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IZVLEČEK 

V teoretičnem delu diplomskega dela je najprej zapisana opredelitev vrtca in njegovi programi, 

v katere se otroci lahko vključijo, definicije otrok s posebnimi potrebami, ki jih lahko srečamo 

v vrtcu – njihove sposobnosti ter pomanjkljivosti, zapisana pa je tudi definicija inkluzije ter 

zakaj je pomembno, da jo prakticiramo.  

V empiričnem delu pa je predstavljena raziskava v, kateri je sodelovalo 90 vzgojiteljev in 

pomočnikov vzgojiteljev iz Gorenjskih vrtcev. Cilj diplomskega dela je bil analiza stališč 

vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do inkluzije različnih skupin otrok s posebnimi 

potrebami v predšolskem obdobju. Podatki so bili pridobljeni s pomočjo lestvice stališč, ki je 

vsebovala pet glavnih sklopov – stališča vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do inkluzije, 

stališča o odnosu vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do otrok s posebnimi potrebami, 

stališča do motoričnih sposobnosti otrok s posebnimi potrebami, stališča do socialnih 

sposobnosti otrok s posebnimi potrebami in stališča do kognitivnih sposobnosti otrok s 

posebnimi potrebami. 

Rezultati raziskave so pokazali, da se stališča do kognitivnih, socialnih, motoričnih sposobnosti 

otrok v inkluziji sicer razlikujejo, vendar se razlike statistično pomembno ne razlikujejo glede 

na skupino otrok s posebnimi potrebami; prav tako pa je tudi pri odnosu do njih. 

Ključne besede: stališča, otroci s posebnimi potrebami, inkluzija, vzgojitelj predšolskih otrok, 

pomočniki vzgojiteljev 
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SUMMARY 

In the theoretical part of the thesis are written the definitions of preschool institution and its 

programs – in which the children can be included, the definitions of children with special needs 

– their abilities and deficiencies and the definition of inclusion and why it is important to 

practice it. 

In the empirical part, a survey was presented in which 90 preschool teachers from Gorenjska 

participated. The aim of the thesis was to analyse the attitudes of preschool teachers to the 

inclusion of different groups of children with special needs in the preschool period.  

The data were obtained using a scale of attitudes that contained five main chapters – attitude of 

preschool teachers to inclusion, attitude of preschool teachers to children with special needs, 

attitude towards the motor abilities of children with special needs, attitude towards social 

abilities of children with special needs and attitude towards the cognitive abilities of children 

with special needs. 

The results showed that the view on cognitive, social and motor abilities of children differ, but 

the differences were not statistically significant – the result was the same with the attitudes of 

preschool teachers towards the children with special needs. 

Key words: points of view, children with special needs, inclusion, preschool children, 

preschool teachers 
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1 UVOD 

V zadnjih nekaj letih lahko opazimo, da se v vrtčevski program s prilagojenim izvajanjem z 

dodatno strokovno pomočjo vpisuje vedno več otrok, ki imajo posebne potrebe. Opazimo lahko 

naglušne otroke, slabovidne otroke, otroke z motnjami avtističnega spektra, gibalno ovirane 

otroke, otroke z motnjami v duševnem razvoju, otroke z govorno-jezikovnimi motnjami in 

dolgotrajno bolne otroke. Vsem tem otrokom moramo zagotoviti, da z našo pomočjo dosežejo 

podobne socialne, kognitivne in motorične sposobnosti, izkušnje in znanja, ki bi jim omogočili 

enakovreden vstop v osnovno šolo. V Splošni deklaraciji o človekovih pravicah (1948) je 

zapisano: »Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice«, vendar 

moramo razumeti, da smo si vsi različni in da potrebujemo različno podporo skupnosti, iz katere 

prihajamo, da lahko pridobimo pomembne življenjske izkušnje in znanja. Predšolsko obdobje 

je za vsakega otroka zelo pomembno, zato moramo vsem zagotoviti celovit razvoj. V vrtcu 

otrok razvija svoje potenciale, postaja socialno bitje, ki pa potrebuje ogromno spodbud, da se 

lahko optimalno razvije (Opara, 2005). Bela knjiga (2011) pravi, da je vsakemu otroku, ki ima 

motnje v razvoju, treba omogočiti vključitev v enega izmed programov predšolske vzgoje v 

vrtcu ali zavodu za usposabljanje vsaj dve leti pred vstopom v šolo. Zato je ključnega pomena, 

da se primanjkljaji pri otrocih odkrijejo čim prej. 

1.1 VRTEC 

Vrtec je javni ali zasebni zavod, ki skrbi za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. Vsem 

otrokom, ki so vključeni v vrtec, mora le-ta zagotoviti možnost za optimalen razvoj ne glede na 

spol, socialno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno ali duševno konstitucijo itd. 

Temeljne naloge vrtca so torej izboljšati kvaliteto življenja družin in otrok, pomoč staršem pri 

celoviti skrbi za otroka ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih 

sposobnosti (Zakon o vrtcih, 2012). Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje 

in izobraževanja, ki poteka po naslednjih načelih: demokratičnost; pluralizem; avtonomnost, 

strokovnost in odgovornost zaposlenih; enake možnosti za otroke in starše, upoštevanje 

različnosti med otroki; pravice do izbire in drugačnosti in ohranjanje ravnotežja med raznimi 

vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja (Zakon o vrtcih, 2012). 

Omenjenim nalogam in načelom pa se pridružujejo tudi naslednji cilji (Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju, 2011): 

• zagotavljanje kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela, 

• zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje vsakega posameznika, 
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• zagotavljanje skladnega telesnega in duševnega razvoja posameznika in zagotavljanje 

spodbud za optimalni razvoj posameznika, 

• razvijanje zmožnosti za učenje in pridobivanje znanja, 

• spoštovanje otrokovih pravic, razumevanje in sprejemanje različnosti, 

• spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, 

• vzgajanje za medsebojno strpnost, solidarnost za miroljubno sožitje in spoštovanje 

soljudi, 

• zagotavljanje sodelovanja med vzgojno-izobraževalnimi institucijami in širšim 

okoljem, 

• razvijanje zmožnosti za življenje v demokratični družbi. 

Zavedati pa se moramo, da vrtec družino le dopolnjuje in skrbi, da dvigne njeno kakovost 

življenja ter ji nudi pomoč pri socialnih in pedagoških nalogah. Vrtec nikoli ne sme posegati v 

zasebnost družine in ne more nadomestiti primarne vloge družine (Retuznik Bozovičar in 

Kranjc, 2010). 

1.2 PROGRAMI V VRTCU 

Strokovno podlago za delo v vrtcu predstavlja Kurikulum za vrtce, ki ga je Strokovni svet 

Republike Slovenije za splošno izobraževanje sprejel leta 1999. Kurikulum v svoje središče 

postavlja otroka ter njegove razvojne in individualne zmožnosti in sposobnosti (Retuznik 

Bozovičar in Kranjc, 2010). 

Kurikulum poudarja otrokove pravice, ki jih zasledimo v Deklaraciji o človekovih pravicah in 

Konvenciji o otrokovih pravicah – pravi, da je otrok aktiven udeleženec procesa, v katerem z 

raziskovanjem, preizkušanjem in možnostjo izbire dejavnosti pridobiva nova znanja in 

spretnosti (Bahovec, 1999). 

Vrtec tako staršem in njihovim otrokom nudi različne programe, kot so: dnevni, poldnevni, 

krajši program in vzgojno-varstvena družina. Za otroke s posebnimi potrebami pa se je razvil 

program s prilagojenim izvajanjem z dodatno strokovno pomočjo in prilagojen program za 

predšolske otroke oziroma razvojni oddelek (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 

2006). 

1.3 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

Zavedati se moramo, da imamo vsi ljudje kdaj pa kdaj kakšne posebne potrebe. Vendar so med 

nami tudi otroci, ki imajo te vzgojno-izobraževalne posebne potrebe vsak dan, ki neprestano 
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potrebujejo nego, pozornost, pomoč strokovnjakov itd., in to so otroci s posebnimi potrebami. 

Otroci s posebnimi potrebami niso nič drugačni od otrok brez posebnih potreb. Tudi oni so prav 

tako najprej in predvsem otroci, ki potrebujejo brezpogojno ljubezen in sprejetost, varen prostor 

ter veliko razumevanja in potrpežljivosti. Bela knjiga (2011) pravi, da so otroci s posebnimi 

potrebami vsi tisti otroci, ki imajo ovire, primanjkljaje, slabosti, težave in motnje na področju 

zaznavanja, govora, spoznavanja, gibanja, vedenja, učenja in čustvovanja. Skalar (1999) otroke 

s posebnimi potrebami opredeljuje kot tiste, ki imajo širše težave. Pravi, da so to vsi otroci s 

posebnimi potrebami, ki imajo zaradi fizičnih, funkcionalnih, osebnostnih okvar, razvojnih 

zaostankov, neugodnih socialnih ali materialnih razmer težave pri razumevanju, odzivanju na 

dražljaje, pri gibanju in komuniciranju s socialnim okoljem. Otroke s posebnimi potrebami so 

pogosto označevali kot egocentrične, agresivne, cinične, nezaupljive, sebične in jokave. Vse te 

lastnosti, ki so jim jih pripisovali, pa so lahko povod za zavračanje otrok s posebnimi potrebami, 

za grajenje predsodkov in ustvarjanje konfliktov v socialnem okolju (Skalar, 1995). 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2006) navaja naslednje skupine otrok s 

posebnimi potrebami v predšolskem obdobju: 

• otroci z motnjami v duševnem razvoju, 

• slepi in slabovidni otroci, 

• gluhi in naglušni otroci, 

• otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

• gibalno ovirani otroci, 

• dolgotrajno bolni otroci. 

Leta 2011 pa je bila tem skupinam dodana še ena skupina – otroci z motnjami avtističnega 

spektra. 

1.4 PODSKUPINE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

1.4.1 Otroci z motnjami v duševnem razvoju 

Otrok z motnjami v duševnem razvoju ima znižano intelektualno delovanje in resnejši 

primanjkljaj v veščinah prilagajanja na dveh ali več področjih, kot so: komunikacija, skrb za 

samega sebe, življenje v družini, socialne veščine, iznajdljivost v širšem socialnem okolju, 

samoodločanje, zdravje in varnost, funkcionalno znanje šolskih vsebin, prosti čas in delo 

(Galeša, Novljan in drugi, 1999). 
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Opara (2005) pravi, da so otroci z motnjami v duševnem razvoju najštevilčnejša skupina otrok 

s posebnimi potrebami. Ti otroci imajo znižano splošno in specifično inteligentnost, nižje 

sposobnosti na kognitivnem, socialnem, govornem in motoričnem področju ter pomanjkanje 

veščin, kar se kaže v njihovi mentalni in kronološki starosti. 

Motnjo v duševnem razvoju drugače definiramo kot bazično težavo v učenju in doseganju 

določenih spretnosti v vsakodnevnem življenju. V vrtcu te otroke težko prepoznamo oziroma 

jih ne bomo; težave se lahko pokažejo predvsem pri motivaciji in pozornosti pri višjih 

kognitivnih procesih. V vrtce so najpogosteje vključeni otroci z lažjimi in zmernimi motnjami 

v duševnem razvoju. 

Ti otroci težko razumejo, kaj od njih pričakujemo, ne bodo znali priklicati v spomin svoje 

prejšnje izkušnje in najti poti do rešitve. Otroci z motnjami v duševnem razvoju so prav tako 

manj fleksibilni, težje uvidijo svojo lastno napako. Zanje je značilno tudi to, da so pogosto 

negotovi vase, njihov govor in sporazumevanje sta skromna in za učenje potrebujejo več časa 

(Opara, 2005). 

Glede na stopnjo socialno-emocionalnega in intelektualnega odstopanja Kastelic in drugi 

(2002) pišejo o naslednji členitvi na skupine otrok z motnjami v duševnem razvoju: otroci z 

lažjimi motnjami v duševnem razvoju, otroci z zmernimi motnjami v duševnem razvoju, otroci 

s težjimi motnjami v duševnem razvoju in otroci s težkimi motnjami v duševnem razvoju. 

• Otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju 

Ti otroci imajo pogosto težave in motnje, ki v predšolskem obdobju še niso izražene v vsem 

svojem obsegu. Zmanjšano imajo kognitivno funkcioniranje, zmanjšana je njihova sposobnost 

posploševanja in razmišljanje je le na konkretni ravni. V predšolskem obdobju so ti otroci 

praviloma vključeni v vrtec skupaj s svojimi vrstniki, vendar potrebujejo posredno ali 

neposredno pomoč dodatnih strokovnjakov. Imajo kratkotrajno pozornost, motnje na področju 

občutenja in zaznavanja, motnje pri oblikovanju predstav in pomnjenja. Pogosto imajo tudi 

govorno-jezikovne motnje, motnje gibanja, čustvene težave in težave v socialnem prilagajanju. 

Na področju komunikacije imajo težave pri artikulaciji in receptivne ter ekspresivne jezikovne 

težave. 
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• Otroci z zmernimi motnjami v duševnem razvoju 

Otrokovo pridobivanje življenjskih izkušenj je oteženo zaradi njegove nizke stopnje 

spoznavnega razvoja, govornega, emocionalno-socialnega in gibalnega razvoja. Ti otroci imajo 

šibko motivacijo za lastno aktivnost, kratkotrajno pozornost in težave s prilagajanjem. 

Ohranjene imajo zmožnosti za razvoj komunikacije, samooskrbe, socializacije, enostavnih 

dejavnosti in iger. Za aktiviranje teh potencialov pa v predšolskem obdobju potrebujejo 

kontinuirano vodenje in različno stopnjo pomoči, prilagojenih dejavnosti in vsebin in seveda 

prilagojen način izvajanja. Otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju so sposobni sodelovati 

v enostavnem razgovoru in razumejo navodila, lahko pa uporabljajo tudi nadomestno 

komunikacijo. 

• Otroci s težjimi motnjami v duševnem razvoju 

Otroci s težjimi motnjami v duševnem razvoju se lahko usposobijo le za nezahtevna dela, 

opravila. Prisotna so izrazita odstopanja na vseh področjih, ki jih lahko opazimo že v zgodnjem 

razvojnem obdobju. Ti otroci razumejo enostavna navodila in sporočila in se nanje tudi ustrezno 

odzovejo. Pri sporočanju svojih potreb in želja po navadi uporabljajo nadomestno ali podporno 

komunikacijo. V ustreznih pogojih lahko usvojijo osnovno verbalno komunikacijo, elemente 

kulturnih in higienskih navad, vendar skozi vse življenje potrebujejo varstvo, vodenje in nadzor 

ožjega okolja. Pogosto imajo tudi težave v gibanju, druge razvojne motnje in bolezni. 

