aktivnosti itd.
Glede na to, da otroci hitro prevzemajo navade in posnemajo funkcioniranje odraslih, se je
potrebno zavedati, da je vrtec mesto prve stopnje sekundarne socializacije, kjer se otroci
seznanjajo s pravili, normami, katerih ponotranjenje jim omogoča delovanje v instituciji in širši
družbi. Ravno zaradi tega je pomembno, da se strokovni delavci zavedajo razsežnosti vplivov
le-tega na svoje delovanje tudi v nenačrtovanih dejavnostih in jih na podlagi samoevalvacije
skušajo modificirati (Kroflič, 2005).

12 DOSEDANJE RAZISKAVE NA PODROČJU VKLJUČEVANJA
OTROK V AKTIVNOSTI DNEVNE RUTINE
Ameriški raziskovalci so v okviru ene najobsežnejših raziskav pod okriljem Nacionalnega
inštituta za otrokovo zdravje, razvoj ter raziskovanje vrtcev (NICHD, 2006) potrdili povezavo
kakovosti vrtca z otrokovim spoznavnim ter govornim razvojem. V ocenjevanje kakovosti
vrtčevskega okolja so vključili tudi opazovanje in zapise vzgojiteljeve dejavnosti (npr. govorne
spodbude, upoštevanje načela o omogočanju izbire, spodbujanje samostojnosti otrok itd.), o
pomembnosti katere govori tudi S. Rutar (2013). Ugotovili so (NICHD, 2006)), da lahko preko
opazovanja nekaterih procesnih dejavnikov kakovosti v vrtcu, vzgojiteljeve spoznavne in
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govorne spodbude ter njegove dojemljivost za otrokove želje, pobude, napovemo tudi otrokov
nadaljnji govorni in spoznavni razvoj.
V longitudinalni študiji (1989–1996), ki je bila izvedena v okviru raziskovalnega projekta
International Educational Association Pre Primary Project, so raziskovalci v dveh dnevih
vključenosti v oddelke zbirali podatke o vrtčevskem vsakdanu. Raziskavo so podkrepili še z
analizo področij razvoja otrok, upoštevali so tudi stališča vzgojiteljev in staršev o predšolski
vzgoji. Obsegala je dvajset evropskih in tudi drugih držav sveta. V projekt so se vključili tudi
nekateri slovenski vrtci. Vzorec je zajel 167 otrok iz 44 enot slovenskih vrtcev, starih od štiri
do štiri in pol let. Glede na zapisano v zaključkih, lahko sklepamo, da je največ vzgojiteljičinega
časa v vrtcu posvečenega ravno rutinskim dejavnostim – kar eno tretjino njenega časa v vrtcu,
medtem ko je za dejavnosti poučevanja in podajanja informacij namenjena ena petina
delovnika. Raziskovalci so opazili, da se vzgojiteljice največkrat udeležujejo v aktivnostih otrok
v vlogi nadzornika, razdeljevalca materialov, reševalca konfliktov ipd. Rezultati so pokazali,
da so bili otroci z odraslimi v interakciji povprečno le 11 % oziroma v 58 % niso bili. Nadalje
so analize raziskave izpostavile, da je v vrtčevskih dejavnostih v 26 % otrok sam, v 27 %
udeležen v aktivnosti skupaj s celotno skupino in le v 15 % v parih z drugimi otroki oziroma z
vzgojiteljico. V 3 % so lahko bili opazovani otroci samostojni pri likovnih dejavnostih, v 6 %
pri gospodinjskih opravilih, v zelo majhnem odstotku pri gibanju in v prehodih med
dejavnostmi. Večino dela individualno v paru z vzgojiteljico pa so zajemale aktivnosti v okviru
gospodinjskih opravil. Po analizi vrtčevske rutine so ugotovili, da je večino časa posvečenega
socialnih interakcijam in osebni negi, gibanju ter »neaktivnosti«; to je čas med dejavnostmi, ko
otroci čakajo na navodila ali v času prehajanja med dejavnostmi. Navedene aktivnosti skupaj s
pospravljanjem, pripravljanjem materialov, obsegajo kar 40 % enega vrtčevskega dneva.
Raziskovalci so na podlagi svojih opažanj v času opazovanja izpostavili ritualiziran potek
hranjenja. V več kot polovici skupin so morali otroci čakati, da bodo postreženi in pri tem mirno
sedeti za mizo. V 42 % opazovanih oddelkov vzgojiteljice otroke vprašajo o količini hrane, ki
bi jo želeli pojesti. Pri petini strokovnih delavk so opazili, da stojijo za mizo in čakajo, da bodo
otroci pojedli do konca. Strokovne delavke so v večini primerov pohitele s kosilom in
navdušeno spodbujale otroke, da čim prej pojedo. Tisti, ki so vse pojedli prvi, so bili v 37 %
pohvaljeni.
Zelo podobni so bili rezultati tudi po opazovanju procesa počitka in spanja. Opazovalci so
izpostavili neustrezno zatemnitev prostora, otroci so morali biti v 38 % v raziskavo vključenih
oddelkov obrnjeni, tako da z glavami niso skupaj, ni se upoštevalo njihove želje, ali želijo
počivati ali ne, ter tudi ni bilo spodbud k umirjenim dejavnostim za otroke, ki niso mogli zaspati,
počivati (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, 1989–1996,
v Bahovec Dolar in Kodelja, 1996).
Glede na zgoraj opisane izsledke se poraja vprašanje, v kolikšni meri se v takšni vrtčevski
dinamiki upošteva načelo soudeležbe, možnosti izbire otrok pri opravljanju rutinskih dejavnosti
v vrtcu v današnjem času.
Dvoletna raziskava angleških raziskovalk Anite Franklin in Patricie Sloper (2009) je izhajala iz
zavedanja, da je soudeležba otrok z motnjami v duševnem razvoju in govorno-jezikovnimi
motnjami težko merljiva. V prvi fazi raziskave so naredili pregled in analizo vseh organizacij
ter institucij v Angliji, kjer delajo z otroki z avtističnimi motnjami, govorno-jezikovnimi
motnjami in dolgotrajno bolnimi otroki. Namen prve faze je bil vpogled v obseg in obliko
soudeležbe otrok. Druga faza raziskovanja je potekala preko intervjuvanja 66 strokovnih
delavcev, 24 staršev oz. skrbnikov otrok in 21 otrok s posebnimi potrebami; od tega je bilo
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vključenih tudi šest otrok, ki se sporazumevajo s pomočjo slikovne nadomestne komunikacije.
Rezultati so pokazali, da se večina strokovnih delavcev zaveda pomembnosti upoštevanja
načela soudeležbe in vključenosti otrok pri izbiranju, odločanju, ampak da se kljub temu le redki
vključeni otroci počutijo zares slišane ter vključene v dnevne aktivnosti. Veliko intervjuvanih
strokovnih delavcev je bilo skeptičnih glede soudeležbe otrok z intelektualnimi primanjkljaji,
saj se sprašujejo, ali so le-ti sploh sposobni razumeti možnost izbire med ponujenim. Študija je
pokazala, da otrokom velikokrat povratne informacije niso dane v njim dostopnih načinih. A.
Franklin in Sloper (2009) povzemata, da bi morali v želji po aktivni soudeležbi v raziskavo
vključene populacije otrok najprej bolje razumeti pojem soudeležbe otrok s primanjkljaji, način
njihove komunikacije, ki ni zmeraj v obliki govora. Strokovni delavci bi morali iskati več virov
pomoči v procesu omogočanja soudeležbe otrok ter si vzeti dovolj časa, ki je potreben za
upoštevanje tega načela (Franklin in Sloper, 2009).
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III EMPIRIČNI DEL
1 PROBLEM, CILJI RAZISKAVE, RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN
SPREMENLJIVKE
1.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN NAMEN RAZISKAVE
V literaturi lahko v zadnjih letih veliko preberemo o pomembnosti aktivnega učenja in
sodelovanja otrok v dejavnostih, ki jih jim ponujamo.
Številne raziskave (Franklin in Sloper, 2009; Bahovec Dolar in Kodelja, 1996; Batistič Zorec,
2010 …), ki so se ukvarjale s preučevanjem omogočanja otrokovega vključevanja k
dejavnostim v času predšolske vzgoje, kažejo na to, da načelo soudeležbe otrok, ki je posredno
navedeno v Kurikulumu za vrtce (1999), ni vedno v celoti zastopano in se pri delu strokovnih
delavcev v vrtčevskih oddelkih ne udejanja v tolikšni meri, kot naj bi se.
Glede na to, da Kurikulum za prilagojene programe predšolske vzgoje (2011) le posredno,
preko načel in ciljev omenja pomembnost vključevanja otrok, se poraja vprašanje, kako in v
kolikšni meri vzgojiteljice v slovenskih razvojnih oddelkih vrtcev vključujejo otroke. Načelo
omogočanja izbire in drugačnosti namreč določa, da bi morali strokovni delavci v prilagojenih
programih za predšolske otroke omogočati izbiro med različnimi vsebinami, dejavnostmi.
Otroci naj bi imeli tudi v teh oddelkih možnost izbirati glede na interes, željo, sposobnost in
razpoloženje. Načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih
načinov izražanja se pri delu z otroki udejanja, če jih spodbujamo k izražanju svojih interesov,
potreb in želja, ki jih potem tudi uresničimo. Kurikulum med načeli omeni tudi pomembnost
omogočanja sodelovanja in dopuščanja otrokom, da vplivajo na življenje v oddelku (prav tam).
Pri raziskovanju sem se omejila na rutinske dejavnosti prehranjevanja in počitka, saj sem bila
v izvajanju rutinskih dejavnosti pri svojem delu v prilagojenem programu za predšolske otroke
večkrat v dilemi, kako postopati, da bi pri tem v največji meri upoštevala želje otrok. Večina
vključenih otrok je nezmožnih svoje preference, interese in potrebe izražati preko govora.
Strokovni delavci, ki so zaposleni v tovrstnih oddelkih v vrtcih, morajo najti način, kako
razumeti otroke in kako v najboljši možni meri upoštevati njihove želje in istočasno zadostiti
vsem njihovim potrebam. Nefunkcionalno bi bilo ostajati pozoren zgolj na en komunikacijski
kanal, pri delu se morajo osredotočati tudi na tip, vonj, vid, okus itd. Šele mešanica informacij
vseh senzoričnih dražljajev strokovnim delavcem daje možnost, da pri delu otrokom omogočajo
soudeležbo na etičen, nediskriminatoren, prijazen način (Kroflič, 2011).
1.2. CILJI RAZISKAVE


Ugotoviti, kakšno je mnenje strokovnih delavcev, zaposlenih v slovenskih razvojnih
oddelkih vrtcev, o omogočanju soudeležbe otrok v procesih prehranjevanja in spanja.



Ugotoviti, ali obstajajo pomembne razlike med prepričanji pomočnic vzgojiteljic in
vzgojiteljic v slovenskih razvojnih oddelkih vrtcev o upoštevanju vključevanja otrok v
procesih prehranjevanja in spanja.
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Izvedeti, katere modifikacije in pomanjkljivosti prepoznavajo strokovni delavci v
razvojnih oddelkih slovenskih vrtcev v dnevnih rutinah prehranjevanja in spanja.



Raziskati, v kolikšni meri se prepričanja strokovnih delavcev razvojnih oddelkov
vrtcev o aktivnem vključevanju otrok v dejavnostih prehranjevanja in spanja,
pridobljena preko samoocene lastnih ravnanj, razlikujejo od izsledkov opazovanja leteh v oddelku.

1.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Glede na cilje raziskave sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja:
V1: Ali strokovni delavci menijo, da dovolj vključujejo otroke v razvojnem oddelku vrtca v
proces prehranjevanja in spanja?
V2: Kakšno je ujemanje med prepričanji pomočnic vzgojiteljic in vzgojiteljic o vključevanju
otrok v procesu prehranjevanja in spanja?
V3: Kakšne modifikacije in pomanjkljivosti strokovni delavci prepoznavajo v dnevnih rutinah
prehranjevanja in spanja v razvojnih oddelkih vrtcev?
V4: Ali se prepričanja strokovnih delavcev glede aktivnega vključevanja otrok v razvojnem
oddelku pri prehranjevanju in spanju preko samoocene lastnih ravnanj razlikujejo od izsledkov
opazovanja le-teh v oddelku?

2 RAZISKOVALNI PRISTOP IN METODA
2.1. MERSKI INSTRUMENT
Podatki so bili pridobljeni v dveh delih. Najprej s pomočjo kontrolne liste prisotnosti oz.
odsotnosti ravnanj strokovnih delavcev vključenih oddelkov pri vključevanju otrok v procese
prehranjevanja in spanja. Lista je bila oblikovana v namene raziskave na podlagi vprašalnika
za samooceno strokovnih delavcev po L. Marjanovič Umek idr. (2002). Kontrolna lista obsega
13 trditev oz. ravnanj strokovnih delavcev v času prehranjevanja in 9 trditev oz. ravnanj
strokovnih delavcev v času počitka. Za opazovanje preko kontrolne liste smo pri posamezni
trditvi uporabili dihotomno lestvico, kjer smo se odločali med DA (ravnanje pri strokovnem
delavcu je opaženo) ali NE (ravnanje pri strokovnem delavcu ni opaženo). Kontrolna lista je
predstavljena kot Priloga 2.
Vprašalnik samoocene strokovnih delavcev, povzet po L. Marjanovič Umek idr. (2002), je
obsegal 16 trditev s področja vključevanja otrok v procese prehranjevanja in 17 trditev s
področja vključevanja otrok v proces počitka. Strokovni delavci so se pri posamezni trditvi
odločali med dvema ponujenima odgovoroma; DA ali NE. Oba dela vprašalnika sta vključevala
tudi vprašanja odprtega tipa. Prvi del, ki se je navezoval na prehranjevanje, je obsegal eno
tovrstno vprašanje, drugi del, ki se je navezoval na spanje in počitek pa tri. Vprašalnik
samoocene je predstavljen kot Priloga 3.
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2.2. POSTOPEK IN POTEK RAZISKAVE
Podatki so bili pridobljeni v mesecu maju 2017, po predhodnem dogovoru z vodjami enot in
oddelkov vrtcev, s pomočjo kontrolne liste prisotnosti oziroma odsotnosti ravnanj strokovnih
delavcev v času prehranjevanja in počitka otrok v oddelku, od 11.30 do 14.00. Po končanem
opazovalnem delu pa so bili v vrtec po pošti poslani vprašalniki za samooceno strokovnih
delavcev, ki so bili v raziskavo vključeni že v prvem delu. K sodelovanju v raziskavi je bilo
povabljenih 17 razvojnih oddelkov slovenskih vrtcev, kjer se izvaja prilagojeni program
predšolske vzgoje. Od tega se je odzvalo 15 oddelkov.
2.3. ANALIZA PODATKOV
V raziskavi zbrane kvantitativne podatke smo statistično obdelali s programom za statistično
analizo podatkov SPSS 23.0. Za opisovanje vzorca in podatkov smo uporabili deskriptivno
statistiko, predvsem frekvence (f) in odstotke (%). V želji preverjanja povezanosti in statistične
pomembnosti razlik med odstotki obeh dveh skupin iz vzorca (med vzgojiteljicami in
pomočnicami vzgojiteljic) smo izvedli hi-kvadrat test. Ne nazadnje pa smo statistično
povezanost z enakim testom iskali tudi med rezultati podatkov, pridobljenimi s pomočjo
kontrolne liste v prvem delu raziskave, in odgovori, pridobljenimi s pomočjo vprašalnika
samoocene, ki so ga strokovni delavci reševali v drugem delu raziskave. Rezultate smo
predstavili v tabelah, grafično in opisno.
Kvalitativne rezultate, pridobljene preko opazovanj v času vključenosti v oddelke ter preko
odgovorov na odprte tipe vprašanj, smo vsebinsko interpretirali in na podlagi tega izdelali tudi
priporočila za lažje, bolj vključujoče izvajanje rutinskih dejavnosti prehranjevanja in počitka v
razvojnih oddelkih vrtcev.
2.4. OPIS VZORCA
Vzorec raziskave je neslučajnostni, priložnostni. Skupino, ki je bila zajeta v raziskavi, obsega
30 strokovnih delavcev iz 15 vrtčevskih oddelkov po Sloveniji, kjer se je v šolskem letu
2016/2017 izvajal prilagojeni program predšolske vzgoje.
Od tega so 30,8 % vseh vključenih razvojnih oddelkov predstavljali ljubljanski vrtci, v 15,4 %
so vzorec predstavljali kranjski razvojni oddelki vrtcev, ostali oddelki, kjer smo raziskavo
opravljali pa vzorec določajo v 7,7 %.
Sodelovali so 1 oddelek iz Velenja, 1 oddelek iz Maribora, 2 oddelka iz Kranja, 1 oddelek iz
Portoroža, 1 oddelek iz Sežane, 1 oddelek iz Murske Sobote, 1 oddelek iz Celja, 1 oddelek iz
Litije ter 6 oddelkov iz Ljubljane.
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Graf 1: Prikaz porazdelitve vključenih razvojnih oddelkov vrtcev po krajih
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Graf 2: Prikaz strukture vključenih strokovnih delavk glede na delovno mesto
V raziskavi je sodelovalo 15 specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj (SRP), ki delajo na mestu
vzgojiteljice v razvojnih oddelkih vrtca (50 % vključenih) in 15 pomočnic vzgojiteljic (50 %
vključenih), ki delajo v timu skupaj z njimi. V vzorec so bile zajete samo ženske, med njimi ni
bilo nobenega moškega.
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Graf 3: Prikaz strukture vključenih strokovnih delavk glede na starost
Sodelovale so strokovne delavke v starostnem razponu od 20 do 61 let. Največ (23,3 %)
predstavljata dve starostni skupini vključenih; in sicer skupina od 41–45 let ter skupina od 36–
40 let. V povprečju se je delovna doba vključenih gibala okoli 15,35 let.
V času opazovanj je bila povprečna vrednost prisotnih otrok v oddelku 4,6, medtem ko je bilo
povprečno število otrok, označenih na vprašalnikih, ki so jih reševali strokovni delavci v
drugem delu raziskave, 5,6. Včasih je namreč v času opazovanj kakšen otrok manjkal.
Sklepamo, da so se strokovni delavci v času reševanja vprašalnikov v odgovorih navezovali na
situacije, kadar so prisotni vsi vključeni otroci.

Stopnja izobrazbe
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Graf 4: Prikaz strukture vključenih strokovnih delavk glede na stopnjo končane izobrazbe
Nekaj več kot polovica sodelujočih je zapisala, da imajo končano peto stopnjo izobrazbe (53,3
%), manjšina (6,7 %) strokovnih delavcev, da imajo končano šesto stopnjo izobrazbe, medtem
ko je imelo sedmo stopnjo izobrazbe 12 pedagoških delavk, kar predstavlja 40,0 % celotnega
vzorca.
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Največ jih je kot smer izobrazbe oz. strokovni naziv navedlo specialno pedagoginjo, temu je
sledila izobrazba profesorica defektologije. V obeh primerih gre za enak profil izobrazbe,
ampak se je naziv skozi leta preimenoval. Razlika je tudi v stopnji izobrazbe; specialni pedagogi
se uvrščajo na VI. stopnjo, profesorji defektologije pa na VII. stopnjo. Glede na to, da je večina
vzgojiteljic kot svoj naziv navedla specialno pedagoginjo, bi moralo biti v vzorcu tudi več tistih
s šesto stopnjo izobrazbe, ampak temu ni tako. Potemtakem lahko sklepamo, da nekatere
strokovne delavke ne vedo, kakšen je njihov naziv oz. katero stopnjo izobrazbe so z njim
pridobile. Med pomočnicami vzgojiteljic, ki delajo v razvojnih oddelkih vrtca, je bilo navedenih
profilov izobrazbe nekaj več, in sicer je največ tistih, ki so dokončale srednjo vzgojiteljsko šolo
in postale vzgojiteljice predšolskih otrok. Ene izmed sodelujočih pomočnic vzgojiteljic pa so
kot smer svoje izobrazbe navedle pedagoško gimnazijo, kot se je včasih imenovala srednja
vzgojiteljska šola. Le ena strokovna delavka po smeri izobrazbe ni bila s področja pedagogike,
dokončala je srednjo zdravstveno šolo.

