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POVZETEK 

Preživljanje časa v naravi pozitivno vpliva na posameznikovo zdravje, vedno več pa je 

dokazov, da ima vpliv tudi na druga področja. V magistrskem delu smo se osredotočili na 

izvajanje dejavnosti v naravnih okoljih v programu za predšolske otroke s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Otroci s posebnimi potrebami imajo težave na 

različnih področjih, a jih lahko z ustrezno pomočjo premagajo oz. omilijo. V delu smo za 

pomoč pri izvajanju dejavnosti zunaj vrtca z otrokom s posebnimi potrebami predstavili 

didaktična priporočila, ki so vzgojiteljem lahko v oporo. Predstavili smo gozdno pedagogiko, 

ki je v skandinavskih deželah poznana in izvajana metoda, v Sloveniji pa jo uvaja, predstavlja 

in približuje šolam in vrtcem zavod Inštitut za gozdno pedagogiko. Z vključevanjem 

dejavnosti v gozdu in drugih naravnih okoljih vzgojitelji spodbujajo gibalni razvoj, s tem pa 

vplivajo tudi na kognitivno, čustveno in socialno področje. Predstavili pa smo tudi oceno 

tveganja, metodo dela, s pomočjo katere lahko premislimo, kje obstajajo tveganja in kako jih 

premostimo. Številne slovenske in tuje raziskave o učenju v naravi potrjujejo pozitiven učinek 

na otroke, ki redno zahajajo v gozdove in na travnike, zato smo v magistrskem delu raziskali, 

v kolikšni meri obiskujejo gozd ali izvajajo dejavnosti v naravnem okolju vzgojitelji skupin, v 

katerih je vključen otrok s posebnimi potrebami ter želeli ugotoviti, kakšne so izkušnje, ovire 

in prednosti pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti zunaj vrtca v teh skupinah. V raziskavi je 

sodelovalo 56 vzgojiteljev, ki so imeli v zadnjih petih letih v svoji skupini vključenega otroka 

s posebnimi potrebami. Vzgojitelji so zaposleni v programu za predšolske otroke s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Podatke za raziskavo smo zbrali s 

pomočjo spletnega anketnega vprašalnika. Rezultati so pokazali, da vzgojitelji sicer 

obiskujejo gozd, vendar večina samo enkrat na mesec, da delovna doba nima vpliva na 

pogostost obiskovanja naravnih površin, oddaljenost od gozda pa vpliva na pogostost 

obiskov. Vzgojitelji večjih razlik pri obiskovanju gozda, z otrokom s posebnimi potrebami ali 

brez njega, niso izrazili. Kot razlog za neizvajanje dejavnosti v gozdu so največkrat izpostavili 

organizacijske ovire. Rezultati so še pokazali, da imajo vzgojitelji pozitivne izkušnje z 

vključevanjem otrok s posebnimi potrebami v dejavnosti ter da opazijo napredek na področju 

grobe motorike, zaznavanja, propriocepcije in orientacije. Vzgojitelji kljub različnim 

možnostim pomoči in sodelovanja s specialnim pedagogom tega ne koristijo, si pa želijo, da 

bi skupino lahko spremljal v gozd kot dodatni vzgojitelj, ki bi nudil podporo otroku s 

posebnimi potrebami. Rezultati raziskave torej kažejo, da se stanje v Sloveniji nekoliko 

premika, vzgojitelji odhajajo v gozd in tam izvajajo dejavnosti tudi z otrokom s posebnimi 

potrebami. Vidijo napredek, vendar nimajo občutka podpore vodstva, ali pa so obremenjeni z 

drugimi projekti, da aktivnosti ne izpeljejo večkrat. 

KLJUČNE BESEDE  

Vzgojitelj, specialni in rehabilitacijski pedagog, predšolski otrok s posebnimi potrebami, 

dejavnosti v naravnem okolju, gozdna pedagogika 

  



ABSTRACT 

Spending time in nature has a positive impact on an individual's health and there is a growing 

evidence that it has an impact on other areas as well. The focus of this master’s thesis is on 

the implementation of activities in natural environments in the program for pre-school 

children with adapted implementation and additional professional help. Children with special 

needs have problems in different areas, but they can overcome or alleviate them with 

appropriate help. In the thesis, didactic recommendations for assisting in the implementation 

of activities outside the kindergarten with a child with special needs that can support the 

educators are presented. Forest pedagogy which is known and implemented in the 

Scandinavian countries is presented. In Slovenia, it is introduced, represented and brought 

closer to schools and kindergartens by the Institute for Forest Education. By integrating 

activities in the forest and other natural environments, educators promote motor development 

and therefore, affect the cognitive, emotional and social fields as well. Risk assessment, the 

method of work, through which we can consider where the risks are and how to overcome 

them are presented as well. A number of Slovene and foreign research on natural education 

have confirmed the positive effect on children who regularly go to the forest and meadows, so 

we have studied the extent to which the educators of groups with children with special needs 

are visiting forests or performing activities. The purpose was to find out what the experience, 

obstacles and advantages in planning and implementing activities outside the kindergarten in 

these groups are. The study involved 56 educators who had a child with special needs in their 

group in the last five years. Educators are employed in the program for pre-school children 

with personalized implementation and additional professional help. The data for the survey 

was collected using the online questionnaire. The results showed the following: the educators 

visit the forest, but in most cases only once a month, the working period does not affect the 

frequency of visiting the natural land, but the distance from the forest affects the frequency of 

visits. Educators have not expressed major differences in the forest attendance with the 

inclusion and non-inclusion of a child with special needs in their group. Organizational 

barriers were often highlighted for non-implementation of the activities in the forest. The 

results also showed that the educators have a positive experience with the involvement of 

children with special needs in activities and they see the progress in the area of gross motor 

skills, perception, proprioception and orientation. Educators, despite the possibility of 

assistance and cooperation with a special pedagogue, do not use this. But they want to be able 

to accompany the group to the forest as an additional educator who would provide support for 

a child with special needs. The results of the research, therefore, show that the situation in 

Slovenia is somewhat shifting, educators go to the forest and there they also perform activities 

with a child with special needs. They see the progress, but they do not have the sense of 

support from the management or they are burdened with other projects so that they do not 

carry out the activities repeatedly. 

KEY WORDS 

Educator, special and rehabilitation pedagogue, preschool children with special needs, 

activities in the natural environment, forest pedagogy  
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1. UVOD 
V magistrskem delu se bomo osredotočili na izvajanje dejavnosti v naravnem okolju v vrtcu, 

in sicer v skupinah, v katere je vključen otrok s posebnimi potrebami. Zanje je zgodnja 

obravnava ključna, ker pa preživijo precejšni del dneva v vrtcu, je pomembno, da mu 

zagotovimo kar se da spodbudno okolje. Spodbujanje otrok h gibanju in udejstvovanju v 

različnih gibalnih dejavnostih je za otroke s posebnimi potrebami pomembno, saj s tem ne 

razvijajo samo motoričnih spretnosti in sposobnosti, temveč napredujejo tudi na kognitivnem, 

čustvenem in socialnem področju. Pri obisku gozda in drugih naravnih okolij otroci urijo ta 

področja, ne da bi se tega zavedali, poleg tega pa je motivacija toliko večja, saj je gozd 

zanimiv, se spreminja, otroci pa v njem vedno najdejo nekaj, čemur se čudijo. 

V teoretičnem delu magistrskega dela bomo opisali vsa področja otrokovega razvoja, bolj 

podrobno telesni, gibalni in spoznavni razvoj, omenili bomo tudi čustveno-osebnostni in 

socialni razvoj. Definirali bomo termin otrok s posebnimi potrebami in programe, v katere so 

lahko ti otroci v predšolskem obdobju vključeni. Pogledali si bomo termina integracija in 

inkluzija, kakšne so razlike in kaj je pomembno za dobro vključenost otroka v okolje. 

Predstavili bomo pozitivne vplive naravnih okolij na predšolske otroke na splošno. Preverili  

bomo, kaj je odprto učno okolje ter kakšne koristi prinaša. Prav tako bomo spoznali aktivno in 

izkustveno učenje, doživljajsko pedagogiko, saj so to načini učenja, ki so prisotni v gozdni 

pedagogiki, ki jo bomo tudi predstavili in pogledali njene pozitivne vplive ter vlogo 

vzgojitelja v njej. V nadaljevanju bomo predstavili metode in načine dela z otroki s posebnimi 

potrebami, ki jih izvajamo v naravnih okoljih. Pogledali si bomo tudi nekaj didaktičnih 

priporočil za izvajanje dejavnosti zunaj vrtca, na kaj je potrebno biti pozoren, da ponudimo 

otroku najboljšo možno izkušnjo. Za premagovanje strahov, ovir in tveganj, ki se lahko 

pojavijo pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti v naravi, pa bomo predstavili tudi metodo 

ocene tveganja. 

V empiričnem delu magistrskega dela bomo raziskali, v kolikšni meri vzgojitelji dejansko 

obiskujejo gozd in druga naravna okolja s skupino, v kateri je prisoten otrok s posebnimi 

potrebami. Zanimalo nas bo tudi, kje vidijo ovire pri obiskovanju gozda in drugih naravnih 

okolij. Raziskali bomo, kakšne imajo izkušnje z vključevanjem otrok s posebnimi potrebami v 

te dejavnosti ter na katerih področjih vzgojitelji prepoznajo napredek izvajanja aktivnosti v 

naravnih okoljih. Nazadnje pa bomo raziskali še, ali je v načrtovanje in izvajanje delavnosti v 

naravi vključen tudi specialni in rehabilitacijski pedagog. 
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2. TEORETIČNO IZHODIŠČE 

2.1 OTROKOV RAZVOJ 

L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2009) razvoj človeka delita na osem razvojnih obdobij: 

- predrojstveno obdobje (od spočetja do rojstva), 

- obdobje dojenčka in malčka (od rojstva do treh let), 

- zgodnje otroštvo (od treh do šestih let), 

- srednje in pozno otroštvo (od šestega leta do začetka pubertete), 

- mladostništvo (med začetkom pubertete in 22.–24. letom), 

- zgodnja odraslost (med 22.–24. in 40.–45. letom), 

- srednja odraslost (med 40.–45. in 65. letom), 

- pozna odraslost (od 65. leta do smrti). 

