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POVZETEK 

Rezilientnost vključuje učinkovito premagovanje dolgotrajnejših težav, soočanje s stresnimi 

situacijami in reagiranje nanje s proaktivnim vedenjem, ki omogoča uspešno spoprijemanje s 

težavami/stresom. V vzgojno-izobraževalni ustanovi, kot je vrtec, vzgojitelj s svojim zgledom 

in pristopom lahko prispeva k razvoju otrokove rezilientnosti, zato je pomembno, da jo 

vzgojitelj skozi profesionalni razvoj sam razvija in jo spodbuja pri otrocih. 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, v kolikšni meri vzgojitelji menijo, da na razvoj rezilientnost 

v vrtcu vplivajo pogoji in klima vrtčevskega kolektiva, kompetentnost vzgojiteljev za vodenje 

aktivnosti, ki spodbujajo otrokovo rezilientnost, ter kakšno je njihovo mnenje o razvijanju 

rezilientnosti in pripravljenost spodbujanja le-te pri otrocih. Ugotavljala sem tudi, ali se 

omenjena mnenja vzgojiteljev spreminjajo glede na faze njihovega profesionalnega razvoja. 

Na podlagi odgovorov 101 vzgojitelja na anketni Vprašalnik o učiteljevi/vzgojiteljevi 

pripravljenosti za spodbujanje rezilientnosti otrok sem ugotovila, da vzgojitelji menijo, da so 

precej kompetentni za izvajanje programov za spodbujanje rezilientnosti v vrtcu in da njihova 

pripravljenost spodbujanja razvoja rezilientnosti ni bistveno odvisna od zagotavljanja pogojev 

vrtca. Vzgojitelji so ocenili, da je znotraj vrtčevskega kolektiva ustvarjena precej prijetna 

klima, ki vpliva na dobre medsebojne odnose in pogoje dela zaposlenih, kar pripomore k 

razvijanju rezilientnosti. Prav tako vzgojitelji podajajo precej pozitivno mnenje o 

rezilientnosti in ocenjujejo, da je takšna tudi njihova pripravljenost spodbujanja razvoja 

rezilientnosti pri otrocih.  Našteta mnenja vzgojiteljev niso pogojena s fazami profesionalnega 

razvoja, v katerih se vzgojitelji nahajajo. 

Ker je rezilientnost še dokaj nepoznan pojem, je potrebno stremeti k boljši ozaveščenosti 

pedagoških delavcev o njenem pomenu in spodbujanju rezilientnosti pri otrocih, k čemer 

lahko pripomorejo tudi rezultati te raziskave. 

Ključne besede: rezilientnost, vzgojitelj, vrtec, otrok 

  



 

 
 

ABSTRACT 

Resilience includes efficient surmounting of long-lasting problems, dealing with stressful 

situations and reacting to them with proactive behaviour, which enables successful dealing 

with problems/stress. In an educational establishment, for example in a kindergarten, a 

preschool teacher can contribute to the development of children's resilience by setting an 

example and with his or her approach. Hence, it is important a preschool teacher through his 

or her professional development develops resilience him/herself as well as stimulates 

development of resilience in children. 

In my research I wanted to find out to what extend preschool teachers believe that the 

development of resilience in a kindergarten is affected by conditions and atmosphere among 

the kindergarten's collective and by preschool teacher's competences for carrying out 

activities which stimulate children's resilience. The thesis further investigates the preschool 

teachers’ opinion on developing resilience and their readiness to stimulate children’s 

resilience. I also tried to establish whether teachers’ opinions change according to the phases 

of their professional development. 

On the basis of 101 teachers answering the Questionnaire on the Readiness of Preschool 

Teacher's for Developing Children's Resilience I established that teachers believe they are 

considerably competent to carry out programs for stimulating resilience in a kindergarten and 

that their readiness to stimulate resilience development does not depend much on a 

kindergarten's conditions assurance. The preschool teachers estimated that a considerably 

pleasant climate is established inside their kindergarten’s collective, which positively affects 

good interpersonal relationships and working conditions for the employers, which aids in the 

resilience development. The kindergarten teachers express a fairly high opinion on resilience 

and estimate that their level of readiness to stimulate resilience development in children is 

fairly high as well. These preschool teachers’ opinions do not depend on the phases of 

professional development they are currently at. 

Due to the fact that resilience is still quite an unfamiliar concept, it is imperative to strive 

toward better pedagogical workers' awareness of its importance and toward stimulating 

resilience with children, what the results of this research can contribute to. 

Key words: resilience, preschool teacher, kindergarten, child  
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1 UVOD 

Življenje nas pogosto postavlja pred naloge in probleme, s katerimi se spoprijemamo na bolj 

ali manj uspešen način. Kako se posameznik odzove nanje in kako nanj vplivajo, je odvisno 

od individualnih značilnosti, ki se oblikujejo tekom razvoja s prepletanjem dejavnikov okolja, 

samoaktivnosti in dednosti (Musek in Pečjak, 1997). 

Med dejavnike okolja spada tudi dogajanje v vrtcu, kjer vzgojitelji otroku lahko privzgajajo 

veščine spoprijemanja s stresnimi situacijami (npr. na začetku obiskovanja vrtca, pri 

dogovarjanju o načinu igre, pri učenju gibalnih spretnosti, pri reševanju sporov), s pomočjo 

izvajanja dejavnosti za krepitev posameznikovega psiho-socialnega razvoja, spodbujanja 

pozitivnega odziva posameznika na dano situacijo, z rezilientnim vedenjem (Kiswarday, 

2013). 

Rezilientnost je opredeljena kot »dinamičen proces, zmožnost ali rezultat uspešne prilagoditve 

posameznika ali skupine navkljub težkim ali ogrožajočim okoliščinam« (Masten, Best in 

Garmezy, 1990, v Kiswarday, 2013, str. 47). Stiska rezilientenemu posamezniku pomeni 

izziv, zato se z njo aktivno sooči in jo razreši s pomočjo proaktivnega odziva (Kiswarday, 

2016). Vzgojno-izobraževalne ustanove so začele uporabljati strategije za spodbujanje 

rezilientnosti pri otrocih/učencih, saj s tem prispevajo k njihovi socializaciji in oblikovanju 

njihove osebnosti (Kiswarday, 2013). 

Vzgojitelj/učitelj, ki spodbuja rezilientno vedenje, ne daje poudarka le razvijanju lastnih 

kompetenc, temveč poudarja pomen oblikovanja profesionalnega razvoja zaposlenih in 

pomen oblikovanja njihovih skupnih kompetenc (Drljić in Kiswarday, 2016). 

V diplomskem delu bom v teoretičnem delu opredelila pojem rezilientnosti, njen zgodovinski 

razvoj ter predstavila pomen spodbujanja razvoja rezilientnosti pri otrocih in dejavnike, ki 

vplivajo na vzgojiteljevo pripravljenost uporabe strategij razvoja rezilientnosti v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah. V empiričnem delu se bom usmerila na vrtčevsko okolje, na 

vzgojitelje otrok druge starostne skupine in poskušala s pomočjo anketnega vprašalnika dobiti 

vpogled v njihovo samooceno nekaterih vidikov spodbujanja rezilientnosti pri otrocih. 
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2 TEORIJA REZILIENTNOSTI 

Kako otrok doživlja dogajanje okoli sebe in obvladuje najrazličnejše življenjske izzive, ki bi 

lahko bistveno vplivali na njegovo delovanje in razvoj (Kiswarday, 2016)? Odgovor na 

omenjeno vprašanje nam omogoča teorija rezilentnosti, ki preučuje odzive posameznikov na 

stresne in emocionalno naporne okoliščine (Drljić in Kiswarday, 2016). 

Za utemeljitelja teorije rezilientnosti velja psihiater Norman Garmezy, ki je na podlagi 

izvedene longitudinalne študije s skupino otrok z nespodbudnega okolja ugotovil, da kljub 

težkim okoliščinam in stresnim situacijam ti otroci ne kažejo primanjkljajev v razvoju 

čustvenih in socialnih spretnosti. S študijo so raziskovalci dognali, da je odzivanje na 

dolgotrajne stresne okoliščine odvisno od mnogih dejavnikov, med njimi tudi od 

posameznikovih osebnostnih lastnosti in osebnih kompetenc, ki so prispevale k temu, da so se 

anketiranci kljub slabim življenjskim pogojem pozitivno spoprijemali z neugodnimi 

situacijami. Medicinski model, ki so ga znanstveniki uporabili pri ugotavljanju težav 

posameznika pri spoprijemanju s težkimi okoliščinimi (usmerjenost v primanjkljaje 

kompetenc in problem), so med letoma 1973 in 1978 prvič spremenili v model 

rizičnosti/rezilientnosti. Le-ta je bil usmerjen v proučevanje pogojev za posameznikov uspeh, 

katerega posameznik doživlja pri uspešnem spoprijemanju z neugodnimi okoliščinami 

(Masten in Powell, 2003, v Kiswarday, 2013). 

Pojem rezilientnost je v znanstveni literaturi kot ena prvih omenila tudi raziskovalka E. 

Werner (1971, v Luthar idr., 2000, v Kiswarday, 2013). V svoji raziskavi je kot »rezilientne« 

poimenovala anketirane mladostnike, ki so se kljub težkemu otroštvu razvili v odgovorne in 

kompetentne odrasle (Kiswarday, 2013). 

Čeprav se ljudje že vse od začetka človeškega obstoja spoprijemajo s stresnimi situacijami, so 

nova vzgojna spoznanja, oblikovana v drugi polovici 20. stoletja, začela vključevati elemente 

razvoja razilientnega vedenja z namenom, da se bodo posamezniki na dano situacijo  

proaktivno odzvali, jo vzeli kot izziv in jo razumeli kot možnost nadgrajevanja lastnih 

socialnih in čustvenih spretnosti. O razvoju rezilientnosti govorimo takrat, ko se hkrati 

srečamo s stresom in varovalnimi dejavniki – ti predstavljajo posameznikove kompetence in 

zmožnosti za premagovanje stresnih situacij (Kiswarday, 2013). 

Kljub temu, da se je v 20. stoletju oblikovalo mnogo opredelitev rezilientnosti, vse zajemajo 

zmožnost posameznikove prilagoditve in spoprijemanja z danimi stresnimi situacijami. 
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Garmezy (1994, v Saleebey, 1996, v Kiswarday, 2013) je rezilientnost opisal kot zmožnost 

posameznikovega dinamičnega in spremenljivega vira moči v težavni situaciji, dve leti 

kasneje jo je Kaplan s sodelavci (1996, v Van Breda, 2001, v Kiswarday, 2013) definiral kot 

zmožnost kompetentnega funkcioniranja posameznika ne glede na vpliv življenjskih 

stresorjev, leta 2008 je bila opredeljena kot gonilo, ki ga na podlagi notranjih in zunanjih 

razpoložljivih dejavnikov, človek uporabi za reševanje težav, s pomočjo samouravnavanja in 

učenja (Masten idr., 2008, Grotberg, 2003, v Kiswarday 2013). 

Od vseh definicij rezilientnosti je največkrat uporabljena tista, ki pravi, da je rezilientnost 

»dinamičen proces, zmožnost ali rezultat uspešne prilagoditve posameznika ali skupine 

navkljub težkim ali ogrožajočim okoliščinam« (Masten, Best in Garmezy, 1990, v Kiswarday, 

2013, str. 47). 

Za lažjo razumljivost tujke smo jo slovenili v »življenjska odpornost in prožnost«, saj se 

pojavlja v vseh življenjskih obdobjih in okoliščinah kot možnost spoprijemanja s težavami ter 

odpornost na stresne izkušnje posameznika. Kljub omenjenemu pa bomo v diplomskem delu 

uporabljali pojem rezilientnost, ki je pogosto v uporabi slovenskih avtorjev (npr. Kiswarday, 

2016). Značilnosti rezilientnosti, da se posameznik učinkovito spoprijema s težavami in 

stresom tako, da se postavi v vlogo aktivnega iskalca rešitev in težav, in išče najboljše rešitve 

v povezavi s spoprijemanjem z lastnimi problemi (Kiswarday, 2016). 

3 RAZVOJ RAZISKOVANJA REZILIENTNOSTI 

Na osnovi izvedenih raziskav s posamezniki, ki so se kljub nelagodnim okoliščinam in 

slabimi življenjskimi pogoji razvili v rezilientne odrasle, se je prvotno prepričanje 

raziskovalcev, da je rezilientnost predvsem prirojena lastnost, popolnoma opustilo 

(Kiswarday, 2016). 

To dognanje, da je razvoj rezilientnosti odvisen tako od prirojenih kot pridobljenih 

sposobnosti, je sprožilo preobrat v vzgoji in izobraževanju. Raziskovalci so nadaljevali z 

raziskovanjem pojma. V štirih valovih raziskovanja so opisali glavne značilnosti 

rezilientnosti, ki jih mora posameznik pridobiti, se jih naučiti, medsebojno povezovati in jih 

vseskozi nadgrajevati, da se učinkovito spoprijema z dlje časa trajajočimi težavami 

(Kiswarday, 2013). 
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3.1 PRVI VAL RAZISKOVANJ - varovalni dejavniki 

Glavni cilj prvega vala raziskovanj rezilientnosti je določiti notranje (od posameznikovih 

značilnosti odvisne) in zunanje (od okolja odvisne) varovalne dejavnike, ki vplivajo na 

»rezilientnost« otrok. Na podlagi longitudinalnih študij so raziskovalci prepoznavali, 

opredeljevali in merili delež rezilientnega odziva pri otroku v odnosu z značilnostmi 

njegovega okolja (Kiswarday, 2013). 

Raziskovalci so ugotovili, da so za krepitev življenjske odpornosti in prožnosti bistvene tri 

skupine psihosocialnih faktorjev oziroma varovalnih dejavnikov v samem okolju (Kiswarday, 

2013), ki omogočajo učinkovito spoprijemanje z dolgotrajnimi težavami: 

1. Prva skupina temelji na osebnostnih značilnostih otroka/mladostnika, ki gradijo 

pozitivno samopodobo posameznika – zmožnost spoprijemanja s težavami, 

samozavest, razvite socialne spretnosti in intelektualne sposobnosti. 

2. Pri drugi skupini psihosocialnih faktorjev so vpletene značilnosti družine, ki 

vključujejo interakcije med družinskimi člani ter člani družbe, vzgojni slog, 

položaj/status družine in družinska dinamika. 

3. Tretja skupina zajema značilnosti širše skupnosti in okolja, kjer se ustvarja prosocialna 

interakcija med osebami in šolami, organizacijami, društvi, ki omogočajo 

posamezniku vseživljenjsko učenje, medsebojno sodelovanje in možnost izbire 

sodelovanj izven družinskega kroga. 