3 REZULTATI Z INTERPRETACIJO
Rezultati raziskave bodo interpretirani v zaporedju, po katerem so bili pridobljeni; najprej
interpretacija izsledkov kontrolne liste z opazovanja v oddelkih, temu pa bo dodana še
interpretacija odgovorov vprašalnika, ki so jih po opravljenem opazovanju v oddelku izpolnili
strokovni delavci.
Izsledki raziskave so prikazani v tabelah in grafično, z ustreznimi interpretacijami pridobljenih
oziroma zabeleženih ravnanj.
Ravnanja, ki smo jih pri sodelujočih strokovnih delavkah opazovali oziroma po katerih smo
spraševali preko vprašalnikov, so bila številna. Zaradi nazornosti prikaza rezultatov, ki smo jih
z raziskavo pridobili, smo grafično prikazali zgolj odstotke ravnanj posamezne skupine
strokovnih delavcev (vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic), pri katerih je bilo določeno ravnanje
opaženo. Prav tako smo grafično prikazali zgolj strinjanje obeh skupin strokovnih delavk
(vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic) z določeno trditvijo z vprašalnika.
3.1. OPAZOVALNA LESTVICA
3.1.1. Opazovanje v oddelkih v času prehranjevanja otrok
Tabela 1: Frekvenčna porazdelitev in odstotki prisotnosti oz. odsotnosti določenih ravnanj
opazovanih strokovnih delavcev na področju vključevanja otrok pri prehranjevanju
Da

Ne

Skupaj

f

%

f

Otrokom dopušča možnost izbire hrane glede na ponudbo
pri posameznih obrokih.

16

53,3

14

46,7 30 100,0

Otrokom dopušča možnost izbire, koliko bodo jedli, pili.

27

90,0

3

10,0 30 100,0
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Da

Ne

f

%

f

11

36,7

19

63,3 30 100,0

2

9,5

19

90,5 21 100,0

V času prehranjevanja sedi z otroki za mizo.

24

80,0

6

20,0 30 100,0

Med prehranjevanjem razpravlja o tekočih stvareh, kjer
omenja tudi otroke.

9

31,0

20

69,0 29 100,0

Otrokom pomaga pri prehranjevanju.

26

86,7

4

13,3 30 100,0

Otroke spodbuja k samostojnosti pri prehranjevanju.

29

96,7

1

3,3

Med prehranjevanjem dopušča komunikacijo med otroki in
odraslimi ter med odraslimi in otroki.

25

83,3

5

16,7 30 100,0

Otroka, ki se pri mizi ne vede ustrezno, kaznuje (mu vzame
krožnik, ga predčasno pošlje na ležalnik …).

6

24,0

19

76,0 25 100,0

Spodbuja tekmovanje, kdo bo prvi pojedel.

1

3,3

29

96,7 30 100,0

Vztraja, da vsi otroci pojedo vso hrano, ki so jo vzeli/dobili.

5

16,7

25

83,3 30 100,0

Otroci, ki so že pojedli, morajo počakati za mizo, dokler
večina otrok ne poje.

16

53,3

14

46,7 30 100,0

Otroke spodbuja, da pomagajo prinašati krožnike in pribor
na mizo in z mize, pomagajo zložiti pribor in servis nazaj na
voziček.
Otrokom dovoljuje, da sami odločajo, kje in s kom bodo pri
obroku sedeli.

%

Skupaj
f
%

30 100,0

Prisotnost oziroma odsotnost določenih vedenj strokovnih delavcev v procesih vključevanja
otrok pri obrokih v vrtcu smo označevali na dihotomni lestvici, na kateri smo se za posamezno
trditev na opazovalni listi odločali med »da«, v kolikor je bilo vedenje pri opazovancu opaženo,
oziroma »ne«, če vedenja pri njem nismo prepoznali.
Rezultati opazovanja so pokazali, da nekaj več kot polovica opazovanih (53,3 %) otrokom
dopušča možnost izbire hrane glede na ponudbo pri posameznih obrokih. Nekaj manj (46,7 %)
pa otrokom te možnosti ne dopušča.
V 90 % opazovani strokovni delavci otrokom dopuščajo odločitev glede količine hrane, ki jo
bodo pojedli, manjšina sodelujočih (10 %) otrokom ne omogoča odločanja glede količine hrane,
ki jo želijo pojesti. Glede na to je pomembno izpostaviti, da vseeno nekaj več kot 10 % (16,7
%) vseh opazovanih vztraja, da otroci vso hrano, ki so jo dobili, tudi pojedo. Nekaj več kot štiri
petine strokovnih delavcev (83,3 %) ne vztraja pri tem, da bi morali otroci pojesti vse, kar je na
krožniku. Nekaj manj kot 5 % (3,3 %) jih je v času opazovanja spodbujalo tekmovanje, kdo bo
prvi pojedel vse, kar je pred njim. V 96,7 % pri strokovnih delavcih spodbujanja tekmovalnosti
med otroki ni bilo opaziti.
Približno dve tretjini strokovnih delavk (63,3 %) ne spodbuja otrok, da bi pomagali prinašati
krožnike in pribor na mizo in z mize ter pomagali zložiti pribor in servis nazaj na voziček,
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medtem ko je nekaj več kot tretjina sodelujočih (36,7 %) to v času opazovanja naredila namesto
otrok, ki so med tem sedeli in čakali na obrok pri mizi.
Sedežni red je bil v manj kot eni desetini (9,5 %) prepuščen želji in vzgibom otrok, v večini
(90,5 %) pa sta sedežni red pri obrokih določili pomočnica vzgojiteljice in vzgojiteljica, pri tem
otrokom nista dopuščali fleksibilnosti. V devetih opazovanjih se pri tej trditvi nismo mogli
odločiti v kolikor je možnost izbire glede sedežnega reda otrokom omogočana ali ne, saj niso
bili vprašani ali spodbujani k odločanju.
Štiri petine vseh sodelujočih v raziskavi (80 %) pri obrokih z otroki sedi za mizo, manjšina (20
%) jih ne sedi skupaj z otroki. Preko kontrolne liste opazovanj se je pokazalo, da 13,3 %
strokovnih delavk v času hranjenja otrokom ne pomaga. V 86,7 % pa strokovne delavke v
oddelkih v času prehranjevanja otrokom pomagajo pri hranjenju. Iz tega lahko sklepamo, da
tiste pomočnice in vzgojiteljice, ki pri obrokih otrokom ne pomagajo, tudi ne sedijo z njimi pri
mizi. Glede na razliko, ki se je pokazala pri pogostosti sedenja za mizo skupaj z otroki (80 %)
in pomoči otrokom pri hranjenju (86,7 %), lahko sklepamo, da je 6,7 % vseh opazovanih
otrokom pri hranjenju pomagalo, ampak pri tem niso sedeli z njimi za mizo. Nekaj manj kot
5% (3,3 %) strokovnih delavcev pri hranjenju ne spodbuja samostojnosti, medtem ko je bilo to
v 96,7 % pri opazovanju zabeleženo.
Pri opazovanju komunikacije med obroki smo zabeležili, da v 69 % strokovne delavke niso
razpravljale o tekočih zadevah, v katerih bi omenjale tudi otroke, v 31 % pa se je tovrstni
pogovor med sodelavkami, v času hranjenja otrok, razvijal. V času opazovanja pri eni strokovni
delavki nismo označili, ali medtem ko otroci jedo, razpravlja s sodelavko in pri tem omenja tudi
otroke ali ne, saj se v času razdeljevanja hrane in hranjenja otrok nista pogovarjali. Nekaj več
kot štiri petine opazovancev (83,3 %) med hranjenjem dopušča komunikacijo med odraslimi ter
med otroki in odraslimi. V 5 primerih vseh sodelujočih (16,7 %) je bilo zabeleženo, da
komunikacije med hranjenjem niso dovoljevali in so ves čas opozarjali, da je potrebno biti med
obrokom tiho.
Opazovalna lista je med svojimi trditvami, ki kažejo na določeno vedenje oz. postopanje
strokovnih delavcev, zajemala tudi področje kaznovanja otrok med jedjo. Pri 6 strokovnih
delavcih (24 % vseh sodelujočih) je bilo opaženo kaznovanje otrok, ki se med obrokom niso
ustrezno obnašali; na način, da so jim vzeli krožnik ali jih pred koncem kosila poslali na
ležalnik. V petih opazovanih oddelkih med časom hranjenja, ko smo bili v oddelek vključeni,
ni prišlo do nobene situacije, v kateri bi od strokovnih delavk pričakovali, da se odzoveta in
kaznujeta otroka, ki se ni ustrezno vedel pri obroku. Zaradi tega tudi ni zabeleženega ravnanja
strokovnih delavk v taki situaciji.
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Tabela 2: Primerjava med frekvenčnimi porazdelitvami in odstotki prisotnosti oz. odsotnosti
določenih ravnanj opazovanih strokovnih delavcev na področju vključevanja otrok pri
prehranjevanju glede na delovno mesto
Frekvence
V

PV Skupaj

Da 8
8
16
Otrokom dopušča možnost
izbire hrane glede na ponudbo
Ne 7
7
14
pri posameznih obrokih.
Da 15 12
27
Otrokom dopušča možnost
izbire, koliko bodo jedli, pili.
Ne 0
3
3
Otroke spodbuja, da pomagajo
Da 8
3
11
prinašati krožnike in pribor na
mizo in z mize, pomagajo
19
natočiti pijačo, zložiti pribor in Ne 7 12
servis nazaj na voziček.
Otrokom dovoljuje, da sami
Da 1
1
2
odločajo, kje in s kom bodo pri
Ne 10 9
19
obroku sedeli.
Da 12 12
24
V času prehranjevanja sedi z
otroki za mizo.
Ne 3
3
6
Med prehranjevanjem
Da 4
5
9
razpravlja o tekočih stvareh,
Ne 10 10
20
kjer omenja tudi otroke.
Da 12 14
26
Otrokom pomaga pri
prehranjevanju.
Ne 3
1
4
Otroke spodbuja k
Da 14 15
29
samostojnosti pri
Ne 1
0
1
prehranjevanju.
Med prehranjevanjem dopušča Da 12 13
25
komunikacijo med otroki in
odraslimi ter med odraslimi in
Ne 3
2
5
otroki.
Otroka, ki se pri mizi ne vede
Da 3
3
6
ustrezno, kaznuje (mu vzame
krožnik, ga predčasno pošlje na Ne 10 9
19
ležalnik …).
Da 0
1
1
Spodbuja tekmovanje, kdo bo
prvi pojedel.
Ne 15 14
29
Da 2
3
5
Vztraja, da vsi otroci pojedo
vso hrano, ki so jo vzeli/dobili. Ne 13 12
25
Otroci, ki so že pojedli, morajo Da 9
7
16
počakati za mizo, dokler večina
Ne 6
8
14
otrok ne poje
* Legenda: V- vzgojiteljica, PV – pomočnica vzgojiteljice, χ2 –

Odstotek
V

PV

Skupaj

50,0

50,0

100,0

50,0

50,0

100,0

55,6
0,0
72,7

44,4
100,0
27,3

100,0
100,0
100,0

36,8

63,2

100,0

50,0

50,0

100,0

52,6

47,4

100,0

50,0
50,0
44,4

50,0
50,0
55,6

100,0
100,0
100,0

50,0

50,0

100,0

46,2
75,0
48,3

53,8
25,0
51,7

100,0
100,0
100,0

100,0

0,0

100,0

48,0

52,0

100,0

60,0

40,0

100,0

50,0

50,0

100,0

52,6

47,4

100,0

0,0
51,7
40,0
52,0
56,3

100,0
48,3
60,0
48,0
43,8

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

42,9

57,1

100,0

χ2

P

0,117

0,732

3,810

0,061

2,625

0,105

0,005

0,943

0,033

0,855

0,277

0,599

0,871

0,351

0,905

0,341

0,107

0,743

0,013

0,910

1,182

0,277

0,429

0,513

1,158

0,282

hi kvadrat, P – stopnja značilnosti.

Pri nekaj več kot polovici opazovanih strokovnih delavcev (53,3 %) so morali otroci počakati
za mizo, dokler so pojedli tudi vsi ostali. V nekaj manj kot polovici (46,7 %) pa so strokovni
delavci otrokom dovolili, da so po zaključenem obroku odšli od mize, četudi ostali še niso
končali.
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S pomočjo analize podatkov, pridobljenih preko kontrolne liste prisotnosti oz. odsotnosti
posameznih ravnanj strokovnih delavcev v času raziskave, smo ugotovili, da med strokovnimi
delavkami v razvojnih oddelkih vrtca (pomočnicami vzgojiteljic in vzgojiteljicami) ne prihaja
do statistično pomembnih razlik v njihovih ravnanjih na področju vključevanja otrok v času
prehranjevanja. Izračunane vrednosti hi-kvadratov za posamezne možnosti soodvisnosti
delovnega mesta in trditev kontrolne liste kažejo, da med njimi ni pomembne statistične
povezanosti, saj je P - vrednost pri vseh trditvah, nad 0,05. Glede na to, da je bil vzorec
sodelujočih razmeroma majhen; obsegal je 30 strokovnih delavk v 15 razvojnih oddelkih,
rezultatov oz. opaženih razlik med ravnanji/vedenji pomočnic vzgojiteljic in vzgojiteljic ne
moremo posploševati na širšo populacijo. Vendarle pa smo skušali nekatera majhna odstopanja
in razlike med obema skupinama vseeno prikazati preko odstotkovnih vrednosti.
Vzgojiteljice (50 %) in pomočnice vzgojiteljic (50 %) so v času opazovanja v enaki meri
dopuščale otrokom odločitev glede na ponudbo hrane pri obroku. Nekoliko bolj opazna je bila
razlika pri trditvi o tem, ali otrokom omogočajo, da se odločajo o količini hrane, ki bi jo želeli
pojesti. Vzgojiteljice so vedno dopuščale otrokom, da pojedo, popijejo toliko, kot želijo,
medtem ko tri izmed njihovih timskih sodelavk izbire pri količini zaužite hrane, tekočine
otrokom niso omogočale.
Otroci so bili v večini (72,2 %), v kolikor so tega seveda sposobni, k prinašanju in pospravljanju
pribora in ostalih pripomočkov pri obrokih spodbujani s strani vzgojiteljic, medtem ko je bilo
to ravnanje opazno le pri 27,3 % njihovih pomočnic. Opazovali smo tudi, ali strokovne delavke
otrokom dopuščajo možnost izbire, da se odločijo, kje želijo sedeti. Glede na delovno mesto pri
tem ne prihaja do pomembnih razlik. V devetih opazovanjih se pri tej trditvi nismo mogli
odločiti v kolikor je možnost izbire glede sedežnega reda otrokom omogočana ali ne, saj niso
bili vprašani ali spodbujani k odločanju. Zabeležili smo tudi, da strokovne delavke; tako
vzgojiteljice kot tudi pomočnice vzgojiteljic v enaki meri sedijo za mizo skupaj z otroki. Pri eni
izmed opazovanih vzgojiteljic nismo označili, ali medtem ko otroci jedo, razpravlja s sodelavko
in pri tem omenja tudi otroke ali ne, saj se v času razdeljevanja in hranjenja otrok z njo ni
pogovarjala. Ostali zabeleženi podatki kažejo, da se večina strokovnih delavk (20 od 30
opazovanih) med opravljanjem rutinske dejavnosti prehranjevanja otrok ne pogovarja o tekočih
stvareh in pri tem tudi ne omenja otrok, pri tem razlik glede na delovno mesto strokovnega
delavca ni.
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Otrokom dopušča možnost izbire hrane glede na
ponudbo pri posameznih obrokih.

50,0
50,0
55,6

Otrokom dopušča možnost izbire, koliko bodo jedli, pili.

44,4

Otroke spodbuja, da pomagajo prinašati krožnike in
pribor na mizo in z mize, pomagajo natočiti pijačo, zložiti
pribor in servis nazaj na voziček.

72,7

27,3

Otrokom dovoljuje, da sami odločajo, kje in s kom bodo
pri obroku sedeli.

50,0
50,0

V času prehranjevanja sedi z otroki za mizo.

50,0
50,0

Med prehranjevanjem razpravlja o tekočih stvareh, kjer
omenja tudi otroke.

44,4

55,6

46,2

Otrokom pomaga pri prehranjevanju.

53,8

Otroke spodbuja k samostojnosti pri prehranjevanju.

48,3
51,7

Med prehranjevanjem dopušča komunikacijo med otroki
in odraslimi ter med odraslimi in otroki.

48,0
52,0

Otroka, ki se pri mizi ne vede ustrezno, kaznuje (mu
vzame krožnik, ga predčasno pošlje na ležalnik …).

50,0
50,0
0,0

Spodbuja tekmovanje, kdo bo prvi pojedel.

100,0

Vztraja, da vsi otroci pojedo vso hrano, ki so jo
vzeli/dobili.