Vsako starostno obdobje definira določeno posameznikovo delovanje, za vsako obdobje je 

značilna zmožnost, ki se skozi rast spreminja in tako prehaja človek v novo razvojno obdobje. 

Ker bomo v magistrskem delu raziskovali čas, ki ga otrok preživlja v vrtcu, se bomo bolj 

poglobili v obdobje zgodnjega otroštva oz. predšolsko obdobje, ki traja od otrokovega rojstva 

do vstopa v šolo, saj je v tem obdobju večina otrok vključenih v vrtec oz. v njem preživijo 

precej časa. V tem obdobju potekata socializacija in vzgoja otroka, ki pa se lahko uresničujeta 

v družini ali v kakem drugem okolju, v katerega je otrok vključen (Batistič-Zorec, Žorga in 

Skubic, 2003).  

Dejstvo je, da predšolsko obdobje predstavlja osnovo, od katere je odvisen nadaljnji razvoj 

intelektualnih sposobnosti vsakega otroka (Rajović, Muže in Hudson, 2013). Razvijajoči se 

otrok ne pridobiva samo zmožnosti odraslega človeka, kot so moč, inteligenca ali jezik, 

ampak svoje bitje tudi prilagaja in ga samoizgrajuje v skladu s pogoji okolice. Rajovič idr. 

(2013) namreč menijo, da je otrok s svojim okoljem v drugačnem  odnosu  kot  odrasli.  

Odrasli  svoje  okolje občudujejo,  lahko  se  ga  spominjajo  ali  o  njem  razmišljajo, otrok pa 

ga vsrkava. Predvsem v prvem obdobju življenja iz svojih najglobljih občutij gradi svoje 

bistvo. Stvari, ki jih vidi, si ne samo zapomni, ampak te postanejo del njegovega duševnega 

ustroja.  

L. Marjanovič Umek idr. (2001) ter B. Nemec in M. Kranjc (2011) izpostavljajo temeljna 

področja otrokovega razvoja: telesni, spoznavni, čustveno-osebnostni in socialni razvoj. 

Telesni razvoj zajema telesne spremembe ter razvoj zaznavnih in gibalnih sposobnosti in 

spretnosti. Spoznavni razvoj zajema spremembe v razvoju spomina, sklepanja, reševanja 

problemov, govora, učenja in presojanja. Čustveno-osebnostni razvoj zajema spremembe v 

doživljanju, izražanju, uravnavanju čustev. Socialni razvoj pa razvoj komunikacije, 

medosebnih odnosov, socialne spretnosti, socialnega razumevanja in moralnih vidikov 

vedenja. B. Nemec in M. Kranjc (2011) povezavo vseh teh področij opišeta na primeru 

dojenčka oz. malčka. Ko otrok shodi (gibalni razvoj), začne spoznavati okolje z novega vidika 

in pridobiva veliko več izkušenj, kot jih je lahko prej. Oblikuje nove pojme (miselni razvoj) in 

odnose med njimi, kar prenaša v svoj govor (spoznavni razvoj). Zaradi veliko aktivnejše 

vloge lahko razvija tudi svoje odzive na okolje, uči se npr. obvladovati svoje čustvene odzive, 
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kadar naleti na omejitve pri gibanju (čustveno-osebnostni razvoj). Ker njegova na novo 

razvita samostojnost pogosto privede do oblikovanja novih spoznanj, s tem razvije tudi svojo 

komunikacijo in socialne spretnosti (socialni razvoj). Pomembno je spoznanje, da otrok 

spoznava in sprejema svoje okolje celostno, v njem se aktivno uči, ključno pa je tudi 

povezovanje s svojim socialnim in fizičnim okoljem (Karba, 2010), s čimer se strinjajo tudi L. 

Marjanovič Umek idr. (2001). Poudarjajo, da se v razvoju prepletajo kakovostne in količinske 

spremembe oz. razvojna obdobja in linearnost v razvoju, pri tem novi vidiki razvoja 

vključujejo zgodnejše sposobnosti, spretnosti in veščine in na njih gradijo. Pri razvoju lahko 

pride tako do nazadovanja kot do napredovanja. V vsakem obdobju so kritična/občutljiva 

obdobja za otrokov razvoj in učenje, ki jih otrok ne sme zamuditi, jih mora izkoristiti. V 

nasprotnem primeru je lahko razvoj ali učenje oteženo. Otrokov razvoj se torej odraža na 

različnih področjih, ki so med seboj povezana. Sodobne  teorije  govorijo  o  tem,  da  poteka  

razvoj  na  gibalnem,  telesnem, kognitivnem,  čustvenem  in  socialnem  področju  usklajeno  

in  celostno.  To  pomeni,  da sprememba  na  enem  področju  pomeni  spremembo  na  

ostalih  temeljnih  področjih  razvoja (Gallahue in Ozmun, 2006, v Videmšek, Pišot, Laganis, 

Štihec in Planinšec, 2007). 

Z raziskovanjem otrokovega razvoja, še posebej živčno-mišičnega sistema v povezavi z 

možgani, se čedalje natančneje ukvarjajo nevrologi, saj jim različne nove tehnike (magnetna 

resonanca, EEG-meritve itn.) omogočajo vpogled v možgane, nastajanje povezav med živci 

(sinaps), mielinizacijo živčnih vlaken in tudi v postopnost oziroma hitrost nastajanja ter 

razpadanja živčnih vlaken (Juriševič idr., 2010, v Gregorc in Cemič, 2014). Tako imenovana 

nevroznanost, temelječa na sodobnih raziskovalnih metodah, ki prinašajo objektivne dokaze o 

povezavi gibalnih izkušenj na število novih povezav v možganih, se je sorazmerno hitro 

povezala s pedagogiko. (Videmšek, Pišot, Laganis, Štihec in Planinšec, 2007). Čeprav so 

pedagogi (Kremžar, 1985; Cemič, 1997, v Gregorc in Cemič, 2014) poudarjali povezave med 

gibanjem in razvojem že pred desetletji, sodobne tehnike pa njihove teorije zdaj 

objektivizirajo. Kako pomembno je gibanje, je ugotovila že M. Montessori (2011), ki je naše 

telo razdelila na tri glavne dele: možgane, mišice in čutila. Menila je, da ravno gibanje 

omogoča delovanje teh treh natančnih mehanizmov. Zaradi take pomembnosti gibanja za 

otrokov razvoj se bomo nekoliko bolj poglobili v to razvojno področje. 

2.1.1 TELESNI IN GIBALNI RAZVOJ OTROKA 

L. Marjanovič Umek idr. (2001) v Priročniku h kurikulu za vrtce poudarjajo, da otrokovo 

doživljanje in dojemanje sveta temelji na informacijah, ki izvirajo iz njegovega telesa, 

zaznavanja okolja, izkušenj, ki jih pridobi z gibalnimi dejavnostmi ter gibalno ustvarjalnostjo 

v različnih situacijah.  

Gibanje je osnovna človeška potreba (Dolenc, 2015), otrok pa z gibanjem še zaznava in 

odkriva svoje telo, preizkuša, kaj vse zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se 

sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Hkrati daje gibanje otroku občutek 

ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja. Z gibanjem otrok raziskuje, spoznava in 

dojema svet okoli sebe. V gibalnih dejavnostih je telo izhodiščna točka za presojo položaja, 

smeri, razmerja do drugih; z njim otrok razvija občutek za ritem in hitrost ter dojema prostor 

in čas (Marjanovič Umek in dr., 2001). Gibalni razvoj je v razvoju človekovih funkcij v 
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ospredju predvsem v prvih letih življenja, torej v obdobju dojenčka in malčka ter v zgodnjem 

otroštvu. Razvoj poteka od naravnih oblik gibanja do zelo celostnih in skladnostno 

zahtevnejših športnih dejavnosti v interakciji med zorenjem, učenjem in posameznikovo 

lastno voljno aktivnostjo. V predšolskem obdobju otrok pridobiva raznovrstne izkušnje zlasti 

z igro (Marjanovič Umek in dr., 2001, Nemec in Kranjc, 2011). V Priročniku h kurikulu za 

vrtce avtorji spodbujajo vzgojitelje in druge strokovne delavce v vrtcu, da naj otrok v 

predšolskem obdobju pridobi čim bolj pestro in široko paleto gibalnih izkušenj, ki so osnova 

kasnejšim zahtevnejšim gibalnim vzorcem. Pomembno je namreč zavedanje, da kar 

zamudimo v najzgodnejšem razvojnem obdobju, kasneje težje nadoknadimo. Zato je 

pomembno delati na temeljnih veščinah in spretnostih, da so usvojene in kakovostno razvite, 

saj pomembno vplivajo na otrokov razvoj, na kasnejše vključevanje v različne športne zvrsti 

in nenazadnje tudi na to, da postane šport človeku ena izmed pomembnih sestavin kakovosti 

življenja v vseh starostnih obdobjih (Marjanovič Umek idr., 2001). 

J. Gregorc in A. Cemič (2014) izpostavljata Ismaila (1976) kot enega prvih raziskovalcev, ki 

je poudaril celostnost in integriteto otrokovega razvoja. Sledilo mu je veliko raziskovalcev 

(Cotič idr., 2004; Pišot idr. 2003; Thun Hohenstein idr., 1991; Gardner, 1993; Zaichkowsky 

idr., 1980 v Gregorc in Cemič, 2014), ki so ugotovili, da spremembe v gibalnem razvoju 

vplivajo na spremembe na kognitivnem, čustvenem in telesnem razvoju (Bala idr., 2009 v 

Gregorc in Cemič, 2014). Po vseh teh ugotovitvah je torej nemogoče otroka enostransko 

obravnavati, ne da bi medsebojno povezali vsa njegova področja razvoja. Poudariti je 

potrebno, kako pomembna je uporaba gibalnih spodbud kot vhodnih informacij za kakovosten 

razvoj možganov. Preveč enostranski pogled (ponudba gibalnega izziva kot vhodna 

informacija) namreč onemogočata, da bi otrok lahko razvijal vse potenciale vseh področij 

hkrati, kar mu narekuje njegov specifični razvoj (Gregorc in Cemič, 2014). 