Zaradi rezultatov raziskovanj, ki so pokazali, da na spodbujanje rezilientnosti močno vpliva 

mnenje in delovanje družbe (kot zunanjih varovalnih dejavnikov za razvoj rezilientnosti), so 

raziskovalci skupaj z ekosistemsko teorijo po Bronfenberennerju (1994, v Kiswarday, 2013), 

ki okolje deli na več različnih sistemov, začeli načrtovati programe, ki stremijo k izboljšanju 

razmer življenjskega okolja otrok, mladostnikov in ranljivih skupin prebivalstva. To je 

vplivalo na uporabo pristopa spodbujanja rezilientnosti, saj so raziskovalci razvoj varovalnih 

dejavnikov posameznika sprejemali kot družbeno odgovornost (Kiswarday, 2013). 

3.2 DRUGI VAL RAZISKOVANJ – varovalni mehanizmi 

Ruller (1990, v Kiswarday, 2013) je poleg varovalnih dejavnikov, ki so omenjeni v prvem 

valu raziskovanja, poudaril vlogo štirih glavnih varovalnih mehanizmov, ki poudarjajo 

možnost učinkovitega spoprijemanja z neugodnimi okoliščinami: 
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1. zaščita otroka pred zunanjimi dejavniki tveganja; 

2. zaviranje dejavnikov tveganja z vključevanjem varovalnih dejavnikov; 

3. razvijanje otrokovih kompetenc, spretnosti za krepitev otrokove samopodobe ter s tem 

oblikovanje socialnih veščin, proaktivnega odziva pri reševanju težav; 

4. oblikovanje osebnosti posameznika s preventivnimi dejavnostmi, s katerimi 

omogočimo možnost spoprijemanja s situacijami, sprejemanja odgovornosti za 

ravnanje ter zmožnost lastnega raziskovanja oziroma iznajdljivosti pri iskanju rešitev. 

Frankenburg (1987, v Grotberg, 1997, v Kiswarday, 2013) je s prikazom posledic 

nespodbudnega okolja, kjer je pozornost pretirano usmerjena na patološke dejavnike pri 

otroku, poudaril pomen spodbujanja razvoja življenjsko pomembnih kompetenc in krepitev 

močnih področij posameznika. Večjo pozornost raziskovalci v drugem valu raziskovanj 

namenijo ranljivi skupini prebivalstva, kateri želijo z izkustvenim učenjem oblikovati 

gradnike rezilientnosti, jo pripraviti na spoprijemanje z družbenimi situacijami (Grotberg, 

1995, 1997, 1999, v Kiswarday, 2013). Pomembno vlogo pri razvoju kompetentnega, 

rezilientnega posameznika raziskovalci dodelijo odraslim osebam, ki s svojim zgledom nudijo 

podporo in pomoč pri soočanju s težavami, spodbujajo razvoj rezilientnosti oziroma nudijo 

možnost za oblikovanje tako posameznika kot okolja (Grotberg, 2005, v Kiswarday, 2013). 

Grotberg (1995, 1997, 1999) poudarja, da prepletanje zunanjih varovalnih dejavnikov ter 

osebnih in medosebnih veščin posameznika, pripomore k razvoju gradnikov rezilientnosti pri 

posamezniku: samozavesti, odgovornosti, pozitivne samopodobe, samostojnosti/neodvisnosti, 

zaupanja, iniciativnosti in učinkovitosti (Grotberg, 1995, 1997, 1999, v Kiswarday, 2013). 

Raziskovalci so oblikovali tri vidike virov moči in podpore, za pomembnost individualnega 

razvoja posameznika, njihovega lastnega vključevanja v okolje ter oblikovanja pozitivnega 

odnosa z okoljem: vidik zunanjega vira moči in podpore, vidik notranjega vira moči in vidik 

osebnih in medosebnih veščin (Kiswarday, 2013): 

- Zunanji viri moči in podpore oziroma »imam« dejavniki zajemajo interakcijo med 

posameznikom in okoljem, kjer z zagotavljanjem posrednih in neposrednih odnosov s 

prijatelji, družino, šolo, interesnimi dejavnostmi, posameznik oblikuje občutek 

zaupanja in varnosti. 

- Notranji viri moči oziroma »jaz sem« dejavniki zajemajo zmožnost razumevanja 

okoliščin in socialnega odzivanja. Posameznik s pomočjo osebe, ki je fizično, socialno 

in psihično stabilna, ki zna podati komunikacijske spretnosti, zna motivirati in ga 
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naučiti osredotočanja in reagiranja v dani situaciji, pridobi gradnike samostojnosti, 

pozitivne samopodobe in odgovornosti. 

- Osebne in medosebne veščine oziroma »znam« dejavniki vplivajo na razvoj gradnikov 

rezilientnosti omenjene v zunanjem viru moči in podpore in notranjem viru moči. 

Veščine temeljijo na zmožnosti oblikovanja življenjskih spretnosti, kot so izražanje 

čustev, pridobivanje znanja, osebnih kompetenc, spretnosti pri reševanju težav v 

komunikaciji in uresničevanju zastavljenih ciljev. Gre za vseživljenjsko učenje, kjer se 

oblikujeta gradnika rezilientnosti: iniciativnost in učinkovitost. 

Drugi val raziskovanj rezilietnosti torej temelji na razumevanju procesov in gradnikov 

rezilientnosti. To pomeni, da so raziskovalci želeli poudariti pomen dinamike družbe pri 

oblikovanju razvoja rezilientnosti in hkrati poudariti pomembnost začetka spodbujanja 

rezilientnosti v procesu vzgoje in izobraževanja (Kiswarday, 2013). 

3.3 TRETJI VAL RAZISKOVANJ – preventivno spodbujanje 

rezilientnosti 

V kolikor prvi in drugi val raziskovanj govorita o varovalnih dejavnikih in mehanizmih ter 

vplivih okolja na razvoj rezilientnosti posameznika, se tretji val raziskovanj osredotoča na 

pomen kakovosti interakcije med posameznikom in okoljem. Raziskave so namreč pokazale, 

da se je tretjini otrok in mladostnikov kljub negativnim individualnim in družbenim pogojem 

uspelo – vesti rezilientno in doseči nadaljnji osebnostni razvoj brez posledic (Kiswarday, 

2013). 

Mastein in Roisman (2005, v Kiswarday, 2013) menita, da ranljivost otrok privede do stisk in 

problemov, kot so: zloraba drog, nasilje, šolska neuspešnost. Poudarjata, da je za družbeno 

nesprejemljivo vedenje krivo pomanjkanje razvoja kompetenc posameznika v času šolanja, 

saj posameznikove kompetence predstavljajo del njegovih varovalnih dejavnikov. To pomeni, 

da je že pri otroku potrebno uravnotežiti razmerje med njegovo željo po uspešnosti in 

dejansko zmožnostjo (Kiswarday, 2013). Z namenom prilagoditve/vključitve ranljivih 

posameznikov v družbeni sistem so v šolsko okolje začeli uvajati preventivne programe, s 

katerimi bi pri otrocih spodbujali pozitivno interakcijo med posameznikom in okoljem, 

razvijali njihov potencial in interese, kakovostno oblikovali osebnostne kompetence ter s tem 

spodbujali razvoj rezilientnosti pri otrocih (Kiswarday, 2013). 

V vzgoji in izobraževanju z zagotavljanjem pozitivne klime in načrtovanim rezilientnim 

odzivom na reševanje težav in problemov, odrasli otrokom omogočijo okolje, ki omogoča 
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pridobivanje znanja in veščin za učinkovito spoprijemanje s posameznikovimi razvojnimi 

nalogami (Kiswarday, 2013). 

V tretjem valu raziskovanj so se raziskovalci torej usmerili na procese, kot so nudenje 

možnosti za aktivno soudeležbo, spodbujanje dobrih odnosov, postavljanje jasnih pričakovanj 

in nudenje podpore mentorja, ki priskrbi pomoč in podporo iz okolja. Z izvajanjem naštetih 

procesov so mentorji, skrbniki in vzgojitelji, ranljivi skupini otrok omogočili stabilno okolje z 

možnostjo oblikovanja ustreznih kompetenc za spoprijemanje z neugodnimi dejavniki okolja 

(Kiswarday, 2013). 

3.4 ČETRTI VAL RAZISKOVANJ – kognitivni proces posameznika 

V četrtem valu raziskovanj rezilientnost razlagajo kot miselni odziv posameznika v danem 

okolju, na katerega vplivajo njegove dosedanje izkušnje, osvojene kompetence in zunanji viri. 

Nevroznanstvenica La Cerra (2007, v Kiswarday, 2013) meni, da se z vsako informacijo v 

človekovih možganih ustvarjajo nevronske mreže, ki posamezniku omogočijo možnost 

prilagoditve v spreminjajočemu se okolju glede na predhodna znanja reševanja težav  

(Golden, 2007, v Kiswarday, 2013). Dobre ali slabe izkušnje in odnosi z okoljem 

posameznika oblikujejo, zaznamujejo in z njim upravljajo. Razvoj metakognitivnih spretnosti 

posamezniku omogoči, da svoje udejstvovanje v okolju in uresničevanje pričakovanj družbe 

zavestno ovrednoti (La Cerra, 2007, v Kiswarday, 2013). Za izboljšanje procesa učinkovitosti 

poučevanja na področju vzgoje in izobraževanja, so raziskovalci v programih spodbujanja 

rezilientnosti poudarek namenili razvoju posameznikovim metakognitivnim spretnosti, ki 

pomenijo »pogled na dogajanje s perspektive«, in vplivajo na oblikovanje posameznikove 

pozitivne samopodobe in občutka lastne vrednosti, zmožnost samonadzora, razumevanja in 

spretnosti za obvladovanje problemov (Greenberg, 2006, v Kiswarday, 2013). 

4 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA RAZVOJ 

REZILIENTNOSTI 

Zaradi hitro spreminjajočega se življenjskega okolja in posledično družbenih zahtev, je 

potrebno posameznika naučiti rezilientnih spretnosti, kot so spoprijemanje s spremembami 

okolja, doseganje lastnih življenjskih ciljev in razvoj osebnih potencialov. Ker je rezilientnost 

tako pridobljena kot prirojena lastnost, je za uspešen razvoj le-te potrebno nameniti pozornost 

tako dejavnikom družbenega oblikovanja (poučevanja, vzgajanja) kot dejavnikom 

samooblikovanja (Kiswarday, 2013). 
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Ključni dejavniki, ki vplivajo na razvoj rezilientnosti in jih posameznik uporabi za 

premagovanje težav, so razdeljeni v tri skupine. Prvi so socialno kohenzivni viri, ki temeljijo 

na občutku socialne pripadnosti, pozitivne klime in zaupanja, drugi so notranji viri moči, kar 

pomeni dobro poznavanje samega sebe, in tretji so viri moči, ki zajemajo široko znanje, 

kompetence in obvladovanje najrazličnejših življenjskih spretnosti (Kiswarday, 2016). 

4.1 Socialna pripadnost, pozitivna klima in zaupanje 

Občutek socialne pripadnosti, pozitivne klime in medosebnega ter osebnega zaupanja so 

ključni dejavniki za razvoj rezilientnosti (Kiswarday, 2016). Socialna pripadnost, imenovana 

tudi socialna kohenzivnost, pomeni zmanjšanje družbene neenakosti, možnost učenja in 

izobraževanja vseh ljudi v vseh življenjskih obdobjih in okoljih (Borot in Hozjan, 2011). Pri 

tem rezilientnost služi kot pomoč pri zagotavljanju boljšega funkcioniranja vseh ljudi, tudi 

tistih, ki imajo kakršnekoli težave v razvoju. Proces rezilietnosti namreč omogoča osebi, da se 

nauči postavljati meje svojih zmožnosti in da se proaktivno soočiti s težavami. Zagotavljanje 

učenja življenjskih spretnosti otrok lahko dolgoročno prispeva k rezilientnosti v odraslosti 

(Kiswarday, 2016). Odrasel, ki bo razvil rezilientnost bo s tem razvil tudi lastno avtonomijo, 

oblikoval svoja stališča in se znal prilagoditi ter sodelovati z ljudmi v okolici (Borot in 

Hozjan, 2011). Rezilienten vzgojitelj oblikuje okolje, s katerim pripomore k razvoju 

pozitivnih socialnih veščin otrok, ki so: oblikovanje otrokovega spoštovanja, zaupanja in 

nudenje medsebojne pomoči v različnih socialnih okoliščinah, kot na primer v družini, vrtcu, 

pri interesnih in drugih dejavnostih (Kiswarday, 2016). V vzgojno-izobraževalni ustanovi je 

zato pomembno, da ima vzgojitelj/učitelj jasno strukturo dela, ki vključuje profesionalni 

odnos in sodelovanje s skupino. S tem vzgojitelj/učitelj poskrbi za občutek pripadnosti otrok, 

ustvari odgovorno, interaktivno in zaupanja vredno okolje, s pozitivno in spodbudno 

naravnano klimo (Kiswarday, 2014). 

4.2 Poznavanje samega sebe 

V Kiswarday (2016) za razvoj rezilientnosti omenja pomembnost razvoja pozitivnih pogledov 

na samega sebe oziroma tako imenovanega razvoja pozitivnega notranjega vira moči. Meni, 

da so osebnostne pozitivne karakteristike posameznika ključne za uspešno življenje, saj so 

občutek lastne vrednosti, kritične presoje in razvoj zaupanja bistvene človekove prvine, ki 

nam pomagajo prestati preizkušnje vsakodnevnih bremen, tveganj in sprememb (Kiswarday, 

2016). 
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Rezilientnost predstavlja izziv tako za vzgojitelja kot otroka (Drljić in Kiswarday, 2016). Na 

lastnosti predšolskih otrok vplivajo predvsem odrasli, ki jih učijo življenjskih izkušenj.  Prav 

zato je z vzgojiteljevo osebnostjo in njegovo samopodobo povezana kakovost pedagoškega 

pristopa in izvajanje vzgojnega programa. Moč marljivosti, temperamenta, značaja in 

zagnanosti vzgojitelja lahko bodisi izboljšajo bodisi poslabšajo razvoj samopodobe pri otrocih 

(Batistič Zorec, 2003). Otrok, ki ga bo vzgajala osebnostno zrela oseba, bo postal telesno, 

duševno in čustveno zrel posameznik, bo imel pozitivno samopodobo in bo zavzel kritičen 

odnos do sebe in drugih. To pomeni, da se bo venomer izpopolnjeval, iskal rešitve in se trudil 

pri reševanju problemov in doseganju zadanih ciljih ter tako vseskozi stremel k dopolnitvi 

samega sebe (Musek in Pečjak, 1997). Zgoraj naštetih značilnosti se je moč naučiti pri 

razvijanju rezilientnosti, saj se tudi rezilientnost da naučiti, če oseba spozna samo sebe, svoje 

zmožnosti, strahove ter postane oseba, ki zna funkcionirati v različnih okoljih in se na 

morebitno oviro zna odzvati na proaktiven način (Kiswarday, 2016). 