40,0

Otroci, ki so že pojedli, morajo počakati za mizo, dokler
večina otrok ne poje

43,8
0

Vzgojiteljica

20

40

60,0
56,3

60

80

100

Pomočnica vzgojiteljice

Graf 5: Prikaz primerjave odstotka prisotnosti oz. določenih ravnanj opazovanih strokovnih
delavcev na področju vključevanja otrok pri prehranjevanju glede na delovno mesto
Tiste, ki sedijo pri mizi skupaj z otroki, jim večinoma tudi pomagajo pri hranjenju, od tega je
nekoliko več pomočnic vzgojiteljic (53,8 %) kot vzgojiteljic (46,2 %). Prav vse izmed
opazovanih strokovnih delavk so otroke pri hranjenju opazno spodbujale vsaj verbalno, le ena
vzgojiteljica v času opazovanja otrok ni spodbujala niti verbalno niti fizično pomagala tistim
otrokom, ki so bili pri hranjenju nesamostojni. Oba profila strokovnih delavk večinoma
omogočata komunikacijo med odraslimi in otroki ter med otroki v času hranjenja. Pomembnih
razlik med njimi ne moremo izpostavljati.
V petih opazovanih oddelkih med časom hranjenja, ko smo bili v oddelek vključeni, ni prišlo
do nobene situacije, v kateri bi od strokovnih delavk pričakovali, da se odzoveta in kaznujeta
otroka, ki se ni ustrezno vedel pri obroku. Zaradi tega tudi ni zabeleženega ravnanja strokovnih
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delavk v taki situaciji. V ostalih petindvajsetih primerih pa se je izkazalo, da strokovne delavke
otrok večinoma niso pošiljale predčasno na ležalnike, če se niso ustrezno vedli pri mizi. Tudi v
tem primeru postopanje ni bilo v soodvisnosti z delovnim mestom. Prav tako vzgojiteljice in
pomočnice vzgojiteljic pri hranjenju niso spodbujale tekmovanja ter večinoma niso vztrajale,
da morajo otroci pojesti vso hrano, ki so jo vzeli/dobili. Kljub temu pa je bilo med opazovanjem
mogoče, v petih primerih zabeležiti, da so strokovne delavke od otrok zahtevale, da pojedo vso
hrano, ki so jo dobili, med njimi sta bile dve vzgojiteljici in tri pomočnice vzgojiteljic.
Nekoliko več vzgojiteljic (56,3 %) kot pomočnic vzgojiteljic (43,8 %) je ob koncu obroka
vztrajalo, da otroci, ki so že pojedli, počakajo za mizo, da pojedo še ostali.
3.1.2. Ostala pomembna opažanja v času opazovanja ravnanj/vedenj strokovnih
delavcev pri prehranjevanju otrok
V času opazovanja smo v posameznih oddelkih (80 % sodelujočih) zabeležili tudi pomembna
opažanja, ki se nanašajo na prehranjevanje vključenih otrok. V ostalih 20 % tovrstnih
nepričakovanih situacij, ravnanj oz. vedenj strokovnih delavcev nismo opazili.
S pomočjo vsebinske interpretacije rezultatov opazovalne liste prisotnosti oziroma odsotnosti
določenih ravnanj/vedenj strokovnih delavk v času prehranjevanja otrok smo skušali ugotoviti,
kaj je bil vzrok le-teh ravnanj, vedenj strokovnih delavk ali določenih nepričakovanih situacij,
ki smo jih poleg opazovanih še dodatno zabeležili v času vključenosti v oddelek.
3.1.2.1. Čakanje na obrok
V enem primeru je bilo opaženo, da se eden izmed otrok iz skupine ne vključuje v času
prehranjevanja. Ko smo povprašali strokovne delavke, zakaj je temu tako, smo izvedeli, da mu
vrtec ne zagotavlja veganske prehrane in zaradi tega odhaja na kosilo domov. V času, ko ostali
otroci jedo, mu ne ponudijo nobenega drugega materiala, s katerim bi lahko rokoval, ampak
mora sedeti in čakati do takrat, ko s starši odide domov.
V dveh primerih je bila skupina vključenih otrok, glede na njihove posebne potrebe, dokaj
homogena, in sicer je bila sestavljena iz treh otrok s cerebralno paralizo, ki so pri hranjenju
nesamostojni in jih je potrebno hraniti, in enega otroka z motnjo avtističnega spektra, ki težje
sedi in vztraja za mizo. Iz tega lahko sklepamo, da dva strokovna delavca v takšni skupini otrok
v času hranjenja ne zadostujeta, saj morajo otroci v takih primerih med hranjenjem veliko
čakati. V tem času se hrana običajno že ohladi.
Med pomembnimi opažanji smo izpostavili tudi situacijo, ko se je strokovna delavka odločila,
katero deklico bo nahranila najprej in katera bo morala na obrok še nekaj časa počakati. Med
čakanjem se je začela prosto igrati, nato ji je strokovna delavka material, s katerim je punčka v
igri rokovala, vzela in rekla: »Pusti to zdaj«. Pomočnica vzgojiteljice je bila v tem primeru
zaradi premalo strokovnih delavk v igralnici pri hranjenju primorana, da se odloči, katera izmed
dveh deklic bo morala počakati in ji bo pri obroku pomagala kasneje. Vsekakor pa je bil primer
prehoda iz ene dejavnosti k drugi, v tem primeru od igre k hranjenju, prehiter in pregrob. Deklici
ni podala nobene informacije o tem, kaj se bo dogajalo v naslednji dejavnosti ter kakšna so
pričakovanja in zahteve v novi situaciji, v katero prehaja.
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3.1.2.2. Omogočanje možnosti izbire
Način, kako strokovni delavci spodbujajo otroke, da bi pokazali, katero vrsto hrane si želijo in
katere ne marajo, so različni. Ena izmed zabeleženih strategij je bila uporaba sličic posameznih
jedi, ki so na voljo, otrok pa je pokazal na tisto, ki bi jo želel. V enem oddelku so strokovne
delavke posode s hrano prinesle na mizo in hrano razdeljevale na krožnike pred otroki, pri tem
pa opisovale tudi barvo in vonj hrane.
Spet drugod je bilo v enaki situaciji zabeleženo čisto drugačno ravnanje, in sicer so otroci predse
dobili krožnike z vsemi različnimi jedmi, tudi solata je bila v istem krožniku. Nihče jim vrste
jedi ni poimenoval ali jih kako drugače spodbudil k pripravljeni hrani. Pri omogočanju izbire
otrokom, ali bodo jedli ali ne, v enem primeru strokovne delavke otrokom niso zagotovile
zadosti časa, da bi se lahko primerno odzvali, odgovorili.
Otrok ne bi smeli siliti k določeni hrani, torej jim hrane tudi ne bi smeli brez njihovega
odobravanja nalagati na krožnik. Otroci se namreč ob hranjenju in izbiranju hrane učijo
načinov, kako izražati svoje želje, izboljšujejo svoje socialne veščine, načine namerne
komunikacije z drugimi okoli sebe, od katerih bi želeli, da jim naredijo kakšno uslugo
(Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke, 2011).
3.1.2.3. Strategije za preprečevanje neustreznih vedenjskih vzorcev med hranjenjem
Preprečevanje neustreznih vedenjskih vzorcev otrok z avtističnimi motnjami pri mizi so
strokovne delavke v dveh primerih med hranjenjem ustavile z enostavno kretnjo (dvignjena
dlan) in jasnim sporočilom: »Ne!«, »Stop!«. V enem primeru pa je strokovna delavka otroka z
avtistično motnjo, ki je med obrokom porinil deklico, vprašala, zakaj je to naredil, s kakšno
drugo strategijo ali sporočilom ga ni skušala ustaviti. Tisti, ki ne želijo jesti, lahko prosto tekajo
po sobi in jih strokovni delavki v enem izmed v raziskavo vključenih oddelkov ne poskušata
spodbujati k bolj umirjeni igri v času, ko se drugi otroci prehranjujejo.
Glede na to, da sta obe delavki v oddelku v tem času zaposleni s hranjenjem ostalih otrok, ki
potrebujejo pomoč in ker nimajo dodatnega prostora, ki bi bil namenjen za počitek oz. umik
otrok, kadar je to potrebno, jima ne preostane kaj drugega, kot da dopustita otrokom, da prosto
tekajo po prostoru in izmenično zgolj preverjata, da se v tem času ne poškodujejo oz. ne izginejo
iz njunega vidnega polja.
3.1.2.4. Spodbujanje pri hranjenju
Za spodbujanje pri hranjenju strokovni delavci uporabljajo različne pristope. V eni izmed
opazovanih situacij je pomočnica vzgojiteljice kot strategijo spodbujanja pri hranjenju
uporabila kaznovanje, in sicer tako, da je otrokovo kosilo pojedla. To dejanje pa je pospremila
s pripombo: »No, zdaj pa je kosilo končano.« Otrok je v enem od oddelkov prosil za dodatno
porcijo ene izmed jedi, ki so bile na jedilniku, strokovna delavka mu je obljubila, da jo dobi, če
poje še nekaj žlic ostalih živil na krožniku.
Kot poudarja S. Gaber (2005), se morajo strokovni delavci pri izbiri strategij za spodbujanje
otrok pri hranjenju zavedati, da hrane ni dobro uporabljati kot sredstvo za nagrajevanje oz.
kaznovanje. Zavračanje določene hrane namreč ne predstavlja zmeraj kljubovanja otrok, pač pa
je lahko znak za globlja čustva, kot npr. osamljenost, zanemarjenost, užaljenost, prizadetost,
sovražnost, ki se lahko velikokrat pojavljajo v času vključenosti v vrtčevsko skupino.
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3.1.2.5. Prehrana strokovnih delavcev v vrtcu
V enem primeru si je strokovna delavka čas za svoje kosilo vzela, ko je postregla vsem ostalim
otrokom, kljub temu da je imela za svojo prehrano poskrbljeno v vrtcu. Ob tem se poraja
vprašanje, v kolikor je dobro oziroma obvezno, da kosilo jemo skupaj z otroki za mizo ali ne in
zakaj. Spet drugi dve delavki, ki sta imeli prav tako za svojo prehrano poskrbljeno v vzgojnoizobraževalni ustanovi, sta jedli pri svoji mizi, ki je bila nekoliko odmaknjena od prostora, kjer
so jedli otroci.
Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih priporočajo, da bi morali
strokovni delavci jesti skupaj z otroki, saj jim le na takšen način dajejo dober zgled in jih
spodbujajo k hranjenju (Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, 2010).
Pri tem pa posebej ne omenjajo strokovnih delavcev, ki pri obrokih pomagajo otrokom, ki so v
času hranjenja še nesamostojni. Zaradi tega nimajo časa pojesti kosila skupaj z otroki. Ko otroci
končajo s hranjenjem, sledi čas za prehod k počitku, pri katerem večina vključenih otrok
potrebuje fizično prisotnost odrasle osebe, da se lahko umiri in za nekaj časa počiva na
ležalniku. Zakonodaja in smernice s področja prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih
posebej ne določajo, kdaj naj bi si strokovni delavci v takšnih primerih vzeli čas za zaužitje
svojega obroka. V kolikor imajo obroke organizirane na delovnem mestu, bi jim v takem
primeru morali s kosilom postreči v času njihovega odmora, kar pa je bilo opazno le v manjšini
v opazovanje vključenih oddelkov.
3.1.2.6. Načrtovanje rutinskih dejavnosti znotraj tima
V treh primerih je bila opažena slaba komunikacija in sodelovanje med strokovnimi delavkami
v oddelku, saj so se navodila, ki jih je ena dajala otrokom, razhajala z navodili, ki so jih otroci
dobivali od druge strokovne delavke.
Razhajanja v komunikaciji, ki so bila opažena, kažejo na to, da po vsej verjetnosti strokovne
delavke v teh oddelkih pri načrtovanju dejavnosti ne sodelujejo oz. posebej ne načrtujejo poteka
rutinske dejavnosti prehranjevanja. Po načelih, ki so navedena v Kurikuluma za vrtce v
prilagojenem programu za predšolske otroke (2011), naj bi se strokovne delavke v razvojnih
oddelkih vrtcev med seboj povezovale in timsko načrtovale prav vse dejavnosti v dnevu, pri
tem tudi dnevna rutina, ki med drugim obsega izvajanje dejavnosti prehranjevanja in počitka
oz. spanja, ne bi smela biti izjema.
3.1.3. Opazovanje v oddelkih v času počitka in spanja otrok
Tabela 3: Frekvenčna porazdelitev in odstotki prisotnosti oz. odsotnosti določenih ravnanj
opazovanih strokovnih delavcev na področju vključevanja otrok pri počitku oz. spanju v vrtcu
Da

Ne
%

%

f

Otrokom dopušča, da sami izberejo, ali bodo počivali
ali spali.

28

93,3

2

6,7

30

100,0

Otroke spodbuja, da se pred počitkom slečejo.

19

63,3

11

36,7

30

100,0

3

12,5

21

87,5

24

100,0

27

90,0

3

10,0

30

100,0

Otrokom dovoljuje, da si sami izberejo, kje bodo
počivali.
Med počitkom skupine ne zapušča in je ves čas v
igralnici.
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Da
Otroke uspava.
Med počitkom otrokom dovoljuje, da imajo pri sebi
kakšno igračko, če kažejo interes zanjo.
Otrokom dovoljuje, da vstanejo, ko ne želijo več
počivati oziroma spati.
Budnim otrokom v igralnici omogoča umirjene
dejavnosti.
Če se otrok ni zbudil v času določenem za spanje, ga
zbudi.

Ne

Skupaj
f
%

f

%

f

%

10

34,5

19

65,5

29

100,0

25

83,3

5

16,7

30

100,0

14

50,0

14

50,0

28

100,0

21

70,0

9

30,0

30

100,0

30

100,0

/

0,0

30

100,0

Prisotnost oziroma odsotnost določenih vedenj strokovnih delavcev v procesih vključevanja
otrok v času spanja in počitka smo označevali na dihotomni lestvici, na kateri smo se za
posamezno trditev na opazovalni lestvici odločali med »da«, v kolikor je bilo določene vedenje
pri opazovancu opaženo, oziroma »ne«, če vedenja pri njem nismo prepoznali.
Večina opazovancev (93,3 %) otrokom dopušča, da sami izberejo, ali bodo počivali ali spali.
Le 50 % vseh opazovancev otrokom dovoli, da vstanejo, ko se odločijo, da ne želijo več počivati
oziroma da so se naspali. Tri četrtine (70 %) vseh opazovancev v takih situacijah otrokom
dovoljujejo umirjene dejavnosti, ampak morajo pri tem ostajati na ležalnikih. V 30 % pa jih k
umirjenim dejavnostim ne spodbujajo. V 83,3 % vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic
otrokom dovoljujejo, da imajo ob sebi kakšno igračko, v kolikor kažejo zanimanje zanjo,
medtem ko v 16,7 % te možnosti otroci nimajo.
Več kot polovica strokovnih delavcev vztraja, da se otroci pred počitkom slečejo, medtem ko
jih 36,7 % tega ne počne. Podobno kot pri izbiri svojega mesta za mizo tudi pri izbiri mesta,
kjer želijo počivati, otroci v 87,5 % ne morejo soodločati, saj so mesta ležalnikov določena že
vnaprej.
V več kot polovici opazovanih situacijah (65,5 %) otrok ne uspavajo, fizična prisotnost odraslih
na ležalnikih je bila opažena le v 34,5 %. Kljub temu da otrok ne uspavajo, so strokovne delavke
v času počitka oziroma spanja, z izjemo pripadajočega trideset minutnega odmora, ves čas
prisotne v prostoru. Zapuščanje prostora v času počitka, izven pripadajočega odmora, pa je bilo
zabeleženo v 10 %, kar predstavlja tri oddelke, v katere smo bili kot opazovalci vključeni v času
počitka.
Prav v vseh oddelkih, v katere smo se z namenom opazovanja vključili, smo pri vseh strokovnih
delavcih lahko opazili, da otroke, v kolikor se ne zbudijo pravočasno (to bi bilo pred časom
popoldanske malice; okoli druge ure popoldne), zbudijo.
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Tabela 4: Primerjava med frekvenčnimi porazdelitvami in odstotki prisotnosti oz. odsotnosti
določenih ravnanj opazovanih strokovnih delavcev na področju vključevanja otrok pri spanju
in počitku glede na delovno mesto

V

Frekvence
PV Skupaj

V

Odstotek
PV Skupaj

Otrokom dopušča, da sami
izberejo, ali bodo počivali ali
spali.

Da 14

14

28

50,0 50,0

100,0

Ne

1

1

2

50,0 50,0

100,0

Otroke spodbuja, da se pred
počitkom slečejo.

Da 12

7

19

63,2 36,8

100,0

Ne

3

8

11

27,3 72,7

100,0

Otrokom dovoljuje, da si sami
izberejo, kje bodo počivali.

Da

2

1

3

66,7 33,3

100,0

Ne

9

12

21

42,9 57,1

100,0

Med počitkom skupine ne
zapušča in je ves čas v igralnici.

Da 14

13

27

51,9 48,1

100,0

Ne

1

2

3

33,3 66,7

100,0

Da

4

6

10

40,0 60,0

100,0

Ne 10

9

19

52,6 47,4

100,0

Med počitkom otrokom dovoljuje,
da imajo pri sebi kakšno igračko,
če kažejo interes zanjo.

Da 14

11

25

56,0 44,0

100,0

Ne

1

4

5

20,0 80,0

100,0

Otrokom dovoljuje, da vstanejo,
ko ne želijo več počivati oziroma
spati.

Da

8

6

14

57,1 42,9

100,0

Ne

5

9

14

35,7 64,3

100,0

Budnim otrokom v igralnici
omogoča umirjene dejavnosti.

Da 12

9

21

57,1 42,9

100,0

Ne

3

6

9

33,3 66,7

100,0

Da 15

15

30

50,0 50,0

100,0

Otroke uspava.

Če se otrok ni zbudil v času
določenem za spanje, ga zbudi.

χ2

P

0,010

0,922

2,010

0,156

0,381

0,537

0,238

0,626

0,018

0,893

0,429

0,513

0,571

0,450

0,408

0,523

/

/

*Legenda: V-vzgojiteljica, PV-pomočnica vzgojiteljice, χ2- hi kvadrat, P – stopnja značilnosti.

S pomočjo analize podatkov, pridobljenih preko kontrolne liste prisotnosti oz. odsotnosti
posameznih ravnanj strokovnih delavcev v času raziskave smo ugotovili, da med strokovnimi
delavkami v razvojnih oddelkih vrtca (pomočnicah vzgojiteljic in vzgojiteljicami) ne prihaja do
statistično pomembnih razlik v njihovih ravnanjih na področju vključevanja otrok v času
počitka oz. spanja. Izračunane vrednosti hi-kvadratov za posamezne možnosti soodvisnosti
delovnega mesta in trditev kontrolne liste, kažejo, da med njimi ni pomembne statistične
povezanosti, saj je P - vrednost pri vseh trditvah, nad 0,05. Glede na to, da je bil vzorec
sodelujočih razmeroma majhen; obsegal je 30 strokovnih delavk v 15 razvojnih oddelkih,
rezultatov oz. opaženih razlik med ravnanji/vedenji pomočnic vzgojiteljic in vzgojiteljic ne
moremo posploševati na širšo populacijo. Vendarle pa smo skušali nekatera majhna odstopanja
in razlike med obema skupinama vseeno prikazati preko odstotkovnih vrednosti.
Glede omogočanja izbire otrokom, ali bodo spali ali počivali, med opazovanji ni bilo zaznati
pomembnih razlik med ravnanji vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, v večji meri so jim to
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možnost vse dopuščale. V večini skupin, v katere smo se kot opazovalci vključili, so strokovne
delavke otroke pred odhodom na ležalnike spodbujale, da se slečejo. Od vseh, ki so jih k temu
spodbujale, pa je bilo glede na delovno mesto več vzgojiteljic (63,2 %) kot pomočnic (36,8 %).
Opažanja glede dopuščanja izbire prostora počivanja so bila zabeležena le v 24 izmed 30
opazovanih oddelkov. V šestih oddelkih namreč otroci niti niso bili spodbujani k izbiri oz. se
jih o tem, kje bi želeli počivati, ni spraševalo. Po rezultatih z opazovanj so bile večkrat
pomočnice vzgojiteljic tiste, ki otrokom niso dovoljevale izbire glede prostora počitka, in sicer
v 57,1 %.
50,0
50,0

Otrokom dopušča, da sami izberejo, ali bodo počivali ali
spali.
Otroke spodbuja, da se pred počitkom slečejo.

63,2

36,8

Otrokom dovoljuje, da si sami izberejo, kje bodo počivali.

66,7

33,3
51,9
48,1

Med počitkom skupine ne zapušča in je ves čas v igralnici.
40,0

Otroke uspava.

60,0

Med počitkom otrokom dovoljuje, da imajo pri sebi
kakšno igračko, če kažejo interes zanjo.
Otrokom dovoljuje, da vstanejo, ko ne želijo več počivati
oziroma spati.

42,9

Budnim otrokom v igralnici omogoča umirjene dejavnosti.

42,9

44,0

57,1

57,1

50,0
50,0

Če se otrok ni zbudil v času določenem za spanje, ga
zbudi.
0

Vzgojiteljica

56,0

20

40

60

80

100

Pomočnica vzgojiteljice

Graf 6: Prikaz primerjave prisotnosti določenih ravnanj opazovanih strokovnih delavcev na
področju vključevanja otrok pri počitku oz. spanju glede na delovno mesto
Vse strokovne delavke so bile v času opazovanja večino časa, z izjemo delovnega odmora,
prisotne v skupini, posebnih razlik v zapisih z opazovanj glede na delovno mesto ni. Kljub temu
da so bile ves čas v skupini, otrok večinoma niso uspavale s fizično prisotnostjo, glasbo ali
zgodbico, večinoma so jim dovoljevale, da imajo na ležalnikih igračke, če zanje kažejo interes.
Izbiri igrač, ki jih otroci želijo imeti pri sebi med počitkom, so po analizi opazovanj sodeč v
oddelkih nekoliko bolj naklonjene vzgojiteljice (56 %). Izmed tistih, ki otrokom te izbire niso
omogočale, je bilo največ pomočnic vzgojiteljic (80 %).
V dveh opazovanih situacijah ni bilo možno zabeležiti v kolikor strokovne delavke otrokom, ki
ne spijo oz. počivajo več, dovolijo, da vstanejo z ležalnikov. Otroci so namreč spali ali pa niso
izražali želje, da bi radi vstali, četudi niso več spali. Izmed vseh strokovnih delavk, ki otrokom
niso dovoljevale, da bi vstali z ležalnikov, je bilo več pomočnic vzgojiteljic (64,3 %) kot
vzgojiteljic (35,7 %). Vzgojiteljice so tudi v večji meri otrokom omogočale umirjene dejavnosti,
če niso mogli spati oz. počivati (57,1 %), medtem ko so pomočnice vzgojiteljic, med tistimi, ki
niso omogočale otrokom umirjenih dejavnosti, prednjačile (66,7 %).
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Prav pri vseh opazovalnih situacijah je bilo opaženo, da so vse v raziskavo vključene strokovne
delavke otroke prebudile, če se niso zbudili do popoldanske malice.
3.1.4. Ostala pomembna opažanja v času opazovanja ravnanj/vedenj strokovnih
delavcev v času počitka oziroma spanja otrok
V času opazovanja smo v posameznih oddelkih (63,3 % sodelujočih) zabeležili tudi pomembna
opažanja, ki se nanašajo na rutino počitka oziroma spanja vključenih otrok. V ostalih 36,7 %
tovrstnih nepričakovanih situacij, ravnanj oz. vedenj strokovnih delavcev nismo opazili, saj so
otroci zaspali in počivali do popoldanske malice.
S pomočjo vsebinske interpretacije rezultatov opazovalne liste prisotnosti oziroma odsotnosti
določenih ravnanj/vedenj strokovnih delavk v času počitka oziroma spanja otrok smo skušali
ugotoviti, kaj je bil vzrok le-teh ravnanj, vedenj strokovnih delavk ali določenih nepričakovanih
situacij, ki smo jih poleg tistih, ki smo jih opazovali, še dodatno zabeležili v času vključenosti
v oddelek.
3.1.4.1. Prilagajanje časa počitka glede na potrebe otrok
V enem timu vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice smo opazili uporabo peščene ure, ki
poteče po tridesetih minutah. Na ta način lahko otroci, ki imajo težave z vztrajanjem v enem
položaju in dejavnosti, dlje časa ostanejo mirni. Kljub temu da otroci ne zaspijo, v večini
opazovanih oddelkov vseeno nekaj časa vztrajajo, da otroci ostanejo na ležalnikih. V enem
izmed oddelkov so le otroku z avtistično motnjo in pridruženo motnjo v duševnem razvoju, ki
težje počaka na ležalniku in se temu vztrajno upira, dovoljevale, da se je prosto igral, medtem
ko so ostali otroci morali ostati na svojih ležalnikih.
3.1.4.2. Prilagajanje prostora v času počitka glede na potrebe otrok
Strokovne delavke enega izmed opazovanih oddelkov se v času počitka združujejo z drugo
skupino, saj imajo v vrtcu več razvojnih oddelkov. Otroci, ki v vrtcu spijo, gredo v prostor, ki
ga zatemnijo in pripravijo za počitek, medtem ko skupina otrok, ki počitka ne potrebuje, ostane
v igralnici skupaj z vzgojiteljico. Nekaj časa vseeno vztrajajo na ležalnikih, potem pa se začnejo
umirjene dejavnosti.
Precej nepričakovana je bila situacija, ko je eden izmed vključenih otrok počival na terasi
igralnice, saj naj bi po priporočilih staršev lažje zaspal v hladnejšem prostoru.
Otroci, ki so težje gibalno ovirani, spijo na blazinah oziroma na zloženih ležalnikih, saj s tem
strokovni delavci preprečijo morebitne nesreče, če bi se med spanjem obračali. V eni skupini z
vključenimi tremi otroki s cerebralno paralizo so bili prostorčki, kjer počivajo, zaščiteni z
blazinami zaradi istočasne vključenosti otrok z avtističnimi motnjami, ki težje vztrajajo na
ležalnikih in občasno tudi tekajo po sobi, medtem ko ostali otroci spijo.
3.1.4.3. Interpretacija rezultatov opazovalne liste prisotnosti oziroma odsotnosti določenih
vedenj strokovnih delavcev v času počitka oziroma spanja
Zapisana priporočila za izvajanje posameznih dejavnosti dnevne rutine, ki jih lahko najdemo v
Kurikulumu za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke (2011), poudarjajo, da čas
počitka in spanja naj ne bi bil strogo določen, pač pa bi moral biti prilagojen vsakemu
posameznemu otroku. Če otrok ne želi počivati, ga v to ne bi smeli prepričevati in bi mu morali
- 40 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Neja Janet; magistrsko delo