Otrok se s pomočjo različnih dejavnosti začne zavedati samega sebe, spoznava svoje telo, 

oblikuje lastno identiteto in samospoštovanje. Po končani aktivnosti opazuje spremembe na 

svojem telesu. Na enostaven način mu poskušamo razložiti, zakaj je zadihan, zardel, 

preznojen. Spodbujamo ga, da razmišlja, kaj lahko stori za dobro počutje in zdravje (npr. pije, 

ker je žejen, umije in preobleče se, ker je preznojen itn.) (Marjanovič Umek idr., 2001). Kaj 

vse lahko otrok razvija skozi gibanje, pa je razvidno iz naslednjega besedila, ki so ga v 

Priročniku h kurikulu za vrtce: Otrok v vrtcu napisali Marjanovič Umek idr. (2001, str 57): 

»Otrok z različnimi dejavnostmi v zaprtem prostoru in na prostem razvija gibalne 

sposobnosti, usvaja nekatere gibalne koncepte oz. sheme ter postopno spoznava in usvaja 

osnovne prvine različnih športnih zvrsti. Mnoge gibalne dejavnosti od otroka zahtevajo, da se 

zaveda drugih otrok in odraslih, da z njimi deli prostor in stvari, da sodeluje. Otrok je 

ustvarjalen, ko išče svoje načrte in poti za rešitev različnih gibalnih nalog, z lastno domišljijo 

odgovarja na nove izzive ter izraža čustva in občutja.« Z gibanjem otrok pridobi celo paleto 

senzo-motoričnih izkušenj, ki jih potrebuje za učenje oz. spoznavanje sveta okoli sebe. 

Pomembno je, da tudi v specialno-pedagoško, individualno obravnavo otroka vključimo 

gibanje in s tem nove dražljaje in informacije (Jakoljević, 2014). Naš namen je otroka 

spodbuditi, da preko lastne aktivnosti spoznava okolje, išče rešitve, izboljšuje svojo 

samopodobo in se uči. Za vse to pa lahko izkoristimo gozd in druge zunanje površine. 
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2.1.2 SPOZNAVNI RAZVOJ  

Spoznavni razvoj vključuje razvoj mišljenja, razvoj spomina in učenja in razvoj govora. Avtor 

osrednje teorije o mišljenju otrok, Jean Piaget, je opazil, da je razmišljanje otrok drugačno kot 

razmišljanje odraslih. Odkril je, da se mišljenje razvija v štirih zaporednih stopnjah, da otroka 

ni mogoče nečesa naučiti, če za to ni ustrezno razvit oz. zrel. Prepričan je bil, da so 

najpomembnejši dejavniki razvoja mišljenja dozorevanje, fizične izkušnje in socialne 

interakcije in da se otrokova misel razvije iz lastne aktivnosti. Da je človekovo mišljenje le 

podaljšana oblika prilagoditve na okolje in da razvoj spoznavanja ali intelektualni razvoj 

poteka skozi proces preoblikovanja spoznanj (Nemec in Krajnc, 2011). 

2.1.2.1 Učenje v zgodnjem otroštvu 

Gibanje je za predšolskega otroka primarni način raziskovanja in spoznavanja okolja. Otrok 

se hkrati, ko se uči gibanja, uči z gibanjem. Z razvojnega vidika obstaja recipročen odnos med 

gibanjem in učenjem. Brez gibanja bi otrok izgubil enega naosnovnejših načinov učenja 

(Cemič, Dolenc in Mohorič, 2002). Ko se novorojenček rodi, ima dozorel vestibularni, taktilni 

in proprioceptivni sistem, ki so pripravljeni na delovanje od tistega trenutka. Torej je razvoj 

grajen na temelju učnih izkušenj ravnotežja, dotika in globinskega zaznavanja, saj so ob 

rojstvu le-ta sposobna delovanja. Vsa tri področja so tesno povezana z gibanjem, saj lahko 

gibanje predstavlja dražljaj ali odgovor. Pri tem je potrebno na gibanje in učenje gledati kot 

na sestavljen proces vhodnih informacij, obdelave, skladiščenja informacij in izhoda 

(Kremžar in Petelin, 2001). 

Obdobje zgodnjega otroštva je najpomembnejše za spletanje bogatega omrežja živčnih 

povezav, imenovanega učenje (Vehovar in Bejat Krajnc, 2003). Hitrost in lahkotnost 

otrokovega učenja izvirata iz posameznih funkcionalnih delov možganov, ki predstavljajo del 

centralnega živčnega sistema. Slednji predstavlja mrežo številnih povezav, sinaps, ki se 

tvorijo celo življenje. Največje število teh povezav se oblikuje od tretjega do petega leta, do 

sedmega leta se oblikuje 75 % sinaps, do dvanajstega leta 95 %, do štiriindvajsetega leta 98 

%, preostala 2 % sinaps pa se nenehno obnavljata (Cemič in sod., 2002, Rajović, 2015). 

Dryden in Vos (2001, v Cemič in sod., 2002) pišeta, da se v prvih štirih letih otrokovega 

življenja razvije okoli 50 odstotkov sposobnosti učenja, dodatnih 30 odstotkov pa do 

njegovega osmega leta, to pa je tudi obdobje, v katerem se osnuje polovica temeljnih 

povezovalnih poti v možganih – po teh povezavah potuje vse, kar se otrok nauči kasneje in 

gre le za nadgradnjo obstoječega znanja. V prvih sedmih letih svojega življenja se otrok 

pospešeno uči občutenja svojega telesa in okolja, učinkovitega gibanja in obnašanja, pomena 

različnih zvokov, tekočega govora, ravnanja z obleko, hrano, igračami, živalmi in interakcije 

z drugimi osebami (Ayres in Robbins, 2002).  

V ospredju učenja predšolskega otroka so: pridobivanje konkretnih izkušenj, neposredna 

lastna dejavnost z različnimi predmeti, pridobivanje socialnih veščin, oblikovanje predstav in 

predpojmovnih struktur, notranja motivacija ter reševanje konkretnih težav (Bahovec in sod., 

1999). Pri vsem tem pa je izjemnega pomena vzgled oz. pozitivna interakcija z odraslimi – 

vzgojitelji ali starši za otroke pripravijo dejavnosti, ki spodbujajo otrokovo radovednost. Te 

dejavnosti pa otroka motivirajo k odkrivanju in ustvarjanju (Hohmann, Weikart, in 

Vendramin, 2005, Bregant, 2012). Bruner (1996 v Ostić, 2017) v svoji raziskavi ugotavlja, da 
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je učenje najuspešnejše, če je otrok dejaven in soudeležen v procesu ustvarjanja skupnih 

ciljev, hkrati pa mu mora biti omogočena gradnja smisla učenja, namesto da znanje le usvaja. 

Dejavni način učenja prepoznava tudi Kurikulum za vrtce, kjer je načelo dejavnega učenja 

opisano kot »stalna skrb za sprotno zagotavljanje udobnega in za učenje spodbudnega okolja, 

ki omogoča izhajanje tako iz vzgojiteljevega načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja, 

kakor tudi iz otrokovih samoiniciativnih pobud« (Bahovec in sod., 1999, str. 16). 

Gibanje je torej le zunanja manifestacija kompleksnejšega notranjega dogajanja, ki je tesno 

povezano s stopnjo razvoja. Otrok močneje kot odrasli preko gibanja, zlasti v igri, izraža 

svojo osebnost, stopnjo razvoja in trenutno razpoloženje. Za igro je, kljub pravilom, značilna 

visoka stopnja svobode, spontanosti, ustvarjalnosti, fleksibilnosti, izražanja sebe in svojega 

odnosa do drugih, zato je primerna za prepoznavanje, kot tudi naravna možnost za vpliv na 

celovit razvoj (Cemič in sod., 2002). Otroci so radovedna bitja, ki so željna novih znanj, se 

učijo predvsem skozi igro in dejavnosti, ki se odvijajo bodisi doma bodisi v vrtcu, v parku ali 

kjer koli drugje, kjer jim je omogočeno pridobivanje pozitivnih izkušenj z raziskovanjem in 

reševanjem določenih težav. M. Batistič-Zorec in sod. (2003) poudarjajo pomembnost 

informacij, ki jih otrok dobi iz okolja. Otrok te podatke preoblikuje in prilagodi lastnemu 

načinu razmišljanja, ob tem pa se njegovo razmišljanje dodatno razvija oziroma spreminja. 

Tako gradi svojo miselno mrežo. Važen pa je tudi čas, ko otrok te informacije pridobi, ta 

obdobja imenujemo kritična ali oblikovalna obdobja (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010 v 

Ostić, 2017). 

Pot izobraževanja otroka v vrtcu mora biti v skladu s potjo njegovega razvoja, pri čemer velja 

poudariti, da imajo predšolski otroci ne le manjši obseg, temveč tudi krajši čas ohranjanja 

pozornosti. Predšolski otrok se ob dojemanju neke situacije uči celostno, saj preko čutil 

sprejema različne informacije, ki jih v navezavi s čustvenim doživljanjem in, bolj ali manj, 

lastnim razmišljanjem spreminja v nova znanja in spretnosti. Pridobivanje novih znanj in 

spretnosti je otrokom omogočeno skozi učenje z metodo opazovanja, eksperimenta, pogovora, 

pripovedovanja, praktičnega dela in metodo igre (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010 v Ostić, 

2017). 