4.3 Široko znanje, kompetence, življenjske spretnosti 

Vzgojitelji se v javnih vrtcih osredotočajo na začrtan vzgojni program oziroma pedagoški 

koncept. Ta je zapisan v nacionalnem dokumentu, imenovanem Kurikulum za vrtce (Bahovec 

Dolar, 2013), ki določa strokovno podlago dela v vrtcu. V njem je zapisano, kako naj 

vzgojitelj pojmuje otroka, opisane pa so tudi vsebine in metode dela v vrtcu, cilji vzgoje, 

ukrepi, organizacija prostora, časa in materiala, pri delu z otroki in način dela, ki je povezan z 

družbenimi vrednotami (Bahovec Dolar, 2013). 

Vzgojitelj z odgovornim, strokovnim in kompetentnim opravljanjem poklica omogoča vsem 

otrokom, tako tistim s težavami, kot brez njih, da imajo priložnost za izgrajevanje osebnih in 

socialnih kompetenc, da pridobivajo širše znanje, potrebno za njihov razvoj in da lahko 

razvijejo življenjske spretnosti. To pomeni, da mora vzgojitelj strokovne pristope vseskozi 

prilagajati samim potrebam vsakega otroka ter z učnimi vsebinami in metodami ustvariti 

optimalne učne pogoje za maksimalen izkoristek doseganja ciljev. Vlogo pri prilagajanju 

učnih vsebin otrokom igrajo vzgojiteljeve/učiteljeve kompetence, torej razumevanje teorije, 

potrebne za delo z otrokom in veščine za praktično ravnanje z otroki (Razdevšek Pučko, 

2004, v Javornik Krečič, 2008). 

Kompetence rezilientnega učitelja/vzgojitelja so: osebnostna moč, ki temelji na simpatičnosti, 

način dela, ki upošteva avtonomnost otrok in znanje o predmetu oziroma učni 

snovi/dejavnosti in zmožnost, da pri otrocih vzbudi zanimanje (Devjak, 2007). Poleg 
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učiteljevih/vzgojiteljevih notranjih virov, kamor uvrščamo kompetence za oblikovanje 

osebnosti in kompetence za učinkovito opravljanje pedagoškega poklica, je pomembno, da 

učitelj/vzgojitelj oblikuje zunanje vire kompetenc, ki vključujejo družbeni sistem, pravila, 

hobije in interakcije, ki potekajo med posamezniki in skupnostjo (Kiswarday, 2013). 

Vzgojiteljeva rezilientnost je lahko pogojena tudi s stopnjo njegovega profesionalnega 

razvoja. 

5 PROFESIONALNI RAZVOJ UČITELJA/VZGOJITELJA 

Profesionalni razvoj je vseživljenjski proces, kjer oseba izpopolni svoj poklicni, osebnostni in 

socialni razvoj ter tako kritično, odgovorno in kakovostno opravlja poslanstvo poklica 

(Javornik Krečič, 2008). 

5.1 MODELI PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

Na podlagi različnih teorij in strokovnih izhodišč so znanstveniki oblikovali različne modele 

profesionalnega razvoja (Javornik Krečič, 2008). 

V nadaljevanju bosta opisana model učiteljevega profesionalnega razvoja po F. Fuller in po 

Hubermanu, katera sta namenjena predvsem pojasnjevanju učiteljevega profesionalnega 

razvoja, vendar ju lahko uporabljamo tudi pri pojasnjevanju profesionalnega razvoja 

vzgojiteljev, ki prav tako opravljajo pedagoški poklic (Javornik Krečič, 2008). 

5.1.1 Model učiteljevega profesionalnega razvoja po F. Fuller 

Za ta model profesionalnega razvoja so značilne tri prepletajoče faze, in sicer faza preživetja, 

faza usposobljenosti oziroma izkušenosti ter faza profesionalizma oziroma ponovne 

dovzetnosti za spremembe (Fuller, 1969, v Javornik Krečič, 2008). 

Prva faza, faza preživetja, predstavlja obdobje zavzemanja poklicne vloge in položaja, v 

katerem se pojavijo negotovosti o primernosti, ustreznosti in usposobljenosti vodenja razreda. 

Sledi druga faza, ko učitelj pridobi lastno zaupanje pri izvajanju stalne rutine, tradicionalnega 

načina vodenja otrok, vendar je negotov pri uporabi novih metod in znanj. V tretji fazi, stopnji 

profesionalizma, pa učitelj pridobi lastno zmožnost, zaupanje in pripravljenost tudi za 

izvajanje novih metod in rutin (Fuller, 1969, v Javornik Krečič, 2008). 
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5.1.2 Model učiteljevega profesionalnega razvoja po Hubermanu 

Huberman se je zgledoval po modelu F. Fuller. Njegovo delo je obširno zasnovano, saj je 

preučeval profesionalni razvoj 160 švicarskih učiteljev (Javornik Krečič, 2008). 

Pri Hubermanovem modelu si faze profesionalnega razvoja učiteljev sledijo v naslednjem 

zaporedju: začetek poklicne poti, nabiranje izkušenj, raziskovanje in napredovanje, umirjenost 

in počasen umik. 

Huberman in Fuller sta enako opredelila in poimenovala le prvo fazo učiteljevega 

profesionalnega razvoja, fazo preživetja, vse naslednje štiri pa je Huberman (1993) bistveno 

bolj razširil in dopolnil (v Javornik Krečič, 2008): 

1. Faza preživetja in odkrivanja (1–3 let) 

Gre za obdobje prvih treh let začetka poklicne poti, kjer se pojavljajo negotovosti v samem 

vodenju skupine in strokovni podkovanosti. Huberman (1993) ga je opisal z besedami, kot so: 

»boleč začetek, vstop v svet dela, napredovanje, negotova zaveza« (v Javornik Krečič, 2008). 

2. Poklicna stabilizacija in utrditev (4–6 let) 

Opisuje jo kot dve leti trajajočo najbolj splošno fazo, kjer učitelj spoznava oziroma se poučuje 

o svojih poklicnih kompetencah ter se stabilizira in odloči za poklicno kariero (Huberman, 

1993, v Javornik Krečič, 2008). 

3. Faza poklicne aktivnosti in eksperimentiranja ter faza vnovičnega samoovrednotenja 

(7–18 let) 

Naslednja faza traja do 11 let in zajema dve popolnoma ločeni podfazi: učitelji lahko iz druge 

faze preidejo v fazo poklicne aktivnosti in eksperimentiranja ali pa v fazo vnovičnega 

samoovrednotenja. Poklicna aktivnost in eksperimentiranje je podfaza, v kateri učitelji 

pridobijo avtonomnost in fleksibilnost zaradi preizkušanja in analiziranja različnih načinov 

vodenja skupine učencev, medtem ko je podfaza vnovičnega samoovrednotenja označena kot 

faza negotovosti in krize srednjih poklicnih let, kjer naj bi šlo za negotovost o odločitvi za 

nadaljnje poučevanje in opravljanje poklica (Huberman, 1993, v Javornik Krečič, 2008). 

4. Faza jasnosti in vedrine (odnos distance) ter faza konzervativizma (19–30 let) 

Iz tretje faze učitelj preide v četrto, ki je razvejena na dve podfazi. Učitelj lahko preide ali v 

fazo jasnosti in verine, ali v fazo konzervatizma. Omenjeno prvo fazo, fazo jasnosti in 

vedrine, označuje lastno zaupanje učitelja v nadaljnje delo, v drugi fazi, fazi konzervativizma, 

gre za stagnacijo, stabilizacijo poklicnih kompetenc (Kremer Hayon, 1991, v Javornik Krečič, 

2008). 
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5. Poklicno slovo - faza vedrine/umirjenosti ter faza zagrenjenosti (31–40 let) 

Zadnja faza modela profesionalnega razvoja po Hubermanu (1993) se imenuje poklicno 

slovo. Zajema zadnjih 10 let poklicne poti. Zaradi možnosti  nasprotujočih se občutij učitelja, 

je faza razdeljena na vedrino/umirjenost in zagrenjenost (v Javornik Krečič, 2008). 

5.2 REZILIENTNOST IN PROFESIONALNI RAZVOJ 

UČITELJA/VZGOJITELJA  

M. Valenčič Zuljan (1999, Javornik Krečič, 2008) pravi, da je profesionalni razvoj proces, ki 

ga poskuša učitelj oblikovati skozi vsa obdobja poklicne poti. Ni dovolj le samoiniciativa 

učitelja in njegova želja po nadgrajevanju svojega poklicnega razvoja – pri tem mora imeti 

tudi podporo in spodbudo vodstva, učiteljev, staršev otrok/učencev in strokovnih delavcev 

(Javornik Krečič, 2008). 

Dejavnike, ki vplivajo na učiteljev profesionalni razvoj, delimo na notranje in zunanje 

(Javornik Krečič, 2008). 

5.2.1 Notranji dejavniki učiteljevega/vzgojiteljevega profesionalnega razvoja 

V kategorijo notranjih dejavnikov učiteljevega/vzgojiteljevega profesionalnega razvoja sodijo 

medsebojne povezanosti med učiteljevimi/vzgojiteljevimi procesi učenja in ravnanja v 

razredu/igralnici. Učitelj/vzgojitelj ima oblikovana in zapomnjena osebna prepričanja in 

pojmovanja, ki so se izoblikovala na podlagi osebnih življenjskih doživetij, izkušenj in 

spoznanj ter predstavljajo posameznikovo delovanje v družbi. Pomembno je, da 

učitelj/vzgojitelj svoja pojmovanja spreminja in preoblikuje, saj se lahko le tako loti 

spreminjanja oziroma nadgradnje dosedanjega delovanja na podlagi družbenih pričakovanj. 

Učitelj/vzgojitelj, ki se udeležuje delavnic profesionalnega razvoja, je usposobljen za delo, ki 

temelji na kvalitetnem učenju/vzgajanju različnih učencev/otrok. Na podlagi raziskovanja in 

evalviranja svojega dela spreminja oziroma izboljšuje tako osebne kot poklicne kompetence 

(Valenčič Zuljan, 2001, v Javornik Krečič, 2008). 

5.2.2 Zunanji dejavniki učiteljevega/vzgojiteljevega  profesionalnega razvoja 

V kategorijo zunanjih dejavnikov učiteljevega/vzgojiteljevega profesionalnega razvoja 

uvrščamo spremembe v šolskem sistemu in klimo ustanove, sodelovanje s starši, različne 

oblike izobraževanj in izpopolnjevanj učiteljev (Javornik Krečič, 2008). 

Učiteljev/vzgojiteljev profesionalni razvoj je tako odvisen od šolske/vrtčevske kulture, klime 

in vodenja šole/vrtca. Pomembno je, da se vodstvo vzgojno-izobraževalnih ustanov zaveda, 
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da so za spreminjanje, napredek in rast zaposlenih odgovorna tudi prepričanja vodstva o 

pomembnosti izobraževanj in ustvarjena šolska klima. Ravnatelj, ki podpira razvoj 

učiteljev/vzgojiteljev in načrtuje dejavnosti za ohranjanje varnosti in prijetnega počutja, nudi 

možnost napredovanja svojih zaposlenih, saj želi doseči pozitivno povezanost osebnega 

učiteljevega/vzgojiteljevega razvoja z institucijo (Javornik Krečič, 2008). Učitelj/vzgojitelj, 

katerega ustanova podpira medsebojno sodelovanje in sledi novostim družbe, ima možnost 

uporabe novih pedagoških strategij, ki so pomembne za razvoj rezilientnosti otrok. 

Spodbujanje rezilientnega vedenja je najučinkovitejše, takrat, ko je posredovano z zgledom. 

Pomembno je, da med sodelavci poteka pozitivna komunikacija, se ustvarja prijetno vzdušje, 

in s tem daje dober zgled učencem/otrokom. 

Z ustreznim opravljanjem pedagoškega poklica, ki vključuje nenehno učenje, spoprijemanje z 

izzivi in danimi situacijami, se spodbuja tudi razvoj rezilientnega vedenja posameznikov. 

Vsak izmed nas ima sposobnost spoprijemanja s težavo, vendar je način, na kakršnega nanjo 

odreagiramo, odvisen tudi od načina poučevanja oziroma vzgajanja (Kiswarday, 2013). 

Učitelj/vzgojitelj za učinkovito prilagajanje svojega načrta dela potrebam otrok potrebuje 

kompleksno znanje in skrb za lasten profesionalni razvoj, da lahko pridobljeno pedagoško 

znanje prepleta s pedagoško psihološkim znanjem ter drugimi strategijami dela/vodenja, kot 

na primer za spodbujanje razvoja rezilientnosti (Kiswarday, 2013). 

6 KAZALCI RAZVOJA REZILIENTNOSTI OTROK V 

VRTCU 

Vstop v šolo in vrtec za otroka pomeni pomemben življenjski korak, saj kot je dejal Dewey 

(2012), okolje predstavlja socialno, vzgojno in izobraževalno institucijo, kjer otrok živi in se 

pripravlja na življenje (v Kiswarday, 2016). 

Vzgojitelj/učitelj tudi s svojim zgledom oblikuje otrokovo/učenčevo osebnost in spretnosti, 

zato je pomembno, da v svoj proces vzgajanja in poučevanja vzgojitelji/učitelji umestijo 

koncept rezilientnosti, ki temelji na obvladovanju spoprijemanja s stresnimi situacijami na 

proaktiven način. Raziskovalci so oblikovali naslednje smernice oziroma glavne kazalce 

rezilientnosti, ki vzgojiteljem/učiteljem služijo kot pomoč pri oblikovanju otrokovih 

potencialov in kompetenc (Kiswarday, 2013): 

- Občutek sprejetosti in varnosti pri vstopu otroka/učenca v novo okolje, ki pripomore k 

pozitivni izkušnji in posledično omogoči občutek pripadnosti, empatije in altruizma. 
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- Nudenje priložnosti za razvoj socialnih kompetenc in komunikacijskih spretnosti, ki 

predstavljajo ključ do uspešne interakcije med posameznikom in družbo. Otrok/učenec se 

na podlagi raznolikih izkušenj nauči kritičnega razmišljanja in lastne presoje o situaciji ter 

oblikuje trdno in kompetentno osebnost. 