• Otroci s težkimi motnjami v duševnem razvoju 

Otroci s težkimi motnjami v duševnem razvoju imajo zelo slabo razvite intelektualne 

sposobnosti, spreminjajoče zdravstvene težave in socialno-emocionalne omejitve. Pri 

zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb potrebujejo neprestano pomoč. Zaradi močno 

poškodovanega centralnega živčnega sistema imajo izrazito nizko stopnjo spoznavnega 

razvoja, motoričnega razvoja, prav tako pa je oškodovana tudi njihova percepcija. Ti otroci se 

lahko usposobijo le za sodelovanje pri posameznih aktivnostih. Njihovo razumevanje in 

upoštevanje navodil in pravil je močno omejeno. Zaznavanje in odzivanje na zunanje dražljaje 

je prav tako omejeno. Potrebujejo stalno nego, pomoč, varstvo in vodenje. Otroci s težkimi 

motnjami v duševnem razvoju so omejeni v gibanju in večinoma imajo težke dodatne motnje, 

bolezni in obolenja. 

Delo odraslih pri vzgoji otroka z motnjami v duševnem razvoju je usmerjeno v spodbujanje 

njegovega razvoja in učenja – ne v odpravljanje motenj, ki jih ima otrok. Z ustreznim 
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spodbujanjem se otroku z motnjami v duševnem razvoju posamezne težave, ki izhajajo iz 

njegove motnje, omilijo ali celo odpravijo (Vovk-Ornik, 2015). 

1.4.2 Slepi in slabovidni otroci 

Slepi in slabovidni otroci so tisti, ki imajo zmanjšano ostrino vida, zoženo vidno polje ali okvaro 

vidne funkcije. V primerjavi s slabovidnostjo je slepota razmeroma redek pojav. Tisti otroci, ki 

so slepi že od rojstva naprej, nimajo nikakršnih vizualnih predstav o svetu. Svet spoznavajo in 

prepoznavajo po otipu, vonju, sluhu, okusu in po tem, kar jim o njem pripovedujejo drugi. Slepi 

in slabovidni otroci imajo tako slabšo orientacijo v prostoru, slabo ocenjujejo razdalje, smer in 

vzajemne odnose med predmeti. Njihove predstave o predmetih so siromašne, neustrezne. 

Pogosto pa imajo tudi težave s posploševanjem (Vovk-Ornik, 2015). 

Za slepe in slabovidne otroke je pomembno, da zgodaj razvijejo govor, da pridobijo ustrezne 

predstave in da pravilno razumejo pojme. Da pa bi bilo to mogoče, moramo vse dejavnosti, ki 

se jih izvaja s slepim in slabovidnim otrokom, vedno spremljati z govorom in nuditi čim več 

čutnih zaznav. Pri slepem in slabovidnem otroku sta prizadeti tudi njegova motorika in njegova 

sposobnost socializacije. Tako kot polnočutni otrok ima slep in slaboviden otrok potrebo po 

gibanju, vendar mu primanjkuje spodbud in želje po tem (Vovk-Ornik, 2015). 

Opara (2005) slabovidnost razčleni na dve kategoriji: 

• Zmerno slabovidni otroci 

Zmerno slabovidni otroci imajo 10–30 odstotkov vida. V vrtcu je z njimi treba delati po metodi 

za slabovidne in uporabljati prilagojene učne in vzgojne pripomočke. Ob ustreznih pogojih ti 

otroci sprejemajo vidne informacije. Njihova hitrost dela je lahko enakovredna videčim 

vrstnikom, vendar le s prilagoditvijo gradiva ali z uporabo pripomočkov za branje. 

• Težko slabovidni otroci 

Težko slabovidni otroci imajo ostrino vida 5–9,9 odstotka ali pa imajo zoženo vidno polje nad 

10 do 20 stopinj okrog fiksacijske točke ne glede na ostrino vida. Ti otroci potrebujejo 

prilagojeno vzgojno-izobraževalno okolje in didaktične pripomočke. Potrebujejo specialni 

trening na področju komunikacijskih tehnik, orientacije in socialnih veščin. Seveda tudi oni 

uporabljajo preostali vid, vendar za delo potrebujejo primerno osvetlitev, povečan tisk, ustrezne 

pripomočke in prilagojeno okolje. Težave jim dela rokovanje z majhnimi predmeti in 

opazovanje oddaljenih predmetov in pojavov. 
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Tako kot slabovidne Opara (2005) tudi slepe razdeli na naslednje kategorije: 

• Slepi otroci z ostankom vida 

Slepi otroci z ostankom vida imajo 2–4,9 odstotka vida. Manjše predmete so zmožni prepoznati 

z razdalje 1–2 metrov. Sistematično morajo razvijati ostanke vida, pri gibanju potrebujejo 

primerno osvetlitev, kontraste itd. Ti otroci potrebujejo prilagojeno vzgojno-izobraževalno 

okolje in didaktične pripomočke. Vid lahko koristijo le ob uporabi povečal. Pišejo lahko v 

kombinirani pisavi, vendar v glavnem uporabljajo Braillovo. Potrebujejo specialni trening 

socialnih veščin, orientacije in komunikacijskih tehnik. 

• Slepi otroci z minimalnim ostankom vida 

Slepi otroci z minimalnim ostankom vida imajo do 1,9 odstotka vida. Majhne predmete vidijo 

z razdalje 1 metra. Vidijo sence in obrise večjih predmetov. Znanje in spretnosti pridobivajo na 

podoben način kot popolnoma slepi otroci. Potrebujejo popolnoma prilagojeno 

vzgojno-izobraževalno okolje in didaktične pripomočke. Potrebujejo tudi pripomočke za slepe 

za orientacijo in vsakdanje življenje. Nujno potreben je specialni trening socialnih veščin, 

orientacije in komunikacijskih tehnik. Slepi otroci z minimalnim ostankom vida delujejo po 

kombinirani metodi – pretežno po metodi za slepe in delno po metodi za slabovidne. 

• Popolnoma slepi otroci 

V vrtcu, šoli in tudi v svojem vsakdanjem življenju morajo popolnoma slepi otroci uporabljati 

druga čutila. Ti otroci potrebujejo stalni specialni trening za vsakdanje življenje, prilagojeno 

vzgojno-izobraževalno okolje, prilagojene učne pripomočke, dodatne didaktične pripomočke 

in pripomočke za slepe za orientacijo in vsakdanje življenje. Omejeni so v raziskovanju okolja 

in aktivnem poseganju vanj. Delajo po metodi za slepe – učijo se preko tipnih in slušnih 

zaznavnih poti. 

Kriterij za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami (2015) ima posebej navedeno še eno skupino otrok, to so otroci z okvaro vidne 

funkcije. Okvare vidne funkcije so posledice obolenja in/ali delovanja osrednjega živčevja. 

Prepoznane so kot težave z vidno pozornostjo; težave z vidno kompleksnostjo; motnje pogleda 

in fiksacije; zakasnel, upočasnjen vidni odgovor; odsoten, netipičen vidni odgovor; neustrezno 

vidno-motorično vedenje; neučinkovita vidna percepcija in vidna agnozija. 
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1.4.3 Gluhi in naglušni otroci 

Opara (2005) pravi, da so gluhi in naglušni otroci tisti, ki imajo okvare, ki zajemajo uho, 

njegovo strukturo in njegove funkcije. Izguba sluha močno vpliva na različna področja 

življenja; na socializacijo, izobraževanje in seveda na sporazumevanje. Na komunikacijske in 

govorno-jezikovne veščine otroka močno vplivajo vrsta in stopnja izgube sluha, čas nastanka, 

ustrezna in zgodnja habilitacija/rehabilitacija, kognitivne, osebnostne in ostale lastnosti. 

Razvoj sluha, govora in načina sporazumevanja je zelo odvisen od diagnostike okvare sluha, ki 

mora biti pravočasna, od dodelitve slušnega aparata/vstavitve polževega vsadka, redne uporabe 

teh pripomočkov in ustrezne rehabilitacije. 

Po Kriteriju za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami (2015), ki loči gluhe in naglušne otroke, se k naglušnim otrokom prištevajo: 

• Otroci z lažjo izgubo sluha 

Otroci z lažjo izgubo sluha imajo povprečno izgubo v govornem območju od 26 do 40 dB. Ti 

otroci imajo lažjo obojestransko izgubo sluha ali zmerno izgubo v enem ušesu in so brez izgube 

v drugem ušesu. Govor in jezik usvajajo, sporazumevajo se po slušni poti, če pa je prehrupno, 

uporabijo tudi veščino odgledovanja z ustnic. Največ težav imajo pri izgovarjanju glasov v 

besedah, usvajanju besedišča, uporabi slovničnih pravil in pri oblikovanju povedi v smiselno 

celoto. Ovire kažejo tudi v slušni orientaciji. 

• Otroci z zmerno izgubo sluha 

Otroci z zmerno izgubo sluha imajo povprečno izgubo v govornem območju od 41 do 60 dB. 

Ti otroci imajo lahko obojestransko zmerno izgubo sluha, popolno ali najtežjo izgubo sluha na 

enem ušesu in so brez izgube na drugem. Pri sporazumevanju si pomagajo z odgledovanjem z 

ustnic. Njihovo usvajanje glasovnega govora je upočasnjeno, lahko imajo moteno vedenje in 

pridobivanje znanja. Ovirani sta prav tako tudi orientacija in telesna neodvisnost. 

• Otroci s težko izgubo sluha 

Otroci s težjo izgubo sluha imajo povprečno izgubo v govornem območju od 61 do 90 dB. Ti 

otroci imajo obojestransko težko izgubo sluha ali popolno izgubo na enem ušesu in zmerno 

izgubo na drugem. Pri njih je ovirano sporazumevanje, razumevanje in poslušanje govora. Ti 

otroci imajo lahko tudi motnje v vedenju, motnje pri pridobivanju znanja in pri prilagajanju na 

okolico. Slabši so lahko v orientaciji, vključevanju v družbo in pri telesni neodvisnosti. 
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Pri gluhih pa Kriterij za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s 

posebnimi potrebami (2015) navaja naslednjo razčlenitev: 

• Otroci z najtežjo izgubo sluha 

Otroci z najtežjo izgubo sluha imajo povprečno izgubo v govornem območju od 91 do 110 dB. 

Ti otroci imajo obojestransko najtežjo izgubo sluha in so funkcionalno gluhi. Govora ne slišijo 

in ne razumejo, tudi če je ojačan. Jezik in govor usvajajo primarno po vizualni poti, zelo 

upočasnjeno in okrnjeno pa tudi po slušni poti. Glasove slišijo popačeno in besede težje ločijo 

med seboj. Tudi če imajo slušni aparat, ti otroci ne morejo v celoti sprejemati govora. Pri njih 

je ovirano sporazumevanje, razumevanje in poslušanje govora; ovirane pa so tudi druge vrste 

poslušanja. Otroci s težko izgubo sluha so ovirani v orientaciji, telesni neodvisnosti in 

vključevanju v družbo. Nekateri izmed teh otrok primerno slišijo le z uporabo polževega vsadka 

ali z vsadkom v možgansko deblo. 

• Otroci s popolno izgubo sluha (povprečna izguba sluha v govornem območju nad 

110 dB) 

Otroci s popolno izgubo sluha ne ločijo niti dveh jakosti zvoka in prav tako niti dveh frekvenc. 

Ti otroci ne slišijo in ne razumejo govora, ne glede na njegovo jakost. Govora niso zmožni 

sprejemati niti s slušnim aparatom. Otroci imajo moteno sporazumevanje, razumevanje in 

poslušanje govora; ovirane so tudi druge vrste poslušanja. Otroci s popolno izgubo sluha imajo 

pogoste težave pri vedenju, orientaciji v prostoru in času, svoje vedenje težko prilagajajo 

okolici, težave imajo pri pridobivanju znanja. Ti otroci so ovirani v orientaciji, telesni 

neodvisnosti in pri vključevanju v družbo. Govor in jezik lahko dobro usvojijo le, če dovolj 

zgodaj dobijo polžev vsadek ali vsadek v možgansko deblo in ustrezno strokovno pomoč. 

Zavedati se moramo, da je pri gluhih in naglušnih najvažnejši organ za sprejemanje informacij 

njihovo oko, njihov prvi jezik pa je znakovni jezik. Ti otroci se lahko izražajo na več načinov, 

in sicer v znakovnem jeziku, s pisanjem, v pisni obliki, z govorom in s prstno abecedo. Zelo 

pomembno je tudi, da gluhega ali naglušnega otroka ustrezno rehabilitiramo, saj mu s tem 

ustvarimo možnosti za čim večje vključevanje v okolje. 

1.4.4 Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami imajo motnje pri usvajanju in razumevanju in seveda 

pri govornem izražanju. Motnje se posledično kažejo tudi na drugih področjih, kot so branje, 

pisanje in učenje v celoti (Pravilnik o organizaciji, 2003). Do petega leta starosti naj bi bile 
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govorne težave največkrat pogojene in ne obravnavane kot motnje. V vrtcu najpogosteje 

srečamo dislalijo (nepravilno izgovarjavo posameznih glasov), bebljanje (slovnično nepravilen 

in nepopoln govor) in jecljanje (motnja v ritmu govora) (Retuznik Bozovičar in Kranjc, 2010). 

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami imajo težave pri govornem izražanju in uporabi jezika. 

Za ustrezen govorno-jezikovni razvoj mora biti zagotovljeno normalno delovanje centralnega 

in perifernega živčnega sistema, razvita govorila in čutila, normalen kognitivni razvoj ter 

ustrezne govorne spodbude iz okolja. 

Nemec in Kranjc (2011) pravita, da so govorne funkcije napačni moteni izreki posameznih 

glasov, problem fonacije ter hitrosti in ritma govora. 

Jezikovne motnje pa American Speech Language Hearing Association (2009) opredeljuje kot 

oškodovano/okrnjeno razumevanje in uporabo pisnega in/ali drugega simbolnega sistema. 

Glede na govorno-jezikovne motnje razlikujemo (Opara, 2005): 

• Otroci z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami 

Otroci z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami od vrstnikov odstopajo le na enem področju – 

izgovarjava, semantika ali struktura. Uporabljajo lahko multimodalno in dopolnilno 

komunikacijo, z njuno uporabo se uspešno sporazumevajo in pridobivajo in izražajo znanje. 

Sposobni so tudi uporabljati pisno komunikacijo, vendar le z ustreznimi prilagoditvami. 

• Otroci z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami 

Otroci z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami težko komunicirajo s svojo okolico. 

Zaostanek v govorno-jezikovnem razvoju se kaže na več področjih – izgovarjava, morfologija, 

semantika in sintaksa. Uporabljajo lahko multimodalno nadomestno in dopolnilno 

komunikacijo. Njihova komunikacija je omejena. 

• Otroci s težjimi govorno-jezikovnimi motnjami 

Otroci s težjimi govorno-jezikovnimi motnjami so zelo omejeni v sporazumevanju, njihova 

komunikacija pa je vezana na osebe iz okolice. Ti otroci stalno potrebujejo vodenje in pomoč. 