Pri metodi opazovanja gre za sistematično in načrtovano metodo dela, pri kateri otrok usvoji 

spretnost opazovanja. Opazovanje je lahko neposredno, nanašajoče na resnične predmete in 

pojave v okolju, ali posredno, vključujoče opazovanje slik, filmov in podobno. Metoda 

eksperimenta je metoda dela, ki pritegne otroka k dejavnemu sodelovanju, hkrati pa ga 

spodbuja ne le k razmišljanju o koristnosti pojavov, temveč tudi o njihovih fizikalnih 

zakonitostih. Pri metodi pogovora gre za načrtovan ali spontan pogovor z otroki o temi, ki jim 

ni tuja oziroma imajo o njej že izoblikovano neko mišljenje, namen pogovarjanja pa je 

spodbujanje k štetju, primerjanju, raziskovanju in razumevanju pojavov. Metoda 

pripovedovanja je ena izmed najpomembnejših metod vzgojno-izobraževalnega dela, skozi 

katero se otroku pripoveduje o objektivni stvarnosti ali subjektivnih doživetjih, opisuje 

lastnosti predmetov, pojavov, živali in rastlin, utemeljuje in dokazuje neka pravila ali 

zakonitosti ter pojasnjuje pojme, definicije in teorije, ki v otroku sprožijo višje miselne 

operacije (sklepanje, posploševanje in primerjanje). Metoda praktičnega dela je učna metoda 
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oz. izdelovanje izdelkov in predmetov ali pa opazovanja njihove izdelave, s katero se otrok 

seznani z različnimi snovmi in materiali (Ostić, 2017).  

Zadnja, a najpomembnejša metoda, je igra. T. Bregant, (2016) v članku predstavlja rezultate 

poskusov z laboratorijskimi podganami, ki so pokazali, da so podgane, ki so živele v okolju z 

igrali, različno hrano in socialnimi interakcijami, v dveh mesecih pridobile 100.000 nevronov 

več kot podgane, ki teh pogojev niso imele. Sprašuje se, če so takšni napredki v možganih 

podgan, kaj se dogaja šele v otroških možganih. Otroci se zelo radi igrajo. Najmlajši imajo 

najraje gibalno igro, ki je tudi prevladujoči način vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcih. T. 

Bregant (2016) še poudarja, da sta gibanje – prva in osnovna oblika spoznavanja s svetom – in 

igra neločljivo povezana. Z igro, gibalno igro, otrok uri in razvija fizične in psihične 

sposobnosti, usvaja spoznanja o življenju in svetu, si bogati svoje čustveno življenje, razvija 

in oblikuje svojo voljo in tudi oblikuje svoje obnašanje. Igra kot preokupacija v otroštvu je 

ekvivalentna delu v odrasli dobi. Otroška igra je primaren in spontan način učenja in 

spoznavanja lastnega telesa, gibalnih sposobnosti, otrok prek igre z odkrivanjem neposredne 

okolice spoznava svet (Pečjak, 2009). Igra je pomemben spodbujevalec kognitivne in 

afektivne rasti pri majhnih otrocih in ima pomembno vlogo v razvoju grobe (velike) in fine 

motorike. Otroci so prek igre dejavno vključeni v izboljšanje svojih kognitivnih veščin na več 

načinov. Zgodnja otroška leta so pomembno obdobje, ne samo na gibalnem področju, ampak 

tudi v širšem kognitivnem razvoju (Tomšič-Čerkez in Zupančič, 2011). S. Gibson in S. 

Blandford (2005 v Karba 2010) poudarjata, da ima igra v razvoju višjih kognitivnih struktur 

tako pri otrocih s posebnimi potrebami kot pri ostalih pomembno vlogo.. Za otrokovo 

kognitivno rast lahko poskrbimo z različnimi igrami, pri kateri spodbujamo uporabo različnih 

materialov. Z igro vplivamo tudi na razvoj znanja, ki koristi otrokom kasneje v šolskih 

klopeh. Hkrati pa je igra, zaradi postopnega vključevanja in povezovanja igralnih vidikov 

vseh komponent otrokovega gibanja, pomembna za razvoj motorike (Karba, 2010). 

2.1.3 ČUSTVENO – OSEBNOSTNI RAZVOJ 

V zgodnjem otroštvu se na tem področju razvija prepoznavanje temeljnih in sestavljenih 

čustev. Za temeljna čustva je značilno, da se posamezno kažejo že zelo zgodaj in so enaka pri 

vseh izražajo na enak način. Ta čustva nastanejo hitro, so intenzivna in trajajo kratek čas. 

Temeljna čustva so jeza, strah, žalost, gnus in veselje. Kompleksna čustva pa so rezultat višjih 

kognitivnih struktur. Sem uvrščamo ljubezen, ponos, sram, krivdo, ljubosumje in zavist 

(Milivojević, 2008). V zgodnjem otroštvu pa se oblikujejo tudi značilnosti temperamenta, ki 

se nato med odraščanjem večinoma ne spreminjajo več. Gre torej za osebnostni razvoj 

(Nemec in Krajnc, 2011). 

Pomembnost vključevanja otrokovih čustev in osebnostnih značilnosti v poučevanje oz. v 

delo z otroki je opisala tudi S. Tancig (2014). Piše, da je spodbujanje emocionalnega, 

socialnega in psihomotoričnega razvoja najboljši način za izboljševanje izvršilnih funkcij in s 

tem šolske uspešnosti. Vsak ima izkušnjo z vplivanjem negativnih čustev na učenje. Strah in 

stres učenje otežijo, medtem ko ga pozitivna čustva spodbudijo. Motivacija je tesno povezana 

z emocijami. Ko vzgojitelji in učitelji v delo vključijo otrokovo samoodločanje, spodbudijo 

občutenja kompatibilnosti, avtonomije in socialne povezanosti (Deci in Ryan, 2000 v Tancig, 

2014).  
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2.1.4 SOCIALNI RAZVOJ 

Otrok je socialno bitje. Socialni razvoj poteka povezano s čustvenim razvojem, od 

egocentrizma proti družabnosti. Otrok vedno več časa preživi v družbi z vrstniki, spoznava 

nove prijatelje ter tako utrjuje socialne veščine (socialni razvoj). Medtem se že uči moralno 

presojati na podlagi velikosti posledic dejanj (moralni razvoj). Otrok prične razumeti moralne 

vrednote in konvencionalna pravila ter pravila, ki se nanašajo na otrokovo varnost (Nemec in 

Krajnc, 2011). 

Opazovanje in učenje z opazovanjem sta za otroka pomembna načina učenja. Torej je 

socialna kompetentnost za otroka ključna, saj ta omogoča, da v določenem obdobju razvije 

posamezne socialne spretnosti. Za razvoj je pomembna socialna igra v povezavi z vrstniki 

(Newton in Jenvey, 2011). Socialno kompetentnost pri otroku prepoznamo tudi po tem, kako 

samostojen je oz. koliko je odvisen od pomoči, nadzora odraslega. Otrok, ki je samostojen, 

zmore delovati z malo nadzora odraslega in ko naleti na izziv, se v njem najprej preizkusi 

sam, ne išče takoj pomoči. V primeru, da otrok ne razvije socialne kompetentnosti, M. 

Zupančič in T. Kavčič (2007) opažata težave pri otrokovem redkem izražanju pozitivnega 

razpoloženja, nepripravljenosti za igro, zadržanosti pri vključevanju v vrstniško skupino in 

nizki ravni sodelovanja z vrstniki in odraslimi v skupini in neiniciativnosti pri vzpostavljanju 

stikov z drugimi.  

2.2 OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCU 

Otroci s posebnimi potrebami, ki jih definira Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (2013) (v nadaljevanju ZUOPP-1), »so otroci z motnjami v duševnem razvoju, 

slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, 

otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci 

s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje 

in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in 

izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.«  Ti otroci so lahko v 

predšolskem obdobju vključeni v različne programe, in sicer v program za predšolske otroke s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter v prilagojen program za 

predšolske otroke (ZUOPP-1, 2013). Glede na otrokovo vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir 

oz. motenj se otroku v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

lahko prilagodi organizacija in način izvajanja programa ter zagotovi dodatna strokovna 

pomoč. Obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči se določi z odločbo o usmeritvi, 

kjer je določen tudi izvajalec pomoči – strokovni delavci vrtca, šole ali zavoda (Nemec in 

Krajnc, 2017). V prilagojen program pa so vključeni tisti otroci, ki imajo najtežje oblike 

motenj oziroma primanjkljajev in posledično ne bi zmogli razviti svojih sposobnosti v 

programu s prilagojenim izvajanjem oziroma bi se lažje razvijali v programu, ki je zanje 

prilagojen v smeri ciljev, vsebin, didaktičnih pristopov, normativov in kadrovskih pogojev 

(ZUOPP-1, 2013).  

Predšolsko vzgojo po programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo izvajajo javni vrtci, izjemoma pa tudi javni zavodi za vzgojo in 

izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki izvajajo ta program. Predšolsko vzgojo po 
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prilagojenih programih za predšolske otroke izvajajo javni vrtci v razvojnih oddelkih, javni 

vrtci oziroma enote vrtcev, ki so ustanovljeni oziroma organizirani za izvajanje teh programov 

in javni zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter javni 

socialnovarstveni zavodi (ZUOPP-1, 2013).  

Načela in cilji za vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok v programu s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo je zapisan v Kurikulumu za vrtce v prilagojenem 

programu za predšolske otrok (v nadaljevanju: Kurikulum). V tem dokumentu so povzeta 

poglavja iz Kurikuluma za vrtce, a so prilagojena in dopolnjena glede na značilnosti in 

posebnosti dela z otroki s posebnimi potrebami. Zapisani so cilji specialnopedagoških 

dejavnosti, prilagoditve izvajanja ciljev in primerov dejavnosti in specialno didaktična 

priporočila za vsako skupino otrok s posebnimi potrebami (Konavec in sod., 2006). 

Kurikulum (Konavec idr., 2006, str. 4) je namenjen »strokovnim in vodilnim delavcem v 

vrtcih in v predšolskih oddelkih zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 

posebnimi potrebami kot strokovno izhodišče za načrtovanje in izvajanje vzgojno 

izobraževalnih dejavnosti«. Delo z otrokom s posebnimi potrebami zahteva specifične 

pristope, ki izhajajo iz otrokovih sposobnosti in potreb. Vzgojitelji morajo biti usmerjeni v 

otrokove pozitivne lastnosti in njegove sposobnosti, spodbujajo naj njegovo pozitivno 

samopodobo. Omogočajo naj mu dostop do raznovrstne ponudbe materialov in sredstev in mu 

pomagajo pri vključevanju med vrstnike v oddelku (Nemec in Krajnc, 2017). 