v tem času vedno organizirati mirne dejavnosti, da z njimi ne bi motil ostalih otrok pri počitku.
Kljub temu pa je bilo v večini oddelkov opazno zbujanje otrok glede na zaporedje dejavnosti,
ki so sledile počitku.
Tridesetminutni odmori strokovnih delavk so v vseh opazovanih oddelkih ravno v času, ko
otroci počivajo. Glede na to, da imajo otroci, ki so vključeni v razvojne oddelke, posebne
potrebe in jih večina za lažje umirjanje potrebuje fizično prisotnost odrasle osebe, je v primeru,
da je v igralnici prisotna le ena strokovna delavka, nemogoče zadovoljiti tudi potrebe otrok, ki
počitka ne potrebujejo. Zdi se mi pomembno, da bi si lahko odmore naravnavale strokovne
delavke glede na dinamiko skupine in dnevne dejavnosti v igralnici. To določa tudi 154. člen
Zakona o delovnih razmerjih, ki omejuje začetek odmora strokovnih delavcev najprej po eni uri
delovnika in najkasneje eno uro pred koncem delovnega dne (2002).
Razumljivo je, da strokovne delavke vnaprej presodijo, kje bo počival kateri otrok. Kadar gre
za težje oblike gibalne oviranosti, je običajno potrebno okolje, kjer otrok počiva, zares posebej
prilagoditi njegovim potrebam. Zaradi vseh pripomočkov, ki jih pri počitku potrebuje, mu je
težko omogočati izbiro pri prostoru za počitek. To bi pomenilo, da bi morali vse blazine in
morebitne pregrade, ki smo jih namestili v točno določene dele igralnice z namenom, da bi v
času počitka zreducirali morebitne moteče dejavnike, premestiti. Ostalim otrokom, ki podobnih
prilagoditev ne potrebujejo, je dobro omogočati, da prostor, kjer želijo počivati, izberejo sami,
če seveda pri tem ne ovirajo drugih otrok. Včasih je težko zagotoviti možnost izbire vsem
vključenim otrokom, saj se njihove potrebe izključujejo. Otroci z avtistično motnjo imajo
pomembno večje potrebe po stalnosti, zato potrebujejo zmeraj enako mesto za počitek, saj jih
spremembe zmotijo, medtem ko bi npr. otroci z ADHD oz. pomembnimi težavami s pozornostjo
in koncentracijo želeli vsak dan počivati v drugem delu igralnice. Od strokovnih delavcev v
razvojnih oddelkih pa je odvisno, na kakšen način bodo v takšnih primerih pri svojem delu znali
najti ravnovesje med udejanjanjem načela zagotavljanja enakih možnosti in upoštevanja
različnosti obenem (Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke, 2011).
V primeru, ko smo v času vključenosti v oddelke opazili otroka, ki je po priporočilih staršev
počival v atriju, medtem ko so vsi ostali otroci spali v igralnici, strokovne delavke niso dobro
upoštevale priporočil kurikuluma. V njem je namreč zapisano, da naj bi prostor, namenjen
počitku otrokom zagotavljal varnost, intimnost, orientacijo in možnost umirjanja (Kurikulum
za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke, 2011).
Kljub temu da je večina otrok, ki so vključeni v razvojne vrtčevske oddelke, neverbalnih
oziroma govoril ne uporabljajo v želji namerne komunikacije, je priporočljivo, da jim kažemo
sličice, poimenujemo predmete in opisujemo dogajanje v slikanicah, saj s tem razvijamo
njihovo slušno pozornost in sledimo ciljem spodbujanja govornih sposobnosti. Predvajanje
glasbe je otrokom običajno všeč. Po opažanjih sodeč lahko rečemo, da se jih večina ob
poslušanju glasbe v času počitka tudi lažje umiri. Velikokrat ljudje povezujejo poslušanje
glasbe s kognicijo. Aktivira delovanje možganov, vpliva pa tudi na slušno-verbalni spomin,
vizualni spomin, na pozornost in koncentracijo (Bressler, Randy, 2004). Strokovni delavci so
odgovorni za to, da presodijo, ali se jim zdi smiselno predvajati glasbo otrokom v času počitka
ali ne. Predvsem morajo paziti, da pri tem enakovredno obravnavajo vse otroke v skupini in z
omogočanjem poslušanja glasbe ne motijo ostalih otrok, ki jih glasba ne pomirja.
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3.2. VPRAŠALNIKI ZA SAMOOCENO STROKOVNIH DELAVK GLEDE
VKLJUČEVANJA OTROK V RUTINSKE DEJAVNOSTI
Po opravljenem opazovanju v oddelku pri prehranjevanju in počitku otrok so bili strokovnim
delavkam, katerih delo smo opazovali, poslani še vprašalniki za samooceno lastnih vedenj in
ravnanj pri vključevanju otrok v vrtčevske rutinske dejavnosti prehranjevanja in spanja.
3.2.1. Vprašalnik glede vključevanja otrok v rutino prehranjevanja v vrtcu
Tabela 5: Frekvenčna porazdelitev in odstotki prisotnosti oz. odsotnosti lastnih ravnanj po
mnenju strokovnih delavcev na področju vključevanja otrok pri prehranjevanju

f

Da
%

Ne
f

%
3,6

f

Skupaj
%

Otrokom sem dopustila možnost izbire hrane glede na
ponudbo pri posameznih obrokih.

27

96,4

1

Otrokom sem dopustila možnost izbire, kdaj bodo jedli kosilo.

1

3,3

29 96,7 30 100,0

Otrokom sem dopustila možnost izbire, koliko bodo jedli, pili.
Otroci so mi pomagali pripraviti mizo.
Otroci so mi pomagali razdeliti hrano.
Zagotovila sem posebno prehrano (dieto) za otroke, ki jo
potrebujejo.

30 100,0 /
0,0 30 100,0
20 66,7 10 33,3 30 100,0
11 36,7 19 63,3 30 100,0
28

96,6

1

Otroci so lahko sami izbrali, pri kom in kje bodo sedeli.

4

13,3

26 86,7 30 100,0

V času prehranjevanja sem sedla k otrokom za mizo.

30 100,0

/

0,0

30 100,0

Pomagala sem otrokom pri prehranjevanju.

30 100,0

/

0,0

30 100,0

Otroke sem spodbujala k samostojnosti pri prehranjevanju.

30 100,0

/

0,0

30 100,0

Med prehranjevanjem sem dopustila komunikacijo med otroki
ter med otrokom in odraslo osebo.

27

93,1

2

6,9

29 100,0

Med prehranjevanjem sem spodbujala komunikacijo.

8

27,6

21 72,4 29 100,0

7

23,3

23 76,7 30 100,0

1

3,3

29 96,7 30 100,0

Vztrajala sem, da vsi otroci pojedo vso hrano, ki so jo vzeli.

2

6,7

28 93,3 30 100,0

Otroci, ki so že pojedli, so morali počakati za mizo, dokler ni
pojedla večina otrok.

15

51,7

14 48,3 29 100,0

Otroka, ki se ni ustrezno vedel, sem kaznovala (sedel je za
posebno mizo).
Spodbujala sem tekmovanje, kdo bo prvi pojedel.

3,4

28 100,0

29 100,0

Večina (96,4 %) vprašanih strokovnih delavk meni, da otrokom dopuščajo možnost izbire hrane
glede na ponudbo pri posameznih obrokih, medtem ko jih manjšina (3,6 %) meni, da izbire
otrokom ne omogočajo. Čas kosila je določen vnaprej, zato vse (97,6 %), z izjemo ene (3,3 %)
vprašane pedagoške delavke, otrokom ne dopuščajo, da bi odločali o tem, kdaj bodo jedli kosilo.
Prav vse vprašane vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic so odgovorile, da otrokom dopustijo
izbiro glede količine hrane in pijače, ki jo bodo zaužili. Le 3,3 % sodelujočih spodbuja
tekmovanje med otroki; kdo bo obrok prej pojedel. Več kot devetdeset odstotkov vprašanih
(96,7 %) strategije tekmovanja v želji spodbujanja otrok pri hranjenju ne uporablja. Enake
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strokovne delavke so se v manjšini (6,7 %) strinjale s trditvijo, da vztrajajo, da otroci vso hrano,
ki so jo dobili, pojedo do konca. Velika večina (93,3 %) pa jih dopušča, da otroci, kljub temu
da so lahko določili, koliko hrane bodo imeli na krožniku, ne pojedo vsega, kar so si naložili.
Več kot polovica (66,7 %) spodbuja otroke, da skupaj pripravijo mizo, tako da nanjo postavijo
pogrinjke, krožnike ter kozarčke. Preostanek (33,3 %) vprašanih pa je odgovoril, da otrok k
temu ne spodbujajo. Devetnajst strokovnih delavk (63,3 %) je odgovorilo, da otrok ne
spodbujajo k temu, da bi jim pomagali pri razdeljevanju hrane, enajst njihovih timskih sodelavk
otroke k pomoči spodbuja, če so tega seveda sposobni.
Le nekaj več kot 10 % sodelujočih odgovarja, da imajo v njihovem oddelku otroci možnost, da
se pri obroku sami odločijo, kje in s kom želijo sedeti, medtem ko jih pomembna večina (86,7
%) odgovarja, da je sedežni red pri obroku določen vnaprej.
Prav vse poročajo (100 % vprašanih), da med obrokom sedejo k otrokom, jim pomagajo pri
hranjenju in obenem spodbujajo njihovo čim večjo samostojnost pri tem. Otrokom, ki
potrebujejo dieto, jo tudi zagotovijo. Le ena od vprašanih strokovnih delavk se ni mogla
opredeliti pri trditvi, ki se je navezovala na omogočanje diete. Manjkajoči odgovor si lahko
interpretiramo na več načinov, eden izmed njih je, da trenutno v oddelku nima nobenega otroka,
ki bi dieto potreboval in je zato to vprašanje izpustila.
Manjšina (6,9 %) med obrokom ne dopušča komunikacije med otroki, niti med otroki in
odraslimi, medtem ko velika večina (93,1 %) otrokom komunikacije med obrokom ne
preprečuje. Ena strokovna delavka je pri tem vprašanju ostala neopredeljena. Po nepotrebnem
komunikacije večina (72,4 %) strokovnih delavk pri otrocih ne spodbuja.
Otroke, ki se ne vedejo primerno za mizo, 23,3 % vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic kaznuje
tako, da se morajo presesti za drugo mizo ali še kako drugače. Več kot tri četrtine (76,7 %)
vprašanih tega pri obrokih ne počne. Najbolj deljena pa so bila poročanja o tem, ali morajo
otroci v njihovi skupini počakati za mizo, da pojedo tudi vsi ostali, ali lahko prej pospravijo.
Nekoliko več strokovnih delavk (51,7 %) poroča, da morajo otroci počakati, da končajo tudi
vsi ostali, medtem ko jih nekaj manj kot polovica (48,3 %) odgovarja, da lahko otroci vstanejo
izza mize četudi ostali še niso končali s hranjenjem.
Tabela 6: Frekvenčna porazdelitev in odstotki prisotnosti oz. odsotnosti lastnih ravnanj po
mnenju strokovnih delavcev na področju vključevanja otrok pri prehranjevanju glede na
delovno mesto
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Otrokom sem dopustila možnost
izbire hrane glede na ponudbo pri
posameznih obrokih.
Otrokom sem dopustila možnost
izbire, kdaj bodo jedli kosilo.
Otrokom sem dopustila možnost
izbire, koliko bodo jedli, pili.
Otroci so mi pomagali pripraviti
mizo.

Otroci so mi pomagali razdeliti
hrano.
Zagotovila sem posebno prehrano
(dieto) za otroke, ki jo
potrebujejo.
Otroci so lahko sami izbrali, pri
kom in kje bodo sedeli.
V času prehranjevanja sem sedla
k otrokom za mizo.
Pomagala sem otrokom pri
prehranjevanju.
Otroke sem spodbujala k
samostojnosti pri prehranjevanju.
Med prehranjevanjem sem
dopustila komunikacijo med
otroki ter med otrokom in odraslo
osebo.
Med prehranjevanjem sem
spodbujala komunikacijo.
Otroka, ki se ni ustrezno vedel,
sem kaznovala (sedel je za
posebno mizo).
Spodbujala sem tekmovanje, kdo
bo prvi pojedel.
Vztrajala sem, da vsi otroci
pojedo vso hrano, ki so jo vzeli.
Otroci, ki so že pojedli, so morali
počakati za mizo, dokler ni
pojedla večina otrok.
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/
44,4

100,0
100,0
100,0
/
100,0
/
100,0
/
100,0

Ne

0

2

2

0,0

100,0

100,0

Da
Ne
Da

5
10
4

3
11
3

8
21
7

62,5
47,6
57,1

37,5
52,4
42,9

100,0
100,0
100,0

Ne

11

12

23

47,8

52,2

100,0

Da
Ne
Da
Ne
Da

0
15
0
15
8

1
14
2
13
7

1
29
2
28
15

0,0
51,7
0,0
53,6
53,3

100,0
48,3
100,0
46,4
46,7

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Ne

7

7

14

50,0

50,0

100,0

1

1

V
51,9

Odstotek
PV Skupaj
48,1
100,0

V
14

0,0

100,0

100,0

χ2

P

1,037

0,309

0
1
100,0
0,0
100,0
1,034
15
29
48,3
51,7
100,0
15
30
50,0
50,0
100,0
/
/
/
/
/
/
9
20
55,0
45,0
100,0
0,600
6
10
40,0
60,0
100,0
Frekvence
Odstotek
χ2
PV Skupaj
V
PV Skupaj
4
11
63,6
36,4
100,0
1,292
11
19
42,1
57,9
100,0
14
28
50,0
50,0
100,0
0,967
1
1
0,0
100,0 100,0

0,309
0,987
0,439
P
0,256
0,326

1,154

0,283

/

/

/

/

/

/

2,302

0,129

0,514

0,474

0,186

0,666

1,034

0,309

2,143

0,143

0,032

0,858

*Legenda: V-vzgojiteljica, PV-pomočnica vzgojiteljice, χ2 – hi kvadrat, P- stopnja značilnosti.

Tudi pri primerjavi odgovorov, ki smo jih pridobili s pomočjo vprašalnikov, na katerih so
sodelujoči strokovni delavci poročali o svojih lastnih ravnanjih v času prehranjevanja, ni
prihajalo do statistično pomembnih razlik med poročanji vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic.
Izračunane vrednosti hi-kvadratov za posamezne možnosti soodvisnosti delovnega mesta in
trditev z vprašalnika kažejo, da med njimi ni pomembne statistične povezanosti, saj je P vrednost pri vseh trditvah, nad 0,05.
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Z izjemo ene vzgojiteljice in ene pomočnice vzgojiteljice, ki se nista opredelili, ali pri svojem
delu omogočata otrokom izbiro med ponujenimi jedmi, so njune kolegice večinoma poročale,
da to otrokom dopuščajo. Med vsemi, ki so odgovorili, je le ena pomočnica vzgojiteljice izrazila
nestrinjanje s to trditvijo, kar pomeni, da otrokom na krožniku ponudi vse jedi, ki so tisti dan
za kosilo, četudi jih oni sami mogoče ne bi želeli vzeti.
Izmed vseh vprašanih le ena vzgojiteljica otrokom dovoli, da se sami odločijo, kdaj bodo jedli
kosilo, pri tem mislimo, da otrok ne silimo, če ne želijo jesti v času kosila, pač pa kakšno jed
od kosila prihranimo za popoldansko malico in mu jo skušamo ponuditi takrat. Ta vzgojiteljica
je po prejemu vprašalnika prosila za obrazložitev te trditve in se šele potem odločila za strinjanje
z njo. Ostale vprašane te obrazložitve niso bile deležne in so opisano ravnanje najbrž razumele
kot, da sprašujemo po tem, ali imajo otroci v njihovem oddelku možnost, da odločajo, kdaj
pripeljejo razdelilni voziček iz kuhinje. Razumljivo so se v tem primeru enoglasno odločale za
nestrinjanje, in sicer da otrokom te možnosti ne dopuščajo.
Prav vse sodelujoče pa otrokom dopuščajo odločitev glede količine hrane oz. pijače, ki jo bodo
zaužili, pri tem glede na delovno mesto ne prihaja do razlik. Vse vprašane strokovne delavke
so se s trditvijo namreč strinjale.
51,9
48,1

Otrokom sem dopustila možnost izbire hrane glede na
ponudbo pri posameznih obrokih.
Otrokom sem dopustila možnost izbire, kdaj bodo jedli
kosilo.
Otrokom sem dopustila možnost izbire, koliko bodo jedli,
pili.

100,0

0,0

50,0
50,0

Otroci so mi pomagali pripraviti mizo.

45,0

Otroci so mi pomagali razdeliti hrano.

63,6

36,4
50,0
50,0

Zagotovila sem posebno prehrano (dieto) za otroke, ki jo
potrebujejo.
Otroci so lahko sami izbrali, pri kom in kje bodo sedeli.

75,0

25,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0

V času prehranjevanja sem sedla k otrokom za mizo.
Pomagala sem otrokom pri prehranjevanju.
Otroke sem spodbujala k samostojnosti pri
prehranjevanju.
Med prehranjevanjem sem dopustila komunikacijo med
otroki ter med otrokom in odraslo osebo.

44,4

Med prehranjevanjem sem spodbujala komunikacijo.

55,6
62,5

37,5

Otroka, ki se ni ustrezno vedel, sem kaznovala (sedel je za
posebno mizo).

42,9

Spodbujala sem tekmovanje, kdo bo prvi pojedel.

0,0

Vztrajala sem, da vsi otroci pojedo vso hrano, ki so jo
vzeli.
Otroci, ki so že pojedli, so morali počakati za mizo, dokler
ni pojedla večina otrok.