- Nudenje različnih vrst programov, s katerimi si otrok/učenec gradi zaupanje v lastno 

učinkovitost, zmožnost in hkrati prepoznava svojo stopnjo razvitosti osebnih potencialov 

in spretnosti. Naučil se bo, da v stanju nemoči in nesamostojnosti poiskal pomoč in s 

pomočjo nasveta in podpore drugih reši svojo stisko. 

- Prepoznavanje in izražanje čustev otrok/učencev. Pri tem vzgojitelji/učitelji prisluhnejo 

otrokovim občutjem in jim dajo možnost izbire ravnanj pri obvladovanju čustvenega 

vedenja. 

- Otrokova/učenčeva radovednost po pridobivanju novega znanja. Vzgojitelj/učitelj, ki pri 

svojem delu otroku/učencu nudi raznoliko okolje, otroku/učencu omogoči možnost 

raziskovanja in učenja neznanega. 

- Poskrbeti za razvoj posameznika na čustvenem, socialnem, kognitivnem in spoznavnem 

področju. 

- Omogočiti celostni razvoj posameznika. Vzgojitelj/učitelj, ki ima jasno začrtane cilje, 

dosegljive razvojni stopnji otrok/učencev, poskrbi, da s tako kratkoročnimi kot 

dolgoročnimi cilji spodbuja razvoj posameznikovih potencialov in nadgrajuje njegovo 

zmožnost spoprijemanja z okoliščinami. 

Za razvoj vseh zgoraj naštetih kazalcev rezilientnosti je potrebna pozitivna interakcija med 

vzgojiteljem/učiteljem in otrokom/učencem, ki pa se ustvari le z zagotavljanjem temeljnih 

potreb posameznika, kot so potrebe po ljubezni, spoštovanju, aktivni udeležbi, spodbudah in 

povezanosti. Kljub težkim in s tem nestabilnim socialnim okoliščinam je možno slediti 

smernicam in razvojnim potrebam posameznikov, če ima vzgojitelj/učitelj tako osebnostno 

kot poklicno moč in ustvarja prijetno klimo vrtca/šole, izgrajuje pripadnost in daje možnost za 

učenje tako otrokom/učencem kot vzgojiteljem/učiteljem (Kiswarday, 2013). 

6.1 NALOGE REZILIENTNEGA VZGOJITELJA/UČITELJA 

Vzgojitelj/učitelj je odgovoren tako za razvoj otrokove/učenčeve fleksibilnosti, radovednosti, 

socialnih spretnosti, razvoj kognitivnih in psiholoških sposobnosti ter za učenje spretnosti za 

premagovanje težav in soočanje s stresnimi situacijami. Vzgojitelj/učitelj je odgovoren, tudi 

za lasten profesionalni razvoj tako, da izpolnjuje pedagoško znanje, spremlja družbene 
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spremembe ter razvija proaktivne sposobnosti za spoprijemanje s težavami (Javornik Krečič, 

2008). »Predšolska vzgoja v vrtcu mora graditi na otrokovih zmožnostih in ga voditi k 

pridobivanju novih doživetij, izkušenj, spoznanj, tako da predenj postavlja smiselne zahteve 

oziroma probleme, ki vključujejo otrokovo aktivno učenje, mu omogočajo izražanje, 

doživljanje ter ga močno čustveno in socialno angažirajo« (Batistič Zorec, 2003, str. 231). 

Naloge vzgojitelja/učitelja, ki spodbuja rezilientnost pri otrocih/učencih, so vzpostavljanje in 

omogočanje možnosti izkustvenega učenja v karseda optimalnih individualnih in družbenih 

pogojih. Od njega se pričakuje, da je zagovornik otrok, reflektivni praktik, evalvator, partner 

družinam, oblikovalec okolja, razvijalec kurikula, specialist za otrokov razvoj, načrtovalec 

izobraževanja, vodja oziroma upravljalec, posredovalec in model ter profesionalec (Vonta, 

2009). To pomeni, da ni usmerjen le v razvijanje kompetenc, temveč poudarja pomen 

oblikovanja skupnih kompetenc zaposlenih in se razvija za delovanje v socialnih interakcijah 

(Drljić in Kiswarday, 2016). 

6.2 STRATEGIJE VZGOJITELJA PRI SPODBUJANJU 

REZILIENTNEGA VODENJA V VRTCU 

Hargreves in F. Fullan (1992, v Javornik Krečič, 2008) poudarjata tri glavne zahteve 

rezilientnega vodenja vzgojiteljev/učiteljev: 

- omogočanje možnosti učenja za pridobivanja spretnega znanja s 

poučevanjem/vzgajanjem; 

- priložnost za osebni razvoj na področju razvoja pozitivne osebne in poklicne 

identitete, ki oblikuje kompetentnega vzgojitelja/učitelja; 

- oblikovanje prijetnega delovnega okolja, ki omogoča občutek varnosti in udobja vseh 

vključujočih. 

Vzgojitelj/učitelj, ki posameznika pusti, da se sooči s težavami in preizkušnjami, problemov 

ne rešuje namesto njega, s tem spodbuja strategije za spodbujanje rezilientnosti (Volpitta in 

Haber, 2012, v Kiswarday, 2016): 

- Z učenjem preko izkustev vzgojitelj nudi otroku/učencu možnost razvijanja spretnosti 

rezilientnega vedenja. Otroku/učencu je omogočeno, da se sooči s tveganji, spremembami 

in težavami, ter ima priložnost za utrjevanje in učenje iskanja alternativnih rešitev za 

ugodno razrešitev situacije. 
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- Pretiran nadzor, zaščita in obramba otroka/učenca zavirajo njegovo samostojno 

spoprijemanje s stresnimi situacijami. Vzgojitelj/učitelj nudi otroku/učencu prostor in čas 

za raziskovanje, učenje in razvoj življenjskih spretnosti. S pozitivno spodbudo, 

usmeritvijo in zaupanjem bo otrok/učenec vsakodnevne situacije (kot je hoja, vožnja s 

kolesom, lovljenje žoge itd.), poskušal rešiti sam in s tem bo razvijal vztrajnost, 

pripadnost družbi ter zaupanje v svoje sposobnosti. 

- Otroke odrasli naučijo, da vsako učenje vsebuje doslednost in osebno odgovornost. 

Pomembno je, da vzgojitelj otroka ne graja, ker je bodisi pozabil prinesti copate ali se 

obotavljal v garderobi, temveč ga usmerja pri iskanju vzroka ter povezovanju le-tega s 

posledico (npr. zeblo me bo v stopala in umazal si bom nogavice; zamudil sem svojo 

najljubšo igro). Vzgojiteljeva/učiteljeva doslednost spodbujanja otrokovega 

spoprijemanja s situacijo otroka/učenca nauči novih strategij doslednosti in organizacije. 

- Priporočljivo je, da vzgojitelj daje poudarek na postavljanju vprašanj in iskanju 

odgovorov na nastale dileme. Otrok/učenec se s tem načinom vzgojiteljevega dela nauči, 

da nobeno vprašanje ni nesmiselno ali napačno, zato radovedno in samozavestno 

sprejema neznanje, ki ga spretno razrešuje z raziskovanjem. Vzgojitelj mora pomagati 

otroku in mu omogočiti učenje. Usmerjanje otroka/učenec pri uporabi izbranih metod in 

učenja naj bo zato usmerjen v proces učenja z razumevanjem. 

- Vzgojitelj/učitelj, ki stremi k razvijanju samostojnosti otroka/učenca, daje poudarek 

posameznikovemu obvladovanju težav in situacij brez lastnega nudenja podpore in 

pomoči. Pri tem vzgojitelj/učitelj postopno zmanjšuje podporo pri soočanju s težavami in 

otroku/učencu pomaga le na način »varovala«, ko otrok pokaže šibkost oziroma nemoč. 

Vzgojitelj/učitelj otroku/učencu nikoli ne sme pokazati, da je »poraženec«, temveč ga 

mora le-ta s strategijami rezilientnosti motivirati in mu vliti zaupanje vase in svoje 

sposobnosti. 

- Posamezniki se med seboj razlikujejo po razvoju motoričnih, kognitivnih, čustvenih in 

socialnih spretnosti. Pomembno je, da vzgojitelj/učitelj vsakega otroka/učenca spodbuja k 

prepoznavanju osebnostnih pomanjkljivosti in posledično iskanju rešitev za dopolnitev 

znanja. 

- Vzgojno-izobraževalna ustanova je skupnost, v kateri otrok/učenec pridobiva socialne 

veščine in se pripravlja na življenje. Da je to za otroka/učenca pozitivna izkušnja, je 

potrebno prisluhniti njegovim željam in poskrbeti, da se počuti varno in sprejeto. Dobro 

je, da zaposleni svojo pozornost usmerijo v otroka/učenca, kar pomeni, da prisluhnejo 
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otrokom/učencem in skupaj z njimi poiščejo rešitve za izboljšanje klime ustanove ter tako 

prispevajo k njihovi večji učni in osebnostni uspešnosti. 

Za razvijanje rezilientnosti otrok/učencev je potrebno imeti kompetentnega 

vzgojitelja/učitelja, ki ob podpori skupnosti ustvarja spodbudno okolje in svoje koncepte 

vzgajanja/učenja prilagaja individualnim zmožnostim tistih, ki se soočajo s težavami. 

Pomembno je, da se je vzgojitelj/učitelj pripravljen tudi sam spoprijeti s težavami in jih 

razreševati, saj bo le tako lahko pridobil veščine in spretnosti rezilientnega vodenja, ter jih 

znal posredovati otrokom/učencem. Okolje sodi med zunanje dejavnike možnosti razvoja 

rezilientnosti v vrtcu, zato je pomembno, da vzgojitelj poskrbi za dobro okolje, v katerem je v 

itrerakciji z otroki. Rezilientno vedenje je možno razvijati le v spodbudnem okolju, kjer 

vzgojitelj/učitelj nudi otroku/učencem možnost aktivnega raziskovanja lastnih kompetenc in 

razvijanja življenjskih spretnosti (Kiswarday, 2013). V vzgojno-izobraževalni ustanovi je moč 

zaslediti posredno vzgajanje otrok/učencev, kjer vzgojitelj/učitelj načrtovano izvaja dejavnosti 

z izbranimi cilji in neposredno vzgajanje/poučevanje, ki ga vzgojitelj/učitelj izvaja 

nenačrtovano v času prostega igranja otrok/učencev (Devjak in Berčnik, 2018). Razvijanje 

življenjske odpornosti in prožnosti pri otrocih/učencih je najučinkovitejše, ko je posredovano 

z zgledom, zato se mora vzgojitelj vseskozi zavedati, da otrokom predstavlja zgled ter da se 

le-ti od njega učijo vsak trenutek njegovega delovanja (Kiswarday, 2013). Vzgojitelj, ki v 

svoj procesu dela spodbuja rezilientnost otrok/učencev, vseskozi skrbi tudi za svoj 

profesionalni razvoj, strokovno in osebnostno rast ter kakovost dela z otroki. Vzgojitelj je 

torej ključna oseba v vrtcu za spodbujanje otrokove rezilientnosti (Kiswarday, 2013). 

7 OPREDELITEV PROBLEMA 

V diplomskem delu sem se usmerila na pojem rezilientnost in uporabo vzgojnih strategij, s 

katerimi vzgojitelj spodbuja rezilientnost pri otrocih v vrtcu. Izpostavila sem dejavnike, ki so 

prisotni v vrtčevskem okolju in so pomembni za spodbujanje rezilientnosti otrok v vrtcu. 

V raziskavi sem z anketnim vprašalnikom ugotavljala: (1) vzgojiteljeva mnenja o lastni 

kompetentnosti za izvajanje programov spodbujanja razvoja rezilientnosti, (2) vzgojiteljeva 

mnenja o programih za spodbujanje rezilientnosti, (3) vzgojiteljeva mnenja o vplivu vrtčevske 

klime na izvajanje teh programov v vrtcu, (4) pripravljenost vzgojiteljev za izvajanje 

programov rezilientnosti v vrtcu in (5) vzgojiteljeva mnenja o pogojih za spodbujanje razvoja 
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rezilientnosti v vrtcu. Pri vseh petih področjih sem ugotavljala njihovo povezanost s stopnjo 

profesionalnega razvoja vzgojiteljev. Pri raziskavi sem si zastavila naslednje cilje: 

- Ugotoviti, ali vzgojitelji menijo, da se počutijo dovolj kompetentni, usposobljeni za 

vodenje aktivnosti, ki spodbujajo otrokovo rezilientnost in ali je ocena omenjene 

kompetentnosti/usposobljenosti pogojena s fazo vzgojiteljevega profesionalnega 

razvoja 

- Ugotoviti, kakšen pogled imajo vzgojitelji na programe za spodbujanje rezilientnosti v 

vrtcu in ali so ti pogledi pogojeni s fazo njihovega profesionalnega razvoja. 

- Ugotoviti, kakšna je po mnenju vzgojiteljev njihova pripravljenost za izvajanje 

programov spodbujanja rezilientnosti in ali je omenjena pripravljenost pogojena s fazo 

vzgojiteljevega profesionalnega razvoja. 

- Ugotoviti, kakšna je po mnenju vzgojiteljev klima v vrtcu, ki omogoča  izvajanje 

programov za spodbujanje rezilientnosti pri otrocih in ali je dojemanje te klime 

pogojeno s fazo profesionalnega razvoja vzgojiteljev. 

- Ugotoviti, kakšni so, po mnenju vzgojiteljev pogoji (npr. podpora vodstva vrtca in 

usposobljenost izvajalcev) za izvajanje programov spodbujanja rezilientnosti v vrtcu 

in ali je dojemanje teh pogojev pogojeno s fazo profesionalnega razvoja vzgojiteljev. 

7.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

RV 1: Kako kompetentne se počutijo vzgojitelji pri izvajanju dejavnosti za spodbujanje 

razvoja rezilientnosti otrok in kakšno je doživljanje te kompetentnosti pri vzgojiteljih v 

različnih fazah profesionalnega razvoja? 

RV 2: Kakšen je pogled vzgojiteljev na različnih stopnjah profesionalnega razvoja na 

programe za spodbujanje rezilientnosti v vrtcu? 

RV 3: Kakšna je pripravljenost vzgojiteljev za izvajanje programov za spodbujanje 

rezilientnosti in kakšna je ta pripravljenost pri vzgojiteljih v različnih fazah profesionalnega 

razvoja? 

RV 4: Kako vzgojitelji doživljajo klimo v vrtcu za izvajanje programov za spodbujanje 

rezilientnosti in kakšno je to dožiljanje pri vzgojiteljih v različnih fazah profesionalnega 

razvoja? 