Uporabljajo lahko enostavno nadomestno in dopolnilno komunikacijo; z njo se sporazumevajo 

z osebami iz njihove ožje okolice. 
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• Otroci s težkimi govorno-jezikovnimi motnjami 

Otroci s težkimi govorno-jezikovnimi motnjami se na situacijo le odzivajo, sporazumevajo se 

pretežno le s telesno govorico. Njihova uporaba nadomestne in dopolnilne komunikacije je 

omejena na ponavljajoče situacije in zadovoljevanje temeljnih potreb. Pri komunikaciji 

uporabljajo konkretne predmete. 

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami imajo posebnosti na področju jezika in govora, njihove 

intelektualne sposobnosti pa so ohranjene. 

1.4.5 Gibalno ovirani otroci 

Gibalno ovirani otroci imajo prirojene ali pridobljene okvare gibalnega aparata, centralnega ali 

perifernega živčevja. Njihova gibalna oviranost se kaže pri funkcionalnih in gibalnih motnjah. 

Tako ločimo naslednje vzroke za gibalno oviranost (Vovk-Ornik, 2015): 

• Okvare ali poškodbe gibalnega aparata – roke in noge – ki so prirojene ali pridobljene. 

Ti otroci so omejeni pri gibanju in rokovanju. 

• Okvara centralnega živčevja – možganov – povzroča cerebralno paralizo. Za to stanje 

so značilni slaba mišična kontrola, spastičnost in druge nevrološke motnje. 

• Periferna okvara, ki nastane zaradi okvare hrbtnega mozga pri različnih poškodbah. Pri 

periferni okvari so mišice, ki so pod poškodovanim predelom, ohromele. 

Z vidika razvoja ločimo štiri vrste gibalne oviranosti (Opara, 2005): 

• Lažje gibalno ovirani otroci 

Lažje gibalno ovirani otroci imajo motnje gibov, ki povzročajo lažjo funkcionalno motenost. 

Hodijo samostojno, težave pa imajo lahko pri teku, daljši hoji po nevarnem terenu. 

Nesamostojni so le pri opravilih, ki zahtevajo dobro spretnost rok. Pripomočkov sicer ne 

potrebujejo oziroma le pri nekaterih oblikah dela (posebna pisala, orodje, mize, stoli). 

• Zmerno gibalno ovirani otroci 

Zmerno gibalno ovirani otroci imajo motnje gibov, ki povzročajo funkcionalno motenost. 

Samostojno hodijo v zunanjem prostoru in na krajše razdalje. Težave imajo pri hoji po 

neravnem terenu in stopnicah. Za srednje in dolge razdalje uporabljajo prilagojeno kolo ali 

voziček za transport. Uporabljajo lahko tudi posebne čevlje, ortoze ali bergle. Fina motorika je 
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lahko zmerno motena. Ti otroci potrebujejo nadzor in pomoč pri zahtevnih opravilih. Lahko je 

tudi prisotna motnja kontrole izločanja. 

• Težje gibalno ovirani otroci 

Težje gibalno ovirani otroci imajo motnje gibanja, ki povzročajo težjo funkcionalno oviranost. 

Na krajše razdalje lahko hodijo samostojno, čeprav je ta hoja brez pripomočkov 

nefunkcionalna. Hoja po stopnicah za te otroke ni mogoča, fina motorika je motena in ovira 

dobro funkcijo rok. Potrebujejo stalno delno pomoč druge osebe, imajo morebitne motnje 

kontrole izločanja, ki zahtevajo iztiskanje mehurja. 

• Težko gibalno ovirani otroci 

Težko gibalno ovirani otroci imajo zelo hude motnje gibanja, zaradi katerih so popolnoma 

funkcionalno odvisni. Samostojno se ne morejo gibati, vendar lahko dosežejo samostojnost v 

gibanju z elektromotornim vozičkom. Njihova funkcionalnost rok je zelo majhna, možne so 

tudi posebne prilagoditve hranjenja s pomočjo sonde. Pri vseh opravilih so popolnoma odvisni 

od tuje pomoči, vendar se lahko delno hranijo tudi sami. Pri morebitnih motnjah kontrole 

izločanja za urejanje potrebujejo pomoč druge osebe. 

1.4.6 Dolgotrajno bolni otroci 

»Dolgotrajno bolni otroci so vsi otroci z dolgotrajnimi oziroma kroničnimi motnjami ter 

boleznimi, ki jih ovirajo pri šolskem delu. Dolgotrajna bolezen je tista, ki ne izzveni v treh 

mesecih.« (Opara, 2005) 

Med dolgotrajne bolezni spadajo kardiološke, endokrinološke, gastroenterološke, alergološke, 

revmatološke, nefrološke, pulmološke, onkološke, hematološke, dermatološke, psihiatrične in 

nevrološke bolezni in bolezni imunskih pomanjkljivosti. 

Otroci z dolgotrajno boleznijo so manj odporni in vitalni, imajo povprečno manj kondicije, 

imajo težave na področju socializacije in emocionalnega doživljanja ter vedenja. Stanje 

dolgotrajno bolnega otroka ima na pedagoški proces manjši vpliv, najpogostejša težava je daljša 

odsotnost zaradi bolezni. Pri vzgoji dolgotrajno bolnih otrok moramo biti pozorni na to, da jim 

obremenitve pravilno odmerimo in jim omogočimo vmesne premore (Vovk-Ornik, 2015). 
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1.4.7 Otroci z motnjami avtističnega spektra 

Motnja avtističnega spektra je nevrobiološko pogojena razvojna motnja, ki vpliva na vse vidike 

socialnega razvoja. Ta motnja zajema tri kritične komponente: motnje socialne interakcije, 

motnje komunikacije in motnje imaginacije (Werdonig, Vizjak Kure, Švaglič in drugi, 2014). 

Otroci z motnjami avtističnega spektra imajo kvalitativne težave na področju komunikacije, 

socialnih odnosov, spomina, učenja in razumevanja, čustvovanja in domišljije. Za otroke z 

motnjami avtističnega spektra je običajno, da imajo tudi še druge probleme, kot so: fobije, 

motnje spanja in hranjenja, togotni izbruhi in agresija, ki jo usmerjajo proti sebi. Njihove 

primanjkljaje pa lahko opazimo tudi na področju vedenja in aktivnosti; te primanjkljaje 

predvsem opazimo kot ponavljajoče se gibe in govor, nagnjenost k rutinam in ritualom ter 

neobičajne odzive za senzorne dražljaje (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 

2014). 

Glede na stopnjo izraženosti primanjkljajev otroka z motnjami avtističnega spektra ločimo 

otroke z avtističnimi motnjami, ki imajo lažji, zmerni ali težji primanjkljaj v socialni 

komunikaciji in socialni interakciji (Vovk-Ornik, 2015): 

• Lažji primanjkljaj v socialni komunikaciji in socialni interakciji 

Otroci z lažjimi primanjkljaji v socialni komunikaciji in socialni interakciji imajo težave pri 

navezovanju stikov, neustrezno se odzivajo na socialne pobude drugih in lahko kažejo zmanjšan 

interes za interakcijo z drugimi. Njihovi socialni odnosi so neustrezno vzpostavljeni, kažejo 

pomanjkanje vzajemnosti v komunikaciji, slabo integrirajo verbalno in neverbalno 

komunikacijo, težave pa imajo tudi pri prilagajanju vedenja socialnim okoliščinam. 

• Zmerni primanjkljaj v socialni komunikaciji in socialni interakciji 

Otroci z zmernimi primanjkljaji v socialni komunikaciji in socialni interakciji imajo 

primanjkljaje na področju verbalne in neverbalne socialne komunikacije. Omejeni so pri 

vzpostavljanju socialnih odnosov in se neustrezno odzivajo na socialne pobude drugih. Ti otroci 

zmanjšano izražajo svoje interese in čustva, neustrezno vzpostavljajo očesni stik, njihova 

govorica telesa je neobičajna, primanjkljaje pa kažejo tudi pri razumevanju in uporabi gest ter 

pri sodelovanju v simbolični igri. 
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• Težji primanjkljaj v socialni komunikaciji in socialni interakciji 

Otroci s težjimi primanjkljaji v socialni komunikaciji in socialni interakciji imajo pomembne 

primanjkljaje na področju verbalne in neverbalne socialne komunikacije, ki povzročajo motnje 

v njihovem funkcioniranju. Njihovo vzpostavljanje socialnih odnosov je zelo omejeno in 

minimalno se odzivajo na socialne pobude drugih. Za vrstnike ne pokažejo nobenega 

zanimanja, obrazna mimika in neverbalna komunikacija sta odsotni. 

Glede na stopnjo intenzivnosti pa ločimo tudi primanjkljaje na področju vedenja, interesov in 

aktivnosti (Vovk-Ornik, 2015): 

 Lažji primanjkljaji na področju vedenja, interesov in aktivnosti 

Otroci z lažjimi primanjkljaji na področju vedenja, interesov in aktivnosti imajo nefleksibilno 

vedenje, ki povzroča odstopanje v funkcioniranju na enem ali več področjih. Ti otroci imajo 

težave pri prehajanju med dejavnostmi, pri organizaciji in načrtovanju, kar pa tudi ovira njihovo 

samostojnost. 

• Zmerni primanjkljaji na področju vedenja, interesov in aktivnosti 

Otroci z zmernimi primanjkljaji na področju vedenja, interesov in aktivnosti imajo 

nefleksibilno vedenje, ki povzroča pomembna odstopanja pri prilagajanju na spremembe. Ti 

otroci so preveč okupirani z interesi, vedenji, ki se pojavljajo prepogosto. Ti otroci pogosto 

kažejo stisko, če morajo svoje vedenje prilagoditi okolju. 

• Težji primanjkljaji na področju vedenja, interesov in aktivnosti 

Otroci s težjimi primanjkljaji na področju vedenja, interesov in aktivnosti imajo nefleksibilno 

vedenje, ki povzroča zelo pomembna odstopanja pri prilagajanju na spremembe. Ti otroci so 

preveč okupirani z interesi, vedenji in to onemogoča njihovo delovanje na več področjih. Otroci 

občutijo zelo veliko stisko, če morajo svoje vedenje prilagoditi okolju. 

1.5 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

Razlike med skupinami otrok s posebnimi potrebami so zelo opazne. Opazimo jih v motoričnih, 

socialnih in kognitivnih sposobnostih, prav tako pa tudi v duševnem razvoju, komunikacijskih 

sposobnostih itd. Skupine otrok s posebnimi potrebami se razlikujejo v razmišljanju, v 

vsakdanjih odzivih, vendar lahko kot družba delujemo usklajeno. Razlike med nami nas tako 

bogatijo, nam dajejo nove izkušnje, priložnosti, da se učimo drug od drugega in da sprejemamo 
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medsebojno različnost. Zavedati se moramo, da imamo vsi svoje potrebe in se na isto situacijo 

odzovemo na drugačen način. Iz teh razlik med nami pa izhajajo različne 

vzgojno-izobraževalne potrebe otrok, ki lahko pogojujejo različne odzive v okolju. 

Predšolsko obdobje je za vsakega otroka zelo pomembno. To je obdobje, v katerem otrok 

razvija svoje motorične, kognitivne in socialne sposobnosti in spretnosti, svoje funkcije in 

procese, ki jih kasneje nadgradi. 

Predšolska vzgoja otrok s posebnimi potrebami izhaja iz njihove pravice do vzgoje in 

izobraževanja. Poudarek je na polnem razvoju otrokove osebnosti in utrjevanju spoštovanja 

otrokovih pravic in svoboščin; s tem se razvija strpnost, prijateljstvo in razumevanje med vsemi 

udeleženi. V vrtcu je treba ustvariti ustrezne razmere za otroke s posebnimi potrebami, kot so 

različne oblike druženja, igre in učenja z drugimi otroki (Konavec in drugi, 2006). 

Zelo pomembno je, da v predšolskem obdobju česa ne zamudimo, saj zamujeno kasneje težko 

nadomestimo. Seveda pa se otroci različno intenzivno razvijajo in kažejo različne zaostanke in 

odklone v svojem razvoju. Te zaostanke in odklone pa je treba čim hitreje prepoznati, da 

otrokom potem lahko zagotovimo optimalni razvoj. 

1.5.1 Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju 

Temeljni cilj usmeritve otrok s posebnimi potrebami je, da ima otrok možnosti najugodnejšega 

razvoja in napredka ter da doseže čim višjo stopnjo neodvisnosti (Uršič, 2015). 

Postopek usmerjanja se začne z vlogo staršev za usmerjanje otroka. Če otrok obiskuje vrtec in 

če strokovne delavke opazijo, da otrok odstopa od običajnega razvoja, starše s tem seznanijo in 

nudijo svojo pomoč. Ko Zavod Republike Slovenije za šolstvo pridobi vlogo staršev, vrtec 

zaprosi za poročilo o otroku, če le-to ni bilo poslano skupaj z zahtevkom. Sledi uvodni razgovor 

s svetovalcem Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, na katerega so povabljeni tudi starši. Na 

uvodnem razgovoru se povabljene seznani s poročilom vrtca, opiše se postopek usmerjanja, 

seznani z obstoječo zakonodajo, možnimi programi, v katere se lahko otroka usmeri, ter z 

obveznostmi vrtca in staršev v postopku do izdaje odločbe. Na razgovoru se napiše in podpiše 

tudi zapisnik. Po uvodnem razgovoru uradna oseba Zavoda Republike Slovenije za šolstvo 

pošlje komisiji za usmerjanje zahtevo za pričetek postopka usmerjanja, zraven pa predloži 

poročilo o otroku. Komisijo sestavljajo vzgojitelj, zdravnik pediater, psiholog in socialni 

delavec. Prisotna pa sta lahko tudi zdravnik ustrezne specialnosti in defektolog. Komisija za 

usmerjanje nato poda svoje strokovno mnenje, ki ga izdela na podlagi pedagoške, 
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specialnopedagoške, socialne, psihološke, medicinske in druge dokumentacije, pregleda otroka 

in pogovora s starši. Strokovno mnenje komisije je nato poslano uradni osebi na Zavodu 

Republike Slovenije za šolstvo in tudi staršem otroka. Starši imajo nato osem dni časa, da 

sporočijo morebitne pripombe. Po preteku osmih dni starši dobijo odločbo o usmeritvi (Opara, 

2005). Vrtec pa mora v roku 30 dni po prejemu odločbe o usmeritvi pripraviti individualiziran 

program. Pripravi ga strokovna skupina, ki jo določi ravnatelj/ravnateljica vrtca. Pri pripravi 

le-tega sodelujejo tudi starši. 