0,0

57,1
100,0

100,0

53,3
46,7
0

Vzgojiteljica

55,0

20

40

Pomočnica vzgojiteljice
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Graf 7: Prikaz odstotkov prisotnosti lastnih ravnanj po mnenju strokovnih delavcev na področju
vključevanja otrok pri prehranjevanju glede na delovno mesto
Več kot polovica sodelujočih otroke spodbuja, da jim, če to zmorejo, pomagajo pred obrokom
pripraviti mizo, tako da prinesejo krožnike z razdelilnega vozička na mizo. Pri tem je nekoliko
več vzgojiteljic (55 %) kot pomočnic (45 %). Večinoma so poročale o tem, da otroci pri njih le
pripravljalo pribor in krožnike na mizo, hrano pa razdeljujejo one. Kljub temu pa so, glede na
dobljene rezultate, vzgojiteljice bolj naklonjene spodbujanju otrok k razdeljevanju hrane pri
obroku, če to seveda zmorejo. Sedem od petnajstih vzgojiteljic se je strinjalo, da spodbujajo
razdeljevanje hrane, medtem ko so se s trditvijo strinjale štiri pomočnice vzgojiteljic. Tudi iz
razmerja med strinjanjem in nestrinjanjem s to trditvijo znotraj skupine pomočnic vzgojiteljic
je razvidno, da jih večina pri svojem delu tega ne počne.
Sodelujoče so se razmeroma družno strinjale s tem, da otrokom, ki potrebujejo dietno prehrano,
le-to tudi zagotovijo. Diete otrokom ne zagotovi le ena pomočnica vzgojiteljice, ena
vzgojiteljica pa je pri tej trditvi ostala neopredeljena. Eden izmed mnogih mogočih interpretacij
manjkajočega vprašanja bi lahko bil tudi, da vzgojiteljica v skupini nima otroka, ki bi potreboval
dietno prehrano, in je zato pri tej trditvi ostala neopredeljena.
Sedežni red je v skupinah večinoma vnaprej določen, o tem poročajo tudi strokovne delavke.
Znotraj manjšine (4 strokovne delavke), ki je poročala, da otrokom omogočajo izbiro, kje želijo
sedeti pri obroku, najdemo več vzgojiteljic (3) kot pomočnic vzgojiteljic (1).
Prav vse vprašane so odgovorile, da so v času prehranjevanja otrok ves čas prisotne v skupini
ter da otrokom pomagajo pri hranjenju in jih tudi spodbujajo k čim večji samostojnosti pri tem.
Pri teh odgovorih so bile enoglasne in do razhajanj glede na delovno mesto strokovnih delavk
ni prihajalo.
Razen dveh pomočnic vzgojiteljic in ene, ki je ostala neopredeljena, vse strokovne delavke
dopuščajo komunikacijo med otroki in odraslimi ter med otroki v času hranjenju. Otrok dodatno
ne spodbujajo h komunikaciji ob obrokih. Ob nezaželenih oblikah vedenja otrok pri mizi
vprašane ne uporabljajo strategije predčasnega pošiljanja na ležalnike ter sedenja za mizo, ki je
ločena od ostalih otrok. Prav vse, z izjemo ene pomočnice vzgojiteljice, si za prehranjevanje
otrok vzamejo zadosti časa in jih ne spodbujajo k tekmovanju, kdo bo prej pojedel.
Pomočnici vzgojiteljice, ki otroke med hranjenjem spodbuja k tekmovanju, se je pri trditvi, ki
opisuje spodbujanje otrok, k temu, da pojedo vse, kar so si naložili na krožnik, pridružila še ena
pomočnica. Ostale vprašane pa so družno poročale, da otrok k temu, da bi pojedli vse, kar imajo
na krožniku, ne spodbujajo.
Strokovne delavke so se najtežje odločale za strinjanje oz. nestrinjanje s trditvijo, ki opisuje
čakanje otrok, ki so že pojedli, za mizo. Odgovori kažejo na to, da jih polovica vztraja in od
otrok zahteva, da vztrajajo za mizo, kljub temu da so že pojedli. Pri tem glede na delovno mesto
sodelujočih ni prihajalo do razlik.
3.2.1.1. Predlogi in spremembe strokovnih delavk glede prehranjevanja v razvojnih oddelkih
vrtca
Vprašane strokovne delavke so na vprašanje o tem, ali bi želele pri rutini prehranjevanja otrok
v razvojnem oddelku kaj spremeniti, odgovarjale zelo skromno. Od vseh 30 vprašanih, jih 19
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(63,3 %) na to vprašanje sploh ni odgovorilo, zato sklepamo, da pri prehranjevanju otrok ne bi
želele spreminjati ničesar. Ostali odgovori, ki so jih sodelujoče vzgojiteljice in pomočnice
vzgojiteljic podajale, so si bili zelo različni. Z izjemo ene strokovne delavke, ki je odgovorila:
»Ne«, so vsi ostali sodelujoči izpostavili vsaj eno stvar, ki bi si jo želeli spremeniti.
Dve strokovni delavki bi si želeli, da bi bila fizioterapevtka v času hranjenja večkrat tedensko
vključena v oddelek. V nekaterih slovenskih razvojnih oddelkih se po potrebi v skupino enkrat
tedensko vključuje fizioterapevt. Gre za nadstandardni program, ki ga financira javni zavod sam
oz. občina, v kateri se program izvaja.
Izvajalci prilagojenega programa predšolske vzgoje; specialni pedagog in njegov pomočnik, sta
z načeli Kurikuluma za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke zavezana k
sodelovanju z zunanjimi strokovnimi sodelavci, ki v okviru individualiziranega programa
delajo z otrokom. V vrtcih, kjer se fizioterapevt neposredno ne vključuje v oddelek, morata
strokovna delavca priporočila za delo z gibalno oviranim otrokom pridobiti v obliki hospitiranja
v zunanji instituciji, kjer se fizioterapevtska obravnava izvaja oz. pogovora z zunanjim
strokovnjakom, ki otroku nudi specifično pomoč.
Nekatere strokovne delavke poročajo o tem, da bi se jim zdelo pomembno zagotoviti posebno
prehrano, dieto brez kazeina in glutena za vse vključene otroke, ne glede na njihove posebnosti.
Glede na to, da blagodejni učinki različne dietne prehrane na vedenjske vzorce in kognitivne
funkcije otrok z avtistično motnjo še niso strokovno potrjeni, jih je tudi nemogoče vključevati
v smernice prehranjevanja predšolskih otrok. Posebni dietni jedilniki se v vrtcu otrokom
zagotovijo le po predhodni predložitvi zdravniškega potrdila. Glede na Smernice
prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih (2010) je mešana prehrana, ki vsebuje vse
skupine živil, še vedno prepoznana kot edini način ustreznega oskrbovanja telesa z makro in
mikro hranili, ki jih potrebuje. Glede na želje, osebna prepričanja lahko vzgojno-izobraževalni
zavod ponudi lakto-vegetarijansko prehrano, v kolikor lahko to zagotovi s finančnega,
strokovnega in organizacijskega vidika.
Nekaj strokovnih delavk je izpostavljalo tudi nefleksibilnost kuhinje oziroma vodstvenega
kadra vrtca glede prilagoditve časa hranjenja. Sodelujoče opozarjajo tudi na pomanjkanje
pribora in nerazumevanje tehničnega kadra, zakaj potrebujejo večje število žlic in morebitni
kasnejši/zgodnejši zajtrk/kosilo. Strokovni delavki enega oddelka se zdi, da je pestrost hrane
slaba in da je razpon med malico in kosilom bistveno prekratek. Glede na priporočila časovne
porazdelitve obrokov skozi dan v vrtcu, ki jih podajajo Smernice prehranjevanja v vzgojnoizobraževalnih zavodih (2010), naj bi se z zajtrkom postreglo že ob 7.00 oz. 7.30 zjutraj,
dopoldanske malice in zajtrka ne bi smeli združevati v en obrok, obroki naj bi si namreč sledili
v enakomernem razponu najmanj dveh ur. Prihod otrok v vrtec se vsakodnevno spreminja, saj
nekateri otroci pred prihodom v vrtec občasno obiskujejo posamezne terapevtske obravnave,
zato se včasih zajtrk pomakne tudi v čas dopoldanske malice, temu primerno se naravnajo tudi
ostali obroki, ki v dnevu sledijo. V teh primerih morajo strokovne delavke glede na uro prihoda
v vrtec in po pogovoru s starši presoditi, kateri obrok bodo otroku ponudile najprej.
Zaposlene v razvojnih oddelkih vrtcev izpostavljajo tudi potrebo po dodatni pomoči, kadar je v
skupino vključenih več otrok, ki pri hranjenju niso samostojni, saj bi se s tem izognili
nepotrebnemu čakanju nekaterih otrok na hranjenje.
Nekatere celo poročajo o nedosledni zagotovitvi sočasnosti obeh strokovnih delavk v oddelku
v času hranjenja otrok. Zakon v vrtcih (2010) določa, da mora vrtec v letnem delovnem načrtu
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opredeliti poslovni čas. Delovni čas določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR). 41. člen Zakona
o vrtcih določa, da obsega vzgojiteljevo delo tedensko 30 ur, delo pomočnika pa 35 ur. Razvojni
oddelki bi morali biti v vseh VIZ ustanovah glede na specifiko vključenih otrok razumljeni kot
oddelki 1. starostnega obdobja ne glede na dejansko starost otrok in bi morala biti temu
primerno zagotovljena tudi hkratna prisotnost obeh strokovnih delavcev (6 ur).
3.2.2. Vprašalnik glede vključevanja otrok v rutino spanja in počitka v vrtcu
Tabela 7: Frekvenčna porazdelitev in odstotki prisotnosti oz. odsotnosti lastnih ravnanj po
mnenju strokovnih delavcev na področju vključevanja otrok v času počitka oz. spanja v vrtcu
Da
Otroci lahko izbirajo, ali bodo počivali
ali spali.
Otroci lahko skozi ves dan izbirajo, kdaj
bodo počivali ali spali.
Čas za počivanje in spanje določim
vnaprej.
Vsi otroci se morajo sleči, ko grejo
počivat ali spat.
Otrok si lahko sam izbere otroka, ki bo
njegov sosed pri počitku oz. spanju.
Med počitkom oz. spanjem sem ves čas
v skupini.
Otroke uspavam s fizično prisotnostjo,
božanjem, prepevanjem.
Med počivanjem oz. pred spanjem
otrokom preberem pravljico, zgodbico.
Med počivanjem oz. pred spanjem otroci
poslušajo glasbo.
Med počivanjem zahtevam strogo tišino.
Med počivanjem oz. spanjem ima lahko
vsak otrok svojo igračko, če jo želi.
Dopustim, da imajo otroci med počitkom
oz. spanjem pri sebi druge igrače, knjige.
Otrok ne spi ali počiva v vrtcu, če se
tako dogovorim z njegovimi starši.
Otrok lahko vstane, če ne želi več
počivati in spati.
Budnim otrokom v igralnici ponudim
mirne dejavnosti.
Za budne otroke organiziram dejavnosti
v drugem prostoru ali na hodniku.
Če se otrok ne zbudi v času, določenem
za spanje, ga zbudim sama.

Ne

Skupaj

F

%

F

%

F

%

24

80,0

6

20,0

30

100,0

11

36,7

19

63,3

30

100,0

26

89,7

3

10,3

29

100,0

8

26,7

22

73,3

30

100,0

1

3,3

29

96,7

30

100,0

24

80,0

6

20,0

30

100,0

29

96,7

1

3,3

30

100,0

14

46,7

16

53,3

30

100,0

19

65,5

10

34,5

29

100,0

3

10,0

27

90,0

30

100,0

27

90,0

3

10,0

30

100,0

19

63,3

11

36,7

30

100,0

22

73,3

8

26,7

30

100,0

22

75,9

7

24,1

29

100,0

29

96,7

1

3,3

30

100,0

10

37,0

17

63,0

27

100,0

16

53,3

14

46,7

30

100,0

Večina vprašanih (80 %) poroča, da lahko otroci v njihovi skupini sami odločajo, ali bodo spali
ali počivali, medtem ko v 20 % sodelujočih skupin otroci nimajo vpliva na odločitve glede tega,
ali bodo spali ali le počivali. Nekaj več kot tri četrtine (73,3 %) vseh vprašanih strokovnih
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delavk otrok ne spodbuja, da se pred počivanjem oz. spanjem slečejo. Osem, kar predstavlja
26,7 % vseh sodelujočih, pa se jih je s trditvijo strinjalo, torej lahko sklepamo, da otroke k temu
spodbujajo.
Glede na zapisane smernice dela v razvojnih oddelkih naj bi se otrokom omogočalo, da se glede
na svoje potrebe sami odločajo, kdaj potrebujejo počitek oz. spanec in naj bi se jim le-ta, ne
glede na trenutne dejavnosti vrtčevske skupine, tudi omogočil. Strokovni delavci so večinoma
(63,3 % vseh vprašanih) poročali, da pri svojem delu ne omogočajo otrokom izbire, kdaj bi
želeli počivati ali spati.
Le ena strokovna delavka, izmed 30 vprašanih, dovoljuje otrokom, da si izberejo prostor, kjer
želijo počivati oziroma spati. Ostalih 96,7 % sodelujočih v raziskavi vnaprej določi, kako bodo
ležalniki razporejeni in na katerem bo kdo spal.
Dobrih štiri četrtine (80 %) jih med počitkom ne zapušča skupine, medtem ko to za 20 %
preostalih ne velja. V 6 primerih (20 %) imajo namreč strokovne delavke vrtca v času počitka
otrok tridesetminutne obvezne delovne odmore.
Večina vprašanih poroča (96,7 %), da otroke uspava s fizično prisotnostjo, prepevanjem ali
božanjem. Ena strokovna delavka pa je odgovorila, da otrok ne uspava. Slaba polovica
vprašanih (46,7 %) otrokom v času umirjanja prebere tudi pravljico, ne glede na to, da je večina
vključenih otrok v skupino neverbalnih in je s tem otežkočeno tudi njihovo razumevanje
prebranega. Več vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic se v tem delu vrtčevskega urnika
poslužuje predvajanja glasbe; 19 vprašanih (65,5 %) je poročalo, da je to njihova strategija, ki
se zdi v tem delu dneva najboljša. 90 % strokovnih delavk ob tem otrokom tudi dovoljuje, da
imajo ob sebi izbrano igračko. Deset odstotkov (10 %) vseh vprašanih pa otrokom na ležalnikih
ne dovoli imeti igrač. Enak delež sodelujočih (10 %) v času počitka zahteva popolno tišino.
Nekaj manj kot ena četrtina (24,1 %) vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic otrokom ne omogoča
odločanja glede tega, kdaj bodo vstali z ležalnikov. Preostale tri četrtine zaposlenih v vključenih
oddelkih pa dovolijo, da se otroci sami odločijo, kdaj imajo dovolj počitka in lahko tudi vstanejo
z ležalnikov. Večina tistih (73,3 %), ki so vprašalnik reševali, poroča, da otrok v vrtcu ne počiva,
če se tako predhodno dogovorijo s starši. To ravnanje se ne sklada z določbami kurikuluma, ki
zagovarjajo, da naj bi strokovni delavci pri delu z otroki sledili predvsem njegovim potrebam.
Skoraj vse (96,7 %), z izjemo ene strokovne delavke, v času, ko ostali otroci še spijo oz.
počivajo, budnim otrokom omogočajo mirne dejavnosti v igralnici. Od teh pa tri strokovne
delavke niso odgovorile, kje mirne dejavnosti potekajo. Deset odstotkov (37 %) mirne
dejavnosti za budne otroke organizira v drugem prostoru oz. na hodniku. Kar je presenetljivo,
ker večinoma vse poročajo, da so v času počitka ves čas fizično prisotne ob ležalnikih, kjer
počivajo otroci. V času opazovanja pa smo celo opazili, da nekatere delavke igralnico v času
počitka zapuščajo. Opaženo spodbuja razmislek o tem, kdo je potemtakem z otroki v drugem
prostoru oz. na hodniku, kjer naj bi se mirne dejavnosti odvijale.
Najbolj deljena poročanja pa so bila v zvezi s tem, ali strokovne delavke otroke, ki se ne zbudijo
ob pričakovanem času, zbujajo ali ne. Nekaj več kot polovica (53,3 %) jih je odgovorilo, da
otroke preprosto zbudijo, če spijo predolgo, medtem ko jih malo manj (46,7 %) odgovarjalo, da
otroke pustijo spati in se zbujajo sami.
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Tabela 8: Frekvenčna porazdelitev in odstotki prisotnosti oz. odsotnosti lastnih ravnanj po
mnenju strokovnih delavcev na področju vključevanja otrok v času počitka oz. spanja v vrtcu
glede na delovno mesto
Otroci lahko izbirajo, ali bodo
počivali ali spali.
Otroci lahko skozi ves dan
izbirajo, kdaj bodo počivali ali
spali.
Čas za počivanje in spanje
določim vnaprej.
Vsi otroci se morajo sleči, ko
grejo počivat ali spat.
Otrok si lahko sam izbere otroka,
ki bo njegov sosed pri počitku oz.
spanju.
Med počitkom oz. spanjem sem
ves čas v skupini.
Otroke uspavam s fizično
prisotnostjo, božanjem,
prepevanjem.
Med počivanjem oz. pred
spanjem otrokom preberem
pravljico, zgodbico.
Med počivanjem oz. pred
spanjem otroci poslušajo glasbo.
Med počivanjem zahtevam strogo
tišino.
Med počivanjem oz. spanjem ima
lahko vsak otrok svojo igračko, če
jo želi.
Dopustim, da imajo otroci med
počitkom oz. spanjem pri sebi
druge igrače, knjige.
Otrok ne spi ali počiva v vrtcu, če
se tako dogovorim z njegovimi
starši.
Otrok lahko vstane, če ne želi več
počivati in spati.
Budnim otrokom v igralnici
ponudim mirne dejavnosti.
Za budne otroke organiziram
dejavnosti v drugem prostoru ali
na hodniku.
Če se otrok ne zbudi v času,
določenem za spanje, ga zbudim
sama.
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5

3

8

62,5

37,5

100,0

Da 11
Ne 3
Da 15
Ne 0
Da 6

11
4
14
1
4

22
7
29
1
10

50,0
42,9
51,7
0,0
60,0

50,0
57,1
48,3
100,0
40,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Ne

7

10

17

41,2

58,8

100,0

Da

7

9

16

43,8

56,3

100,0

Ne

8

6

14

57,1

42,9
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13
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2
6
7
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V
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66,7
36,4