RV 5: Kakšno je mnenje vzgojiteljev o pogojih (npr. podpori vodstva vrtca in usposobljenosti 

izvajalcev) za izvajanje programov spodbujanja rezilientnosti otrok in kakšna je ta ocena 

pogojev pri vzgojiteljih v različnih fazah profesionalnega razvoja? 
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7.2 METODA 

Pri raziskovanju je uporabljena kavzalna neeksperimentalna in deskriptivna metoda 

raziskovanja ter kvantitativni raziskovalni pristop. 

7.2.1 Vzorec 

Vzorec raziskave je namenski. V vzorec so bili vključeni vzgojitelji iz različnih vrtcev po 

Sloveniji, ki vodijo drugo starostno skupino otrok (od 3 do 6 let). V raziskavi so sodelovali en 

vzgojitelj in 100 vzgojiteljic s povprečno starostjo 40,3 leta (najmlajša vzgojiteljica je bila 

stara 24 let, najstarejša pa 58 let). Povprečna delovna doba vzgojiteljic in vzgojitelja (v 

nadaljevanju vzgojiteljev) je bila 15,24 let (maksimalna 38 let, minimalna nižja od enega 

leta). Od celotnega vzorca trije vzgojitelji niso izpolnili podatkov o letih zaposlitve oziroma 

delovni dobi ter dva nista izpolnila podatka o njuni starosti. Podatke teh anketirancev sem 

izločila in jih nisem uporabila v empiričnem delu raziskave. 

Tabela 1: Starost in delovna doba vzgojiteljev 

Opombe: N – število, Min. – minimalna vrednost, Max. – maksimalna vrednost, M – aritmetična 

sredina, SD – standardni odklon 

Upoštevajoč model učiteljevega profesionalnega razvoja po Hubermanu (1993, v Javornik 

Krečič, 2008), sem vzgojitelje glede na njihovo delovno dobo razporedila v pet faz poklicnega 

razvoja. Po podatkih o delovni dobi anketirancev se je v prvi fazi (1 do 3 let), fazi preživetja 

in odkrivanja, nahajalo 7 vzgojiteljev; v drugi fazi (4 do 6 let), imenovani poklicna 

stabilizacija in utrditev, je bilo 11 vzgojiteljev; tretja faza (7 do 18 let) ali faza poklicne 

aktivnosti in eksperimentiranja oziroma faza vnovičnega samoovrednotenja, je bila značilna 

50 vzgojiteljem; v četrti fazi (19 do 30 let) ali fazi jasnosti in vedrine (odnos distance) 

oziroma fazi konzervativizma, se je nahajalo 15 vzgojiteljev. V peti, zadnji fazi 

profesionalnega razvoja (31 do 40 let), ki se imenuje tudi poklicno slovo in jo sestavlja bodisi 

faza vedrine ali umirjenosti bodisi, faza zagrenjenosti, se je nahajalo 15 vzgojiteljev. 

 N Min. Max. M SD 

 Starost  98  24  58  40,30  8,84 

 Delovna doba  98  0  38  15,24  10,27 
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7.2.2 Merski instrument 

Kot merski instrument sem uporabila Vprašalnik o učiteljevi/vzgojiteljevi pripravljenosti za 

spodbujanje rezilientnosti otrok (Bouillet idr., 2014). 

Vprašalnik vsebuje 27 trditev ter 5-stopenjsko ocenjevalno lestvico, na kateri so anketiranci 

podali stopnjo strinjanja s podano trditvijo, kjer je ena pomenilo »zelo se ne strinjam«, dve je 

pomenilo »pretežno se ne strinjam«, tri je pomenilo »delno se strinjam«, štiri je pomenilo 

»pretežno se strinjam« in pet »zelo se strinjam«. 

Vprašalnik zajema trditve, razvrščene v pet sklopov (Bouillet, idr., 2014): vzgojiteljeva 

kompetentnost pri izvajanju programov za spodbujanje razvoja rezilientnosti (osem trditev); 

pogled vzgojitelja na programe za spodbujanje rezilientnosti (šest trditev); vzgojiteljeva 

pripravljenost spodbujanja razvoja rezilientnosti pri otroku (šest trditev); klima vrtca v odnosu 

do izvajanja dejavnosti za spodbujanje rezilientnosti otrok (štiri trditve); pogoji za izvajanje 

programov spodbujanja rezilientnosti otrok (tri trditve). 

7.2.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Zbrani podatki v diplomskem delu so del raziskave, katere nosilki sta dr. Simona Prosen in dr. 

Helena Smrtnik Vitulić in smo jo izvedle štiri študentke. Celotna raziskava je potekala v 

vrtcih in šolah po Sloveniji in sicer med vzgojitelji, ki vodijo drugo starostno skupino otrok 

ter med učitelji, ki poučujejo otroke prvega triletja.  

Pred začetkom raziskave smo se za sodelovanje dogovorile z vodstvom ustanov, katerim smo 

posredovale vsa potrebna navodila. Vsaka izmed nas je poljubno izbranim pedagoškim 

ustanovam izročila 55 anketnih vprašalnikov. Anketiranci so imeli za reševanje le-teh mesec 

dni časa. Rešene vprašalnike smo glede na dogovor z ustanovo prevzele same, ali pa so nam 

jih posredovali po pošti. 

Vprašalnik je bil anonimen. Vzgojitelji so navedli le nekaj osnovnih osebnih podatkov, kot so 

spol, starost, leta zaposlitve, število otrok v igralnici in njihovo število v ustanovi. 

Diplomsko delo sem oblikovala na podlagi odgovorov vzgojiteljev, ki so jih v Vprašalniku o 

učiteljevi/vzgojiteljevi pripravljenosti za spodbujanje rezilientnosti otrok (Bouillet idr., 2014) 

podali na petih področjih, ki jih vprašalnik vključuje. 

Vse rezultate raziskave sem obdelala s pomočjo računalniškega programa IBM SPSS 

Statistics Version 20 in jih bom v nadaljevanju predstavila.  
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8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Pri prikazu rezultatov smo za vsako raziskovalno vprašanje oblikovali dve tabeli: v prvi smo 

prikazali splošne rezultate (odgovore na prvi del raziskovalnega vprašanja), v drugi pa 

odgovore glede na specifične faze profesionalnega razvoja vzgojiteljev (drugi del 

raziskovalnega vprašanja). Trditve, ki so se nanašale na prvi dve in peto raziskovalno 

vprašanje, so bile tvorjene tako, da je višja ocena anketirancev kazala na večje strinjanje s 

pripravljenostjo za spodbujanje razvoja rezilientnosti pri otrocih in nižja ocena na manjše, 

medtem ko so bile trditve, ki so se nanašale na drugo in tretjo raziskovalno vprašanje, 

postavljene in vrednotene obrnjeno (višja ocena je kazala na manjše strinjanje s trditvijo in 

nižja višje). 

8.1 VZGOJITELJEVA KOMPETENTNOST PRI IZVAJANJU 

DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA REZILIENTNOSTI 

V prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako kompetentne se počutijo vzgojitelji 

pri izvajanju dejavnosti za spodbujanje razvoja rezilientnosti otrok in kakšno je doživljanje te 

kompetentnosti pri vzgojiteljih v različnih fazah profesionalnega razvoja. 

Tabela 2: Mnenja vzgojiteljev o njihovi kompetentnosti pri izvajanju dejavnosti za 

spodbujanje razvoja rezilientnosti otrok 

 Zelo se 

ne 

strinjam 

f (%) 

Pretežno 

se ne 

strinjam 

f (%) 

Delno 

se 

strinjam 

f (%) 

Pretežno 

se 

strinjam 

f (%) 

Zelo se 

strinjam 

f (%) 

M SD 

Vzgojiteljeva 

kompetentnost pri 

izvajanju dejavnosti 

za spodbujanje 

razvoja rezilientnosti 

       

Zdi se mi, da sem 

dovolj usposobljen/a za 

izvajanje aktivnosti, ki 

3 

(3,1) 

2 

(2,0) 

24 

(24,5) 

49 

(50,0) 

20 

(20,4) 

3,83 0,89 
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spodbujajo otrokovo 

rezilientnost 

(spopadanje s 

težavami). 

Mislim, da aktivnosti, 

ki jih izvajam s 

skupino otrok, 

prispevajo k otrokovi 

rezilientnosti. 

0 

(0) 

0 

(0) 

12 

(12,2) 

47 

(48,0) 

39 

(39,8) 

4,28 0,67 

V svojem 

izobraževanju sem se 

ustrezno pripravil/a na 

spodbujanje otrokove 

rezilientnosti. 

3 

(3,1) 

18 

(18,4) 

39 

(39,8) 

27 

(27,6) 

11 

(11,2) 

3,26 0,99 

Aktivnosti, ki jih 

izvajam z otroki, 

spodbujajo razvoj 

rezilientnosti. 

0 

(0) 

1 

(1,0) 

27 

(27,6) 

48 

(49,0) 

22 

(22,4) 

3,93 0,74 

Poznam nekatera 

spoznanja o 

rezilientnosti otrok. 

2 

(2,0) 

12 

(12,2) 

49 

(50,0) 

19 

(19,4) 

15 

(15,3) 

3,34 0,96 

V času izobraževanja 

sem pridobil/a dovolj 

praktičnih izkušenj s 

področja spodbujanja 

otrokove rezilientnosti. 

10 

(10,2) 

29 

(29,6) 

40 

(40,8) 

15 

(15,3) 

3 

(3,1) 

2,71 0,96 

Razumel/a bi cilje 

programov, 

namenjenih 

spodbujanju otrokove 

rezilientnosti. 

0 

(0) 

0 

(0) 

30 

(30,6) 

37 

(37,8) 

30 

(30,6) 

4,00 0,72 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                               Tomažin Ines; diplomsko delo 

23 
 

Uspešno uporabljam 

aktivnosti, namenjene 

spodbujanju 

rezilientnosti. 

0 

(0) 

5 

(5,1) 

32 

(32,7) 

51 

(52,0) 

10 

(10,2) 

3,67 

 

0,73 

Opombe: M – aritmetična sredina vzgojiteljeve kompetentnosti pri izvajanju dejavnosti za spodbujanje 

razvoja rezilientnosti, SD – standardni odklon vzgojiteljeve kompetentnosti pri izvajanju dejavnosti za 

spodbujanje razvoja rezilientnosti 

Del vprašalnika o vzgojiteljevi kompetentnosti pri izvajanju dejavnosti za spodbujanje razvoja 

rezilietnosti vsebuje osem trditev. Trditev, s katero so se vzgojitelji najbolj strinjali je bila 

»mislim, da aktivnosti, ki jih izvajam s skupino otrok, prispevajo k otrokovi rezilientnosti«, 

saj je kar 48 % vzgojiteljev odgovorilo z oceno štiri (pretežno se strinjam) in 39,8 % z oceno 

pet (zelo se strinjam), v povprečju pa se vzgojitelji pretežno strinjajo z omenjeno trditvijo (M 

= 4,28, SD = 0,67). Na omenjeno trditev nihče od vzgojiteljev ni odgovoril z ocenama ena 

(zelo se ne strinjam) in dve (pretežno se ne strinjam), kar pomeni, da vzgojitelji menijo, da 

njihove dejavnosti vključujejo precej strategij za razvoj rezilientnosti, kot so omogočanje 

možnosti raziskovanja otrokom, dopuščanje otrokom, da lahko kaj vprašajo, spodbujanje 

otrok, da se samostojno spoprijemajo s stresnimi situacijami in samostojno rešujejo naloge do 

takrat, ko le-ti ne prosijo za pomoč ter omogočanje razvoja socialnih in osebnih spretnosti pri 

otrocih (Volpitta in Haber, 2012, v Kiswarday, 2016). Vzgojitelji so kot drug najpogostejši 

odgovor pri ocenjevanju področja kompetentnosti za spodbujanje razvoja rezilientnosti otrok 

izbrali, da »bi razumeli cilje programov, ki bi bili namenjeni spodbujanju otrokove 

rezilientnosti« (M = 4,00, SD = 0,72). Po pogostosti odgovorov so kot tretjega 

najpogostejšega znotraj omenjenega področja vzgojitelji izbrali, da »aktivnosti, ki jih izvajajo, 

precej spodbujajo otrokovo rezilientnost (M = 3,93, SD = 0,96), nato pa so vzgojitelji ocenili, 

da »so dovolj usposobljeni za izvajanje aktivnosti, ki spodbujajo otrokovo rezilientnost« (M = 

3,83, SD = 0,89). Po pogostosti so sledili odgovori vzgojiteljev, da »uspešno uporabljajo 

aktivnosti, ki so namenjene spodbujanju rezilientnosti« (M = 3,43, SD = 0,96), da »poznajo 

nekatera spoznanja o rezilientnosti« (M = 3,34, SD = 0,96), da »so se v svojem izobraževanju 

uspešno pripravili na spodbujanje otrokove rezilientnosti« (M = 3,26, DS = 0,99) in da »so v 

času izobraževanja pridobili dovolj praktičnih izkušenj s področja otrokove rezilientnosti« (M 

= 2,71, SD = 0,96). 
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Vzgojitelji so v dveh trditvah podali oceno o vlogi izobraževanja pri pridobitvi znanja o 

spodbujanju otrokove rezilientnosti v vrtcu. Kot je razvidno iz rezultatov, so se vzgojitelji 

najmanj strinjali ravno s tem, da v času izobraževanja niso pridobili dovolj izkušenj za 

spodbujanje rezilientnosti pri otrocih. Na osnovi omenjenega sklepam, da se v času 

izobraževanja kaže primanjkljaj, kako spodbuditi vzgojitelje pri oblikovanju dejavnosti s 

področja rezlientnosti. Morda gre tudi za slabšo ozaveščenost vzgojiteljev o tem, kaj 

rezilientnost pomeni, saj se je 49 vzgojiteljev, kar predstavlja 50 % anketirancev le delno 

strinjalo s trditvijo o poznavanju spoznanj o rezilientnosti v vrtcu. 