Odločba o usmerjanju je uradni dokument, ki po določilih Pravilnika o postopku usmerjanja 

otrok s posebnimi potrebami (2006) vsebuje: 

• program vzgoje in izobraževanja, v katerega se otrok usmerja, 

• vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire, motnje, 

• vrtec, v katerega se otrok vključi, 

• datum vključitve v vrtec, 

• rok za preverjanje ustreznosti usmeritve, ki ne sme biti daljši od treh let, 

• obseg in vrsto izvajanja dodatne strokovne pomoči, 

• pripomočke, ki so potrebni za vključitev otroka v program, 

• občasnega ali stalnega spremljevalca za fizično pomoč gibalno oviranemu otroku, 

• morebitno zmanjšanje števila otrok v oddelku glede na predpisane omejitve, 

• morebitne pravice, ki izhajajo iz 15. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami. 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2010) je navedel dva programa, v katera se 

lahko usmeri otroke s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju: 

• program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

• prilagojen program za predšolske otroke. 

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

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

namenjen otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca. Omenjeni 

program se lahko izvaja v vseh vrtcih, ne glede na potrebe otrok in staršev. Pri tem programu 

se uporablja Kurikulum za vrtce, prilagodi pa se izvajanje programa in se zagotovi dodatno 

strokovno pomoč. Redni kurikulum vrtca izvajajo vzgojitelji/vzgojiteljice in drugi strokovni 

delavci, za izvajanje dodatne strokovne pomoči pa lahko vrtec dobi strokovnjaka, ki je bil 
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določen na podlagi odločbe o usmeritvi. Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno, 

lahko pa tudi v manjši skupini. Prilagoditve in napotke za prilagoditev programa otroku s 

posebnimi potrebami vzgojitelj pridobi v Navodilih h Kurikulu za vrtce v programih s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami, 

sprejetih leta 2003. Otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v program za predšolske 

otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, pa je treba prilagoditi tudi 

prostor in pripomočke. Ker je ta program najmanjša stopnja prilagajanja otrokom s posebnimi 

potrebami, je namenjen manj zahtevnim otrokom s posebnimi potrebami, ki lahko dosegajo 

cilje kurikuluma, pa čeprav na različnih stopnjah. V ta program se lahko vključijo otroci z 

mejnimi intelektualnimi sposobnostmi, otroci z lažjimi in zmernimi motnjami v duševnem 

razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi 

motnjami, gibalno ovirani otroci, otroci z avtističnimi motnjami in dolgotrajno bolni otroci 

(Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, 

2013). 

Ob prisotnosti otroka s posebnimi potrebami se zmanjša normativ otrok v oddelku. V oddelek 

s prilagojenim programom in dodatno strokovno pomočjo sta lahko vključena dva otroka s 

posebnimi potrebami. V prvem starostnem obdobju je torej lahko od šest do dvanajst otrok, v 

drugem starostnem obdobju pa od šestnajst do dvaindvajset otrok (Zakon o vrtcih, 1996). 

1.5.3 Prilagojen program za predšolske otroke 

Prilagojen program za predšolske otroke je namenjen vsem otrokom s posebnimi potrebami, ki 

zaradi svojih posebnih potreb ne morejo biti vključeni v redni vrtec. Za te otroke je splošni 

Kurikulum za vrtce (1999) prezahteven, zato potrebujejo poseben, prilagojen kurikulum. Cilji 

in standardi v prilagojenem programu za predšolske otroke morajo biti osnovni, da jih otroci z 

zahtevnejšimi motnjami lahko dosežejo. Otroci v tem programu se predvsem usposabljajo za 

sodelovanje, samourejanje, različno verbalno in neverbalno komunikacijo ter razumevanje in 

upoštevanje pravil okolja. V tem programu je tudi veliko rehabilitacijskih vsebin, potrebne so 

večje ali manjše prostorske prilagoditve, pomembna je raba ustreznih pripomočkov in ustrezno 

usposobljen strokovni kader. V ta program so torej usmerjeni otroci z zmernimi, težjimi in 

težkimi motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci ter 

gibalno ovirani otroci (Opara, 2005). 

1.5.4 Individualiziran program 

Individualiziran program izdela skupina, ki jo imenuje ravnatelj, na podlagi poročila komisije 

za usmerjanje, ocene otrokovega funkcioniranja, lastnih opazovanj in poročil vzgojitelja ter 
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strokovnega tima. Zakon zahteva, da pri načrtovanju programa sodelujejo vsi, ki delajo z 

otrokom, in seveda tudi starši, saj so le-ti zelo pomemben dejavnik v otrokovem življenju (Čas, 

Kastelic, Šter, 2003). Na podlagi individualiziranega programa določijo oblike dela na 

posameznih področjih, način izvajanja dodatne strokovne pomoči, prehajanje med programi ter 

organizacijske, prostorske in časovne prilagoditve, ki bi jih otrok potreboval. Individualiziran 

program je treba izdelati tako za tiste otroke, ki so vključeni v program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, kot tudi za tiste otroke, ki so vključeni v prilagojen 

program za predšolske otroke. Žerovnik (2004) pa pravi, da je vsak otrok osebnost zase in zato 

moramo individualiziran program sestaviti glede na raven znanja, ki ga otrok premore, in glede 

na to, kaj želimo pri otroku doseči. Za otroke s posebnimi potrebami moramo predlagati tudi 

individualni program (ne le individualiziran program), pri čemer se določijo metode dela, 

uporaba posebnih pripomočkov in drugačno časovno obdobje za izvajanje dejavnosti. 

Strokovna skupina mora med šolskim letom individualiziran program prilagajati glede na 

napredek in razvoj otroka s posebnimi potrebami. Prav tako pa morajo ob koncu šolskega leta 

preveriti ustreznost programa in izdelati novega, ki bo uporabljen v naslednjem letu (Opara, 

2005). 

1.5.5 Prilagajanje vzgojno-izobraževalnega dela otrokom s posebnimi potrebami 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) pravi, da se otrokom s posebnimi 

potrebami lahko prilagaja vsebino, organizacijo in način dela. Prav tako se lahko prilagaja 

prostor in pripomočke; dolžnost javnega zavoda je, da otrokom to zagotovi. Otrokom s 

posebnimi potrebami pa se lahko dodeli tudi stalnega ali začasnega spremljevalca. 

Otroci s posebnimi potrebami (v vrtcu) potrebujejo za uresničevanje svojih 

vzgojno-izobraževalnih potreb prilagoditve na naslednjih področjih (Opara, 2005): 

• organizacija (sem štejemo predvsem zmanjševanje števila otrok v oddelku, 

zagotavljanje pripomočkov, prilagoditve obremenitev, pravilno odmerjene 

odmore/počitke in prilagoditve faz učenja), 

• način izvajanja programa. 

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

pomočjo za otroke s posebnimi potrebami (2003) pa so navedene tri prilagoditve, ki jih je treba 

omogočiti otrokom s posebnimi potrebami: 
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• časovne prilagoditve (pomembno je, da ima otrok dovolj časa, da lahko stvar opravi 

samostojno, dodaten čas za opisovanje, ponazoritve itd., dovolj časa za razumevanje, 

sprejem in predelavo informacij, predviden mora biti čas za nameščanje ortopedskih 

pripomočkov pri gibalno oviranem otroku, pomembno je, da imajo dovolj časa za 

osebno nego, predviden mora biti daljši čas za dokončanje aktivnosti …), 

• prilagoditve prostora (pomembna je fleksibilnost pri oblikovanju prostora, otroci 

morajo imeti dovolj osebnega prostora, robovi morajo biti zaščiteni, igrišče ne sme imeti 

ostrih robov, igrače morajo biti na stalnem mestu, vrata ne smejo biti odprta, za slepega 

morajo biti v prostoru primerne tipne oznake, pomembna je primerna osvetlitev, dostop 

do vrtca mora biti varen, ovire morajo biti odstranjene …), 

• prilagoditve izvajanja področij dejavnosti. 

Lipec, Jenko in Babnik (2015) pravijo, da je treba prilagoditi tudi informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo, saj le-ta domnevno pripomore k inkluzivni praksi. Dandanes 

informacijsko-komunikacijsko tehnologijo premalo uporabljamo, čeprav je pri delu z otroki 

zelo zaželena. 

1.6 INKLUZIJA 

Inkluzivna vzgoja in izobraževanje je pravica otrok do ustreznega, učinkovitega in pravičnega 

izobraževanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Pravica do inkluzivne vzgoje in 

izobraževanja omogoča otrokom, tistim, ki imajo posebne potrebe, in tistim, ki posebnih potreb 

nimajo, da se skupaj uspešno učijo, kar pomeni, da moramo pri tem upoštevati razlike med 

njimi (Kavkler, Clement Morrison in drugi, 2008). 

Ena od pomembnejših značilnosti inkluzije je, da omogoča vsakemu posamezniku, da sodeluje 

po svojih najboljših močeh, saj doseganje povprečnih dosežkov ni pogoj za vključitev v vzgojo 

in izobraževanje in širše okolje. Inkluzija daje vsakemu otroku občutek prispevanja k skupnosti 

in ob tem otroci doživljajo občutek sprejetosti in enakovrednosti. Ideja inkluzije je torej 

zavzemati se za sistem redne vzgoje in izobraževanja, ki se prilagaja različnostim otrok, saj naj 

bi to prispevalo k razvoju odprtih družb in posameznikov, ki so sposobni spoštljivega sobivanja 

in sodelovanja z »drugačnimi« (Lesar, 2009). 

Opara (2015) inkluzijo utemelji s tremi besedami, in sicer pravi, da je inkluzija: 

• edukacijska (posveča se individualizaciji, je v korist vsem otrokom), 

• socialna (spodbuja nediskriminacijo), 
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• ekonomska (manj stane, da se vsi otroci skupaj izobražujejo v enem vrtcu/šoli, kot pa 

da zanje ustanovimo poseben vrtec/šolo). 

Inkluzija je proces sprejemanja raznolikosti potreb med otroki, zmanjševanje in odstranjevanje 

izločanj v vzgoji in izobraževanju in je vključevanje sprememb in prilagajanja vsebin, 

pristopov, strukture, strategij. Inkluzijo lahko sprejmemo kot priložnost, da razvijemo boljšo 

družbo. Družbo, ki bo sprejemala raznolikost, ki bo stremela k inovativnemu izboljševanju 

pogojev in ki bi vsakemu otroku omogočala dostojanstvo in vključevanje (Kiswarday, 2014). 

1.6.1 Značilnosti inkluzije 

Za inkluzijo je značilno, da je nikoli končan proces, ki se ga vedno da izboljšati, okrepiti, 

dopolniti in prilagoditi socioekonomskim razmeram družbe. Pomembno pa je, da se inkluzijo 

prične razvijati čim prej. Osebe s posebnimi potrebami se lahko brez kakršnih koli problemov 

vključijo v vzgojno-izobraževalni proces, le ovire moramo odstraniti – ovire, ki preprečujejo 

uspešno vključevanje v šolsko/vrtčevsko in širše socialno okolje. Pri inkluziji ima vsakdo 

priložnost, da je prisoten v oddelku skupaj s svojimi vrstniki in da po svojih najboljših močeh 

prispeva k dosežkom in je uspešen. Za inkluzijo so pomembni dobra komunikacija, 

sodelovanje, sodelovalno učenje, možnost, da se otroci učijo drug od drugega, in možnost 

dokazovanja močnih področij pri vsakem otroku (Medveš, 2002, v Kavkler, 2009, str. 367). 

Otroci in učenci v vrtcih in šolah, kjer prakticirajo inkluzijo, dosegajo boljše izobraževalne 

dosežke, saj imajo možnost, da se učijo drug od drugega. V rednih šolah in vrtcih imajo 

učitelji/vzgojitelji tudi višja pričakovanja od otrok, ki jih vzgajajo in učijo – zato je pomembno, 

da jim ponudimo različno težavne naloge in dejavnosti, da ugotovimo njihove učne sposobnosti. 

Ena od pomembnih značilnosti inkluzije je tudi, da vrstniki, ki se šolajo z otroki s posebnimi 

potrebami, bolje razumejo raznolikost, drugačnost, saj poznajo njihova močna in šibka 

področja. Učijo pa se tudi strpnosti in kako pomagati drugim (Kavkler, 2008). 

1.6.2 Pogoji za uspeh inkluzije 

Sprejeti je treba nekatera nesporna dejstva, in sicer da se otroci med seboj razlikujejo po 

zmožnostih, spretnostih, etničnosti, velikosti, spolu, starosti, kulturnem ozadju, v osnovnem 

znanju ipd. Drugo dejstvo je, da se vsi otroci lahko učijo, vendar ne vsi enako hitro in na enak 

način – poudarjena je jasna potreba po spremembi sistema z namenom, da se konstruktivno 

odziva na prepoznane značilnosti otrok. Ideja inkluzije je tako namenjena vsem otrokom, ki 

doživljajo ovire pri učenju, socialni participaciji in zaradi tega večkrat izkušajo izključenost. 

Za udejanjanje inkluzije pa se morajo vsi zavedati, da bi se morali vrtci in šole prilagajati 

otrokom, ne pa pričakovati, da se le-ti prilagajajo zastarelemu sistemu vzgoje in izobraževanja 
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(Lesar, 2009). Pogoj, da lahko inkluzijo sploh začnemo izvajati, pa je uresničena socialna 

integracija. 

1.6.3 Socialna integracija – pogoj za inkluzijo 

Ker se otroci uče od odraslih, je zelo pomemben odnos, stališča odraslih do posameznika. To 

seveda velja tudi za vzgojitelja, ki je veliko časa z otroki in lahko s svojim odnosom in stališči 

v situaciji zelo raznolikih posameznikov socialno izključuje posameznika in kaže na 

nedemokratičnost, kar otroci kopirajo in seveda tudi prakticirajo. 

Ključni dejavnik, ki omogoča razvoj optimalne vključenosti otrok s posebnimi potrebami v 

socialno okolje, je socialna integracija. Osnovo za socialno integracijo tvorita poudarjanje 

socialnih odnosov pri vseh otrocih in poudarjanje socialnih odnosov vseh udeležencev v 

vzgojno-izobraževalnem sistemu. Socialna integracija naj bi bila nekakšen most med inkluzijo 

in integracijo, ki vodi do optimalnega vključevanja otrok v vzgojno-izobraževalni sistem, 

vsakodnevno vključevanje in delo (Kobal Grum in Kobal, 2009). 

• Socialna integracija temelji na preprečevanju socialne izključenosti 

Temeljni koncept je sprejemanje in razumevanje različnosti in preprečevanje socialne 

izključenosti. Otroci, ki doživljajo socialno izključenost v zgodnjem obdobju, izkušajo 

nepopravljive posledice v svojem nadaljnjem razvoju (Kobal Grum in Kobal, 2009). 

• Socialna integracija je temelj demokratične družbe 

Socialna integracija in inkluzija sta vrednosti demokracij, ki sprejemajo načela 

multikulturnosti, antirasizma in kulturnega napredka. Za socialno integracijo otrok s posebnimi 

potrebami moramo slednjim zagotoviti boljše možnosti za razvoj in učenje z vrstniki v 

vzgojno-izobraževalnem sistemu (Kobal Grum in Kobal, 2009). 