Vključevanje otrok s posebnimi potrebami med druge vrstnike omogoča razvoj njihovih 

zmožnosti, hkrati pa spremljanje in priznavanje drugačnosti in motenj, ki jih spremljajo vse 

življenje. Obenem daje tako otrokom s posebnimi potrebami pa tudi drugim otrokom in 

odraslim možnost za razumevanje in spoštovanje vsakega človeka kot enkratnega in vrednega 

posameznika (Šamec, 2009). 

 

Število otrok s posebnimi potrebami, ki se vključujejo v oddelke vrtca z ostalimi vrstniki, 

narašča, kar je zabeležil tudi Inštitut Republike Slovenije za socialno varnost (2016). Leta 

2006 je bilo v redne oddelke vključenih le 523 otrok s posebnimi potrebami, v razvojne pa 

236. V petih letih je ta delež močno narasel. Leta 2011 je bilo v redne oddelke vpisanih 853 

otrok, v razvojni oddelek pa 230. Pet let kasneje (2016) je delež še narasel, saj je bilo v redne 

oddelke vpisanih 1.138 otrok s posebnimi potrebami, v razvojne oddelke 241, kar v skupnem 

predstavlja 1.379 otrok.  

2.2.1 INTEGRACIJA IN INKLUZIJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

Avtorici I. Žolgar Jerkovič in A. Kermauner (2006, str. 378 v Ostić, 2017) pravita tako: 

»Integracija v grobem pomeni vključevanje osebe s posebnimi potrebami v običajno okolje, 

medtem ko koncept inkluzije predpostavlja, da se bo tudi okolje prilagodilo osebi s posebnimi 

potrebami.« Porter (1995 v Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006) pa ugotavlja, da je 

integracija bolj tradicionalno usmerjena v šolstvo, medtem ko je inkluzija bolj moderna, 

sodobna in usmerja k demokratičnemu vzgojno-izobraževalnemu sistemu. Usmerjenost na 

učenca, ki ga ocenjujejo specialisti, poudarek na težavah in napovedovanju uspešnosti, 

izdelovanje individualiziranega načrta za učenca, umestitev otroka v določen program in 

izvajanje v naprej zastavljenega načrta so značilnosti integracijskega sistema. Medtem ko so 
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značilnosti inkluzivnega modela usmerjenost v razred, predvidevanje metod učenja in 

poučevanja, sodelovanje otroka pri reševanju problemov, strategije za učitelja ter 

prilagodljivost in pomoč znotraj razreda (Porter, 1995 v Lebarič in dr., 2006). I. Lesar (2007, 

v Korun, 2009) razliko med inkluzijo in integracijo opisuje: »Integracija se nanaša na otroke s 

posebnimi potrebami, inkluzija pa na vse otroke, vendar s poudarkom na tiste, ki so 

izpostavljeni marginalizaciji in izključitvi.« 

Inkluzija naj bi bila korak naprej od integracije. Poleg organizacijske integracije je inkluzija 

»pedagoški, socialni in psihološki proces vključevanja kakorkoli izključenih otrok in otrok s 

posebnimi potrebami v običajne razmere vzgojno-izobraževalnega dela« (Resman, 2003, str. 

68). Unesco (2009, v Kiswarday, 2014, str. 45) inkluzijo opredeljuje »kot popolno 

sprejemanje in vključevanje vseh otrok in mladostnikov s ciljem, da se razvija sožitje in 

občutek pripadnosti«. Ainscow idr. (2006, v Kiswarday, 2014) povzemajo različne avtorje, ki 

inkluzivni proces opišejo kot proces, ki stremi k vedno večji in bolj kakovostni participaciji in 

k zmanjševanju izključenosti tako v vzgoji kot tudi v širšem družbenem življenju. Gre za 

proces izobraževanja otrok na način, ki nudi korist vsem otrokom, saj usmerja svojo 

osredotočenost v enaki meri tako k otrokom s posebnimi potrebami kot tudi k vsem drugim, 

ki teh težav nimajo. Slednje je tudi razlog, zakaj inkluzivni pristop vključevanja predstavlja 

»izobrazbo za vse«, kar pomeni, da se otroke ne spodbuja k prilagajanju v šolsko okolje, 

temveč se šolsko okolje prilagodi potrebam vseh otrok oziroma sprejme v svoj sistem otroke 

raznolikih profilov, ob tem pa uporablja različne tehnike, ki koristijo vsem otrokom. 

»Inkluzivna klima je klima, kjer se drugačnost spoštuje in sprejema.« (Korun, 2009, str. 17) 

Daniels in Stafford (2003, v Ostić, 2017) poudarjata, da vključevanje otrok s posebnimi 

potrebami v vrtec pozitivno vpliva na vse otroke. Vsi udeleženci v tem procesu pridobijo 

izkušnje na različnih področjih: pridobivajo socialne veščine, razvijajo strpnost in 

potrpežljivost, razvijajo empatijo, postanejo bolj dovzetni za drugačnost in razlike, naučijo se 

učinkovito izražati čustva, potrebe, želje, spoznajo sami sebe in druge, se preizkusijo v 

timskem delu in oblikujejo prijateljske odnose. Dandanes je v sodobnem izobraževalnem 

sistemu splošno sprejeto dejstvo, da je inkluzija najboljši način vključevanja otrok v šolsko 

okolje, saj zavrača označevanje in opušča ovire, ki zavirajo razvoj otrok, ter spodbuja popolno 

sodelovanje. Kiswarday (2014, str. 46) ugotavlja, da se »družbena usmerjenost v skrb za 

dostojanstvo in kakovost človekovega življenja v inkluzivni in socialno kohezivni družbi 

zasnuje že v zgodnjem otroškem obdobju, zato je inkluzivna naravnanost vrtcev in šol 

temeljna pravica vseh, tudi – če ne celo predvsem – otrok in mladostnikov z značilnim 

razvojem.«  

2.3 VPLIVI NARAVNIH OKOLIJ NA OTROKA 

Otroci se v rani mladosti bolje učijo skozi prosto (nestrukturirano) igro in raziskovanje, ta igra 

je namreč tipično razvedrilna, notranje motivirana, iznajdljiva in domiselna, brez jasnih ciljev, 

spontana, aktivna in neobremenjena s pravili odraslih. S kakovostno igro otrok aktivira grobo 

in fino motoriko, vsa čutila, čustvovanje in spoznavno delovanje (Karba, 2010). Okolje, v 

katerem se otroci gibajo, je omejeno na majhen del sveta. Pa vendar je ta majhni del sveta 

neizmerno pisan in zanimiv. Vse, kar vidijo, želijo potipati, povohati ali okusiti. Vse, kar 

slišijo, želijo videti, z vsem, kar je dosegljivo in dovolj priročno, želijo nekaj narediti. Da bi 



11 
 

zadovoljili ta spontana nagnjenja po odkrivanju in spoznavanju, moramo otroško odkrivanje 

razširiti in ga narediti še bolj različnega (Marjanovič Umek in dr., 2001). Ker otrok veliko 

časa preživi v vrtcu, je potrebno poskrbeti za njegov zdrav celostni razvoj, za kar med drugim 

potrebuje gibanje, svobodo in priložnosti, ki jim ga v veliki meri nudi zunanji prostor, zato L. 

Marjanovič Umek in dr. (2001) spodbujajo strokovnjake, naj se dejavnosti narave razširijo na 

njegovo okolico. 

Narejenih je bilo že kar nekaj raziskav o učenju otrok na prostem. Karba (2010) povzema 

raziskave Henniger (1993), Talbot in Frost (1989), Davies (1996) in Effective practice (2007), 

v njih je mogoče najti potrditve, da je učenje zunaj zidov vrtca prav tako učinkovito in 

spodbuja razvoj otrok tako kot v vrtcu. Zunanje okolje poleg tega ponuja možnosti za 

drugačen razpored dejavnosti otrok, kot se to dogaja znotraj vrtca, tu otroci občutijo mnogo 

več svobode pri igri in učenju. Učenje na prostem pomeni dopolnilo učenju znotraj vrtca in je 

enako pomembno. Zato velja, da dobro zamišljeno, skrbno načrtovano, premišljeno 

spremljano in ovrednoteno delo zunaj vrtca omogoča otrokom optimalen razvoj njihovega 

znanja, njihovih sposobnosti, spretnosti in navad. I. Suban (2002) je v svoji raziskavi 

ugotovila, da ima prostor izredno velik vpliv na motiviranost otrok. Za delo v parku so bili 

veliko bolj motivirani kot pri delu v učilnici oz. telovadnici. Otroci se na igrišču in v naravi 

lahko izražajo glasneje kot v prostoru; igre na prostem so živahnejše in z vidika učenja 

učinkovitejše (Hohmann in Weikart 2005). Tudi zgolj tradicionalno opremljena igrišča niso 

najprimernejša, saj ne ponujajo dovolj priložnosti za bolj ustvarjalno igro in omogočajo več 

tekmovalnosti kot možnosti za sodelovanje (Karba, 2010). 