*Legenda: V-vzgojiteljica, PV-pomočnica vzgojiteljice, χ2- hi kvadrat, P- stopnja značilnosti.
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Pri primerjavi odgovorov vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, ki smo jih pridobili s pomočjo
vprašalnikov, na katerih so sodelujoči strokovni delavci poročali o svojih lastnih ravnanjih v
času počitka oz. spanja otrok, ni prihajalo do statistično pomembnih razlik med poročanji
vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic. Izračunane vrednosti hi-kvadratov za posamezne
možnosti soodvisnosti delovnega mesta (vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic) in posameznih
trditev z vprašalnikov kažejo, da med njimi ni pomembne statistične povezanosti, saj je P vrednost pri vseh trditvah, nad 0,05.
Večina strokovnih delavk otrokom omogoča, da se odločajo, ali bodo spali ali počivali, kljub
temu pa je nekaj več pomočnic vzgojiteljic (54,2 %) kot vzgojiteljic (45,8 %) poročalo, da
otrokom dopuščajo to odločitev. Znotraj skupine vzgojiteljic, ki so vprašalnik reševale, je torej
več tistih, ki so se opredeljevale, da otrokom možnost izbire omogočajo, ampak v primerjavi s
pomočnicami vzgojiteljic, se jih je več odločilo, da je otrokom izbiranje onemogočeno. Izmed
vseh, ki se s trditvijo niso strinjali, je 66,7 % vzgojiteljic in 33 % pomočnic vzgojiteljic.
Strokovne delavke v večini vnaprej določijo čas za počitek, pri tem do pomembnih razlik glede
na delovno mesto ne prihaja. Pomočnice vzgojiteljic pa se vendarle nekoliko bolj strinjajo s
tem, da je v njihovem oddelku otrokom omogočena odločitev glede tega, kdaj bi želeli počivati
in kdaj spati (63,6 %), medtem ko je odstotek vprašanih vzgojiteljic, ki se s to trditvijo strinja,
za polovico nižji (36,4 %).
Spodbujanju otrok, da se pred počitkom slečejo, so bolj naklonjene pomočnice vzgojiteljic (62,5
%), medtem ko to počne 37,5 % vzgojiteljic.
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Graf 8: Prikaz prisotnosti lastnih ravnanj po mnenju strokovnih delavcev na področju
vključevanja otrok v času počitka oz. spanja v vrtcu glede na delovno mesto
Prostor, kjer počivajo otroci, je v večini oddelkov glede na poročanja strokovnih delavk določen
vnaprej in otroci na to ne morejo vplivati. Zgolj ena strokovna delavka je odgovorila, da
otrokom izbiro omogoča vsakodnevno.
Glede na delovno mesto ni pomembnih razhajanj v odgovorih glede lastne prisotnosti oz.
odsotnosti v igralnici v času počitka. Enako veliko vzgojiteljic (12) in pomočnic vzgojiteljic
(12) se odloča, da so v času počitka ves čas v igralnici. O razlikah med vzgojiteljicami (3) in
pomočnicami vzgojiteljic (3), ki v času počitka niso prisotne v igralnici, preko poročanj
sodelujočih ne moremo poročati.
Po pregledu odgovorov lahko sklepamo, da je večina vprašanih v času počitka fizično prisotna
ob ležalnikih, na katerih otroci počivajo, ter jih poskuša uspavati z božanjem, prepevanjem.
Pomočnica vzgojiteljice iz enega sodelujočega razvojnega oddelka se s trditvijo, ki se v
vprašalniku navezuje na fizično prisotnost ob otrocih v času počitka, ni strinjala. Vprašane
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vzgojiteljice so se v večji meri kot pomočnice vzgojiteljic odločale za strinjanje s trditvijo, ki
govori o tem, da otrokom pred spanjem predvajajo glasbo (57,9 %). Nekoliko večji delež
vzgojiteljic kot pomočnic vzgojiteljic se je strinjal tudi s trditvijo, da otrokom pred počitkom
preberejo zgodbico (64,3 %). Glede na odgovore pomočnic vzgojiteljic lahko sklepamo, da
otrokom pred počitkom ne prebirajo pravljic, zgodbic; le 5 od 15 se jih je strinjalo s tem, da v
tem času otrokom berejo. Strinjanje oz. nestrinjanje s trditvijo o predvajanju glasbe med
počitkom je bilo v skupini sodelujočih pomočnic vzgojiteljic nekoliko manj razvidno, saj jih je
osem poročalo, da glasbo v tem času predvajajo, sedem pa jih tega ne počne. Tri pomočnice
vzgojiteljic pa v času počitka zahtevajo popolno tišino, torej so le fizično prisotne ob otrocih,
jim ne prepevajo in ne prebirajo zgodbic.
Z izjemo dveh pomočnic vzgojiteljic strokovne delavke otrokom dopuščajo, da imajo v času
počitka pri sebi svoje igračke. V kolikor želijo otroci imeti na ležalniku kakšno drugo igračko,
slikanico, knjigo, ki jo naključno opazijo v igralnici, pa se sodelujoče pedagoške delavke niso
tako družno strinjale, da jim to dopuščajo. Deset pomočnic vzgojiteljic in devet vzgojiteljic je
poročalo, da otrokom dovolijo, da imajo na ležalnikih poljubne igračke. Šest vzgojiteljic in pet
pomočnic vzgojiteljic pa jim tega ne dovoljuje. Ob tem se poraja vprašanje, ali lahko rečemo,
da v tem primeru še gre za dopuščanje izbire v polni meri ali ne.
Obe skupini sodelujočih strokovnih delavk sta se v večji meri strinjale s tem, da otroci v vrtcu
ne počivajo, če se tako dogovorijo z njihovimi starši. Deset vzgojiteljic in dvanajst njihovih
pomočnic se o času počitka otrok dogovarja s starši.
Strokovne delavke večinoma otrokom dovoljujejo, da zapustijo ležalnike, ko ne želijo več
počivati oz. spati, pri tem do nekih pomembnih razlik glede na delovno mesto vprašanih ne
prihaja.
Z izjemo ene pomočnice vzgojiteljice vse ostale vprašane strokovne delavke otrokom v času
počitka, v kolikor ne morejo počivati, ponudijo mirne dejavnosti. Ena pomočnica vzgojiteljice
in dve vzgojiteljici se pri trditvi o tem, ali budnim otrokom mirne dejavnosti organizirajo tudi
na hodniku oz. v ločenem prostoru, če to možnost imajo, niso opredelile, zato imamo tukaj
manjkajoče podatke. Pomočnice vzgojiteljic (58,8 %) se v večjem deležu kot vzgojiteljice (41,2
%) za dejavnosti na hodniku ali v drugi sobi ne odločajo.
V primeru, da otroci spijo dlje kot obsega čas počitka v vrtcu, jih šestnajst vprašanih strokovnih
delavk otroke zbuja, od tega 56,3 % pomočnic in 43,8 % vzgojiteljic. Štirinajst sodelujočih
(57,1 % vzgojiteljic in 42,9 % pomočnic vzgojiteljic), ki so jim bili vprašalniki poslani, počaka,
da se otroci zbudijo sami, pa četudi to pomeni, da zamudijo popoldansko malico.
3.2.2.1. Predlogi in spremembe strokovnih delavk glede spanja oz. počitka v razvojnih
oddelkih vrtca
Pet od vseh 15 vprašalnikov, ki so nam bili vrnjeni, je bilo pri tem vprašanju brez odgovora,
zato sklepamo, da jih pet od vprašanih strokovnih delavk ne bi ničesar spremenilo v času počitka
v razvojnem oddelku vrtca. En odgovor je bil, da je trenutno vse tako, kot mora biti in strokovna
delavka, ki je ta vprašalnik izpolnjevala, ne bi ničesar spreminjala. Vsi ostali, torej 24
strokovnih delavk, so izpostavili vsaj eno stvar oz. spremembo, ki bi se jim zdela pri počivanju
koristna za otroke in delo v oddelkih.
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Veliko odgovorov se je nanašalo na željo po dodatnem prostoru, kamor bi se otroci, ki ne spijo,
lahko umaknili, da ne bi motili in zbujali ostalih. Omenjena so bila tudi drsna vrata, ki bi lahko
bila nameščena med prostorom za počitek in prostorom za igro. Pravilnik o normativih in
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (2013) v 21. členu o ureditvi igralnice
in 32. členu o urejenosti prostora določata, da mora biti v razvojnem oddelku vrtca, kjer se
izvaja prilagojeni program predšolske vzgoje, poseben prostor za izvajanje fizioterapevtskih
vaj, del igralnice pa mora biti določen kot stalen prostor, namenjen počitku. Igralnica mora biti
urejena tako, da med izvajanjem prilagojenega programa omogoča otrokom nemoten umik in
miren počitek (prav tam).
V veliko pomoč bi bile tudi boljše izolirane stene igralnice, kjer se izvaja prilagojeni program
predšolske vzgoje, saj vključene otroke velikokrat zmoti hrup iz sosednjih igralnic. Glede na
to, da v sosednjih oddelkih običajno otroci potrebujejo manj časa, da se umirijo in zaspijo, tudi
prej začenjajo s popoldansko malico kot otroci v razvojnih oddelkih, in tako s hrupom v tem
času prebudijo otroke, ki potrebujejo podaljšan čas počitka. Po določbah 52. člena Pravilnika o
normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (2013) bi morale biti
vse stene zvočno izolirane.
V sobi, kjer bi bili postavljeni ležalniki, bi bili potrebni svetlobni in zvočni efekti za umiritev
otrok, predvsem na spektru avtističnih motenj, ki se le s težavo umirijo in prenehajo s svojim
ponavljajočim se vedenjem. Če bi pri opremljanju igralnice izhajali iz Smernic za delo v
oddelkih za predšolske otroke z motnjami avtističnega spektra – MAS (2009), bi moral biti
prostor opremljen tako, da bi omogočal hitro spreminjanje glede na senzorične potrebe
vključenih otrok (npr. prekrivanje ogledal, odnašanje svetlečih igrač in odstranitev vseh
motečih dejavnikov). Zagotovljen bi moral biti tudi ločen prostor, kjer bi se lahko brez motečih
dejavnikov, ki so drugače prisotni v skupini, izvajala slušno-govorna obravnava.
Strokovne delavke so izrazile potrebo po ustrezno klimatiziranem prostoru tudi v poletnih
mesecih ter temu primerno posteljnino, ki bi se morala menjati glede na letni čas. V Pravilniku
o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (2013) je zapisano, da
morajo biti prostori, kjer se zadržujejo otroci, ogrevani na 20 stopinj Celzija, v kolikor pa gre
za prvo starostno skupino otrok do 3 let, morajo biti v prostoru še 3 stopinje Celzija več. Glede
na to, da so v razvojne oddelke lahko vključeni tudi težje in težko gibalno ovirani otroci, katerih
gibanje je odvisno od pomoči odrasle osebe in večino časa mirujejo, bi bilo potrebno, da se
prostore za izvajanje prilagojenega programa ogreva na 23 stopinj Celzija. Strokovni delavci
vrtca pa morajo skrbeti tudi za ustrezno prezračevanje prostora, kjer se zadržujejo otroci, vendar
hitrost zraka pri tem ne sme presegati 0,2 m/s. Mehansko zračenje mora onemogočati širjenje
vonjav iz kuhinje, prostora namenjenega za nego in stranišč, v igralnice (prav tam).
Ležišča naj bi bila primernejša, saj imajo ponekod še vedno lesena ležišča tudi za otroke, ki so
težje gibalno ovirani, ki pa so zelo ozka in jih morajo zato ves čas podlagati z blazinami, da s
tem preprečujejo morebitne padce in poškodbe. Prav vsi pohištveni kosi v vrtcu bi morali biti
brez ostrih robov, vsa oprema pa lahka, zložljiva, v skladu z nacionalnimi standardi za pohištvo
v vzgojno-izobraževalnih zavodih (Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za
prostor in opremo vrtca, 2013).
Velika večina otrok s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v oddelke s prilagojenim
programom predšolske vzgoje, potrebuje za umiritev v času počitka fizično prisotnost odrasle
osebe, zato bi bilo v določenih skupinah za zagotavljanje kakovostnega počitka otrok potrebno
povečati število strokovnih delavcev v teh oddelkih v času počitka oz. spanja. Pravilnik o
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normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (2014) v tretjem odstavku 26. člena o
sočasni prisotnosti vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja določa, da sočasnosti v času počitka v
oddelkih ni. Kar je za razvojne oddelke glede na potrebe otrok nesprejemljivo, saj s tem namreč
ne upoštevamo specifičnega cilja Kurikuluma za vrtce v prilagojenem programu za predšolske
otroke (2006), ki pravi, da morajo zaposleni upoštevati specifične potrebe vključenih otrok; kar
pa je tudi potreba po fizični prisotnosti odrasle osebe v času počitka. Glede na Zakon o delovnih
razmerjih (2002), v katerem je zapisano, da lahko delavec sam odloča o odhodu na pripadajoči
odmor v času delovnika, bi morali strokovni delavci sami presoditi, kdaj je pravi čas, da
zapustijo igralnico za trideset minut, ki jim po zakonu pripadajo. Res pa je, da žal običajno tudi
dva strokovna delavca v času počitka ne zadostujeta, saj se lahko v razvojni oddelek vključi do
šest otrok in bi večina potrebovala fizično prisotnost odrasle osebe v času počitka.
3.3. PRIMERJAVA MED REZULTATI Z OPAZOVANJ IN ODGOVORI
STROKOVNIH DELAVCEV
3.3.1. Primerjava med rezultati opazovanj v času prehranjevanja in vprašalnikom glede
vključevanja otrok v času prehranjevanja
Tabela 9: Odstotki prisotnosti oz. odsotnosti ravnanj strokovnih delavcev na področju
vključevanja otrok v času prehranjevanja v vrtcu glede na njihove odgovore s pomočjo
vprašalnikov za samooceno in odstotki prisotnosti oz. odsotnosti opazovanih ravnanj strokovnih
delavcev med opazovanji
Opazovanje

Samoocena

Da

Ne

Da

Ne

53,3

46,7

96,4

3,6

90,0

10,0

100,0

0,0

36,7

63,3

66,7

33,3

0,287 0,592

9,5

90,5

13,3

86,7

0,233 0,630

V času prehranjevanja sedi z otroki za mizo.

80,0

20,0

100,0

0,0

/

/

Otrokom pomaga pri prehranjevanju.

86,7

13,3

100,0

0,0

/

/

96,7

3,3

100,0

0,0

/

/

83,3

16,7

93,1

6,9

0,448 0,504

24,0

76,0

23,3

76,7

1,716 0,151

Otrokom dopušča možnost izbire hrane glede
na ponudbo pri posameznih obrokih.
Otrokom dopušča možnost izbire, koliko bodo
jedli, pili.
Otroke spodbuja, da pomagajo prinašati
krožnike in pribor na mizo in z mize,
pomagajo natočiti pijačo, zložiti pribor in
servis nazaj na voziček.
Otrokom dovoljuje, da sami odločajo, kje in s
kom bodo pri obroku sedeli.

Otroke spodbuja k samostojnosti pri
prehranjevanju.
Med prehranjevanjem dopušča komunikacijo
med otroki in odraslimi ter med odraslimi in
otroki.
Otroka, ki se pri mizi ne vede ustrezno,
kaznuje (mu vzame krožnik, ga predčasno
pošlje na ležalnik …).

Opazovanje
Da
Ne
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χ2
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1,197 0,274
/
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Spodbuja tekmovanje, kdo bo prvi pojedel.

3,3

96,7

3,3

96,7

0,036 0,850

Vztraja, da vsi otroci pojedo vso hrano, ki so
jo vzeli/dobili.

16,7

83,3

6,7

93,3

1,714 0,190

Otroci, ki so že pojedli, morajo počakati za
mizo, dokler večina otrok ne poje.

53,3

46,7

51,7

48,3

0,042 0,837

* Legenda: χ2 – hi kvadrat, P – stopnja značilnosti.

Med raziskovalnimi vprašanji smo se med drugim spraševali tudi, ali se bodo rezultati, ki jih
bomo pridobili s pomočjo opazovanj kaj razlikovali od tistih, ki jih bomo pridobili preko
odgovorov strokovnih delavcev na vprašanja, ki smo jih jim poslali.
Ker se trditve s kontrolne liste, ki je bila v času opazovanj uporabljena za zapisovanje prisotnosti
oz. odsotnosti določenih ravnanj strokovnih delavcev v času hranjenja otrok, in trditve z
vprašalnika za samooceno ravnanj strokovnih delavcev vsebinsko niso povsem skladale, smo
izmed vseh trditev izbrali tiste, ki so bile paroma vsebinsko primerne za primerjavo. Tako smo
na področju vključevanja otrok pri prehranjevanju primerjali 12 trditev s kontrolne liste z 12
primerljivimi trditvami z vprašalnika.
Pri interpretaciji morebitnih razhajanj ne smemo pozabiti upoštevati tudi razlike v številu otrok.
V času opazovanja namreč včasih niso bili prisotni vsi otroci, ki so drugače vključeni v skupino.
Pri odgovarjanju na vprašanja pa so strokovni delavci najbrž imeli pred seboj posamezne
situacije in razmišljali, kako reagirajo, ko so v igralnici prisotni vsi otroci. Razmišljati moramo
tudi o tem, da so naša opazovanja le enkratna in da s tako kratkotrajno vključenostjo v oddelke
težko delamo pomembne zaključke oziroma posplošujemo izsledke raziskave na širšo skupino
strokovnih delavcev. Kljub temu pa je dobro, da razhajanja, ki so bila vendarle vidna, opišemo
in prikažemo preko razlik v odstotkih.
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Otrokom dopušča možnost izbire hrane glede na
ponudbo pri posameznih obrokih.

53,3

96,4

90,0
100,0

Otrokom dopušča možnost izbire, koliko bodo jedli, pili.
Otroke spodbuja, da pomagajo prinašati krožnike in
pribor na mizo in z mize, pomagajo natočiti pijačo, zložiti
pribor in servis nazaj na voziček.

36,7

Otrokom dovoljuje, da sami odločajo kje in s kom bodo
pri obroku sedeli.

66,7

9,5
13,3
80,0

V času prehranjevanja sedi z otroki za mizo.

100,0

Otrokom pomaga pri prehranjevanju.

86,7
100,0

Otroke spodbuja k samostojnosti pri prehranjevanju.

96,7
100,0

Med prehranjevanjem dopušča komunikacijo med otroki
in odraslimi, ter med odraslimi in otroki.

83,3

Otroka, ki se pri mizi ne vede ustrezno, kaznuje (mu
vzame krožnik, ga predčasno pošlje na ležalnik,…).

93,1

24,0
23,3
3,3
3,3

Spodbuja tekmovanje, kdo bo prvi pojedel.
Vztraja, da vsi otroci pojedo vso hrano, ki so jo
vzeli/dobili.

6,7

16,7

Otroci, ki so že pojedli, morajo počakati za mizo dokler
večina otrok ne poje.

53,3
51,7
0

Opazovanje

20

40

60

80

100

Samoocena

Graf 9: Prikaz odstotkov prisotnosti ravnanj strokovnih delavcev na področju vključevanja
otrok v času prehranjevanja v vrtcu glede na njihove odgovore s pomočjo vprašalnikov za
samooceno in odstotki prisotnosti oz. odsotnosti opazovanih ravnanj strokovnih delavcev med
opazovanji
V času opazovanja ravnanj strokovnih delavcev pri prehranjevanju otrok preko kontrolne liste
smo pri polovici strokovnih delavcev zabeležili, da otrokom dopuščajo možnost izbire glede
ponudbe hrane, pri nekaj manj kot polovici izbire niso imeli. V kolikor bi upoštevali samo
odgovore strokovnih delavcev, ki so jih podali preko izpolnjevanja vprašalnikov, bi si ustvarili
drugačno glede omogočanja vključevanja otrokom pri prehranjevanju, saj je večina odgovorila,
da otrokom dovoljujejo možnost izbire glede hrane, ki je na jedilniku. Tako zabeležke v času
opazovanja ravnanj kot tudi odgovori strokovnih delavcev poročajo, da vključeni v raziskavo
otrokom dopuščajo izbiro glede količine hrane. Večkrat (63,3 %) smo v času opazovanja
zabeležili, da otroci niso spodbujani k pripravljanju krožnikov in pribora na mizo, medtem ko
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so strokovni delavci večkrat odgovorili, da jih k temu spodbujajo in le v 33,3 % so bili mnenja,
da tega ne počnejo. Sedežni red je v večini primerov določen vnaprej in na to otroci ne morejo
vplivati; to smo razbrali tako iz podatkov kontrolne liste kot tudi iz odgovorov, pridobljenih s
pomočjo vprašalnika. Medtem ko so prav vse vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic poročale,
da pri hranjenju otrokom pomagajo, smo v času opazovanja v 13,3 % zabeležili, da pomoči
otroci niso bili deležni, kljub temu da so jo potrebovali. Večinoma so otrokom pri obrokih
pomagale pomočnice vzgojiteljic. Prav vse vprašane so odgovorile, da v času hranjenja sedijo
z otroki za mizo in jih spodbujajo k samostojnosti. Opazovanje hranjenja pa je dalo nekoliko
drugačno sliko, saj 20 % vseh opazovancev med obroki ni sedelo za mizo z otroki in so medtem
počeli druge stvari, ki niso bile povezane s hranjenjem. Spodbujanje samostojnosti je bilo
zaznano v večini primerov, tako pri podatkih pridobljenih preko kontrolne liste kot tudi preko
odgovorov z vprašalnika.
Večina strokovnih delavcev (91,3 %) je poročala, da med obroki dopušča komunikacijo,
medtem ko je bilo omogočanje v času opazovanja zabeleženo v 83,3 %, torej je bilo v 16,7 %
opaženo opozarjanje otrok, da so med hranjenjem tiho. Kaznovanje otrok, ki se za mizo ne
vedejo ustrezno, je bilo neustrezno obravnavano le v 24 %, ko so strokovne delavke otroke
predčasno pošiljale na ležalnike, jim vzele krožnik in ga odnesle na voziček itd. O postopanju
v primeru neustreznega vedenja za mizo so tudi vprašani poročali podobno, in sicer, da otrok
ne kaznujejo tako, da bi jih predčasno pošiljali na ležalnike (76,7 %). Spodbujanje tekmovanja
med hranjenjem je bilo opaženo le v enem primeru, kar predstavlja 3,3 % vseh opazovancev, le
ena izmed vprašanih se je s trditvijo strinjala. Pozorni smo bili tudi na to, ali zaposleni v
razvojnih oddelkih otroke spodbujajo k temu, da morajo vse pojesti do konca. Poročanje preko
vprašalnika in podatki pridobljeni preko kontrolne liste se razhajajo za 10 %, in sicer strokovni
delavci so se v 97,6 % odločali, da od otrok tega ne zahtevajo, medtem ko je bilo v času
vključenosti v oddelke tovrstno dopuščanje opazno v nekaj manj odstotkih (83,3 %). Deljena
mnenja o tem, ali morajo biti otroci za mizo, dokler ne pojedo vsi ostali, so se pojavila tako v
času opazovanja kot tudi preko odgovorov pridobljenih v drugem delu raziskave. S pomočjo
kontrolne liste je bilo v času opazovanj v 53,3 % zabeleženo, da so zaposleni v razvojnih
oddelkih od otrok, ki so že pojedli, zahtevali, da počakajo za mizo, dokler ne pojedo tudi vsi
ostali. Odgovori vprašalnikov, s pomočjo katerih so se strokovni delavci samoocenjevali na
področju izvajanja rutinske dejavnosti prehranjevanja v vrtcu, so enako ravnanje nakazovali v
51,7 %.
3.3.2. Primerjava med rezultati opazovanj v času spanja oz. počitka in vprašalnikom
glede vključevanja otrok v času spanja oz. počitka
Tabela 10: Odstotki prisotnosti oz. odsotnosti ravnanj strokovnih delavcev na področju
vključevanja otrok v času počitka oz. spanja v vrtcu glede na njihove odgovore s pomočjo
vprašalnikov za samooceno in odstotki prisotnosti oz. odsotnosti opazovanih ravnanj strokovnih
delavcev med opazovanji
Opazovanje

Samoocena

Da

Ne

Da

Ne

Otrokom dopušča, da sami izberejo, ali bodo
počivali ali spali.