• Socialna integracija je odvisna od politične volje države 

Poznamo tri prevladujoče modele uveljavljanja socialne integracije otrok s posebnimi 

potrebami, to so pasivni (separatni) model socialne integracije, zdravorazumsko-asimilacijski 

model socialne integracije in aktivni (inkluzivni) model socialne integracije (Kobal Grum in 

Kobal, 2009). 

• Socialna integracija je zrcalo učinkovitosti izobraževalnega sistema 
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Socialna integracija otrok s posebnimi potrebami je najučinkovitejša v vzgojno-izobraževalnih 

zavodih, ki imajo socialno integrirane vse otroke (Kobal Grum in Kobal, 2009). 

• Socialna integracija je temelj učne uspešnosti in optimalnega psihosocialnega 

razvoja otrok 

Socialna integracija prispeva k boljšim medosebnim odnosom in tudi k razvoju stabilnejše 

samopodobe in samospoštovanja ter seveda k višji učni uspešnosti (Guralnick, 1999; Jenkins, 

Odom, Speltz, 1989; Thomas, Walker, Webb, 1995, v Kobal Grum in Kobal, 2009). 

Za otroke s posebnimi potrebami v vrtcu je pomembno, da se vključujejo v vse skupne 

dejavnosti s sovrstniki in da so socialnointegracijske dejavnosti nadaljevane kontinuirano tudi 

ob prehodu v šolo. Pomembno je tudi, da vzgojitelji, učitelji, specialni pedagogi in drugi 

strokovni delavci med seboj sodelujejo in se povezujejo. Naloga vrtca in kasneje tudi šole je, 

da otroke pripravijo na medsebojne interakcije, na sožitje in razumevanje med njimi in na 

sprejemanje sovrstnikov s posebnimi potrebami kot enakovrednih članov skupnosti (Lebarič, 

Kobal Grum, 2006). 

1.7 STALIŠČA 

Stališča so ena od temeljnih poglavij socialne in politične psihologije. So osnova za 

razumevanje predsodkov in stereotipov. Zasidrana so v duševnosti ljudi in vplivajo na njihovo 

vedenje, preko katerega pa lahko o njih le sklepamo in posredno opazujemo. Stališča so celote 

prepričanj, čustev in vrednostnih ocen v odnosu do različnih socialnih situacij in objektov. So 

del osebnosti, ki vplivajo na različne družbene procese, usmerjajo našo pozornost, vplivajo na 

mišljenje, presoje in ocene (Kompare, Stražinar, Dogša, Vec, Curk, 2012). Pečjak (1995) pravi, 

da so stališča nekakšne dispozicije za pozitivno ali negativno odgovarjanje na neki objekt, 

osebo, institucijo ali dogodek. 

Stališča so sestavljena iz treh komponent. To so tri osnovne duševne funkcije, ki jih realno ne 

moremo ločiti (Nastran Ule, 1997): 

• spoznavna ali kognitivna komponenta, 

• čustvena ali emotivna komponenta, 

• dejavnostna ali konativna komponenta. 

Spoznavna oziroma kognitivna komponenta temelji na znanjih, spoznanjih, informacijah o 

objektu, osebi ali situaciji. Ta spoznanja so pogosto izkrivljena zaradi raznih zunanjih ali 
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notranjih dejavnikov. Čustvena ali emotivna komponenta so pozitivna ali negativna čustva, ki 

jih vzbujajo določene osebe in situacije, ki lahko osebo privlačijo ali odbijajo od objekta ali 

posameznika. Po navadi sta kognitivna in emotivna komponenta med seboj usklajeni. 

Dejavnostna ali konativna komponenta pa je težnja posameznika, da deluje na določen način, 

je pripravljenost posameznika za delovanje, ne za dejavnost samo (Nastran Ule, 1997). 

Stališča pridobivamo skozi socializacijo, so notranje strukture, ki jih oblikujemo in 

preoblikujemo skozi naše celotno življenje. Na oblikovanje in preoblikovanje naših stališč 

vplivajo trije najpomembnejši dejavniki: 

• skupinska pripadnost – predvsem skupni vrednostni sistem primarnih in referenčnih 

skupin, ki jim oseba želi pripadati ali že pripada, 

• informacije in znanje – to pridobimo iz različnih množičnih komunikacijskih sredstev, 

pomembno je predvsem pri oblikovanju tistih stališč, ki jih ne moremo pridobiti preko 

lastnih izkušenj, 

• osebne značilnosti – sem štejemo neposredne izkušnje in znanje, samopodobo in 

samozaupanje (Nastran Ule, 1997). 

Poznamo različne klasifikacije stališč. Stališča lahko ločimo glede na pomembnost, lahko so 

središčna ali obrobna, lahko so bolj ali manj ekstremna. Ločimo jih tudi glede na smer – lahko 

so pozitivna ali negativna – in na obseg – splošna ali specifična. Razlikujemo jih lahko tudi po 

stopnji kompleksnosti in diferenciranosti. Med našimi stališči se pogosto pojavijo neskladja 

med komponentami stališč, med stališči in med stališči in vedenjem. To prinaša notranjo 

napetost, ki jo želimo čim prej odpraviti in ponovno vzpostaviti ravnotežje. Zato pride do 

spremembe stališč, komponente stališča ali vedenja. Bolj ekstremna in kompleksna stališča se 

težje spreminjajo kot manj ekstremna in manj kompleksna. Sprememba stališča skoraj nujno 

vodi k spremembi vedenja (Nastran Ule, 1997). Spremembe stališč vzgojiteljic naj bi bile 

povezane s programi informiranja, z izkušnjami in pogostim vključevanjem v neposredno delo 

z otroki in z oblikovanjem zaupanja v svoje delo, v timsko delo in vase. Vzgojitelji so z otrokom 

časovno dalj kot njegova družina in zato je zelo pomembno, kakšna stališča si o njih oblikujejo. 

Na proces oblikovanja stališč vzgojiteljev vpliva več dejavnikov, ki povezujejo njihovo celotno 

osebnost. Proces oblikovanja stališč vključuje njihovo poznavanje zakonitosti otrokovega 

razvoja, ki je odvisno od akademskega znanja in izkušenj. Poklicne izkušnje lahko bogatijo naš 

odnos do otrok in dela, lahko pa pripomorejo k rutinskemu in posplošenemu sprejemanju težav, 

ki se pojavljajo v skupini. Tako lahko otroka s posebnimi potrebami obravnavajo brez posebne 
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pozornosti, njegove težave oziroma njegove potrebe pa določijo (tipizirajo) glede na prejšnje 

izkušnje. Posledično je otrok lahko označen kot agresiven, nespreten, jokav, moteč, vsiljiv itd. 

in postane izstopajoč otrok (Žnidaršič, 2003). 

1.7.1 Obstoječa stališča do vključevanja otrok s posebnimi potrebami v vrtec 

Prebivalci Slovenije imajo še zmeraj zelo različna mnenja/stališča o tem, kaj je za otroke s 

posebnimi potrebami najbolje – da so vključeni v redni vrtec ali v specialne ustanove oziroma 

razvojne oddelke v vrtcu. Menijo, da če se otroci s posebnimi potrebami vključijo v specialne 

ustanove, imajo tam strokovni delavci več izkušenj in akademskega znanja in jim lahko nudijo 

več pomoči, prilagoditev, otroci pa tako ne doživljajo čustvenih težav (Pretnar, 2012). Veliko 

vzgojiteljev zmotno meni, da otroku, ki je vključen v program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, pripada dodatna strokovna pomoč in da lahko dejavnosti ostanejo 

enake kot prej. Zavedati se moramo, da moramo otroku prilagoditi vse dejavnosti, če je to 

potrebno. Pri samem procesu bo zelo verjetno osvojil drugačne cilje kot otroci brez posebnih 

potreb, imel bo drugačne priložnosti za učenje, drugačna preverjanja, spodbude, motivacijo itd. 

(Logar, 2010). Vzgojitelji in ostali pedagoški/strokovni delavci imajo do otrok s posebnimi 

potrebami na začetku lahko negativna stališča in predstave, saj pri samem študiju niso dobili 

dovolj znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami. Veliko vzgojiteljev se boji, da bi otroku 

s posebnimi potrebami namenjali večino svojega časa in pri tem pozabili na ostale otroke 

(Blaznik Cvetko, 2006). Pretnar (2012) pravi, da je razvijanje pozitivnih stališč in dejanske 

naklonjenosti do otrok s posebnimi potrebami zapleten postopek, ki je pogojen z delovanjem 

več dejavnikov hkrati, to so: življenjske izkušnje z ljudmi, dogodki, pogostost stikov z otroki s 

posebnimi potrebami, osebne lastnosti in drugo. 

Vzgojitelj neposredno vpliva na medsebojne odnose med otroki s posebnimi potrebami in otroki 

brez posebnih potreb. Njegova stališča, dejanja, poglede itd. otroci ponotranjajo in posledično 

kažejo v svojem vedenju. Zato mora najprej vzgojitelj sprejeti otroka s posebnimi potrebami in 

šele potem bodo otroka sprejeli tudi drugi otroci (Blaznik Cvetko, 2006). Nekateri vzgojitelji 

se otrok s posebnimi potrebami otepajo in bojijo, ker jih niso pripravljeni vzgajati, niso ustrezno 

usposobljeni, nimajo podpore ravnatelja ali drugih strokovnih delavcev. Bojijo se tudi večje 

količine dela, večje psihične obremenitve, pritiska staršev, večjega nadzora, večjega števila 

sestankov in obiskov pa tudi, da bodo drugi otroci na račun tega zapostavljeni. Veliko oviro 

predstavljajo tudi neprimerno okolje in oprema ter slabo sodelovanje z drugimi delavci. Veliko 

stisko vzgojitelji pri poučevanju otrok s posebnimi potrebami doživljajo zaradi skrbi, da niso 

dovolj uspešni oziroma tako uspešni, kot bi si želeli. Pogosto doživljajo občutek 
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neučinkovitosti, pomanjkljive usposobljenosti, preobremenjenosti ipd. (Trtnik Herlec, 2002). 

Ni pa vse odvisno le od vzgojiteljev; zavedati se moramo, da je pomembna tudi inkluzivna 

klima v vrtcu in vloga vodstva. Vodstvo s svojim razumevanjem in pozitivno naravnanostjo 

pomaga pri iskanju možnosti in poti za čim bolj kakovostno vzgojo otrok s posebnimi potrebami 

(Čas, Kastelic, Šter, 2003). 

Zavedati se moramo, da so otroci s posebnimi potrebami najranljivejša skupina, zato je njihovo 

vključevanje v širšo družbo zelo pomembno. Naša družba se mora zavedati svojega deleža v 

življenju teh oseb. Za otroke s posebnimi potrebami moramo ustvariti ustrezne pogoje za 

socialno integracijo. Otrokom s posebnimi potrebami moramo omogočiti možnosti za 

najugodnejši razvoj in napredek. Vendar naša družba ni pripravljena na integracijo, kaj šele na 

inkluzijo; do otrok s posebnimi potrebami ima veliko ljudi zelo negativna stališča. Vendar če 

bi se stališča spreminjala hitreje in ustrezneje, bi bila družba in seveda tudi posamezniki v manj 

kritičnem položaju in bi na otroke s posebnimi potrebami gledali na bolj pozitiven način – 

potrebujemo inkluzivno družbo. Vedeti moramo, da če želimo otrokom omogočiti boljše 

možnosti za razvoj, potem jih moramo vključiti v svoje dogajanje, moramo jih spoznati. 
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2 CILJ DIPLOMSKEGA DELA 

Cilj raziskave je analiza odnosa vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do otrok s posebnimi 

potrebami ter njihovih stališč do kognitivnih, socialnih, motoričnih sposobnosti otrok v inkluziji 

in do inkluzije na splošno. 

Glede na zastavljeni cilj sem postavila naslednje raziskovalne hipoteze. 

2.1 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

H1: Elementi znotraj kompozitne spremenljivke stališč do inkluzije med vzgojitelji in 

pomočniki vzgojiteljev se ne razporejajo enakomerno. 

H2: Odnos vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do otrok se razlikuje glede na skupino OPP. 

H3: Stališča vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do motoričnih sposobnosti otrok se 

razlikujejo glede na skupino OPP. 

H4: Stališča vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do socialnih sposobnosti otrok se 

razlikujejo glede na skupino OPP. 

H5: Stališča vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do kognitivnih sposobnosti otrok se 

razlikujejo glede na skupino OPP.  
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3 METODOLOGIJA 

3.1 RAZISKOVALNI VZOREC 

 

Slika 3.1: Število moških in žensk v vzorcu. 

 

V vzorec je bilo vključenih 90 oseb, od tega je bilo 45 (50 %) vzgojiteljic in vzgojiteljev in 45 

(50 %) pomočnic vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, ki so zaposleni v gorenjskih vrtcih, 

katerih želja je bila ostati anonimni. Iz rezultatov je razvidno, da je večina anketirancev 

ženskega spola (95,5 %) in le 4,5 % je moškega spola, kar je realna slika zaposlenih v vrtcih. 

 

  

Slika 3.2: Prikaz izobrazbe respondentov. 

 

Rezultati so razkrili, da ima 44,44 % respondentov opravljeno srednješolsko izobrazbo, 

17,77 % respondentov ima višjo strokovno šolo, 23,33 % respondentov ima visoko šolo ali 
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univerzo in 14,44 % ima opravljen magisterij. Vsi respondenti imajo opravljeno izobrazbo 

smeri predšolska vzgoja. 

Podobno izobrazbeno sliko lahko najdemo tudi po drugih regijah zaradi višanja izobrazbenih 

zahtev za delo vzgojitelja. Največji delež srednješolske izobrazbe predstavljajo pomočniki 

vzgojitelji, kar predstavlja zakonski minimum za pomočnika. Glede na značilnosti vzorca 

opisani predstavljajo sicer majhen, a kompetenten vzorec za oceno stališč. 

 

Slika 3.3: Prikaz delovne dobe anketirancev v povezavi z delovnim mestom. 

 

Iz rezultatov je razvidno, da ima največ (28,8 %) anketirancev skupaj 21–30 let delovne dobe, 

najmanj (5,6 %) pa več kot 31 let. Največ vzgojiteljic in vzgojiteljev ima 21–30 let delovne 

dobe in najmanj 0–3 leta delovne dobe ter tudi več kot 31 let delovne dobe. Pomočnice in 

pomočniki vzgojiteljic in vzgojiteljev imajo v največji meri 11–20 let delovne dobe in v 

najmanjši meri več kot 31 let delovne dobe. Torej ima večina respondentov že izkušnje z 

inkluzijo in to ocenjujejo na podlagi lastnih spoznanj. 