Raziskave so se usmerjale tudi na področja otrokovega razvoja. Avtorji v njih ugotavljajo, da 

sta igra in učenje na prostem pomembno povezana s fizičnim razvojem (Davies 1996 v Karba 

in sod., 2010). Značilno je namreč, da v primerjavi z igro in učenjem v zaprtih prostorih igra 

zunaj poteka na večji površini in omogoča večjo svobodo gibanja. Tako naravna kot narejena 

oprema igrišč ponuja otrokom veliko priložnosti za motorični razvoj. Igra in učenje na 

prostem pa lahko vplivata tudi na njihov kognitivni razvoj. Pri otrocih, ki so bolj izpostavljeni 

spremenljivim okoliščinam, zaznamo več inventivnosti in ustvarjalnosti. Opazno je bilo celo 

to, da dobri programi igre in učenja na prostem vodijo tako dečke kot deklice v bolj 

simbolično igro v primerjavi z učenjem v zaprtem prostoru. Prav tako je na prostem več 

priložnosti za socialno igro kot v zaprtem prostoru. Večje igralne površine in vrsta drugačnih 

materialov, opreme in gradiv ponujajo priložnost za večje projekte, ki zahtevajo timsko delo 

in sodelovanje (Davies, 1996 v Karba, 2010). Nekatere individualne lastnosti otroka, ki se v 

zaprtih prostorih lahko pojavijo kot težave, npr. impulzivnost, nemir, samoregulacija, 

anksioznost, pomanjkanje samozavesti, pomanjkanje pozornosti, se lahko v učnem okolju na 

prostem izrazijo v drugačni obliki. Težave se lahko spreobrnejo v raziskovanje, navdih, 

kreativnost, sodelovanje prav zaradi vpliva narave, ki jo ima ta na otroka (Györek, 2013). 

Poleg vseh pozitivnih lastnosti aktivnosti zunaj, se otrok z izvajanjem dejavnosti na prostem 

seznanja z lepoto in vrednostjo narave ter naravovarstvenim ravnanjem kot npr. ne poškoduj 

rastja, ne trgaj cvetlic, s sabo nosi vrečke za odpadke itn. Pri vadbi v naravnem okolju lahko 

izkoristi tudi številne ovire, ki jih nudi narava (štor, hlod, luža, kamenje). Otrok tako na 

zanimiv način pridobiva najrazličnejše gibalne izkušnje (Marjanovič Umek in dr., 2001).  
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2.4 UČENJE NA PROSTEM OZ. ODPRTO UČNO OKOLJE 

Učenje na prostem ali odprto učno okolje je širši pojem, ki vključuje naslednje metode dela: 

izkustveno učenje, doživljajsko pedagogiko in gozdno pedagogiko (Pori, 2014; Turk, 2014; 

Mlakar, 2017). Greenaway (2005) pravi, da pojem učenje na prostem vključuje različne 

načine dela z otroki in nima jasno zastavljenih mej, zato ga je težko definirati. N. Komljanc 

(2013) opredeli učenje na prostem znotraj šolskega ali vrtčevskega kurikuluma s sledečimi 

elementi: varno raziskovanje, bogato učno okolje, skupno načrtovanje, raziskovanje, 

odzivanje itd.  

Tovrstno učenje prinaša otrokom številne koristi. M. Kos (2013) je zbrala rezultate mnogih 

raziskav, ki kažejo, da so otroci, ki so v rednem stiku z naravnim okoljem, bolj zdravi, imajo 

bolj razvite motorične sposobnosti, boljšo koncentracijo in kažejo manj agresivnega vedenja. 

Bivanje v naravnem okolju spodbuja kognitivni razvoj otrok – njihovo pozornost in 

opazovalne spretnosti (Pyle, 2002, Mårtensson in sod., 2009 v Kos, 2015). Tudi rezultati M. 

Kos (2015) potrjujejo, da je prosta igra otrok v naravnem okolju dejavnost visoke pedagoške 

vrednosti in nakazujejo potrebo po večjem uveljavljanju tovrstne dejavnosti v praksi vrtcev.  

2.4.1 AKTIVNO UČENJE 

Kot že omenjeno, je učenje najuspešnejše, če je otrok dejaven in soudeležen v procesu 

ustvarjanja skupnih ciljev, hkrati pa ga mora podpirati pri spoznavanju metakognitivnih 

vidikov učenja. Prav tako pa predstavljata aktivno učenje Hohmann in Weikart (2005, str. 17), 

ki ga definirata kot »učenje, pri katerem otrok deluje na predmete ter stopa v interakcije z 

ljudmi, zamislimi in dogodki, pri tem pa konstruira novo razumevanje.« V  Kurikulumu  za  

vrtce  je  načelo  aktivnega  učenja  opisano  kot  zagotavljanje  za učenje spodbudnega 

okolja, ki omogoča izhajanje tako iz vzgojiteljevega načrtovanega in nenačrtovanega 

usmerjanja kot tudi iz otrokovih lastnih pobud. Predšolska vzgoja v vrtcih  mora  graditi  na  

otrokovih  zmožnostih  in  ga  voditi  k  pridobivanju  novih  doživetij, izkušenj  in  spoznanj,  

tako  da  predenj  postavlja  smiselne  zahteve  oz.  probleme,  ki vključujejo otrokovo aktivno 

učenje, mu omogočajo izražanje in doživljanje ter ga močno čustveno in socialno angažirajo 

(Jeklar, 2012). Kar poudarjajo tudi v kurikulu, kjer pišejo, da je otrok ustvarjalen, ko išče 

svoje načrte in poti za rešitev različnih (gibalnih) nalog, z lastno domišljijo odgovarja na nove 

izzive ter izraža čustva in občutja (Marjanovič Umek in sod., 2001). B. Marentič-Požarnik 

(2012) opisuje aktivno učenje kot presenetljivo učinkovito, glede na to, da je spontano,  saj  v  

razmeroma  kratkem  času  opremi  otroka  z obsežnim znanjem in spretnostmi. Pri aktivnem 

učenju namreč gre za usmerjeno in neposredno doživljanje objektov, ljudi, zamisli in 

dogodkov ter je tako nujen pogoj kognitivne preobrazbe in razvoja.  

Proces aktivnega učenja je sestavljen iz štirih delov oz. področij, brez katerih ga ne moremo 

imenovati aktivno učenje. To so interakcija med odraslim in otrokom, učno okolje, 

vrednotenje in dnevna rutina. Vsa štiri področja so zajeta tudi v kurikulumu za vrtce in so 

izredno pomembna za kakovostno izvajanje programa vzgoje in izobraževanja v vrtcu (Karba 

in sod., 2010). Otroci v okolju za aktivno učenje dajejo pobude za dejavnosti, ki izvirajo iz 

osebnih interesov in namenov, sami izbirajo materiale in se odločajo, kako jih bodo uporabili. 

Raziskujejo materiale z vsemi čuti, skozi izkušnjo s predmeti odkrivajo razmerja, 

preoblikujejo in kombinirajo material. Glede na starost in zmožnosti uporabljajo orodja in 
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opremo ter uporabljajo skupino velikih mišic. Poleg vsega naštetega pa se veliko pogovarjajo 

o svojih izkušnjah in opisujejo svoje početje (Hohmann in sod., 2005). Pri tem pa je zelo 

pomembno podpora vzgojitelja, saj prav on kot odrasla in kompetentna oseba podpira otrokov 

razvoj. Tako je tudi vloga odraslega v aktivnem učenju podobno definirana kot vloga 

odraslega v gozdni pedagogiki. Pri obeh metodah odrasli oz. vzgojitelji pustijo otrokom 

prostor in čas za spoznavanje in uporabo materialov, spremljajo namene otrok, prisluhnejo 

otrokovim razmišljanjem in doživljanjem, jih spodbujajo da rešijo probleme sami. Odnos med 

njimi in otroci naj bo aktiven in interaktiven, partnerski in podporni. (Hohmann in sod., 

2005). Povezava pa je tudi s kurikulumom za vrtce, saj vse to najdemo tudi tam (Karba in 

sod., 2010). 

Zaključimo lahko, da je aktivno učenje za otroka celostno, osebno pomembno in vpeto v 

njegove resnične življenjske okoliščine. Načelo aktivnega učenja temelji na spoznanju 

kognitivnih psiholoških teorij, da je otrok aktiven v procesu pridobivanja  in  konstruiranja  

znanja.  Najdemo  ga  že  v  teoriji  avtorice M. Montessori,  ki pravi, da otrok gradi svoje 

znanje in pridobiva izkušnje ob interakciji s prostorom, stvarmi in ljudmi v svojem okolju. 

Vidimo, da so otroci sposobni ustvarjati pomene iz vsakodnevnih izkušenj skozi lastno 

mentalno aktivnost,  poglavitna vloga odraslih pri tem pa je, da pri otrocih posredno aktivirajo 

to sposobnost, ki je podlaga za učenje (Batistič Zorec, 2002, v Jeklar, 2012, Györek, 2014). 

2.4.2 IZKUSTVENO UČENJE 

M. Montessori (2011) navaja, da izkušnje niso samo igra ali naključne aktivnosti, temveč vse 

delo, ki ga otrok opravlja. Otrok se ne uči, temveč gradi svoje znanje ob izkušnjah, v 

interakciji z okoljem, stvarmi in osebami okoli sebe. Prav zato je pridobivanje izkušenj, 

doživetij in znanj zunaj, v naravi, toliko bolj pomembno, saj so otroci tam obkroženi z 

mnogimi različnimi dražljaji, ki razširijo spekter njihovega dojemanja. Izkustveno učenje je 

veliko bolj kot drugi načini učenja primerno za predšolsko obdobje, saj ima osebna izkušnja 

najpomembnejšo vlogo. Za takšen način učenja je značilno, da se oseba najbolje nauči, ko 

nekaj naredi, poskusi sama (Truden, 2015). 

2.4.3 DOŽIVLJAJSKA PEDAGOGIKA 

Doživetje oz. nove izkušnje  so prav tako pomembne tudi pri doživljajski pedagogiki. Metoda 

doživljajske pedagogike je prvotno namenjena starejši populaciji otrok, vendar se je približala 

tudi vrtcem (Truden, 2015). Kranjčan (2007) definira doživljajsko pedagogiko kot metodo, 

usmerjeno k delovanju in lastni aktivnosti, ki spodbuja odkrivanje in razvijanje znanja in 

sposobnosti. Dejavnosti morajo vsebovati izkustvo okolja in krepitev socialnih odnosov. V 

doživljajski pedagogiki morajo biti prisotna: izkustveno učenje, realne situacije, kreativno 

reševanje problemov, zaupanje in spoštovanje, jasnost pravil zagotavljanja varnosti, povratne 

informacije, timsko delo, sprotno reševanje konfliktov. Doživljajska pedagogika se običajno 

izvaja v naravnem okolju. 