93,3

6,7

80,0

20,0

0,536 0,464

Otroke spodbuja, da se pred počitkom slečejo.

63,3

36,7

26,7

73,3

6,316 0,012
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Opazovanje
Da
Ne

Samoocena
Da
Ne

12,5

87,5

3,3

96,7

0,098 0,754

90,0

10,0

80,0

20,0

0,370 0,543

34,5

65,5

96,7

3,3

0,545 0,460

Med počitkom otrokom dovoljuje, da imajo pri
sebi kakšno igračko, če kažejo interes zanjo.

83,3

16,7

90,0

10,0

0,667 0,414

Otrokom dovoljuje, da vstanejo, ko ne želijo več
počivati oziroma spati.

50,0

50,0

75,9

24,1

0,306 0,580

Budnim otrokom v igralnici omogoča umirjene
dejavnosti.

70,0

30,0

96,7

3,3

2,414 0,120

Če se otrok ni zbudil v času določenem za
spanje, ga zbudi.

100,0

0,0

53,3

46,7

Otrokom dovoljuje, da si sami izberejo, kje bodo
počivali.
Med počitkom skupine ne zapušča in je ves čas v
igralnici.
Otroke uspava.

*Legenda: χ2 - hi-kvadrat, P – statistična značilnost,

χ2

/

P

/

- označena P vrednost, ki kaže na statistično

pomembnost.

Tudi razhajanja, ki so se pojavila med opažanji, zabeleženimi v času počitka oz. spanja in
odgovori vprašalnika, ki so ga izpolnjevali strokovni delavci, večinoma niso statistično
pomembna. Z izjemo primerjave zabeležk z opazovanj in samoporočanj strokovnih delavk o
tem ali otroke pred počitkom spodbujajo k temu, da se slečejo ali ne. Izračun
(χ2 = 6,316; P = 0,012) kaže na statistično pomembne razlike med rezultati opazovanj ravnanj
strokovnih delavcev v času, ko otroci počivajo in vprašalnikom glede vključevanja otrok v času
počitka. Iz Tabele 10 je razvidno, da največ (63,3%) strokovnih delavcev v času opazovanja
otroke spodbuja, da se pred počitkom slečejo, medtem ko je največ strokovnih delavcev (73,3%)
mnenja, da tega ne počnejo.
Posamezne odstotkovne razlike med zabeležkami, ki so bile pridobljene v času opazovanj
ravnanj strokovnih delavk in preko odgovorov z vprašalnika, so najbrž nastale tudi zaradi tega,
ker v času opazovanja včasih niso bili prisotni vsi otroci in je počitek zaradi tega potekal
drugače, kot so ga strokovne delavke običajno vajene. Najverjetneje so si ob odgovarjanju
predstavljale, kako je med počitkom, kadar je skupina polna. Ugibanjem bi se lahko izognili
tako, da bi jim po končanem opazovanju povedali, da naj se pri izpolnjevanju vprašalnika
navezujejo na situacijo, ki smo je bili kot opazovalci v oddelku deležni.
Ker se trditve s kontrolne liste, ki je bila v času opazovanj uporabljena za zapisovanje prisotnosti
oz. odsotnosti določenih ravnanj strokovnih delavcev v času počitka oz. spanja otrok, in trditve
z vprašalnika za samooceno ravnanj strokovnih delavcev vsebinsko niso povsem skladale, smo
izmed vseh trditev izbrali tiste, ki so bile paroma vsebinsko primerne za primerjavo. Tako smo
na področju vključevanja otrok pri počitku oz. spanju primerjali 9 trditev s kontrolne liste z 9
primerljivimi trditvami z vprašalnika.
Nekatera opažanja iz kontrolne liste v času počitka kažejo na nekaterih področjih večje
upoštevanje možnosti izbire in vključevanje otrok s strani strokovnih delavcev kot odgovori z
vprašalnika. Kot opazovalci smo med vključenostjo v oddelke v 93,3 % zabeležili, da so imeli
otroci možnost odločati, ali bodo spali oz. počivali na ležalnikih ali ne, medtem ko so tako
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strokovne delavke poročale v 80 %. Tudi prostor počitka so si med opazovanji lahko otroci
glede na poročanja strokovnih delavk večkrat izbrali sami. Možnost izbire so v opazovanih
enkratnih situacijah imeli v 12,5 %, po odgovorih vprašalnika sodeč pa je tako le v 3,3 %. V
času naše vključenosti v oddelke so bili strokovni delavci v 90 % ves čas prisotni v igralnici,
medtem ko so o neprekinjeni prisotnosti v tem času strokovni delavci poročali v 10 % manj.
Vzroke za odstopanja, ki so se pojavila na posameznih področjih, je mogoče iskati tudi v tem,
da smo bili mi pozorni na neko drugo situacijo in smo se opredeljevali na podlagi le-te, medtem
ko so bili strokovni delavci bolj kritični, saj so imeli pred seboj širšo sliko.

Otrokom dopušča, da sami izberejo ali bodo počivali ali
spali.

80,0

Otroke spodbuja, da se pred počitkom slečejo.

63,3

26,7

Otrokom dovoljuje, da si sami izberejo kje bodo počivali.

3,3

93,3

12,5

Med počitkom skupine ne zapušča in je ves čas v igralnici.

80,0
34,5

Otroke uspava.
Med počitkom otrokom dovoljuje, da imajo pri sebi
kakšno igračko, če kažejo interes zanjo.
Otrokom dovoljuje, da vstanejo, ko ne želijo več počivati
oziroma spati.

90,0
96,7

83,3
90,0
50,0

75,9

70,0

Budnim otrokom v igralnici omogoča umirjene dejavnosti.
Če se otrok ni zbudil v času določenem za spanje, ga
zbudi.

100,0

53,3
0

Opazovanje

20

40

60

96,7

80

100

Samoocena

Graf 10: Prikaz odstotkov prisotnosti ravnanj strokovnih delavcev na področju vključevanja
otrok v času počitka oz. spanja v vrtcu glede na njihove odgovore s pomočjo vprašalnikov za
samooceno in odstotki prisotnosti oz. odsotnosti opazovanih ravnanj strokovnih delavcev med
opazovanji
Zabeležke z opazovanj so pri ostalih trditvah pokazale manjše upoštevanje možnosti izbire in
vključevanja otrok v rutino spanja s strani strokovnih delavk kot poročanja vprašanih v drugem
delu raziskave. Uspavanje otrok je bilo opaženo v 34,5 %, vprašani pa o tovrstnem ravnanju v
času počitka poročajo v 96,7 %. Tukaj je lahko do razlik prišlo tudi zaradi tega, ker so lahko
interpretacije uspavanja različne. V času naše vključenosti v oddelek je bilo v polovici primerov
opazno, da otrokom dovolijo, da vstanejo iz ležalnikov, ko ne želijo več počivati, medtem ko
temu v polovici situacij ni bilo tako. Strokovne delavke so bile večinoma mnenja (v 75,9 %
vseh vprašanih), da otrokom izbiro glede tega dopuščajo. Organiziranje umirjenih dejavnosti za
nespeče otroke je bilo zabeleženo v 70 %, medtem ko zaposlene skoraj družno, v 96,7 %,
poročajo o poteku teh dejavnosti v času počitka.
Odgovori, pridobljeni s pomočjo vprašalnika in opažanja kažejo na to, da vzgojiteljice in
pomočnice otrokom dopuščajo možnost izbire glede igračke na ležalniku, v kolikor zanjo
kažejo interes.
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Najbolj pa je bila razlika, med obema načinoma zbiranja podatkov, opazna pri zbujanju otrok.
Le-to je bilo, sodeč po rezultatih kontrolne liste, opazno v vseh danih situacijah, medtem ko so
bila poročanja strokovnih delavcev glede zbujanja otrok deljena. Polovica vzgojiteljic in
pomočnic vzgojiteljic (53,3 %) namreč poroča, da otroke zbujajo, medtem ko so v 46,7 %
odgovarjale, da počakajo, da se prebudijo sami.
3.4. ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Raziskovanje nam je omogočalo vpogled na vsa štiri zastavljena raziskovalna vprašanja. V
nadaljevanju so odgovori na posamezno vprašanje zgolj povzeti, natančne vrednosti rezultatov,
ki se nanašajo na odgovore, so podrobneje zapisane v interpretaciji rezultatov.
V1: Ali strokovni delavci menijo, da dovolj vključujejo otroke v razvojnem oddelku vrtca v

proces prehranjevanja in spanja?
Glede na dobljene rezultate, ki sta jih pokazala vprašalnika za samooceno strokovnih delavcev
na področju prehranjevanja in počitka, zaključujemo, da strokovni delavci menijo, da otrokom,
ki so vključeni v razvojne oddelke slovenskih vrtcev, omogočajo soudeležbo na izpostavljenih
področjih.
Na prepričanje o upoštevanju soudeležbe otrok v procesih prehranjevanja v prvem delu
vprašalnika nakazuje večinsko strinjanje strokovnih delavcev z naslednjimi trditvami:
»Otrokom sem dopustila možnost izbire hrane glede na ponudbo pri posameznih obrokih.«,
strinjanje v 96,7 %; »Otrokom sem dopustila možnost izbire, koliko bodo jedli, pili.«, strinjanje
v 100 %; »Otroci so mi pomagali pripraviti mizo.«, strinjanje v 66,7 %; »Pomagala sem
otrokom pri prehranjevanju.«, strinjanje v 100 %; »V času prehranjevanja sem sedla k otrokom
za mizo.«, strinjanje v 100 %; »Spodbujala sem otroke k samostojnosti pri hranjenju.«,
strinjanje v 100 %; »Med prehranjevanjem se dopustila komunikacije med otroki, ter med otroki
in odraslo osebo.«, strinjanje v 93,1 %.
Ravno tako so vprašane strokovne delavke, pomočnice vzgojiteljic in vzgojiteljice sodelujočih
oddelkov slovenskih vrtcev, prepričane, da vključenim otrokom omogočajo soudeležbo v
procesih počitka oz. spanja.
Na prepričanje o upoštevanju soudeležbe otrok v procesih počitka oz. spanja v drugem delu
vprašalnika namreč nakazuje večinsko strinjanje strokovnih delavcev z naslednjimi trditvami:
»Otroci so lahko izbirajo, ali bodo počivali ali spali.«, strinjanje v 80 %; »Med počivanjem oz.
spanjem lahko ima vsak otrok pri sebi svojo igračko, če jo želi.«, strinjanje v 90 %; »Dopustim,
da imajo otroci med počitkom pri sebi druge knjige, igrače.«, strinjanje v 63,3 %; »Otrok lahko
vstane, če ne želi več počivati oz. spati.«, strinjanje v 75,9 %; »Budnim otrokom v igralnici
ponudim mirne dejavnosti.«, strinjanje v 96,7 %.
V2: Kakšno je ujemanje med prepričanji pomočnic vzgojiteljic in vzgojiteljic o vključevanju
otrok v procesu prehranjevanja in spanja?
Zanimalo nas je, ali med prepričanji vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic o vključevanju otrok
na področju prehranjevanja in počitka obstajajo kakšne razlike.
Ujemanje oz. razliko med prepričanjem ene in druge skupine iz vzorca smo skušali ugotoviti s
pomočjo hi-kvadrat statističnega testa, ki ni pokazal statistične pomembnosti v razlikah med
odgovori vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, zato razlik v prepričanjih ne moremo
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posploševati na širšo populacijo. Kljub temu smo manjše razlike, ki so se pokazale, skušali
prikazati preko odstotkovnih vrednosti. Vzgojiteljice so v času naše vključenosti v oddelek
večkrat spodbujale otroke, da pospravljajo krožnike in pribor na razdelilni voziček, če so bili
tega sposobni. Pred odhodom na ležalnike so večkrat kot pomočnice vzgojiteljic otrokom
omogočale izbiro prostora počitka ter poljubno igračo, za katero so kazali interes, da bi jo radi
imeli pri sebi. Izkazalo se je, da umirjene dejavnosti v večji meri organizirajo vzgojiteljice,
medtem ko pomočnice vzgojiteljic večkrat vztrajajo, da otroci ostajajo na ležalnikih, četudi ne
morejo počivati.
V3: Kakšne modifikacije in pomanjkljivosti strokovni delavci prepoznavajo v dnevnih rutinah
prehranjevanja in spanja v razvojnih oddelkih vrtcev?
Modifikacije in pomanjkljivosti, o katerih so poročali strokovni delavci preko odgovorov
vprašalnika, smo interpretirali in na podlagi le-teh izdelali predloge za izboljšanje pogojev
omogočanja soudeležbe otrok v slovenskih razvojnih oddelkih vrtcev na področju
prehranjevanja in počitka. Pri tem smo se sklicevali tudi na zakonske in podzakonske akte, ki
urejajo predšolsko vzgojo otrok s posebnimi potrebami. Omenjene predloge za vrtce smo dodali
kot prilogo k temu magistrskemu delu.
Na področju prehranjevanja otrok zaposleni v razvojnih oddelkih izpostavljajo, da bi bilo
potrebno v času hranjenja zaradi potreb vključenih otrok zagotoviti sočasnost obeh strokovnih
delavk. V primeru, da sta v skupino vključena več kot dva otroka s težjo oz. težko gibalno
oviranostjo, bi si za nemoten proces hranjenja ostalih otrok, ki pomoči ne potrebujejo, želele
pomoč še enega strokovnega delavca. Prav tako se jim bi zdelo koristno o funkcioniranju otrok
s posebnimi potrebami, ki se vključujejo v razvojne oddelke, v okviru izobraževanja seznaniti
tudi tehnični kader vrtca.
Poročale so, da bi za zagotavljanje čim kakovostnejšega počitka za otroke, ki to potrebujejo,
potrebovale ločene prostore; torej, da bi bil prostor nekoliko večji in bi se lahko otroci, ki
počitka ne potrebujejo, nemoteno igrali v drugem prostoru. V namene umirjanja in senzoričnih
potreb otrok bi bila po mnenju sodelujočih strokovnih delavk dobrodošla tudi senzorična t. i.
»snoezeln« soba. Zvočna izolacija sten bi bila koristna tako za otroke, ki obiskujejo razvojne
oddelke, kot tudi za ostale otroke v vrtcu, saj običajno počitek zaradi daljšega časa, ki ga otroci
potrebujejo za umirjanje, v razvojnem oddelku traja nekoliko dlje kot v ostalih skupinah vrtca.
Hrup, ki pri prehajanju med dejavnostmi nastane v sosednji skupini, običajno prebudi otroke,
ki bi sicer še spali. Tudi v času počitka bi morali biti vedno prisotni obe strokovni delavki, saj
večina otrok za umiritev potrebuje fizično prisotnost odrasle osebe. Zaradi tega bi morali imeti
zaposleni možnost, da glede na potrebe otrok in trenutne dejavnosti v skupini presodijo, kdaj je
pravi trenutek, da zapustijo skupino.
V4: Ali se prepričanja strokovnih delavcev glede aktivnega vključevanja otrok v razvojnem
oddelku pri prehranjevanju in spanju preko samoocene lastnih ravnanj razlikujejo od izsledkov
opazovanja le-teh v oddelku?
Izsledke kontrolne liste in odgovore vprašalnikov, ki so jih reševali strokovni delavci, smo med
seboj primerjali in skušali iskati morebitna odstopanja oz. podobnosti v njih. Trditve kontrolne
liste za določanje prisotnosti oz. odsotnosti določenih ravnanj strokovnih delavcev in trditve
zapisane na vprašalnikih med seboj niso bile v celoti vsebinsko združljive. Za namene
primerjanja rezultatov prvega in drugega dela raziskave smo na področju prehranjevanja otrok
izbrali 12 trditev kontrolne liste in jih paroma primerjali z 12 trditvami vprašalnika, ki se je
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navezoval na enako področje. Podobno smo tudi na področju počitka oz. spanja izbrali 9 trditev
kontrolne liste in jih paroma primerjali z 9 trditvami vprašalnika. Razlike, ki so bile zaznane,
so bile sicer majhne, a so pri nekaj trditvah kazale na to, da so strokovni delavci vendarle
nekoliko bolj prepričani, da otrokom omogočajo vključevanje na področju prehranjevanja in
spanja, kot je bilo to opazno v času naše vključenosti v oddelke. Med opazovanjem smo
zabeležili, da strokovne delavke niso v tolikšni meri spodbujale otrok k pripravljanju miz pred
obroki ter pospravljanju ob koncu hranjenja, kot so o tem poročale. Razhajanje se je pojavilo
tudi v njihovem večinskem poročanju, da skupaj z otroki sedijo za mizo in jim pomagajo pri
hranjenju, česar pa med opazovanji nismo tolikokrat zabeležili. Strokovne delavke so namreč v
času, ko so otroci jedli, počele tudi druge stvari, ki s hranjenjem niso bile povezane. Fizična
prisotnost strokovnih delavk ob otrocih med počitkom je bila prav tako večkrat poročana s strani
strokovnih delavk, kot jo je bilo možno opaziti v času našega izpolnjevanja opazovalne
kontrolne liste. O pomembni statistični značilnosti pa je mogoče sklepati glede na izračun hikvadrat testa (χ2 = 6,316; P = 0,012) pri primerjavi izsledkov kontrolne liste in odgovorov
pridobljenih s pomočjo vprašalnika, in sicer v delu dneva, kjer strokovne delavke otroke
spodbujajo, da se pred počitkom slečejo oz. tega ne počnejo.
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SKLEP
Raziskava je bila zastavljena iz dveh delov. Podatke smo najprej zbirali na osnovi opazovanja,
preko kontrolne liste, v drugem delu pa še preko vprašalnikov, s pomočjo katerih so strokovni
delavci podajali samoocene lastnih ravnanj.
Opazovanje je ena izmed tehnik zbiranja podatkov, ki so jo ljudje poznali najprej. Kot vsaka
metoda raziskovanja ima tudi ta poleg prednosti, ki jih ponuja, tudi nekaj slabosti. Poleg tega,
da odločitev za tovrsten pristop k raziskavi omogoča neposredno preverjanje odgovorov
sodelujočih, je potrebno upoštevati tudi opazovalčeva dojemanja sveta, pojmovanja ter
delovanje njegovega nezavednega (Vogrinc, 2008).
Interpretacija podatkov, zbranih na način osebne vključenosti oz. opazovanja ter
samoporočanja, je kompleksen proces, znotraj katerega se lahko večkrat znajdemo v dilemi, kje
iskati vzročno-posledične povezave za opažene situacije oz. poročanja.
V samoevalvacijskih oz. samoporočevalnih vprašalnikih lahko namreč pogosto zberemo veliko
število podatkov, ki omogočajo tudi veliko različnih analiz, sklepanj in ugotovitev. Težavnost
podajanja izboljšav in rešitev, ki bi, na podlagi rezultatov samoevalvacije, utegnile zagotoviti
višji nivo kakovosti, omenja tudi MacBeth (2001). Poudarja, da je pomembno razmisliti, katere
ugotovitve in izpostavljene težave, s katerimi se soočajo strokovni delavci, so nujne in se je
nanje zatorej potrebno takoj odzvati in katere lahko še za nekaj časa odložimo.
Podatke smo poskušali analizirati z vidika hermenevtičnega pristopa, s katerim skuša
raziskovalec upoštevati pogled ljudi na izpostavljen problem oz. njihovo razumevanje le-tega.
Do proučevanega problema pristopamo tako, da najprej ozavestimo, kaj o tem že vemo sami in
potem znanje s pomočjo izsledkov raziskave gradimo na temeljih predhodnih izkušenj (Mužić,
1994 v Vogrinc, 2008).
Podatke smo zbirali na osnovi enkratne vključenosti v oddelke. Opazovane so bile trenutne
situacije, ki pa niso nujno predstavljale vsakodnevne situacije vrtčevskega vsakdana. Vzorec,
ki so ga opisovale vključene strokovne delavke, je bil drugačen od vzorca, ki smo ga imeli
možnost opazovati v času prisotnosti v skupini, saj v nekaj skupinah na opazovalni dan niso bili
prisotni vsi otroci. Prav tako ne moremo z gotovostjo trditi, na katere situacije oziroma dneve
so se osredotočile vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, ko so reševale vprašalnike o
soudeležbi otrok pri prehranjevanju in počitku. Naši rezultati bi bili bolj reprezentativni, če bi
se vključene opredeljevale za točno določeno situacijo, ki smo jo imeli možnost opazovati tudi
mi. Zagotovo pa bi lahko raziskavo razširili tako, da bi potekala daljše časovno obdobje oziroma
v vzorec zajeli več razvojnih oddelkov vrtcev. To bi omogočalo večkratno vključenost v
posamezne sodelujoče oddelke, posledično bi lahko z večjo gotovostjo sklepali o pomembnosti
nekaterih opaženih ravnanj strokovnih delavk na področju omogočanja soudeležbe otrokom v
času prehranjevanja in počitka.
Pojavile so se nekatere razlike med našimi opažanji in odgovori, ki so jih o svojih ravnanjih
podajale strokovne delavke, kar kaže na to, da strokovne delavke v večji meri menijo, da pri
delu otroke karseda dobro vključujejo v rutinske dejavnosti prehranjevanja in počitka, medtem
ko smo si lahko po pregledu izpolnjenih kontrolnih list oblikovali drugačno podobo glede
omogočanja soudeležbe otrokom v slovenskih razvojnih oddelkih vrtcev. Med opazovanjem
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smo zabeležili, da strokovne delavke niso v tolikšni meri spodbujale otrok k pripravljanju miz
pred obroki ter pospravljanju ob koncu hranjenja, kot so o tem poročale. Razhajanje se je
pojavilo tudi v njihovem večinskem poročanju, da skupaj z otroki sedijo za mizo in jim
pomagajo pri hranjenju, česar pa med opazovanji nismo tolikokrat zabeležili. Strokovne
delavke so namreč v času, ko so otroci jedli, počele tudi druge stvari, ki s hranjenjem niso bile
povezane. Fizična prisotnost strokovnih delavk ob otrocih med počitkom je bila prav tako
večkrat poročana s strani strokovnih delavk, kot jo je bilo možno opaziti v času našega
izpolnjevanja opazovalne kontrolne liste.
Glede na rezultate o statistično pomembnih razlikah med ravnanji vzgojiteljic in pomočnic
vzgojiteljic pri prehranjevanju in počitku ne moremo govoriti. Kljub temu pa so vzgojiteljice v
času naše vključenosti v oddelek večkrat spodbujale otroke, da pospravljajo krožnike in pribor
na razdelilni voziček, če so bili tega sposobni. Pred odhodom na ležalnike so večkrat kot
pomočnice vzgojiteljic otrokom omogočale izbiro prostora počitka ter poljubno igračo, za
katero so kazali interes, da bi jo radi imeli pri sebi. Izkazalo se je, da umirjene dejavnosti v večji
meri organizirajo vzgojiteljice, medtem ko pomočnice vzgojiteljic večkrat vztrajajo, da otroci
ostajajo na ležalnikih, četudi ne morejo počivati.
Izpostavljene so bile nekatere pomembne modifikacije, ki bi se strokovnim delavkam zdele
potrebne in bi jim omogočale, da bi lahko bolje vključevale otroke v rutinske dejavnosti
prehranjevanja in počitka. Večinoma vidijo vrzeli v prostorski organizaciji in materialnih
pogojih. Izboljšave prostorskih in materialnih pogojev bi po mnenju sodelujočih dvignile
kakovost dela in s tem posledično tudi možnost vključevanja otrok v rutinske dejavnosti
prehranjevanja in počitka.
Izkazalo se je, da bi bilo potrebno redno preverjati, ali prostor, kjer se izvaja prilagojeni program
za predšolske otroke, nudi ločeno izvajanje individualne obravnave in umik otrok, kadar to
potrebujejo oziroma v času počitka. Koristno za lažje delovanje tovrstnih oddelkov vrtcev bi
bila tudi sočasnost obeh strokovnih delavk v času počitka, saj večina vključenih otrok takrat
potrebuje fizično prisotnost odrasle osebe. Strokovne delavke so izpostavile tudi bolj
senzorično primerno opremljenost igralnic. Pridobljene predloge in mnenja strokovnih delavk
smo zbrali v obliki priporočil za lažje omogočanje soudeležbe otrok v rutinskih dejavnostih
prehranjevanja in počitka (Priloga 1). Poslana so bila v sodelujoče vzgojno-izobraževalne
ustanove. Želimo si, da bi vodstveni delavci sodelujočih vrtcev naše izsledke upoštevali in
razvojne oddelke preuredili tako, da bi imeli vključeni otroci karseda dobro možnost soudeležbe
v rutinskih dejavnostih. Zavedamo pa se, da nekatere stvari ostajajo nespremenjene tako zaradi
finančne preobremenjenosti vrtcev, kot tudi zaradi nerazumevanja pomembnosti določenih
sprememb s strani vodstva vzgojno-izobraževalnih ustanov, kar je po vsej verjetnosti posledica
zgolj površinskega poznavanja narave dela v prilagojenem programu za predšolske otroke.
V kolikor bi imeli možnost izvedeti, ali so sodelujoči vrtci glede na priporočila preuredili
prostore, kjer poteka prilagojeni program za predšolske otroke, bi lahko našo raziskavo izvedli
še enkrat in kasneje primerjali, ali so spremembe zares vodilo do boljše vključenosti otrok pri
prehranjevanju in počitku. Raziskava pušča nekaj priložnosti za raziskovanje tudi v prihodnje.
Smiselno bi preveriti vsesplošno zadovoljstvo strokovnih delavcev razvojnih oddelkov v
slovenskih vrtcih, saj osebna čustvena naravnanost prav gotovo vpliva na način interakcije z
otroki, ki zajema tudi omogočanje soudeležbe. S primerjavo bi lahko preverili, ali stopnja
zadovoljstva strokovnih delavcev pomembno vpliva na njihovo ravnanje v oddelkih na
področjih, ki se jih je dotikala raziskava tega magistrskega dela.
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Ob koncu sklepamo, da je za spremembe zmeraj potrebna zadostna mera vztrajnosti in odprta
komunikacija. Pri podajanju svojega mnenja pa ne smemo pozabiti pogledati tudi vase in
narediti samoevalvacije lastnega dela. Torej najprej je dobro preveriti, kaj bi lahko delali boljše,
katere stvari lahko spremenimo sami in šele kasneje v reševanje problema vključiti ostale, ki
nam utegnejo biti v oporo.
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PRILOGE
PRILOGA 1: PRIPOROČILA ZA VRTCE
Spoštovani,
V okviru zaključka študija sem pripravila magistrsko delo pod naslovom Omogočanje
soudeležbe otrok razvojnih oddelkov slovenskih vrtcev pri prehranjevanju in počitku pod
mentorstvom doc. dr. Erne Žgur in somentorstvom izr. prof. dr. Janeza Jermana.
Z raziskavo, v katero ste se vključili, smo želeli ugotovili, v kolikšni meri strokovni delavci
zaposleni v razvojnih oddelkih omogočajo otrokom soudeležbo v rutinskih dejavnostih
prehranjevanja in počitka. V te namene smo oblikovali kontrolno listo, s pomočjo katere smo v
času vključenosti v oddelek, kjer se v vašem vrtcu izvaja prilagojeni program za predšolske
otroke, opazovali ravnanja zaposlenih pri prehranjevanju in počitku otrok. Naknadno so
sodelujoči izpolnjevali tudi vprašalnike na to temo. Glede na rezultate raziskave smo v sklepu
magistrskega dela oblikovali priporočila za sodelujoče vrtce, ki bodo pripomogla k vašemu
vpogledu v stanje in spremembe, ki bi po mnenju vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic
pripomogle k lažjemu omogočanju soudeležbe otrok pri prehranjevanju in počitku.
Še enkrat bi se Vam rada zahvalila za sodelovanje v raziskavi. Izvajanje rutinskih dejavnosti
prehranjevanja in počitka v vrtcu se nam sprva mogoče zdi samoumevno, ampak se velikokrat
izkaže, da temu ni tako. Tudi dejavnosti, ki jih avtomatiziramo in o njih posebej ne razmišljamo,
so ključnega pomena pri zagotavljanju kakovosti dela, ki ga opravljamo.
Neja Janet