Tabela 3.1: Prikaz stališč vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do inkluzije 
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vzgojiteljev 

Opazimo lahko, da se stališča med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev malenkostno 

razlikujejo, vendar so si še vedno zelo podobna, enotna. Zato jih lahko imamo na podlagi 

ugotovljenega za enovito skupino, ki vpliva na potek inkluzije v vrtcu. 

Statistični preizkus pomembnosti razlik med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev je pokazal, 

da je P (0,567) > 0,05. 

3.2 SPREMENLJIVKE 

Neodvisne spremenljivke: 

‒ spol anketirancev, 

‒ starost anketirancev, 

‒ stopnja izobrazbe anketirancev, 

‒ stiki z otroki s posebnimi potrebami, 

‒ delovna doba anketirancev, 

‒ število otrok s posebnimi potrebami, ki jih je anketiranec vzgajal (predhodne izkušnje). 

Odvisne spremenljivke predstavljajo: 

‒ Stališča vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do inkluzije, ki jih sestavlja vsota ocen 

stališč od 1. do 13. trditve vprašalnika. 

‒ Stališča o odnosu vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do otrok s posebnimi 

potrebami, ki jih sestavlja vsota ocen stališč od 14. do 26. trditve vprašalnika. 

‒ Stališča do motoričnih sposobnosti otrok s posebnimi potrebami, ki jih sestavlja vsota 

ocen stališč od 27. do 39. trditve vprašalnika. 

‒ Stališča do socialnih sposobnosti otrok s posebnimi potrebami, ki jih sestavlja vsota 

ocen stališč od 40. do 52. trditve vprašalnika. 

‒ Stališča do kognitivnih sposobnosti otrok s posebnimi potrebami, ki jih sestavlja vsota 

ocen stališč od 53. do 65. trditve vprašalnika. 

3.2.1 Vrednotenje spremenljivk 

Spremenljivke na lestvici stališč so predvsem ordinalne, saj lahko vrednost razdelim glede na 

stopnjo strinjanja. Trditve lestvice stališč se vrednotijo na 5-stopenjski skali (Likertova 

lestvica), kjer pomeni »se popolnoma strinjam« 5 točk, »se v glavnem strinjam« 4 točke, »ne 

vem, se ne morem odločiti« 3 točke, »se v glavnem ne strinjam« 2 točki in »se sploh ne 

strinjam« 1 točko. 
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3.2.2 Merski instrument 

Za zbiranje podatkov o stališčih vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do inkluzije otrok s 

posebnimi potrebami v vrtec je bila uporabljena avtorsko sestavljena lestvica stališč. Lestvica 

stališč obsega 65 trditev in uvodni del, ki vsebuje podatke o starosti, spolu, delovni dobi, 

izobrazbi in izkušnjah z otroki s posebnimi potrebami. 

Lestvica je sestavljena iz petih vsebinskih sklopov: področje odnosa vzgojiteljev in 

pomočnikov vzgojiteljev do inkluzije (13 trditev), področje odnosa vzgojiteljev in pomočnikov 

vzgojiteljev do otrok s posebnimi potrebami (13 trditev), področje odnosa vzgojiteljev in 

pomočnikov vzgojiteljev do motoričnih sposobnosti otrok s posebnimi potrebami (13 trditev), 

področje odnosa vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do socialnih sposobnosti otrok s 

posebnimi potrebami (13 trditev) in področje odnosa vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev 

do kognitivnih sposobnosti otrok s posebnimi potrebami (13 trditev). 

3.2.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Lestvica stališč je bila izvedena marca 2018. Vprašalniki so bili osebno razdeljeni v gorenjske 

vrtce. Anketiranci so lestvice stališč reševali anonimno, saj vprašalnik ni vseboval osebnih 

podatkov. 

Pridobljeni podatki so bili obdelani s pomočjo programa Microsoft Excel in predstavljeni v 

tabelah in grafih. Podatki vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev so med seboj primerjani in 

statistično testirani glede na delovno mesto s pomočjo programa Excel. Statistično testiranje 

sem opravila s pomočjo Hi-kvadrat testa z nivojem tveganja 0,05.  
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

4.1 GLOBALNI PRIKAZ REZULTATOV 

Tabela 4.1: Globalni prikaz statistike vseh sklopov in elementov 

  

INKLUZIJA 

 

ODNOS DO OPP 

MOTORIČNE 

SPOSOBNOSTI 

SOCIALNE 

SPOSOBNOSTI 

KOGNITIVNE 

SPOSOBNOSTI 

N M sigma N M sigma N M sigma N M sigma N M sigma 

RESPONDENTI 90 3,512 0,054 90 4,119 0,224 90 3,510 0,673 90 3,371 0,302 90 3,509 0,379 

 

Globalni rezultati oziroma povprečni rezultati vseh sklopov in njihovih elementov so pokazali, 

da imajo respondenti dokaj pozitivno stališče do inkluzije, do otrok s posebnimi potrebami in 

do motoričnih, socialnih in kognitivnih sposobnosti otrok s posebnimi potrebami. 

Respondenti so svoje stališče do inkluzije skupaj ovrednotili s 3,512, z 0,054 razpršenosti 

odgovorov. Povprečen rezultat njihovega odnosa do otrok s posebnimi potrebami je bil 

ovrednoten s 4,119 in z 0,224 razpršenosti odgovorov. Motorične, socialne in kognitivne 

sposobnosti otrok s posebnimi potrebami so bile dokaj podobno ovrednotene. Najpozitivnejše 

so bile ovrednotene motorične sposobnosti otrok s posebnimi potrebami, in sicer s 3,510 in z 

0,673 razpršenosti odgovorov. Sledijo jim kognitivne sposobnosti s 3,509 in z 0,379 

razpršenosti odgovorov. Najslabše povprečje med vsemi sklopi pa so dobile socialne 

sposobnosti otrok s posebnimi potrebami s 3,371 aritmetične sredine in z 0,302 razpršenosti 

odgovorov. 

4.2 REZULTATI STALIŠČ – ODNOS DO INKLUZIJE 

 

Tabela 4.2: Prikaz statistike za odnos respondentov do inkluzije 

 
N M sigma 

1 Inkluzija je proces, ki je 

namenjen vsem. 
90 3,696 0,130 

2 Nimam pomislekov o 

uresničevanju inkluzije v 

vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah. 

90 3,520 0,006 

3 Stališča 

vzgojitelja/pomočnika 

90 3,778 0,188 
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vzgojitelja so pozitivna 

do inkluzije. 

  N M sigma 

4 Inkluzija je 

najustreznejša usmeritev 

za otroka s posebnimi 

potrebami. 

90 3,720 0,147 

5 Seznanjena sem z 

zakonskimi uredbami in 

predpisi, ki urejajo 

izobraževanje otrok s 

posebnimi potrebami. 

90 3,598 0,060 

6 Starši otrok s posebnimi 

potrebami zelo dobro 

sodelujejo s pedagoškimi 

delavci. 

90 3,927 0,293 

7 

 

Inkluzija omogoča 

napredek vsem otrokom. 
90 3,781 0,190 

8 Vsi otroci s posebnimi 

potrebami bi morali biti 

vključeni v (redni) vrtec. 

90 2,869 0,454 

9 V oddelku z otrokom s 

posebnimi potrebami 

vzgojitelj vsem otrokom 

posveča dovolj 

pozornosti. 

90 2,408 0,780 

10 Otroci s posebnimi 

potrebami v rednih 

oddelkih hitreje 

napredujejo na 

socialnem področju. 

90 3,581 0,049 

11 Otroci s posebnimi 

potrebami v rednih 

oddelkih hitreje 

napredujejo na 

kognitivnem področju. 

90 3,648 0,095 

12 Otroci s posebnimi 

potrebami v rednih 

oddelkih hitreje 

90 3,450 0,043 
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napredujejo v motoričnih 

sposobnostih. 

  N M sigma 

13 Otroci s posebnimi 

potrebami v rednih 

oddelkih hitreje 

napredujejo v 

komunikaciji. 

90 3,679 0,117 

POVPREČJE 90 3,512 0,054 

 

V tabeli 4.2 so prikazani rezultati stališča respondentov do inkluzije. Že na prvi pogled lahko 

opazimo, da so rezultati dokaj pozitivni. Celoten sklop je bil ovrednoten s 3,512, z 0,054 

razpršenosti odgovorov. Najpozitivnejše ovrednotena trditev je bila šesta trditev – starši otrok 

s posebnimi potrebami zelo dobro sodelujejo s pedagoškimi delavci. Ovrednotena je bila s 

3,927, z 0,293 razpršenosti odgovorov. Najslabše ovrednoteni trditvi v celem sklopu sta bili 

osma trditev – vsi otroci s posebnimi potrebami bi morali biti vključeni v (redni) vrtec – in 

deveta trditev – v oddelku z otrokom s posebnimi potrebami vzgojitelj vsem otrokom posveča 

dovolj pozornosti. Osma trditev je bila ovrednotena z 2,869, z 0,454 razpršenosti odgovorov. 

Deveta trditev pa je bila ovrednotena z 2,408, z 0,780 razpršenosti odgovorov. 

Menim, da sta bili ti dve trditvi tako negativno ovrednoteni predvsem zaradi nevednosti in 

negotovosti respondentov. Ko so pedagoški delavci premalo obveščeni, izobraženi o otrocih s 

posebnimi potrebami, se zelo hitro pojavijo negativna stališča do otrok s posebnimi potrebami. 

4.3 REZULTATI STALIŠČ – ODNOS DO RAZLIČNIH SKUPIN OTROK S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

Tabela 4.3: Odnos respondentov do posamezne skupine otrok s posebnimi potrebami 

Odnos do otrok s 

posebnimi 

potrebami 

N M sigma 

Gibalno ovirani 

otroci 

90 4,299 0,341 

Slepi in slabovidni 

otroci 

90 4,181 0,352 
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 N M sigma 

Gluhi in naglušni 

otroci 

90 4,229 0,333 

Otroci z motnjami v 

duševnem razvoju 

90 3,937 0,316 

Otroci z govorno- 

-jezikovno motnjo 

90 4,337 0,350 

Otroci z motnjo 

avtističnega spektra 

90 4,034 0,334 

Dolgotrajno bolni 

otroci 

90 4,334 0,239 

POVPREČJE 90 4,119 0,224 

 

Opazimo lahko, da imajo respondenti na splošno zelo pozitiven odnos do otrok s posebnimi 

potrebami, kar je zelo presenetljivo. Aritmetična sredina odgovorov respondentov 

(vzgojiteljic/vzgojiteljev in pomočnic vzgojiteljic/pomočnikov vzgojiteljev) je 4,119, z 0,224 

razpršenosti odgovorov. Vendar se odnos respondentov do otrok s posebnimi potrebami 

razlikuje glede na skupino. Do vseh skupin, razen do otrok z motnjo avtističnega spektra in do 

otrok z motnjami v duševnem razvoju, je bil odnos respondentov nadpovprečen. 

Najpozitivnejše mnenje respondentov se kaže pri otrocih z govorno-jezikovno motnjo, in sicer 

z aritmetično sredino 4,337 in z 0,352 razpršenosti odgovorov. Nato sledijo dolgotrajno bolni 

otroci, ki so jih respondenti ovrednotili s 4,334 in z 0,239 razpršenosti odgovorov. Tej skupini 

otrok sledijo gibalno ovirani otroci s povprečjem 4,299 in z 0,341 razpršenosti odgovorov. 

Gluhi in naglušni otroci so bili ovrednoteni s 4,229 in z 0,333 razpršenosti odgovorov. Slepi in 

slabovidni otroci so bili ovrednoteni s 4,181 in 0,352 razpršenosti odgovorov. Otroci z motnjo 

avtističnega spektra so bili ovrednoteni s 4,034 in z 0,334 razpršenosti odgovorov. Najslabše 

ovrednoteni pa so bili otroci z motnjami v duševnem razvoju z aritmetično sredino 3,937, z 

0,316 standardnega odklona. 

Glede sprejemanja različnih skupin otrok s posebnimi potrebami so respondenti pokazali zelo 

pozitivna mnenja, kar je bilo zelo presenetljivo, saj je veliko respondentov pripisalo, da je delo 

z otroki s posebnimi potrebami zelo stresno. Menim, da so respondenti pokazali zelo pozitivno 

mnenje predvsem zaradi njihovih izkušenj. 
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Otroci z govorno-jezikovno motnjo so bili najpozitivnejše ovrednoteni predvsem zato, ker 

njihova motnja ne vpliva na njihovo duševno ali telesno stanje – delo z njimi ni preveč stresno. 

Pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju in pri otrocih z motnjami avtističnega spektra pa so 

strokovni delavci lahko velikokrat v dilemi, saj ne vejo, kako naj z njimi delajo, so negotovi 

vase – mogoče so premalo poučeni o tej skupini otrok ali pa se jim delo z njimi zdi prezahtevno, 

preveč stresno. Ti dve skupini sta zelo kompleksni in verjetno prežeti s strahom vzgojiteljev. 

4.4 REZULTATI STALIŠČ – MOTORIČNE SPOSOBNOSTI OTROK S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

Tabela 4.4: Odnos respondentov do motoričnih sposobnosti otrok s posebnimi potrebami 

Odnos do otrok s 

posebnimi 

potrebami 

N M sigma 

Gibalno ovirani 

otroci 

90 2,221 0,063 

Slepi in slabovidni 

otroci 

90 3,130 0,049 

Gluhi in naglušni 

otroci 

90 4,119 0,028 

Otroci z motnjami v 

duševnem razvoju 

90 3,356 0,299 

Otroci z govorno- 

-jezikovnimi 

motnjami 

90 4,414 0,065 

Otroci z motnjami 

avtističnega spektra 

90 3,902 0,067 

Dolgotrajno bolni 

otroci 

90 3,434 0,058 

POVPREČJE 90 3,510 0,673 

 

Povprečni rezultati odnosa respondentov do motoričnih sposobnosti otrok s posebnimi 

potrebami so bili dokaj pozitivni. Pokazali so, da se respondenti pri večini trditev niso mogli 

opredeliti. Celoten sklop trditev je bil ovrednoten s 3,510, z 0,673 razpršenosti odgovorov. 
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Stališče do motoričnih sposobnosti je nadpovprečno pri gluhih in naglušnih otrocih, otrocih z 

govorno-jezikovno motnjo in pri otrocih z motnjo avtističnega spektra. Pri ostalih skupinah pa 

je podpovprečno, kar je tudi precej realna slika njihovih telesnih zmožnosti. To hkrati pomeni, 

da te skupine potrebujejo več prilagoditev pri motoričnih dejavnostih. 