2.4.4 GOZDNA PEDAGOGIKA  

Mnogi vrtci imajo v bližini košček zelene površine. Naravno okolje je za otroka mamljivo, 

pustolovsko in terapevtsko. Zakaj ne bi otrok odpeljali na svež zrak, da bi odkrivali, kaj jim 

narava ponuja? Iz podobnih vprašanj se je oblikovala gozdna pedagogika. Ta vključuje vse 
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prej omenjene elemente, njen cilj pa je doseči kontinuirano povezanost šol in vrtcev z 

naravnim lokalnim okoljem. Kot piše N. Györek (2014) je gozdna pedagogika v slovenskem 

prostoru bolj ali manj znana kot dejavnost, skozi katero uresničujemo naravoslovne cilje. 

Vendar pa lahko z njo uresničimo večino ciljev, zapisanih v kurikulumu za vrtce. Gozdna 

pedagogika je torej vzgajanje in izobraževanje v gozdu, kjer gre tako za neposredno kot 

posredno učenje, s katerim usmerjamo k zaznavanju in ohranjanju pozornosti (Komljanc, 

2013). 

Gozdna pedagogika sodi k doživljajski pedagogiki in temelji na odprtem učnem okolju in 

izkustvu: doživeti gozd in naravo s čuti in čustvi, izkušenjsko. (Pori, 2014; Turk, 2014). 

Naravoslovec Joseph Cornell iz Kalifornije je svoje navdušenje nad naravo želel prenesti na 

otroke in druge zainteresirane, ki so se začeli udeleževati njegovih delavnic. Te delavnice in 

ideje, kako otrokom približati naravo, so se začele širiti tudi v Evropo. Ideja o gozdni 

pedagogiki se je v Evropi najprej porodila v skandinavskih deželah in se nato naglo širila v 

nemško govoreče dežele, kjer so začeli ustanavljati tudi gozdne vrtce (Györek, 2014). Gozdna 

pedagogika torej temelji na doživljajskosti in situacijskosti, na celostnem pristopu in 

predanosti posameznika osrčju narave, v obličju katere vsak najde samega sebe, svojo lastno 

naravo in svojo bit (Pori, 2015). 

Zaradi hitrega tempa sodobnega načina življenja, stresa in vedno večje odtujenosti od narave 

se je v mnogih porodila želja: iti nazaj k naravi. Gozdna pedagogika deluje terapevtsko prav 

na te tako značilne oblike težav sodobnega sveta in vodi k zdravemu načinu preživljanja 

prostega časa. Krepi posameznikovo osebnost in samozavest, izboljšuje njegove socialne 

veščine, miselne in gibalne sposobnosti ter spretnosti (Györek, 2014). Krepijo se tudi vrline, 

kot so vztrajnost, potrpežljivost, koncentracija, sodelovanje in ustvarjanje prijateljskih vezi 

med udeleženci. Spodbuja posameznikovo ustvarjalnost in domišljijo. Gozdna pedagogika še 

posebej dobro vpliva na hiperaktivne otroke ter na otroke z različnimi čustvenimi in 

vedenjskimi težavami. Gozd kot naravno okolje deluje na otroke s tovrstnimi težavami 

terapevtsko in otrok lahko s pomočjo svoje domišljije in ustvarjalnosti izrazi svoj notranji svet 

ter si v gozdu poišče naravne materiale za igro in ustvarjanje (Turk, 2014).  

Do podobnih pozitivnih ugotovitev so prišli tudi pedagoški delavci, vključeni v Mrežo 

gozdnih vrtcev in šol, ki so v okviru projekta prešli od abstraktnega podajanja snovi v umetno 

ustvarjenih učilnicah h konkretnemu, situacijskemu, doživljajskemu učenju v naravi in 

kontinuirano, skozi celotno šolsko leto, izvajali aktivnosti na prostem. Na podlagi praktičnih 

opažanj so potrdili, da gozd kot prostor na otroke deluje zelo pozitivno (Györek, 2013). 

Zaradi vizualnih in senzoričnih izkušenj se otrokom izboljša njihovo govorno in pisno 

izražanje, zgovornejši in bolj samozavestni pri izražanju pa so postali tudi otroci, ki so bili v 

vrtcu zadržani in sramežljivi. Otroci nevede gradijo in izboljšujejo sposobnosti grobe in fine 

motorike, v daljšem obdobju obiskovanja gozda postajajo vedno bolj spretni pri gibanju 

(Györek, 2012). Otroci si v gozdu širijo obzorje, razvijajo kritično mišljenje in oblikujejo 

sistem vrednot,  saj se učenje v naravi odvija celostno. Nove vidike spoznavanja sočloveka, 

svoje pridobljeno znanje in izkušnje pa prenašajo tudi naprej, na svoje starše in sorodnike, ter 

jih na ta način vabijo k pogledu na izobraževanje z nekoliko drugačnega zornega kota. Gozdni 

prostor torej s svojo razgibanostjo, spontanostjo in z nenehnim spreminjanjem celostno 
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pritegne otroka (Pori, 2014). Pozitivne ugotovitve in vpliv na vsa področja otrokovega razvoja 

so pri enoletnem izvajanju programa Gozd v objemu opazili in zabeležili tudi v Vrtcu Črnuče. 

E. Pori (2015) ugotavlja, da so se otrokom okrepili samozaupanje in samozavest ter socialne 

veščine (boljši medsebojni odnosi, manj izbruhov jeze in agresije, večja sodelovalnost, otroci 

so se lažje in hitreje razdelili v skupine in si nudili medsebojno pomoč). Opazila se je 

vsestranska motiviranost in ustvarjalnost otrok, gozd jim je nudil možnosti za raziskovanje, 

vsestransko aktivnost in aktivno igro, zaradi česar se je podaljšala tudi njihova koncentracija 

za igro in delo. Izvajanje programa je vplivalo tudi na pridobivanje znanja in boljšega 

razumevanje naravnih procesov, saj se učenje v naravi odvija celostno. Izvajanje programa pa 

ni koristilo samo otrokom, temveč tudi odnosom med strokovnjaki in starši, izboljšala se je 

namreč kakovost sodelovanja s starši. Otroci in vzgojitelji so poročali o izvedenih aktivnostih 

v gozdu prek gozdne knjige, izvedli so srečanja in druženja v gozdu, vplivali so na 

oblikovanje njihovega sistema vrednot (Pori, 2015). Napisano lahko povzamemo z mislijo N. 

Györek (2017): »Gozd je bogato okolje, ki ponuja neskončne možnosti za učenje in razvoj 

otroka, ne samo naravoslovja, ampak tudi spoznavanje samega sebe, lastnih meja in 

zmožnosti, učenje odgovornosti in razvijanje vseživljenjskih veščin.« 

Slovenski »Kurikulum za vrtce« igri in učenju na prostem ne daje posebnega pomena in 

poudarka. Poglavje »Prostor kot element kurikula« zunanjega okolja sploh ne omenja. 

Dejavnosti v zunanjem okolju so kot integralni del kurikula izpostavljene pri področju 

dejavnosti »Narava«, kjer je predlagano, da naj otrok preživi del časa v naravi, jo spoznava in 

doživlja in pridobiva predvsem znanje na področju naravoslovja. Na področju dejavnosti 

»Gibanje« je zunanje okolje omenjeno kot prostor, kjer naj otroci spoznavajo in razvijajo 

gibalne sposobnosti, naravo pa navaja kot prostor za sprehode in pohode (Kos, 2015). V 

kurikulumu je tudi zapisano, da je za otroke v vrtcu zaradi njihovih sposobnosti 

najprimernejša dejavnost zunaj vrtca sprehod, kjer opazujejo okolico. Posebno če se na 

sprehod odpravimo po isti poti ali obiskujemo iste kraje, se bo otrokom zdelo, da že vse 

poznajo, podobno kot se jim zdi, da poznajo svoje dvorišče, igrišče vrtca ali pot od doma do 

vrtca (Bahovec in sod., 1999). L. Marjanovič Umek in dr. (2001) prav zato nagovarjajo 

vzgojitelje, da v sprehodih in pohodih poiščejo nove izzive in odkrijejo nove vidike, naj 

poglobijo in razširijo vedenje, ki je nastalo le z opazovanjem. Tako se bo samo »opazovanje« 

razlikovalo od opazovanja, ki ga uvrščamo med naravoslovne postopke. Park, travnik in gozd 

otrokom omogočajo mnogo priložnosti in izzivov za opazovanje in raziskovanje. Čas, ki ga 

preživljajo v naravi, jim omogoča opazovanje in spoznavanje sprememb v naravi, rastlin in 

živali, opazovanje njihovega spreminjanja skozi letne čase, odkrivajo njihove značilnosti 

glede na način razmnoževanja, prehranjevanja, medsebojno soodvisnost, boj za obstanek … 

Ob tem se otroci igrajo, pogovarjajo, raziskujejo in rešujejo probleme, na katere naletijo. Med 

igro na prostem doživljajo naravo in naravne pojave na svojstven, njim razumljiv način. 

Opazujejo žuželke, nabirajo in primerjajo cvetlice, plodove, liste, trave, vidijo potok, drevesa, 

oblake, sonce, dež in luže. Primerjajo drevesa glede na višino, debelino debel in vrsto skorje 

(Karba, 2010).  

 

Vpogled v obseg igre in učenja na prostem v slovenskih vrtcih ter poglede vzgojiteljic in 

staršev nanjo je podala raziskava Kos in Jerman (2013). Raziskava je zajela vzorec 140 
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vzgojiteljev in 264 staršev predšolskih otrok iz vrtcev v 21 slovenskih krajih. V raziskavi so 

vzgojitelji podali oceno o urah, ki jih povprečno tedensko preživijo z otroki zunaj. Rezultati 

so pokazali, da slovenski otroci povprečno preživijo na prostem 10 ur tedensko v toplem delu 

leta in 5,5 ur tedensko v hladnem delu leta, od tega v naravnem okolju 3 ure tedensko v 

toplem delu leta in 1,6 ure v hladnem. Mlajši otroci preživijo na prostem manj časa kot 

starejši (Kos in Jerman, 2013). M. Kos (2015) je rezultate primerjala z raziskavo Moserja in 

Martinsenove (2010) v norveških vrtcih. Razlika je velika: norveški otroci v toplem delu leta 

preživijo na prostem kar 70% časa, slovenski otroci pa le 21%. V hladnem delu leta norveški 

otroci na prostem preživijo 31% časa, slovenski pa le 10 %. M. Kos (2015) se zato sprašuje 

ali slovenski vrtci zares nudijo otrokom dovolj priložnosti za igro in učenje na prostem. 