Kje vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic razvojnih oddelkov vidijo potrebne
modifikacije na področju prehranjevanja vključenih otrok?
Potrebna bi bila prisotnost obeh delavk v času hranjenja otrok. – Sodelujoče strokovne
delavke so se sklicevale na to, da bi glede na mentalno starost vključenih otrok morali
razvojne oddelke vrtcev obravnavati kot oddelke otrok 1. starostnega obdobja. Glede na to
bi morali zagotavljati 6 urno sočasnost vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice.
Pomoč dodatnega strokovnega delavca v oddelku v času hranjenja, v primeru, da sta v
oddelek vključena več kot dva otroka, ki ne zmoreta samostojno pojesti obroka. – Ne
glede na specifiko vključenih otrok sta trenutno pomočnica vzgojiteljice in vzgojiteljica med
prehranjevanjem sami, to pa za otroke med hranjenjem pomeni veliko čakanja.
Večje razumevanje tehničnega osebja glede podaljšanega časa hranjenja v razvojnem
oddelku in potreb po prilagojenem priboru, krožnikih. – Otroci, vključeni v razvojne
oddelke vrtcev običajno pri hranjenju potrebujejo veliko več časa kot otroci rednih oddelkov.
Težave se lahko pojavljajo že pri prehajanju med dejavnostmi, tako potrebujejo dlje časa, da
sploh sedejo za mizo in začnejo jesti. Večini je potrebno pri hranjenju pomagati. Dodaten čas
lahko sproži nejevoljo tehničnega kadra zaradi nerazumevanja potreb, vključenih otrok in
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nepripravljenosti počakati na vrnjeno posodo v kuhinjo. Za tehnični kader bi bilo smiselno
pripraviti izobraževanja o potrebah otrok, ki se vključujejo v razvojne oddelke vrtcev.
Kje vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic razvojnih oddelkov vidijo potrebne
modifikacije na področju počitka vključenih otrok?
Potrebna bi bila prisotnost obeh delavk v času počitka. – Večina vključenih otrok po
poročanjih strokovnih delavcev v času počitka potrebuje fizično prisotnost odrasle osebe,
da se lahko umiri. Za zagotavljanje potreb otrok po umirjanju bi torej morali biti tako
vzgojiteljica kot tudi pomočnica vzgojiteljice ves čas prisotni v času počitka.
Pripadajoči dnevni delovni odmor (30 minut) bi moral biti bolj prilagodljiv glede na
potrebe otrok. Torej, da bi se lahko strokovne delavke medsebojno dogovorile, kdaj
katera odide na odmor in to ne bi bilo vnaprej dokončno določeno. – V večini opazovanih
oddelkov, ki so sodelovali v raziskavi, so strokovne delavke odmore koristile v času počitka,
kar pa se za počitek otrok ni izkazalo kot najboljše. Veliko bolje bi bilo, če bi lahko zaposlene
glede na počutje in potrebe otrok v posameznem dnevu različno odhajale iz oddelka.
Potreben bi bil ločen prostor za počitek in umik otrok. – Otroci z avtističnimi motnjami
imajo običajno tudi motnje spanja in zaradi nenehne potrebe po intenzivnih senzoričnih
dražljajih počitka ne potrebujejo. Medtem ko ostali otroci spijo, so zelo glasni in jih je
velikokrat težko umiriti. Da bi lahko upoštevali potrebe vseh otrok, bi morala prostorska
organiziranost igralnic, kjer poteka prilagojeni program za predšolske otroke, omogočati
ločene prostore.
Boljša zvočna izolacija sten igralnice. – Zaradi drugačne časovne razporeditve dnevnih
dejavnosti rednih skupin bi bila zvočna izolacija sten igralnice nujno potrebna. Otroci namreč
dlje časa spijo in ker so bolj občutljivi na zvok, jih hrup, ki nastaja, ko se ostali otroci
prebujajo, moti.
Bolj prilagojena ležišča za vključene gibalno ovirane otroke. – Veliko strokovnih delavk
je poročalo o tem, da morajo lesene ležalnike, ki jih po nekaterih vrtcih še vedno imajo,
obložiti z vsemi razpoložljivimi blazinami, da bi otrokom omogočile kar čim bolj udoben in
varen počitek. V veliko pomoč bi bili plastični, nižji ležalniki ali celo počivalne blazine, ki
bi otrokom omogočale pravilno lego in hkrati tudi varnost med ležanjem.
Tako za otroke, vključene v razvojne oddelke, kot tudi za ostale otroke v vrtcu, bi bila
koristna t. i. »snoezelen soba«, ki ponuja možnost umiritve in pridobivanje elementarnih
izkušenj, kot so: tipati, občutiti, slišati, okusiti, vonjati, videti.
Priporočila so oblikovana na podlagi rezultatov raziskave magistrskega dela. V kolikor se pri
organiziranju dela in prostora v Vašem razvojnem oddelku vse zgoraj našteto že upošteva,
potem lahko navedene elemente pojmujete kot kazalnike dobre prakse.
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PRILOGA
2:
OPAZOVALNI
LESTVICI
ZA
BELEŽENJE
PRISOTNOSTI/ODSOTNOSTI
DOLOČENIH
RAVNANJ
STROKOVNIH DELAVCEV V ČASU PREHRANJEVANJA IN
POČITKA

SPLOŠNI PODATKI
Kraj in datum: _________________________________
Ime oddelka: ___________________________________
Čas in trajanje opazovanja: _________________________
Število prisotnih otrok: ____
Opazovanec (podčrtaj) :

vzgojiteljica

pomočnica vzgojiteljice

OPAZOVALNA LESTVICA 1: PREHRANJEVANJE
Glede na opažanja z opazovanj ustrezno označi z »x« v tabeli spodaj; »NE«, v kolikor
ravnanja pri strokovni delavki ni bilo opaziti, oziroma »DA«, če je bilo ravnanje v času
vključenosti v oddelek opaženo.
1. Otrokom dopušča možnost izbire hrane glede na ponudbo pri posameznih obrokih.
2. Otrokom dopušča možnost izbire, koliko bodo jedli, pili.
3. Otroke spodbuja, da pomagajo prinašati krožnike in pribor na mizo in z mize, pomagajo
natočiti pijačo, zložiti pribor in servis nazaj na voziček.
4. Otrokom dovoljuje, da sami odločajo, kje in s kom bodo pri obroku sedeli.
5. V času prehranjevanja sedi z otroki za mizo.
6. Med prehranjevanjem razpravlja o tekočih stvareh, kjer omenja tudi otroke.
7. Otrokom pomaga pri prehranjevanju.
8. Otroke spodbuja k samostojnosti pri prehranjevanju.
9. Med prehranjevanjem dopušča komunikacijo med otroki in odraslimi ter med odraslimi
in otroki.
10. Otroka, ki se pri mizi ne vede ustrezno, kaznuje (mu vzame krožnik, ga predčasno pošlje
na ležalnik …).
11. Spodbuja tekmovanje, kdo bo prvi pojedel.
12. Vztraja, da vsi otroci pojedo vso hrano, ki so jo vzeli/dobili.
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13. Otroci, ki so že pojedli, morajo počakati za mizo, dokler večina otrok ne poje.

DA

NE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Druga pomembna opažanja med hospitiranjem v oddelku v času počitka:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Katere materialne in prostorske pogoje imajo v prostoru za lažje prehranjevanje otrok?
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
OPAZOVALNA LESTVICA 2: POČITEK IN SPANJE
Glede na opažanja z opazovanj ustrezno označi z »x« v tabeli spodaj; »NE«, v kolikor
ravnanja pri strokovni delavki ni bilo opaziti, oziroma »DA«, če je bilo ravnanje v času
vključenosti v oddelek opaženo.
1. Otrokom dopušča, da sami izberejo, ali bodo počivali ali spali.
2. Otroke spodbuja, da se pred počitkom slečejo.
3. Otrokom dovoljuje, da si sami izberejo, kje bodo počivali.
4. Med počitkom skupine ne zapušča in je ves čas v igralnici.
5. Otroke uspava.
6. Med počitkom otrokom dovoljuje, da imajo pri sebi kakšno igračko, če kažejo interes
zanjo.
7. Otrokom dovoljuje, da vstanejo, ko ne želijo več počivati oziroma spati.
8. Budnim otrokom v igralnici omogoča umirjene dejavnosti.
9. Če se otrok ni zbudil v času, določenem za spanje, ga zbudi.

DA

NE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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10.

Druga pomembna opažanja med opazovanjem:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Katere materialne in prostorske pogoje imajo v prostoru za čim udobnejše počivanje otrok?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
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PRILOGA 3: VPRAŠALNIK O OMOGOČANJU SOUDELEŽBE OTROK
V RAZVOJNIH ODDELKIH SLOVENSKIH VRTCEV PRI
PREHRANJEVANJU IN POČITKU

OSNOVNI PODATKI O STROKOVNIH DELAVCIH IN ODDELKU
Kraj in datum izpolnjevanja: _____________________________
Opravljam delo (obkrožite):
a) vzgojiteljice
b) pomočnice vzgojiteljice
Stopnja izobrazbe: ____
Smer izobrazbe: _____________________
Starost v letih (obkrožite):
20–25

41–45

26–30

46–50

31–35

51–55

36–40

61 ali več

Starostni razpon otrok v oddelku: ______________________
Število otrok v oddelku: ___

Dečkov: ___ Deklic: ___

Razmerje števila otrok in strokovnih delavcev: ___________________________________
Delovna doba v vrtcu: ____
Ime oddelka: _____________
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VPRAŠALNIK 1: PREHRANJEVANJE
Poskušajte se spomniti, kako ste ravnali v zadnjem tednu ali 14 dneh in ustrezno obkrožite.
1. Otrokom sem dopustila možnost izbire hrane glede na ponudbo pri DA

NE

posameznih obrokih.
2. Otrokom sem dopustila možnost izbire, kdaj bodo jedli kosilo.

DA

NE

3. Otrokom sem dopustila možnost izbire, koliko bodo jedli, pili.

DA

NE

4. Otroci so mi pomagali pripraviti mizo.

DA

NE

5. Otroci so mi pomagali razdeliti hrano.

DA

NE

6. Zagotovila sem posebno prehrano (dieto) za otroke, ki jo potrebujejo.

DA

NE

7. Otroci so lahko sami izbrali, pri kom in kje bodo sedeli.

DA

NE

8. V času prehranjevanja sem sedla k otrokom za mizo.

DA

NE

9. Pomagala sem otrokom pri prehranjevanju.

DA

NE

10. Otroke sem spodbujala k samostojnosti pri prehranjevanju.

DA

NE

11. Med prehranjevanjem sem dopustila komunikacijo med otroki ter med DA

NE

otrokom in odraslo osebo.

12. Med prehranjevanjem sem spodbujala komunikacijo.

DA

NE

13. Otroka, ki se ni ustrezno vedel, sem kaznovala (sedel je za posebno DA

NE

mizo).
14. Spodbujala sem tekmovanje, kdo bo prvi pojedel.

DA

NE

15. Vztrajala sem, da vsi otroci pojedo vso hrano, ki so jo vzeli.

DA

NE

16. Otroci, ki so že pojedli, so morali počakati za mizo, dokler ni pojedla DA

NE

večina otrok.
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Ali bi želeli na področju prehranjevanja v vrtcu kaj spremeniti? Če DA, zapišite, kaj.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________.
VPRAŠALNIK 2: SPANJE IN POČITEK
Poskušajte se spomniti, kako ste ravnali v zadnjem tednu ali 14 dneh in ustrezno obkrožite.
1. Otroci lahko izbirajo, ali bodo počivali ali spali.

DA

NE

2. Otroci lahko skozi ves dan izbirajo, kdaj bodo počivali ali spali.

DA

NE

3. Čas za počivanje in spanje določim vnaprej.

DA

NE

4. Vsi otroci se morajo sleči, ko grejo počivat ali spat.

DA

NE

5. Otrok si lahko sam izbere otroka, ki bo njegov sosed pri počitku oz. DA

NE

spanju.
6. Med počitkom oz. spanjem sem ves čas v skupini.

DA

NE

7. Otroke uspavam s fizično prisotnostjo, božanjem, prepevanjem.

DA

NE

8. Med počivanjem oz. pred spanjem otrokom preberem pravljico, DA

NE

zgodbico.
9. Med počivanjem oz. pred spanjem otroci poslušajo glasbo.

DA

NE

10. Med počivanjem zahtevam strogo tišino.

DA

NE

11. Med počivanjem oz. spanjem ima lahko vsak otrok svojo igračko, če DA

NE

jo želi.
12. Dopustim, da imajo otroci med počitkom oz. spanjem pri sebi druge DA
igrače, knjige.
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13. Otrok ne spi ali počiva v vrtcu, če se tako dogovorim z njegovimi DA

NE

starši.
14. Otrok lahko vstane, če ne želi več počivati in spati.

DA

NE

15. Budnim otrokom v igralnici ponudim mirne dejavnosti.

DA

NE

16. Za budne otroke organiziram dejavnosti v drugem prostoru ali na DA

NE

hodniku.
17. Če se otrok ne zbudi v času, določenem za spanje, ga zbudim sama.

DA

NE

Opišite, kaj počnejo budni otroci, medtem ko drugi počivajo ali spijo?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Ali bi želeli kaj spremeniti na področju počitka otrok v vašem oddelku? Če da, opišite!
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Kateri materialni in prostorski pogoji bi morali biti po vašem mnenju zagotovljeni, da bi
omogočali otroku kar najbolj prijeten počitek?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
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