Najpozitivnejše mnenje so ponovno dobili otroci z govorno-jezikovno motnjo. Respondenti so 

jih ovrednotili s 4,414 in z 0,065 razpršenosti odgovorov. Gluhi in naglušni otroci so bili 

ovrednoteni s 4,119, z 0,028 razpršenosti odgovorov. Otroci z motnjami avtističnega spektra so 

bili ovrednoteni s 3,902 in z 0,067 razpršenosti odgovorov. Sledijo jim dolgotrajno bolni otroci 

s 3,434 in z 0,058 razpršenosti odgovorov. Otroci z motnjami v duševnem razvoju so bili 

ovrednoteni s 3,356 in z 0,299 razpršenosti odgovorov. Slepi in slabovidni otroci so bili 

ovrednoteni s 3,130 in z 0,049 razpršenosti odgovorov. Najbolj negativno ovrednotena skupina 

otrok s posebnimi potrebami pa so bili gibalno ovirani otroci z aritmetično sredino 2,221 in z 

0,063 standardnega odklona. 

Mislim, da so bili otroci z govorno-jezikovno motnjo najpozitivnejše ovrednoteni predvsem 

zato, ker njihova motnja ne vpliva na njihovo grobo ali fino motoriko. Ti otroci lahko še vedno 

izvajajo vse naravne oblike gibanja in še več. Zaradi tega so bili tudi gibalno ovirani otroci tako 

negativno ovrednoteni. Njihova motnja močno vpliva na njihovo fino in grobo motoriko. 

Gibalno ovirani otroci imajo lahko velike težave tudi z izvajanjem naravnih oblik gibanja. 

4.5 REZULTATI STALIŠČ – SOCIALNE SPOSOBNOSTI OTROK S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

Tabela 4.5: Odnos respondentov do socialnih sposobnosti otrok s posebnimi potrebami 

Odnos do otrok s 

posebnimi 

potrebami 

N M sigma 

Gibalno ovirani 

otroci 

90 3,485 0,086 

Slepi in slabovidni 

otroci 

90 3,531 0,120 

Gluhi in naglušni 

otroci 

90 3,316 0,112 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Krelj Ema; diplomsko delo 

~ 37 ~ 

 

 N M sigma 

Otroci z motnjami v 

duševnem razvoju 

90 2,922 0,032 

Otroci z govorno- 

-jezikovnimi 

motnjami 

90 3,820 0,225 

Otroci z motnjami 

avtističnega spektra 

90 2,969 0,125 

Dolgotrajno bolni 

otroci 

90 3,552 0,004 

POVPREČJE 90 3,371 0,302 

 

Aritmetična sredina sklopa o socialnih sposobnostih otrok s posebnimi potrebami je 3,371, z 

0,302 standardnega odklona. Tudi pri tem sklopu lahko opazimo, da so respondenti imeli malo 

težav z odločanjem, saj je aritmetična sredina dokaj nizka – pričakovan je bil pozitivnejši 

rezultat. 

Stališče do socialnih sposobnosti je nadpovprečno pri slepih in slabovidnih otrocih, otrocih z 

govorno-jezikovno motnjo in pri dolgotrajno bolnih otrocih. Pri ostalih skupinah je 

podpovprečno. To pomeni, da te skupine potrebujejo več socialne podpore in več spodbud pri 

vključevanju v družbo. 

Opazimo lahko, da imajo respondenti ponovno najpozitivnejše mnenje o otrocih z 

govorno-jezikovnimi motnjami z aritmetično sredino 3,820 in z 0,225 standardnega odklona. 

Sledijo jim dolgotrajno bolni otroci s 3,552 in z 0,004 razpršenosti odgovorov. Slepi in 

slabovidni so bili ovrednoteni s 3,531 in z 0,120 razpršenosti odgovorov. Gibalno ovirani otroci 

so pridobili 3,485, z 0,086 razpršenosti odgovorov, gluhi in naglušni otroci pa so bili 

ovrednoteni s 3,316 in z 0,112 razpršenosti odgovorov. Otroci z motnjo avtističnega spektra so 

bili ovrednoteni z 2,969, z 0,125 razpršenosti odgovorov. Najslabše ovrednotena skupina otrok 

s posebnimi potrebami pa so otroci z motnjami v duševnem razvoju z aritmetično sredino 2,922 

in z 0,032 standardnega odklona. 

Da so bili otroci z govorno-jezikovno motnjo tako pozitivno ovrednoteni, je bilo kar 

presenetljivo. Ti otroci imajo težave s sporazumevanjem in izražanjem, kar vpliva tudi na 
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njihove socialne sposobnosti. Otroci z motnjami v duševnem razvoju so bili najverjetneje tako 

negativno ovrednoteni predvsem zato, ker se težko prilagajajo okolici, imajo šibko motivacijo 

za lastno aktivnost in kratkotrajno pozornost. 

4.6 REZULTATI STALIŠČ – KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI OTROK S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

Tabela 4.6: Odnos respondentov do kognitivnih sposobnosti otrok s posebnimi potrebami 

Odnos do otrok s 

posebnimi 

potrebami 

N M sigma 

Gibalno ovirani 

otroci 

90 4,081 0,022 

Slepi in slabovidni 

otroci 

90 3,345 0,027 

Gluhi in naglušni 

otroci 

90 3,569 0,218 

Otroci z motnjami v 

duševnem razvoju 

90 2,839 0,044 

Otroci z govorno- 

-jezikovnimi 

motnjami 

90 3,637 0,256 

Otroci z motnjami 

avtističnega spektra 

90 3,246 0,086 

Dolgotrajno bolni 

otroci 

90 3,847 0,118 

POVPREČJE 90 3,509 0,379 

 

Tudi tukaj lahko opazimo težavno opredeljevanje respondentov. Aritmetična sredina celotnega 

sklopa je 3,509 z 0,379 razpršenosti odgovorov. 

Stališče do kognitivnih sposobnosti je nadpovprečno pri gibalno oviranih otrocih, gluhih in 

naglušnih otrocih, otrocih z govorno-jezikovno motnjo in pri dolgotrajno bolnih otrocih. Pri 
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ostalih skupinah je podpovprečno. To pomeni, da te skupine potrebujejo več spodbud na 

kognitivnem področju kot ostali otroci s posebnimi potrebami. 

Pri kognitivnih sposobnostih otrok s posebnimi potrebami so respondenti najpozitivnejše 

ovrednotili gibalno ovirane otroke – z aritmetično sredino 4,081 in z 0,022 razpršenosti 

odgovorov. Dolgotrajno bolni otroci so bili ovrednoteni s 3,847 z 0,118 razpršenosti 

odgovorov. Otroci z govorno-jezikovno motnjo so bili ovrednoteni s 3,637 z 0,256 razpršenosti 

odgovorov. Gluhi in naglušni otroci so bili ovrednoteni s 3,569 z 0,218 razpršenosti odgovorov. 

Sledijo jim slepi in slabovidni otroci z aritmetično sredino 3,345 z 0,027 razpršenosti 

odgovorov. Otroci z motnjami avtističnega spektra so bili ovrednoteni s 3,246 z 0,086 

razpršenosti odgovorov. Najslabše ovrednotena skupina otrok s posebnimi potrebami pa so bili 

otroci z motnjami v duševnem razvoju z aritmetično sredino 2,839 in z 0,044 razpršenosti 

odgovorov. 

Gibalno ovirani otroci so bili najpozitivnejše ovrednoteni predvsem zato, ker v vrtcih ne 

opažamo težje ali težko gibalno oviranih otrok. To pomeni, da strokovni delavci z njimi nimajo 

veliko izkušenj, da v redni vrtec prihajajo le lažje gibalno ovirani otroci in zmerno gibalno 

ovirani otroci. Njihova motnja vpliva le na njihove motorične sposobnosti, ne pa tudi na 

kognitivne. Otroci z motnjami v duševnem razvoju so bili najbolj negativno ovrednoteni 

verjetno predvsem zaradi tega, ker imajo zmanjšano kognitivno funkcioniranje, zmanjšana je 

tudi njihova sposobnost posploševanja in razmišljajo le na konkretni ravni.  
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4.7 PREVERJANJE HIPOTEZ 

4.7.1 Rezultati preverjanja prve hipoteze 

H1: Elementi znotraj kompozitne spremenljivke stališč do inkluzije med vzgojitelji in 

pomočniki vzgojiteljev se ne razporejajo enakomerno. 

Tabela 4.7: Rezultati obdelave podatkov o stališčih vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do 

inkluzije otrok s posebnimi potrebami 

 
M sigma Hi2 

1 Inkluzija je proces, ki je 

namenjen vsem. 
3,696 0,130  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,003 

2 Nimam pomislekov o 

uresničevanju inkluzije v 

vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah. 

3,520 0,006 

3 Stališča 

vzgojitelja/pomočnika 

vzgojitelja so pozitivna 

do inkluzije. 

3,778 0,188 

4 Inkluzija je 

najustreznejša usmeritev 

za otroka s posebnimi 

potrebami. 

3,720 0,147 

5 Seznanjena sem z 

zakonskimi uredbami in 

predpisi, ki urejajo 

izobraževanje otrok s 

posebnimi potrebami. 

3,598 0,060 

6 Starši otrok s posebnimi 

potrebami zelo dobro 

sodelujejo s pedagoškimi 

delavci. 

3,927 0,293 

7 

 

Inkluzija omogoča 

napredek vsem otrokom. 
3,781 0,190 

8 Vsi otroci s posebnimi 

potrebami bi morali biti 

vključeni v (redni) vrtec. 

2,869 0,454 

9 V oddelku z otrokom s 

posebnimi potrebami 

vzgojitelj vsem otrokom 

2,408 0,780  
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posveča dovolj 

pozornosti. 

  M sigma 

10 Otroci s posebnimi 

potrebami v rednih 

oddelkih hitreje 

napredujejo na 

socialnem področju. 

3,581 0,049 

11 Otroci s posebnimi 

potrebami v rednih 

oddelkih hitreje 

napredujejo na 

kognitivnem področju. 

3,648 0,095 

12 Otroci s posebnimi 

potrebami v rednih 

oddelkih hitreje 

napredujejo v motoričnih 

sposobnostih. 

3,450 0,043 

13 Otroci s posebnimi 

potrebami v rednih 

oddelkih hitreje 

napredujejo v 

komunikaciji. 

3,679 0,117 

POVPREČJE 3,512 0,054 

 

Rezultat Hi-kvadrata kaže, da je Hi2 < 0,05 za kompozitno spremenljivko stališč do inkluzije. 

Na podlagi tega lahko hipotezo potrdimo – elementi znotraj kompozitne spremenljivke stališča 

do inkluzije med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev se ne razporejajo enakomerno. 

Med stališči o posameznih elementih se pojavljajo statistično pomembne razlike, kar pomeni, 

da so stališča do nekaterih elementov bolj pozitivna, do drugih pa bolj negativna. Tako 

odstopata predvsem osma – vsi otroci s posebnimi potrebami bi morali biti vključeni v (redni) 

vrtec – in deveta trditev – v oddelku z otrokom s posebnimi potrebami vzgojitelj vsem otrokom 

posveča dovolj pozornosti. 
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4.7.2 Rezultati preverjanja druge hipoteze 

H2: Odnos vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do otrok se razlikuje glede na skupino 

OPP. 

Tabela 4.8: Rezultati obdelave podatkov o stališčih vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do 

odnosa do otrok s posebnimi potrebami 

 M sigma Hi2 

Gibalno ovirani 

otroci 

4,299 0,341  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,143 

Slepi in 

slabovidni 

otroci 

4,181 0,352 

Gluhi in 

naglušni otroci 

4,229 0,333 

Otroci z 

motnjami v 

duševnem 

razvoju 

3,937 0,316 

Otroci z 

govorno- 

-jezikovnimi 

motnjami 

4,337 0,3505 

Otroci z 

motnjami 

avtističnega 

spektra 

4,034 0,334 

Dolgotrajno 

bolni otroci 

4,334 0,239 

POVPREČJE 4,119 0,224 

 

Rezultati kažejo, da je Hi2 > 0,05 za spremenljivko stališč do odnosa do otrok s posebnimi 

potrebami. Hi-kvadrat test je pokazal, da imajo respondenti pozitivna stališča do vseh skupin 
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otrok s posebnimi potrebami in med njimi ne delajo statistično pomembnih razlik. To lahko 

prav tako pripišemo dobrim izkušnjam, strokovnosti in fleksibilnosti. 

Hipotezo tako lahko ovržemo in na njeno mesto postavimo novo. Odnos vzgojiteljev in 

pomočnikov vzgojiteljev do otrok s posebnimi potrebami se ne razlikuje glede na skupino 

OPP – to lahko pripisujemo njihovi strokovnosti in nepristranskosti do otrok. 

4.7.3 Rezultati preverjanja tretje hipoteze 

H3: Stališča vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do motoričnih sposobnosti otrok se 

razlikujejo glede na skupino OPP. 

Tabela 4.9: Rezultati obdelave podatkov o stališčih vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do 

motoričnih sposobnosti otrok s posebnimi potrebami 

 M sigma Hi2 

Gibalno ovirani 

otroci 

2,221 0,063  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,499 

Slepi in 

slabovidni 

otroci 

3,130 0,049 

Gluhi in 

naglušni otroci 

4,119 0,028 

Otroci z 

motnjami v 

duševnem 

razvoju 

3,356 0,299 

Otroci z 

govorno- 

-jezikovnimi 

motnjami 

4,414 0,065 

Otroci z 

motnjami 

avtističnega 

spektra 

3,902 0,067 
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 M sigma 

Dolgotrajno 

bolni otroci 

3,434 0,058 

POVPREČJE 3,510 0,673 

 

Po pregledu tabele lahko opazimo, da je Hi2 > 0,05 za spremenljivko stališč vzgojiteljev in 

pomočnikov vzgojiteljev do motoričnih sposobnosti otrok s posebnimi potrebami. Sicer lahko 

opazimo, da so respondenti gibalno ovirane otroke ovrednotili dokaj negativno, vendar to ni 

bilo statistično pomembno. Opazimo lahko, da so nekatere skupine ovrednotene dokaj 

negotovo, kar lahko pripisujemo izkušnjam respondentov ali celo izobrazbi. 

Hipotezo lahko potemtakem ovržemo in postavimo novo. Stališča vzgojiteljev in pomočnikov 

vzgojiteljev do motoričnih sposobnosti otrok se ne razlikujejo glede na skupino OPP. 

Respondenti lahko glede na njihove izkušnje dobro realizirajo motorične in finomotorične 

naloge, ki jih predvideva kurikul z vsemi skupinami otrok. 

4.7.4 Rezultati preverjanja četrte hipoteze 

H4: Stališča vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do socialnih sposobnosti otrok se 

razlikujejo glede na skupino OPP. 