Tabela 3: Mnenja vzgojiteljev o kompetentnosti pri izvajanju dejavnosti za spodbujanje 

rezilientnosti otrok v različnih fazah profesionalnega razvoja 

Faza 

profesionalnega 

razvoja  

Faza 

preživetja 

in 

odkrivanja 

Poklicna 

stabilizacija 

Faza poklicne 

aktivnosti in 

eksperimentiranja 

ter faza 

vnovičnega 

samoovrednotenja 

Faza jasnosti in 

vedrine ter 

odnos distance 

in faza 

konzervativizma 

Poklicno 

slovo 

N 7 11 50 15 15 

M 3,91 3,63 3,61 3,59 3,55 

SD 0,53 0,96 0,48 0,65 0,55 

Opombe: N – število vzgojiteljev, M – aritmetična sredina vzgojiteljeve kompetentnosti v različnih 

fazah profesionalnega razvoja pri izvajanju dejavnosti za spodbujanje razvoja rezilientnosti, SD – 

standardni odklon vzgojiteljeve kompetentnosti v različnih fazah profesionalnega razvoja pri izvajanju 

dejavnosti za spodbujanje razvoja rezilientnosti 

Vzgojiteljeva samoocena kompetentnosti za spodbujanje rezilientnosti glede na stopnjo 

profesionalnega razvoja je bila dokaj podobna. Svojo kompetentnost za spodbujanje 

profesionalnega razvoja so najvišje ocenili vzgojitelji, ki so se nahajali v prvi fazi 

profesionalnega razvoja po Hubermanu (1993, v Javornik Krečič, 2008), to je v fazi preživetja 

in odkrivanja (M = 3,91, SD = 0,53), najmanjšo pa vzgojitelji v zadnji fazi, imenovani 

poklicno slovo (M= 3,55, DS = 0,55). Najmanjši standardni odklon, 0,47, je imela tretja, 

sredinska faza profesionalnega razvoja, imenovana faza poklicne aktivnosti in 

eksperimentiranja ter faza vnovičnega samoovrednotenja. Glede na to, da so rezultati 
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vzgojiteljev v različnih fazah profesionalnega razvoja podobni, lahko predpostavimo, da faza 

profesionalnega razvoja pri samooceni kompetentnosti vzgojiteljev pri izvajanju dejavnosti za 

spodbujanje rezilientnosti nima velikega pomena. 

Kljub temu, da se vzgojitelji skozi profesionalni razvoj razvijajo, kar se kaže tako v njihovih 

osebnih kot poklicnih spretnostih, veščinah, delovanju, pa je iz rezultatov razvidno, da se že 

vzgojitelji začetniki ocenjujejo kot dovolj usposobljeni ali motivirani za spodbujanje 

rezilientnosti pri otrocih. S profesionalnim razvojem vzgojitelj nadgrajuje kompetence, vendar 

le, če ima za to lastno voljo in družbeno podporo (Javornik Krečič, 2008). Kompetentnost je 

del rezilientnosti, saj je posameznikovo lastno znanje potrebno vseskozi nadgrajevati na 

način, da sledi družbenim spremembam in krepi življenjske spretnosti in kompetence. 

Rezilienten vzgojitelj predstavlja kompetentno osebo, ki vztraja pri doseganju realno 

zastavljenih ciljev in preizkuša nove stvari ter tako pridobiva novo znanje. Zaradi občutka 

odgovornosti znanje predaja otrokom ter s svojo stabilno osebnostjo gradi močno 

kompetentnega posameznika (Kiswarday, 2016). Glede na dobljene rezultate pa je vzgojitelj 

na začetku svoje kariere dovolj pripravljen za spodbujanje kompetentnosti pri otrocih, kar 

ohranja skozi profesionalni razvoj. 

8.2 POGLED VZGOJITELJA NA SPODBUJANJE REZILIENTNOSTI 

OTROK 

V drugem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kakšen je pogled vzgojiteljev na 

spodbujanje rezilientnosti v vrtcu in kakšen je ta pogled pri vzgojiteljih v različnih fazah 

profesionalnega razvoja. 

Tabela 4: Mnenja vzgojiteljev o spodbujanju rezilientnosti otrok 

 Zelo se 

ne 

strinjam 

f (%) 

Pretežno 

se ne 

strinjam 

f (%) 

Delno 

se 

strinjam 

f (%) 

Pretežno 

se 

strinjam 

f (%) 

Zelo se 

strinjam 

f (%) 

M SD 

Mnenje vzgojitelja o 

spodbujanju 

rezilientnosti otrok 
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Spodbujanje otrokove 

rezilientnosti bi moralo 

biti vključeno v 

šolski/vrtčevski 

kurikulum. 

0 

(0) 

2 

(2,0) 

15 

(15,3) 

37 

(37,8) 

44 

(44,9) 

4,26 0,79 

Pomembno je 

spodbujati otrokovo 

rezilientnost, čeprav pri 

tem ne sodelujejo 

otrokovi starši in tega 

ne izvajajo doma. 

4 

(4,1) 

6 

(6,1) 

17 

(17,3) 

25 

(25,5) 

46 

(46,9) 

4,05 1,13 

Aktivnosti s področja 

socialno-

emocionalnega učenja 

otrokom učinkovito 

pomagajo pri 

razvijanju 

rezilientnosti. 

0 

(0) 

0 

(0) 

8 

(9,2) 

45 

(45,9) 

44 

(44,9) 

4,36 0,65 

Aktivnosti za 

spodbujanje otrokove 

rezilientnosti pri 

učiteljih/vzgojiteljih 

odpirajo nove poglede 

na otroka. 

(0) 

(0) 

(3) 

(3,1) 

 

(14) 

(14,3) 

(45) 

(45,9) 

(36) 

(36,7) 

4,16 0,78 

Izvajanje aktivnosti s 

področja rezilientnosti 

pomaga otrokom pri 

vedenjskih težavah. 

0 

(0,0) 

1 

(1,0) 

7 

(7,1) 

38 

(38,8) 

52 

(53,1) 

4,44 0,68 

Spodbujanje otrokove 

rezilientnosti 

učiteljem/vzgojiteljem 

pomaga pri njihovem 

0 

(0,0) 

2 

(2,0) 

19 

(19,4) 

41 

(41,8) 

36 

(36,7) 

4,13 0,80 
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profesionalnem 

razvoju. 

Opombe: M – aritmetična sredina o spodbujanju rezilientnosti otrok pri vzgojiteljih v različnih fazah 

profesionalnega razvoja, SD – standardni odklon pri spodbujanju rezilientnosti otrok pri vzgojiteljih v 

različnih fazah profesionalnega razvoja 

Del vprašalnika je bil namenjen ugotavljanju vzgojiteljevega spodbujanja rezilientnosti v 

vrtčevskem okolju bodisi zaradi boljšega socialno-čustvenega in vedenjskega razvoja otrok 

bodisi zaradi nadgradnje vzgojiteljevih poklicnih kompetenc in njihovega profesionalnega 

razvoja. V vprašalniku je bilo šest trditev, s katerimi sem raziskala omenjeno področje pri 

vzgojiteljih. Vzgojitelji so z oceno svojega strinjanja s trditvami opredelili svoje mnenje 

oziroma poglede na spodbujanje rezilientnosti v vrtcu. 

Trditev, s katero so se vzgojitelji najbolj strinjali, je bila »izvajanje aktivnosti s področja 

rezilientnosti pomaga otrokom pri vedenjskih težavah«, saj je 38,8 % vzgojiteljev odgovorilo 

z oceno štiri (pretežno se strinjam) in kar 53,1 % z oceno pet (zelo se strinjam). S trditvijo se 

je na splošno strinjalo največ vzgojiteljev (M = 4,44, SD = 0,68). Sklepam, da so vzgojitelji 

prepričani, da otrokom aktivnosti s področja rezilientnosti omogočajo iskanje učinkovitih 

strategij za spoprijemanje z vedenjskimi težavami. Skladno z dobljenimi rezultati tudi 

rezultati drugih raziskav (Kiswarday, 2013) kažejo, da vzgojitelji želijo naučiti otroke 

proaktivnega vedenja ob stresni situaciji, kar pomeni, da aktivnosti vključujejo razvoj 

rezilientnih prvin, kot so: odgovornost, samozaupanje, refleksivno, aktivno soočanje in 

premišljeno odreagiranje na nastalo situacijo. Vzgojitelji so kot drug najpogostejši odgovor 

izbrali, da »aktivnosti s področja socialno-emocionalnega učenja otrokom učinkovito 

pomagajo pri razvijanju rezilientnosti« (M = 4,36, SD = 0,65), nato pa, da bi »spodbujanje 

otrokove rezilientosti moralo biti vključeno v šolski/vrtčevski kurikulun« (M = 4,26, SD = 

0,79) in da bi »aktivnosti za spodbujanje otrokove rezilientnosti pri učiteljih/vzgojiteljih 

odpirajo nove poglede na otroka« (M = 4,16, SD = 0,78). Med vsemi trditvami glede širšega 

področja spodbujanja rezilientnosti otrok so se vzgojitelji najmanj strinjali, da »spodbujanje 

otrokove rezilientnosti učiteljem/vzgojiteljem pomaga pri njihovem profesionalnem razvoju » 

(M = 4,13, SD = 0,80) in da je »pomembno spodbujati otrokovo rezilientnost, čeprav pri tem 

ne sodelujejo otrokovi starši in tega ne izvajajo doma« ( M = 4,05, SD = 1,13). 

Vzgojiteljevo spodbujanje rezilientnosti pri otrocih ne pomaga le k boljšemu prilagajanju 

otrok na težave, temveč tudi samih vzgojiteljev. 
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Tabela 5: Mnenja vzgojiteljev o spodbujanju rezilientnosti otrok v različnih fazah 

profesionalnega razvoja 

Faza 

profesionalnega 

razvoja 

Faza 

preživetja 

in 

odkrivanja 

Poklicna 

stabilizacija 

Faza poklicne 

aktivnosti in 

eksperimentiranja 

ter faza 

vnovičnega 

samoovrednotenja 

Faza jasnosti in 

vedrine ter 

odnos distance 

in faza 

konzervativizma 

Poklicno 

slovo 

N 7 11 50 15 15 

M 4,36 4,11 4,23 4,32 4,06 

SD 0,66 0,83 0,18 0,23 0,29 

Opombe: N – število vzgojiteljev, M - aritmetična sredina o spodbujanju rezilientnosti otrok pri 

vzgojiteljih v različnih fazah profesionalnega razvoja, SD – standardni odklon pri spodbujanju 

rezilientnosti otrok pri vzgojiteljih v različnih fazah profesionalnega razvoja 

Po modelu učiteljevega profesionalnega razvoja po Hubermanu (1993, v Javornik Krečič, 

2008), so se s trditvami o spodbujanju rezilientnosti otrok na splošno najbolj strinjali 

vzgojitelji, ki so bili v prvi fazi profesionalnega razvoja (faza preživetja in odkrivanja) (M = 

4,36), nato pa vzgojitelji v četrti fazi profesionalnega razvoja (faza jasnosti in vedrine/odnos 

distance in faza konzervativizma) (M = 4,32). Glede na stopnjo strinjanja z omenjeno skupino 

trditev so sledili vzgojitelji, ki so se nahajali v tretji fazi profesionalnega razvoja (faza 

poklicne aktivnosti in eksperimentiranja ter faza vnovičnega samoovrednotenja) (M = 4,23), 

nato v drugi fazi tega razvoja (poklicna stabilizacija) (M = 4,11), in na zadnje še v peti fazi 

profesionalnega razvoja (poklicno slovo) (M = 4,00). Predvidevala sem, da se bodo 

vzgojitelji, ki se nahajajo na nižjih fazah profesionalnega razvoja, bolj strinjali s 

spodbujanjem rezilientnosti zato so me rezultati presenetili, saj so si po pogostosti odgovorov 

sledili vzgojitelji, ki se nahajajo na prvi fazi profesionalnega razvoja, nato tisti na predzadnji 

in potem na četrti fazi profesionalnega razvoja, za katero je značilno, da vzgojitelj ne posveča 

večje pozornosti nadgradnji svojega znanja (Kremer Hayon, 1991, v Javornik Krečič, 2008). 

Standardni odklon je bil največji v drugi fazi profesionalnega razvoja (SD = 0,83) in 

najmanjši v tretji fazi (SD = 0,18), kar pomeni, da je bila skladnost ocenjevanja pri 

vzgojiteljih, ki so se nahajali na tretji fazi profesionalnega razvoja, najvišja. 
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Povzamem lahko, da so se vzgojitelji – ne glede na fazo profesionalnega razvoja – strinjali, da 

je vzgojiteljeva naloga, da spodbuja razvoj rezilientnosti pri otrocih. Pričakovala sem, da bo 

večja razlika med fazami profesionalnega razvoja zaradi različnega delovanja vzgojiteljev. 

Spodbujanje rezilientnosti otrok posledično lahko prispeva k osebnemu in poklicnemu 

razvoju vzgojiteljev, saj s spodbujanjem rezilietnosti pri otrocih hkrati razvijajo tudi svojo 

rezilientnost. 

8.3 VZGOJITELJEVA PRIPRAVLJENOST SPODBUJANJA RAZVOJA 

REZILIENTNOSTI PRI OTROKU 

V tretjem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kakšna je pripravljenost vzgojiteljev za 

izvajanje programov za spodbujanje rezilientnosti in kako se ta pripravljenost izraža pri  

vzgojiteljih v različnih fazah profesionalnega razvoja. 

Tabela 6: Mnenja vzgojiteljev o pripravljenosti za spodbujanje razvoja rezilientnosti 

otrok 

 Zelo se 

ne 

strinjam 

f (%) 

Pretežno 

se ne 

strinjam 

f (%) 

Delno 

se 

strinjam 

f (%) 

Pretežno 

se 

strinjam 

f (%) 

Zelo se 

strinjam 

f (%) 

M SD 

Vzgojiteljeva 

pripravljenost 

spodbujanja razvoja 

rezilientnosti otrok 

 

Razvijanje otrokove 

rezilientnosti ni moje 

delo. 

63 

(64,3) 

23 

(23,5) 

7 

(7,1) 

3 

(3,1) 

1 

(1,0) 

1,52 0,84 

Aktivnosti za 

spodbujanje otrokove 

rezilientnosti 

dolgoročno niso 

učinkovite. 

66 

(67,3) 

22 

(22,4) 

8 

(8,2) 

2 

(2,0) 

0 

(0) 

1,45 0,74 
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Pomembneje je otroke 

spodbujati v razvoju 

mišljenja kot na 

področju socialno-

čustvenega razvoja. 

40 

(40,8) 

31 

(31,6) 

15 

(15,3) 

5 

(5,1) 

7 

(7,1) 

2,06 1,19 

Vzdrževanje discipline 

je najboljši način 

spodbujanja otrokove 

rezilientnosti. 

6 

(6,1) 

32 

(32,7) 

40 

(40,8) 

15 

(15,3) 

5 

(5,1) 

2,81 0,95 

Razvijanje otrokove 

rezilientnosti je 

odgovornost staršev. 

7 

(7,1) 

14 

(14,3) 

40 

(40,8) 

22 

(22,4) 

15 

(15,3) 

3,24 1,10 

Za spodbujanje 

otrokove rezilientnosti 

v razredu/skupini ni 

dovolj časa. 

26 

(26,5) 

29 

(29,6) 

30 

(30,6) 

11 

(11,2) 

1 

(1,0) 

2,30 1,02 

Opombe: M – aritmetična sredina vzgojiteljeve pripravljenosti za spodbujanje razvoja rezilientnosti 

otrok, SD – standardni odklon  vzgojiteljeve pripravljenosti za spodbujanje razvoja rezilientnosti otrok 

V vprašalniku so bile vključene tudi trditve, ki so se nanašale na pripravljenosti vzgojiteljev 

za spodbujanje razvoja rezilientnosti pri otrocih. Omenjenih trditev je bilo šest. Z njimi sem 

lahko ugotavljala, ali anketiranci menijo, da je razvijanje rezilientnosti njihova ali starševska 

odgovornost in kdo (starši ali vzgojitelji) je po njihovem mnenju pomembnejši za otrokov 

razvoj na socialno-čustvenem ali spoznavnem področju. Vzgojitelji so odgovarjali tudi, kaj po 

njihovem mnenju vzgojitelje ovira pri izvajanju dejavnosti za spodbujanje rezilientnosti. 

Trditve so bile tvorjene tako, da je nižja ocena anketirancev kazala na večje strinjanje s 

pripravljenostjo za spodbujanje razvoja rezilientnosti pri otrocih in nižja manjše. 

Trditev, s katero so se vzgojitelji najmanj strinjali je bila »aktivnost za spodbujanje otrokove 

rezilentnosti dolgoročno niso učinkovite«, saj je kar 66 vzgojiteljev odgovorilo z oceno ena 

(zelo se ne strinjam) in prav nihče ni odgovoril z oceno pet (zelo se strinjam). Povprečni 

odgovor vzgojiteljev na omenjeno trditev je bil 1,45, standardni odklon pa 0,74, kar pomeni, 

da so se vzgojitelji z omenjeno trditvijo najbolj strinjali in so pokazali največjo skladnost 
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strinjanja z njo. Sklepam, da anketiranci menijo, da aktivnosti, ki spodbujajo razvoj 

rezilientnosti, pomagajo otroku premagovati težke situacije skozi daljše življenjsko obdobje. 

Vzgojitelji se prav tako niso strinjali s trditvijo, da razvijanje otrokove rezilientnosti ni 

njihovo delo (M = 1,52, SD = 0,84), nekoliko manj se niso strinjali, da je »otroke 

pomembneje spodbujati v razvoju mišljenja kot na področju socialno-čustvenih odnosov« (M 

= 2,06, SD = 1,19) in da je »razvijanje rezilientnosti odgovornost staršev (M = 4,24, SD = 

1,10). Najmanjše nestrinjanje so vzgojitelji izrazili pri trditvah, da »za spodbujanje 

rezilientnosti v razredu/skupini ni dovolj časa« (M = 2,30, SD = 1,02) in da je »vzdrževanje 

discipline najboljši način spodbujanja otrokove rezilientnosti (M = 2,81, SD = 0,95). 

Glede na rezultate sklepam, da vzgojitelji dajejo poudarek vzgoji otrok za spodbujanje 

rezilientnosti in verjamejo, da je to njihova naloga in tudi naloga staršev. Prav tako večinoma 

menijo, da spodbujanje otrokovega razvoja mišljenja ni pomembnejše kot pa spodbujanje 

socialno-čustvenega razvoja. To pomeni, da vzgojitelji (poleg mišljenja) želijo spodbujati 

otrokovo socialno in čustveno področje razvoja in s tem spodbujati razvoj rezilientnosti pri 

otrocih. 

Tabela 7: Mnenja vzgojiteljev o pripravljenosti spodbujanja razvoja rezilientnosti otrok 

v različnih fazah profesionalnega razvoja 

Faza 

profesionalnega 

razvoja  

Faza 

preživetja 

in 

odkrivanja 

Poklicna 

stabilizacija 

Faza poklicne 

aktivnosti in 

eksperimentiranja 

ter faza 

vnovičnega 

samoovrednotenja 

Faza jasnosti in 

vedrine ter 

odnos distance 

in faza 

konzervativizma 

Poklicno 

slovo 

N 7 11 50 15 15 

M 2,21 2,27 2,19 2,3 2,33 

SD 0,84 1,06 0,61 0,79 0,63 

Opombe: N – število vzgojiteljev, M – aritmetična sredina pripravljenosti spodbujanja razvoja 

rezilientnosti otrok pri vzgojiteljih v različnih fazah profesionalnega razvoja, SD – standardni odklon 

pripravljenosti spodbujanja razvoja rezilientnosti otrok pri vzgojiteljih v različnih fazah 

profesionalnega razvoja 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                               Tomažin Ines; diplomsko delo 

32 
 

Glede na model profesionalnega razvoja po Hubermanu (1993, v Javornik Krečič, 2008) je pri 

vzgojiteljih, ki se nahajajo v različnih fazah profesionalnega razvoja, opaziti manjše razlike v 

mnenjih o lastni pripravljenosti spodbujanja razvoja rezilientnosti pri otrocih. Aritmetične 

sredine rezultatov se gibljejo med 2,19 in 2,33. Najvišje so pripravljenost za spodbujanje 

razvoja rezilientnosti otrok ocenili vzgojitelji, ki so se nahajali na peti fazi profesionalnega 

razvoja po Hubermanu (1993, v Javornik Krečič, 2008), najmanj pa vzgojitelji, ki so se 

nahajali na tretji fazi. Ravno pri tej fazi rezultati kažejo največjo razpršenost (SD = 0,61), kar 

pomeni, da so se v tej fazi anketiranci v odgovorih najmanj skladali. Ne glede na faze 

profesionalnega razvoja je iz rezultatov razvidno, da se vzgojiteljem zdi pomembno 

spodbujati rezilientnost otrok v vrtcu, in da je njihova pripravljenost spodbujanja 

rezilientnosti v vrtcu precej visoka. 

Cilj vzgojitelja, ki želi v svoje delo vključiti spodbujanje rezilientnosti je pomagati otroku, da 

se razvoje v socialno-čustveno stabilno osebo, da pri otroku razvija komunikacijskih in 

življenjske spretnosti, dobre socialne kompetence, samozaupanje, radovednost in 

samostojnost. Kljub temu, da vzgojitelj otroku ponudi spodbudno okolje (zunanji vir moči) in 

priložnost za učenje, na uspešnost oblikovanja otroka vpliva otrokova lastna iniciativa 

(notranji viri moči). Brez zunanje podpore družine in lastne želje po krepitvi osebnosti je 

učinkovitost razvoja rezilientnosti otrok manjša. Kljub vsemu je poslanstvo vzgojitelja to, da 

daje otrokom priložnost za učenje, zaupanje in spodbujanje doseganja zastavljenih ciljev 

(Kiswarday, 2013). 

8.4 KLIMA VRTCA V POVEZAVI Z IZVAJANJEM DEJAVNOSTI ZA 

SPODBUJANJE REZILIENTNOSTI OTROK 

V četrtem raziskovalnem vprašanju sem se spraševala o tem, kako vzgojitelji doživljajo klimo 

v vrtcu za izvajanje programov za spodbujanje rezilientnosti in kakšno je to doživljanje pri 

vzgojiteljih v različnih fazah profesionalnega razvoja. 

Tabela 8: Mnenja vzgojiteljev o klimi vrtca in njenem vplivu na izvajanje dejavnosti za 

spodbujanje rezilientnosti otrok 

 Zelo se 

ne 

strinjam 

Pretežno 

se ne 

strinjam 

Delno 

se 

strinjam 

Pretežno 

se 

strinjam 

Zelo se 

strinjam 

f (%) 

M SD 
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f (%) f (%) f (%) f (%) 

Vpliv klime vrtca na 

izvajanje dejavnosti 

za spodbujanje 

rezilientnosti otrok 

 

Prepričanje mojih 

sodelavk/cev je, da 

spodbujanje 

rezilientnosti ne bi 

imelo pomembnih 

učinkov pri otrocih. 

41 

(41,8) 

33 

(33,7) 

16 

(16,3) 

3 

(3,10) 

1 

(1,0) 

1,83 0,90 

Spodbujanje otrokovih 

pred/šolskih spretnosti 

je mojem ravnatelju/ici 

pomembnejše kot 

spodbujanje 

otrokovega socialno-

čustvenega razvoja. 

37 

(37,8) 

29 

(29,6) 

18 

(18,4) 

9 

(9,2) 

1 

(1,1) 

1,60 0,98 

Mojemu ravnatelju/ici 

ni pomembno, ali se v 

šoli/vrtcu izvajajo 

aktivnosti za 

spodbujanje socialno-

čustvenega razvoja 

otrok. 

62 

(63,3) 

19 

(19,4) 

7 

(7,1) 

7 

(7,1) 

1 

(1,0) 

1,52 0,84 

Splošno prepričanje v 

moji ustanovi je, da 

imamo že tako preveč 

dela z izvajanjem 

različnih specifičnih 

programov. 

35 

(35,7) 

25 

(25,5) 

23 

(23,5) 

9 

(9,2) 

4 

(4,1) 

2,19 1,16 
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Opombe: M – aritmetična sredina o klimi vrtca in njenem vplivu na izvajanje dejavnosti za 

vzgojiteljevo spodbujanje rezilientnosti otrok, SD – standardni odklon klime vrtca in njenem vplivu na 

vzgojiteljevo izvajanje dejavnosti za spodbujanje rezilientnosti otrok 

V vprašalnik so vključene štiri trditve, na osnovi katerih so vzgojitelji vrednotili izvajanje 

programov za razvoj rezilientnosti otrok v povezavi s klimo vrtca. Trditve so bile tvorjene 

tako, da je nižja ocena pokazala na večje strinjanje z razvojem rezilientnosti v vrtcu in višja 

ocena na manjše strinjanje s tem. Trditve so se navezovale na ocenjevanje klime in možnosti 

spodbujanja rezilientnosti pri otrocih znotraj ustanove (vrtca). 

Največ vzgojiteljev se ni strinjalo, da »njihovemu ravnatelju/ici ni pomembno, ali se v 

šoli/vrtcu izvajajo aktivnosti za spodbujanje socialno-čustvenega razvoja otrok« - kar 62 

vzgojiteljev je izbralo oceno ena (zelo se ne strinjam) in le en vzgojitelj je na vprašanje 

odgovoril z oceno pet (zelo se strinjam). Povprečna vrednost omenjene trditve znaša 1,52, 

prav tako pa je za omenjeno trditev značilen najmanjši standardni odklon od povprečja (SD = 

0,84), kar pomeni, da so se vzgojitelji v odgovorih najbolj skladali v primerjavi z odgovori na 

druge trditve. Drugo najvišjo stopnjo nestrinjanja smo ugotovili za trditev »spodbujanje 

otrokovih pred/šolskih spretnosti je ravnatelju/ici pomembnejše kot spodbujanje otrokovega 

socialno-čustvenega razvoja« (M = 1,60, SD = 0,98). Prav tako se s trditvijo »prepričanje 

mojih sodelavk/cev, da spodbujanje rezilientnosti ne bi imelo pomembnih učinkov pri 

otrocih« vzgojitelji v povprečju niso strinjali (M = 1,83, SD = 0,90), najmanjšo stopnjo 

nestrinjanja pa so vzgojitelji izrazili glede trditve »splošno prepričanje v moji ustanovi je, da 

imamo že tako preveč dela z izvajanjem različnih specifičnih programov« (M = 2,19, SD = 

1,16). 

Glede na rezultate sklepam, da vzgojitelji menijo, da z razvojem rezilientnosti pri otroku 

gradimo pozitivno samopodobo, ki mu bo koristila pri spoprijemanju s stresnimi situacijami. 

Izvajanje vzgojnega dela temelji na sodelovanju vseh strokovnih sodelavcev znotraj ustanove, 

zato je pomembno, kako vrtec deluje kot tim (Batistič Zorec, 2003). Večina vzgojiteljev je 

torej menila, da njihov/a ravnatelj/ica in sodelavci/ke podpirajo rezilientnost v vrtcu, kar je za 

otrokov razvoj rezilientnosti dobro. 
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Tabela 9: Mnenja vzgojiteljev o klimi vrtca in njenem vplivu na izvajanje dejavnosti za 

spodbujanje rezilientnosti otrok pri vzgojiteljih v različnih fazah profesionalnega 

razvoja 

Faza 

profesionalnega 

razvoja  

Faza 

preživetja 

in 

odkrivanja 

Poklicna 

stabilizacija 

Faza poklicne 

aktivnosti in 

eksperimentiranja 

ter faza 

vnovičnega 

samoovrednotenja 

Faza jasnosti in 

vedrine ter 

odnos distance 

in faza 

konzervativizma 

Poklicno 

slovo 

N 7 11 50 15 15 

M 1,74 2,11 2,45 2,47 2,0 

SD 0,71 0,71 1,10 1,21 0,40 

Opombe: N – število vzgojiteljev, M – aritmetična sredina vzgojitelja v različnih fazah 

profesionalnega razvoja o klimi vrtca in njenem vplivu na izvajanje dejavnosti za spodbujanje 

rezilientnosti otrok, SD – standardni odklon vzgojitelja v različnih fazah profesionalnega razvoja o 

klimi vrtca in njenem vplivu na izvajanje dejavnosti za spodbujanje rezilientnosti otrok 

Najvišjo strinjanje z vplivom vrtca na izvajanje dejavnosti za spodbujanje rezilietnosti otrok 

(M = 1,74) smo ugotovili pri vzgojiteljih, ki so se nahajali v prvi fazi profesionalnega razvoja 

po Hubermanu (faza preživetja in odkrivanja), najnižjo (M = 2,47) pa pri vzgojiteljih v četrti 

fazi profesionalnega razvoja (faza jasnosti in vidrine ter odnos distance in faza 

konzervativizma). 

Samoocene vzgojiteljev torej kažejo, da so vzgojitelji, ki se nahajajo v prvi fazi 

profesionalnega razvoja (imajo delovno dobo do treh let), klimo vrtca ocenili pozitivnejše, kot 

vzgojitelji, katerih delovna doba je med 19 in 30 leti. Zanimivo je, da so rezultati pri 

vzgojiteljih v četrti fazi profesionalnega razvoja najbolj razpršeni (SD = 1,21), kar pomeni, da 

je skladnost strinjanja z odgovori pri vzgojiteljih v tej fazi najmanjša. Na splošno na osnovi 

rezultatov lahko zaključimo, da se mnenja vzgojiteljev o klimi vrtca za izvajanje dejavnosti 

spodbujanja rezilientnosti otrok v različnih fazah vzgojiteljevega profesionalnega razvoja ne 

razlikujejo veliko. 