Tabela 4.10: Rezultati obdelave podatkov o stališčih vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do 

socialnih sposobnosti otrok s posebnimi potrebami 

 M sigma Hi2 

Gibalno ovirani 

otroci 

3,485 0,086  

 

 

 

 

 

 

 

0,014 

Slepi in 

slabovidni 

otroci 

3,531 0,120 

Gluhi in 

naglušni otroci 

3,316 0,112 

Otroci z 

motnjami v 

duševnem 

razvoju 

2,922 0,032 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Krelj Ema; diplomsko delo 

~ 45 ~ 

 

 M sigma  

Otroci z 

govorno- 

-jezikovnimi 

motnjami 

3,820 0,225  

Otroci z 

motnjami 

avtističnega 

spektra 

2,969 0,125 

Dolgotrajno 

bolni otroci 

3,552 0,004 

POVPREČJE 3,371 0,302 

 

Opazimo lahko, da je Hi2 < 0,05 za spremenljivko stališč vzgojiteljev in pomočnikov 

vzgojiteljev do socialnih sposobnosti otrok s posebnimi potrebami. Na podlagi tega lahko četrto 

hipotezo potrdimo in rečemo, da se stališča vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do 

socialnih sposobnosti otrok statistično pomembno razlikujejo glede na skupino OPP. 

Razlike med skupinami nastanejo že zaradi vrste in stopnje motnje. Veliko je pa je odvisno tudi 

od otroka samega in seveda od spodbud, ki jih pridobiva v svojem ožjem in širšem okolju. 

4.7.5 Rezultati preverjanja pete hipoteze 

H5: Stališča vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do kognitivnih sposobnosti otrok se 

razlikujejo glede na skupino OPP. 

Tabela 4.11: Rezultati obdelave podatkov o stališčih vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do 

kognitivnih sposobnosti otrok s posebnimi potrebami 

 M sigma Hi2 

Gibalno ovirani 

otroci 

4,081 0,022  

 

 

 

 

Slepi in 

slabovidni 

otroci 

3,345 0,027 
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 M sigma  

 

 

 

 

 

0,377 

Gluhi in 

naglušni otroci 

3,569 0,218 

Otroci z 

motnjami v 

duševnem 

razvoju 

2,839 0,044 

Otroci z 

govorno- 

-jezikovnimi 

motnjami 

3,637 0,256 

Otroci z 

motnjami 

avtističnega 

spektra 

3,246 0,086 

Dolgotrajno 

bolni otroci 

3,847 0,118 

POVPREČJE 3,509 0,379 

 

Tudi peto hipotezo lahko na podlagi rezultatov ovržemo, saj je Hi2 > 0,05 za spremenljivko 

stališč vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do kognitivnih sposobnosti otrok s posebnimi 

potrebami. Ker je bila hipoteza ovržena, lahko na njeno mesto postavimo novo. Stališča 

vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do kognitivnih sposobnosti otrok se ne razlikujejo 

glede na skupino OPP. To lahko pripisujemo dobrim izkušnjam respondentov z otroki s 

posebnimi potrebami. 
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Pregled vseh rezultatov je prikazal, da so bile skoraj vse hipoteze ovržene, saj so bile razlike 

med rezultati premajhne, da bi bile lahko statistično pomembne – dve hipotezi sta bili sprejeti, 

tri pa so bile ovržene. Na njihovo mesto se lahko postavijo nove. 

H1: Elementi znotraj kompozitne spremenljivke stališč do inkluzije med vzgojitelji in 

pomočniki vzgojiteljev se ne razporejajo enakomerno. 

H2: Odnos vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do otrok se ne razlikuje glede na skupino 

OPP. 

H3: Stališča vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do motoričnih sposobnosti otrok se 

statistično pomembno ne razlikujejo glede na skupino OPP. 

H4: Stališča vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do socialnih sposobnosti otrok se 

statistično pomembno razlikujejo glede na skupino OPP. 

H5: Stališča vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do kognitivnih sposobnosti otrok se 

statistično pomembno ne razlikujejo glede na skupino OPP.  
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5 ZAKLJUČEK 

Raziskava se posveča problemu stališč vzgojiteljic/vzgojiteljev in pomočnic 

vzgojiteljic/pomočnikov vzgojiteljev do inkluzije otrok s posebnimi potrebami v (redni) vrtec. 

Opisala sem različne vrste in stopnje otrok s posebnimi potrebami, njihove posebnosti in 

značilnosti, zakonske osnove, postopek pridobitve odločbe itd. 

V raziskavo je bilo vključenih 90 anketirancev, od tega je bilo 50 % (45) 

vzgojiteljic/vzgojiteljev in 50 % (45) pomočnic vzgojiteljic/pomočnikov vzgojiteljev. V 

opravljeni raziskavi se je izkazalo, da so tako vzgojiteljice/vzgojitelji kot tudi pomočnice 

vzgojiteljic/pomočniki vzgojiteljev otrokom s posebnimi potrebami zelo naklonjeni. Obe 

skupini sta imeli zelo podobne rezultate pri vseh področjih in pri vseh vrstah otrok s posebnimi 

potrebami. Pri motoričnih sposobnostih so najslabše rezultate pridobili gibalno ovirani otroci, 

kar je bilo pričakovano. Pri socialnih sposobnostih so najslabše rezultate pridobili otroci z 

motnjami v duševnem razvoju, pri kognitivnih sposobnostih pa so najslabše rezultate prav tako 

pridobili otroci z motnjami v duševnem razvoju. 

Respondenti so na trditev, da bi jih otrok s posebnimi potrebami lahko marsikaj naučil, 

odgovorili zelo pozitivno. To pomeni, da so se vzgojiteljice/vzgojitelji in pomočnice 

vzgojiteljic/pomočniki vzgojiteljev pripravljeni dodatno izobraževati in izpopolnjevati svojo 

izobrazbo v dobrobit otroka. 

Opaziti je, da pri obeh skupinah izobrazba ni imela nekega močnega vpliva na njihova stališča. 

Respondenti se prav tako zavedajo sposobnosti, omejitev in prednosti otrok s posebnimi 

potrebami. 

Čeprav sem v svojo raziskavo vključila 90 anketirancev, menim, da bi bilo bolje, če bi izbrala 

večje število vključenih in tudi več različnih vrtcev, s čimer bi bili rezultati raziskave še bolj 

realni. Menim, da bomo morali temo spremljati še naprej, saj v vrtec prihajajo mlajše generacije 

vzgojiteljic/vzgojiteljev in pomočnic vzgojiteljic/pomočnikov vzgojiteljev, ki bodo v vrtec 

prinesli drugačno energijo, nova spoznanja in ideje. So pa vrtci, ki so bili vključeni v raziskavo, 

na zelo dobri poti vključevanja otrok s posebnimi potrebami v svoje okolje in življenje. 
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7 PRILOGA 

Lestvica stališč za vzgojitelje in pomočnike vzgojitelje  

STALIŠČA VZGOJITELJEV IN POMOČNIKOV VZGOJITELJEV DO INKLUZIJE 

OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTEC 

Pozdravljeni! 

Sem študentka dodiplomskega študija predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Z 

lestvico stališč želim pridobiti podatke o vključevanju otrok s posebnimi potrebami v redni 

oddelek v vrtcu. Prosim Vas, da si vzamete nekaj časa in ga izpolnite. Za Vaš čas se iskreno 

zahvaljujem. 

Ema Krelj 

 

1. Spol:  M   Ž 

 

2. Vaša starost: ________ 

 

 

3. Vaša delovna doba v vzgojno varstvenem zavodu: __________________ 

 

 

4. Vaša stopnja izobrazbe: _________________________________________ 

 

 

5. Ali imate v svojem oddelku otroka s posebnimi potrebami? 

 

DA   NE 
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Prosim, da vsako trditev natančno preberete in odgovorite tako, da izberete enega 

izmed odgovorov na lestvici. Izbirate lahko med naslednjimi odgovori: 

 

SE SPLOH 

NE 

STRINJAM 

(1) 

SE V 

GLAVNEM 

NE 

STRINJAM 

(2) 

NE VEM, SE 

NE MOREM 

ODLOČITI 

(3) 

SE V 

GLAVNEM 

STRINJAM 

(4) 

SE 

POPOLNOMA 

STRINJAM 

(5) 

 

 

STALIŠČA DO INKLUZIJE 

 

 
 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1. Inkluzija je proces, 

ki je namenjen vsem. 

     

2. Nimam pomislekov 

o uresničevanju 

inkluzije v vzgojno-

izobraževalnih 

ustanovah. 

     

3. Stališča 

vzgojitelja/pomočnika 

vzgojitelja so 

pozitivna do inkluzije 

     

4. Inkluzija je 

najustreznejša 

usmeritev za otroka s 

posebnimi potrebami. 

     

5. Seznanjena sem z 

zakonskimi uredbami 

in predpisi, ki urejajo 

izobraževanje otrok s 

posebnimi potrebami. 

     

6. Starši otrok s 

posebnimi potrebami 

zelo dobro sodelujejo 
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z pedagoškimi 

delavci. 

7. Inkluzija omogoča 

napredek vsem 

otrokom. 

     

8. Vsi otroci s 

posebnimi potrebami 

bi morali biti 

vključeni v (redni) 

vrtec. 

     

9. V oddelku, z 

otrokom s posebnimi 

potrebami, vzgojitelj 

vsem otrokom 

posveča dovolj 

pozornosti. 

     

10. Otroci s 

posebnimi potrebami 

v rednih oddelkih 

hitreje napredujejo na 

socialnem področju. 

     

11. Otroci s 

posebnimi potrebami 

v rednih oddelkih 

hitreje napredujejo na 

kognitivnem 

področju. 

     

12. Otroci s 

posebnimi potrebami 

v rednih oddelkih 

hitreje napredujejo v 

motoričnih 

sposobnostih. 

     

13. Otroci s 

posebnimi potrebami 

v rednih oddelkih 

hitreje napredujejo v 

komunikaciji. 
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ODNOS VZGOJITELJA IN POMOČNIKA VZGOJITELJA DO OTROK S 

POSEBNIMI POTREBAMI 

 

 
 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

14. Otrok s 

posebnimi potrebami 

je enakovreden 

otroku brez PP. 

     

15. Sprejel bi 

gibalno oviranega 

otroka. 

     

16. Sprejel bi 

slepega/slabovidnega 

otroka. 

     

17. Sprejel bi 

gluhega/naglušnega 

otroka. 

     

18. Sprejel bi otroka 

z govorno-jezikovno 

motnjo. 

     

19. Sprejel bi otroka 

z motnjami v 

duševnem razvoju. 

     

20.  Sprejel bi otroka 

z motnjo avtističnega 

spektra. 

     

21. Sprejel bi 

dolgotrajno bolnega 

otroka. 

     

22. Otrok s 

posebnimi potrebami 

me lahko marsikaj 

nauči. 

     

23. Otrok s 

posebnimi potrebami 

je vključen v vse 

dejavnosti kurikula. 

     

24. Otrok s 

posebnimi potrebami  

potrebuje veliko 

pomoči. 
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25. Do otroka s 

posebnimi potrebami 

moramo biti strpni. 

     

26. Delo z otrokom s 

posebnimi potrebami 

ni stresno. 

     

 

__________________________________________________________________ 

Prosim, da vsako trditev natančno preberete in odgovorite tako, da v vsak kvadratek 

napišete številko od 1 do 5, pri čemer 5 pomeni »se popolnoma strinjam«, 4 »se v glavnem 

strinjam«, 3 »ne vem, se ne morem odločiti«, 2 »se v glavnem ne strinjam«, 1 »se sploh ne 

strinjam«. 

 

STALIŠČA DO MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI OTROK S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

 gibalno 

oviran otrok 

slep/slaboviden 

otrok 

gluh/naglušen 

otrok 

otrok z 

motnjami 

v 

duševnem 

razvoju 

otrok z 

govorno-

jezikovno 

motnjo 

otrok z 

motnjo 

avtističnega 

spektra 

dolgotrajno 

bolan otrok 

27. Otrok 

hitro teče. 

       

28. Otrok 

skače.  

       

29. Otrok 

se plazi. 

       

30. Otrok 

naredi 

preval 

naprej. 

       

31. Otrok 

hodi po 

vseh 

štirih. 

       

32. Otrok 

stoji na 

eni nogi. 
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33. Otrok 

reže s 

škarjami. 

       

34. Otrok 

je močan. 

       

35. Otrok 

je gibčen. 

       

36. Otrok 

se nauči 

voziti 

kolo. 

       

37. Otrok 

drži želeni 

položaj.  

       

38. Otrok 

odda in 

sprejme 

silo 

(ujame in 

vrže 

žogo). 

       

39. Otrok 

se nauči 

plavati. 

       

 

STALIŠČA DO SOCIALNIH SPOSOBNOSTI OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

 gibalno 

oviran 

otrok 

slep/slaboviden 

otrok 

gluh/naglušen 

otrok 

otrok z 

motnjami 

v 

duševnem 

razvoju 

otrok z 

govorno-

jezikovno 

motnjo 

otrok z 

motnjo 

avtističnega 

spektra 

dolgotrajno 

bolan otrok 

40. Otrok 

brez težav 

najde 

prijatelje. 

       

41. Otrok je 

v oddelku 

sprejet. 

       

42. Otrok 

vzpostavlja 

boljše 

odnose z 

       



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Krelj Ema; diplomsko delo 

~ 59 ~ 

 

vrstniki brez 

PP. 

43. Otrok se 

igra 

individualno. 

       

44. Otrok 

naveže dobre 

socialne 

stike z 

drugimi 

otroki. 

       

45. Otroka 

se vrstniki 

brez PP  nebi 

bali. 

       

46. Otrok se 

zaveda 

svojih čustev 

in čustev 

drugih. 

       

47. Otrok 

razvije 

pozitivno 

samopodobo 

       

48. Otrok 

vljudno 

komunicira. 

       

49. Otrok je 

empatičen. 

       

50. Otrok 

obvladuje 

svoja čustva. 

       

51. Otrok je 

samostojen. 

       

52. Otrok 

sporoča 

svoje 

potrebe in 

ideje. 

       

 

STALIŠČA DO KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI OTROK S POSEBNIMI 

POTREBAMI 
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 gibalno 

oviran 

otrok 

slep/slaboviden 

otrok 

gluh/naglušen 

otrok 

otrok z 

motnjami 

v 

duševnem 

razvoju 

otrok z 

govorno-

jezikovno 

motnjo 

otrok z 

motnjo 

avtističnega 

spektra 

dolgotrajno 

bolan otrok 

53. Otrok ima 

dober spomin. 

       

54. Otrok, pri 

učenju, 

potrebuje več 

pomoči. 

       

55. Otrok 

ohranja 

pozornost. 

       

56. Otrok 

upošteva 

pravila. 

       

57. Otrok je 

zmožen hoditi 

v redno šolo. 

       

58. Otrok je 

zmožen, ko 

odraste, imeti 

redno službo. 

       

59. Otrok 

dobro šteje. 

       

60. Otrok je 

motiviran za 

delo. 

       

61. Otrok 

nima težav pri 

hitrem 

poimenovanju 

predmetov. 

       

62.  Otrok 

nima težav z 

učenjem 

abecede. 

       

63. Otrok 

rešuje 

enostavne 

problemske 

situacije. 
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64. Otrok se 

orientira v 

prostoru in 

času. 

       

65. Otrok 

prepoznava 

podobnosti. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