Učitelj/vzgojitelj z zagotavljanjem pozitivne klime, z razvijanjem socialno-emocionalnega 

razvoja otrok, ki ga omogoča spodbujanje občutka varnosti, sprejetosti in sodelovanja, 
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otrokom omogoča razvijanje svojih življenjskih spretnosti (Kiswarday, 2014). Strinjam se s 

trditvijo L. G. Katz (1993, v Batistič Zorec, 2003, str. 296), ki meni, »da vrtec ne more biti 

kakovosten, če v njem ne prevladujejo dobri odnosi med osebjem: sprejemanje in spoštovanje 

drugih, medsebojna podpora, zaupanje in sodelovanje.« Torej, če bo v ustanovi vzpostavljena 

pozitivna klima, bo počutje, tako otrok kot zaposlenih boljše, in s tem bo tudi delovanje ter 

sodelovanje vseh vključenih prijetnejše. 

8.5 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA IZVAJANJE STRATEGIJ 

SPODBUJANJA REZILIENTNOSTI OTROK 

V petem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo mnenje vzgojiteljev o dejavnikih za 

izvajanje programov spodbujanja rezilientnosti otrok in kakšno je to mnenje pri vzgojiteljih v 

različnih fazah profesionalnega razvoja. 

Tabela 10: Mnenja vzgojiteljev o dejavnikih, ki vplivajo na izvajanje strategij 

spodbujanja rezilientnosti otrok 

 Zelo se 

ne 

strinjam 

f (%) 

Pretežno 

se ne 

strinjam 

f (%) 

Delno 

se 

strinjam 

f (%) 

Pretežno 

se 

strinjam 

f (%) 

Zelo se 

strinjam 

f (%) 

M SD 

Dejavniki, ki vplivajo 

na izvajanje strategij 

spodbujanja 

rezilientnosti otrok  

 

Dobro vodstvo in 

strokovni tim znotraj 

ustanove so pogoj 

uspešnega izvajanja 

aktivnosti za spodbujanje 

rezilientnosti. 

1 

(1,0) 

2 

(2,0) 

8 

(8,2) 

31 

(31,6) 

56 

(57,1) 

4,42 0,81 

Aktivnosti za 

spodbujanje otrokove 

rezilientnosti je mogoče 

2 

(2,0) 

9 

(9,2) 

29 

(29,6) 

38 

(38,8) 

19 

(19,4) 

3,65 0,97 
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izvajati le, če so izvajalci 

na to dobro pripravljeni, 

za to usposobljeni. 

 

Aktivnosti za 

spodbujanje otrokove 

rezilientnost je mogoče 

izvajati le ob podpori 

vodstva ustanove. 

19 

(19,4) 

25 

(25,5) 

20 

(20,4) 

25 

(25,5) 

9 

(9,2) 

2,80 1,28 

Opombe: M – aritmetična sredina o dejavnikih, ki vplivajo na vzgojiteljevo izvajanje strategij 

spodbujanja rezilientnosti otrok, SD – standardni odklon o dejavnikih, ki vplivajo na vzgojiteljevo 

izvajanje strategij spodbujanja rezilientnosti otrok 

Tri trditve v vprašalniku se osredinjajo na vpliv določenih dejavnikov na vzgojiteljevo 

izvajanje strategij spodbujanja rezilientnosti otrok. Trditev, s katero so se vzgojitelji najbolj 

strinjali, je bila »dobro vodstvo in strokovni tim znotraj ustanove so pogoj uspešnega 

izvajanja aktivnosti za spodbujanje rezilientnosti«, saj je kar 57,1 % vzgojiteljev odgovorilo z 

oceno pet (zelo se strinjam). Za omenjeno trditev smo izračunali največjo aritmetično sredino 

(M = 4,42) in najmanjši standardni odklon (SD = 0,81). Le eden od anketirancev se zelo ni 

strinjal s tem, da je vodstvo in strokovni tim pogoj za uspešno spodbujanje rezilientnosti v 

vrtcu. Po pogostosti strinjanja sledijo odgovori vzgojiteljev, da je »aktivnosti za spodbujanje 

otrokove rezilientnosti mogoče izvajati le, če so izvajalci na to dobro pripravljeni, za to 

usposobljeni » (M = 3,65, SD = 0,97), najmanj pa so se vzgojitelji strinjali, da je »aktivnosti 

za spodbujanje otrokove rezilientnost mogoče izvajati le ob podpori vodstva ustanove« (M = 

2,80, SD = 1,28). 

Čeprav je »kakovost vzgoje odvisna od pogledov posamezne družbe oziroma socialne skupine 

na razvoj in vzgojo« (Batistič Zorec, 2003, str. 293), nanjo vpliva tudi vzgojiteljeva osebnost 

in sposobnost, izkušnje in izobrazba (Batistič Zorec, 2003). Sprotno strokovno izobraževanje 

vzgojiteljev omogoča strokovno usposobljenost vzgojiteljev, ki sledijo družbenim 

spremembam in novim vzgojnim oblikam. Za to je zadolženo tako vodstvo ustanove, ki vodi 

programe in skrbi za nadgradnjo zaposlenih kot samoiniciativa vzgojiteljev, ki po svojih 

zmožnostih dopolnijo in preoblikujejo dosedanje znanje (Batistič Zorec, 2003). Iz odgovorov 

vzgojiteljev lahko razberemo, da vedo, da je spodbujanje rezilientnosti možno, če je vzgojitelj 

za to usposobljen in ima pri spodbujanju vsaj nekaj opore vodstva ustanove. 
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Tabela 11: Mnenja vzgojiteljev o dejavnikih, ki vplivajo na izvajanje strategij 

spodbujanja rezilientnosti otrok v različnih fazah profesionalnega razvoja 

Faza 

profesionalnega 

razvoja  

Faza 

preživetja 

in 

odkrivanja 

Poklicna 

stabilizacija 

Faza poklicne 

aktivnosti in 

eksperimentiranja 

ter faza 

vnovičnega 

samoovrednotenja 

Faza jasnosti in 

vedrine ter 

odnos distance 

in faza 

konzervativizma 

Poklicno 

slovo 

N 7 11 50 15 15 

M 4,00 3,47 3,57 3,60 3,76 

SD 0,86 1,02 0,65 0,82 0,65 

Opombe: N – število vzgojiteljev, M – aritmetična sredina o dejavnikih, ki vplivajo na izvajanje 

strategij spodbujanja rezilientnosti otrok pri vzgojiteljih v različnih fazah profesionalnega razvoja, SD 

– standardni odklon o dejavnikih, ki vplivajo na izvajanje strategij spodbujanja rezilientnosti otrok pri 

vzgojiteljih v različnih fazah profesionalnega razvoja 

Glede na model učiteljevega profesionalnega razvoja po Hubermanu (1993, v Javornik 

Krečič, 2008) so se vzgojitelji, ki so se nahajali v prvi fazi profesionalnega razvoja (faza 

preživetja in odkrivanja) najpogosteje strinjali o pomenu dejavnikov, vplivajo na izvajanje 

strategij za izvajanje spodbujanja rezilientnosti otrok v vrtcu (M = 4,00), najmanj pa so se z 

omenjenim strinjali vzgojitelji v drugi fazi profesionalnega razvoja (poklicna stabilizacija) (M 

= 3,47). Glede na to, da je razlika med najvišjo in najnižjo aritmetično sredino le 0,53, lahko 

predpostavimo, da profesionalni razvoj nima pomembne vloge pri oceni omenjenih 

dejavnikov in pogojev za spodbujanje rezilientnosti v vrtcu. Največji standardni odklon in s 

tem najmanjšo skladnost odgovorov smo ugotovili pri vzgojiteljih v drugi fazi 

profesionalnega razvoja (SD = 1,02). 

Pedagoško delo vključuje interakcijske procese z vrtčevskim kolektivom, vodjo, s starši in z 

otroki (Youngs, 2000). Rezultati raziskave so pokazali, da je vzgojiteljem, ne glede na fazo 

profesionalnega razvoja, pomembno medsebojno sodelovanje in podpora ter da tudi podpora 

vodstva lahko pripomore k dovzetnosti za uporabo novih vzgojnih strategij, ki lahko 

pripomorejo k spodbujanju rezilientnosti otrok (Kiswarday, 2013). 
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9 ZAKLJUČKI 

V vzgoji in izobraževanju lahko vzgojitelji s spodbujanjem razvoja rezilientnosti pri otrocih 

pomagajo otrokom, da so bolj rezilientni, torej odpornejši in prožnejši pri odzivanju na 

vsakdanje življenjske spremembe. Vzgojitelji, ki v svoje vodenje vnašajo koncepte, ki 

omogočajo spodbujanje rezilientnosti, v težavah in pomanjkljivostih otrok vidijo priložnost za 

krepitev otrokovih potencialov in kompetenc. Otrok je tako deležen oblike proaktivnega 

učenja, kjer raziskuje in išče rešitve v danem okolju. Vzgojitelj s spodbujanjem rezilientnosti 

krepi otrokove obrambne mehanizme ter s tem pripravlja posameznika na kakovostno 

življenje v družbenem sistemu (Kiswarday, 2013). 

V izpeljani raziskavi so vzgojitelji ocenjevali vzgojiteljevo kompetentnost za spodbujanje 

rezilientnosti pri otrocih, vzgojiteljevo interakcijo oziroma sodelovanje s sodelavci/vodstvom, 

njegovo delovno okolje kot pogoj za izvajanje programov rezilientnosti ter vzgojiteljev 

pogled in njegovo lastno pripravljenost spodbujanja razvoja rezilientnosti otrok. 

Vzgojitelji so ocenili, da je kompetentnost vzgojiteljev pri izvajanju dejavnosti za spodbujanje 

razvoja rezilientnosti precej dobra. Večina vzgojiteljev meni, da so precej usposobljeni za 

spodbujanje razvoja rezilientnosti otrok in da že izvajajo aktivnosti, ki prispevajo k 

otrokovemu rezilientnemu vedenju. Njihovi pogledi na spodbujanje rezilientnosti so precej 

pozitivni, saj menijo, da otrokom rezilientnost pomaga pri reševanju vedenjskih težav in da jo 

je potrebno spodbujati tudi ob manjši podpori staršev, čeprav so se s temi trditvami vzgojitelji 

nekoliko manj strinjali kot s trditvami o lastni kompetentnosti za spodbujanje rezilientnosti. 

Pri delu vprašalnika o vzgojiteljevi pripravljenosti spodbujanja razvoja rezilientnosti so se 

vzgojitelji najbolj strinjali s trditvijo, ki pravi, da je razvijanje otrokove rezilientnosti 

odgovornost staršev, najmanj pa so se strinjali s trditvijo, da aktivnosti za spodbujanje 

otrokove rezilientnosti dolgoročno niso učinkovite. Ocene vzgojiteljev kažejo, da menijo, da 

so precej pripravljeni izvajati programe, ki spodbujajo otrokovo rezilientnost v vrtcu. Pri delu 

vprašalnika, kjer vzgojitelji ocenjujejo klimo vrtca, se večina vzgojiteljev zelo do pretežno 

strinja s trditvijo, da sodelavci/ke menijo, da je pomembno spodbujati rezilientnost pri otroku 

in da je ravnateljici pomembno spodbujati socialno-čustveni razvoj otroka. Sodeč po mnenju 

vzgojiteljev je moč v njihovem vrtcu zaslediti prijetno in pozitivno naravnano klimo. Pri 

naslednjem delu vprašalnika o vplivu podpore vodstva in strokovnega tima na vzgojiteljevo 

pripravljenost spodbujanja rezilientnosti otrok so vzgojitelji z najnižjo oceno ocenili trditev, 

ki pravi, da je spodbujanje otrokove rezilientnost mogoče izvajati le ob podpori vodstva 
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ustanove. To pomeni, da nekateri med vzgojitelji menijo, da je rezilientnost mogoče razvijati 

brez vodstvene podpore. Sklepam, da sta kompetentnost vzgojitelja in njegova samoiniciativa 

eni ključnih lastnosti, ki vzgojitelja kljub zavirajočim dejavnikom ženejo k doseganju 

želenega, kot na primer k izvajanju programov spodbujanja rezilientnosti v vrtcu. 

Upoštevajoč model učiteljevega profesionalnega razvoja po Hubermanu (1993, v Javornik 

Krečič, 2008) sem glede na rezultate raziskave vprašalnika ugotovila, da so vzgojitelji v 

različnih fazah profesionalnega razvoja podobno odgovarjali. Pri vseh petih delih vprašalnika 

so si bile ocene vzgojiteljev pri posameznih fazah profesionalnega razvoja zelo blizu. 

Pričakovala sem večje odstopanje rezultatov med prvo fazo, fazo preživetja in odkrivanja, in 

zadnjo fazo, poklicno slovo, zaradi morebitnih razlik v delovanju  vzgojiteljev, vendar glede 

na rezultate te spremembe za pripravljenost izvajanja dejavnosti za spodbujanje rezilientnosti 

niso ključne. 

Na podlagi odgovorov vzgojiteljev povzemam, da vzgojitelji menijo, da so precej 

kompetentni za izvajanje aktivnosti, ki spodbujajo razvoj rezilientnosti v vrtcu in da je 

njihovo mnenje o programih za spodbujanje razvoja rezilientnosti precej pozitivno. Vzgojitelji 

menijo, da ima pozitivna vrtčevska klima in dobro sodelovanje s sodelavci precej pomemben 

vpliv na spodbujanje razvoja rezilientnosti v vrtcu. Vzgojitelji so precej pripravljeni izvajati 

programe za spodbujanje razvoja rezilientnosti otrok, nekateri tudi takrat, ko je podpora 

pedagoških delavcev in zagotovitev pogojev za izvajanje aktivnosti spodbujanja rezilientnosti 

v vrtcu, manjša. 

Predvidevala sem, da bo vzgojiteljevo prepoznavanje pojma rezilientnosti slabše, vendar se je 

izkazalo, da so mnogi za omenjen pojem že slišali. Vzorec anketirancev izpeljane raziskave je 

premajhen, da bi lahko ugotovitve posplošili na celotno populacijo. Do zanesljivejših 

ugotovitev bi privedel večji vzorec anketirancev ženskega in moškega spola in bi bili 

enakomerno zastopani v vseh fazah profesionalnega razvoja. V raziskavo bi lahko vključili 

vprašanje o specifičnih dejavnostih, s katerimi vzgojitelji razvijajo rezilientnost otrok, saj bi 

tako preverili, ali je njihovo opredeljevanje rezilientnega vodenja zmotno ali pravilno. 

Zanimivo bi bilo raziskavo izvesti z vodstvom vrtca, saj bi s tem lahko preverili njihove 

predstave o razvijanju rezilientnosti v ustanovi. 
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