Medtem Karba in sod. (2010) izpostavljajo pomembnost ugotovitve raziskave Učinkovita 

praksa (Effective practice, 2007), da bi se morali odrasli bolj ukvarjati z vprašanjem, kaj naj 

otroci zunaj počnejo, kot s tem, kaj morajo vzeti s seboj. Prav na prostem otroci lahko 

pridobijo številne pomembne izkušnje, ki pomagajo v njihovem razvoju: lahko so razburjeni, 

odločni, pustolovski, glasni, neurejeni, lahko govorijo, poslušajo, sodelujejo itn. Vloga 

vzgojitelja pri pripravi na učenje na prostem je ključnega pomena. Zato naj upošteva nekatera 

pravila, izhajajoča iz dobrega poznavanja razvojnih značilnosti otrok (Karba, 2010).  

 

2.4.4.1 Razlogi za vključevanje otrok s posebnimi potrebami v naravna okolja 

O gozdni pedagogiki je veliko tuje in slovenske literature, vendar je strokovne literature o 

gozdni pedagogiki in otrocih s posebnimi potrebami zelo malo. Večina avtorjev piše o 

uspešnih praksah, ki jih izvajajo, malo pa je dejanskih raziskav. Prvi slovenski projekt, ki to 

raziskuje, je projekt Narava spodbuja učenje in razvoj otrok s posebnimi potrebami, ki ga je 

Inštitut za gozdno pedagogiko pričel izvajati s šolskim letom 2016/17. V projektu sodelujejo 

oddelki osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom in oddelki 

posebnega programa, sama pa sem se osredotočila na otroke, ki so vključeni  v predšolski  

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Razlogov za vključevanje otrok s posebnimi potrebami v dejavnosti v naravnem okolju je 

mnogo. Odprto učno okolje in igra v naravnem okolju pomagajo otrokom s posebnimi 

potrebami, da se zabavajo v varnem okolju in sprejmejo zunanje okolje, ta pa jih povezuje z 

restorativnimi koristmi narave, med tem pa nadgrajujejo zmožnosti, naučene v razredu. 

Veliko otrok s posebnimi potrebami je tekom dneva podvrženih visoko strukturiranim 

notranjim učnim okoljem in bi lahko veliko pridobili z izkušnjami zunaj. Dostopnost gozda in 

drugih naravnih okolij je po navadi prvotni problem, s katerim se soočajo pri oblikovanju 

dejavnosti zunaj (Sachs in Vincenta, 2011). Okoljska psihologa Rachel in Stephen Kaplan 

(1989 v Sachs in Vincenta, 2011) sta raziskala in povezala kontakt z naravo s ponovno 

vzpostavitvijo pozornosti, ozdravitvijo od mentalne izčrpanosti in izboljšanim mentalnim 

fokusom. Razvila sta teorijo o obnovi pozornosti. Do podobnih zaključkov so prišle tudi 

študije drugih raziskovalcev Univerze v Illinoisu (Faber Taylor, Kuo, Sullivan in Kuo in 

Faber Taylor), ki so zaključili, da otroci z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD) 

kažejo večjo zmožnost koncentracije takoj po tem, ko so nekaj časa preživeli v naravi. 

Zaključek teh raziskovalcev je, da bolj »zeleno« kot je otrokovo vsakdanje okolje, lažje je 

kontrolirati njihove simptome (Sachs in Vincenta, 2011, Györek, 2014, Jakoljevič, 2014). Ena 
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od prednosti vključevanja otrok s posebnimi potrebami v dejavnosti in aktivnosti na prostem 

je tudi večja vključenost otrok v domače, neposredno okolje, ker omogoča spoznavne procese 

v okolju, ki je za otroka dosegljivo, primerno in ki ga pozna. Kljub določenim omejitvam in 

pomanjkljivostim je učenje na prostem za učence z več primanjkljaji primerna in zanimiva 

oblika šolske dejavnosti. Naloga vrtca je, da ustvari takšne pogoje in okoliščine, v katerih bo 

otrok sposoben razvijati svoje posebne sposobnosti in spretnosti (Karba, 2010). 

Vendar pa, glede na naravo posebnih potreb, prostori, oblikovani za otroke s takšnimi 

motnjami, zahtevajo premisleke in natančno načrtovanje. Znanje in izčrpno razumevanje 

izzivov teh otrok potiskajo vzgojitelje proti bolj holističnim pogledom na zunanje prostore za 

vse otroke (Sachs in Vincenta, 2011). Učenci s posebnimi potrebami imajo namreč zaradi 

številnih motoričnih, nevroloških, psihosocialnih in kognitivnih primanjkljajev vrsto težav, ki 

jim lahko otežujejo naravne procese spoznavanja okolja, sveta, učenja temeljnih kognitivnih 

nalog ter uporabo ustreznih socialnih komponent. Ustrezna terapevtska ali 

specialnopedagoška pomoč, ki so je ti učenci deležni v različnih vzgojno-izobraževalnih 

programih, je ključna za njihovo ustrezno napredovanje glede na njihove razvojne danosti in 

intelektualne zmožnosti (Karba, 2010). Z ustrezno vodenim, strukturiranim in usmerjenim 

specialno pedagoškim procesom so učenci s posebnimi potrebami prav tako uspešni in 

pridobivajo temeljna šolska znanja, ki so pogoj za uspešno napredovanje v šolskem sistemu. 

Za njihovo šolsko uspešnost je treba predvideti več prilagoditev: ne le izbiro ustreznih metod, 

ampak tudi izbiro sistematičnega šolskega procesa, ki mora upoštevati, da so sposobni 

usvajanja določenega šolskega znanja pod posebnimi pogoji, ter na določene načine. Ne 

smemo pozabiti tudi na to, da se učenci zaradi skromnejših transformacijskih procesov 

počasneje učijo. Vzrok zato je v: manjšem številu senzomotoričnih izkušenj, nižji ravni 

funkcioniranja, skromnejših in nedodelanih transformacijskih procesih (Karba, 2010). N. 

Sachs in T. Vincenta (2011) pišeta, da je zgodnje ukrepanje eden najpomembnejših ključnih 

dejavnikov, ki pomaga ublažiti nekatere težave pri otrocih s posebnimi potrebami – eden 

izmed razlogov, zakaj je primerno zunanje učno okolje ključno. Vsi otroci se učijo in 

razvijajo tako kognitivno kot tudi fizično preko igre. Razvijajoče se oziroma rastoče telo kaže 

na pomembno vlogo, ki jo ima narava pri tem razvoju. Ustvarjanje podpirajočega okolja lahko 

zelo pripomore in pomaga otrokom s posebnimi potrebami (in njihovimi sorojenci) izkusiti 

svet na smiseln način.  

Marjanovič Umek in sod. (2001) v Priročniku h kurikulumu opisujejo, da otrok na prostem 

razvija gibalne sposobnosti, usvaja gibalne koncepte ter spoznava elemente nekaterih športov. 

Pri gibalnih dejavnostih se otrok zaveda drugih otrok in odraslih, z njimi sodeluje in poskuša 

doseči cilj. V igrah se uči sprejemanja in upoštevanja pravil, poleg tega pa je ustvarjalen, ko 

išče svoje načrte in poti za rešitev različnih gibalnih nalog. Gozd sam je velika motivacija za 

otroke, sploh, ko ga obišče s skupino, zato je pomembno, da otroka s posebnimi potrebami 

vključimo v dejavnosti in ga ne pustimo v vrtcu.  

Od ciljev, ki jih želimo uresničiti, je odvisno, za katere metode in oblike dela se bomo 

odločili. Seveda pa je pri tem potrebno upoštevati tudi različne druge dejavnike (otrokove 

sposobnosti in zanimanje, število otrok, vsebino dela, prostor in pripomočke itn.). Ustrezna 

izbira metod in oblik dela omogoči večjo ustvarjalnost vzgojiteljice in otroka, saj ta išče svoje 
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načine za rešitev gibalnih nalog in sproščeno izraža svojo lastno ustvarjalnost in gibalno 

izraznost. Osebna izkušnja je zaradi starosti otrok, pa tudi zaradi narave odkrivanja ključna. 

Otroci morajo spremembe in dogajanje v naravi in drugem okolju izkusiti, doživeti in začutiti 

ter zato v pojavih sodelovati. Zato L. Marjanovič Umek in sod., 2001 poudarjajo, naj del 

dejavnosti poteka izven vrtca, v gozdu in na polju, na kmetiji, v delavnici in ob gradbišču. 

2.4.4.2 Didaktična priporočila za izvajanje dejavnosti v naravnih okoljih 

Vsaka gozdna oz. naravna površina ni primerna za izvajanje pedagoških dejavnosti. Vzgojitelj 

se mora o primernosti lokacije dobro prepričati, preden jo predstavi otrokom. Na prvem mestu 

mora biti zdravje in varnost otrok. Strokovnjaki priporočajo, da se vrača na poznana mesta 

(Györek, 2012). Preden se vzgojitelj oz. skupina odpravi iz vrtca, naj vzgojitelji poišče 

odgovore na naslednja vprašanja: Kaj vse je v bližini in lahko dostopni okolici vrtca ter hkrati 

varno za predšolske otroke? Kje, kako in kdaj naj to uporabi? Kaj naj iz vsega bogastva in 

nereda informacij izlušči ter približa otrokom? Katera vprašanja ali dejavnosti bodo otrokom 

omogočila doseči zastavljene cilje? Program dejavnosti naj bo prilagojen otrokovim 

potrebam, zmožnostim in interesom. Dejavnosti se razlikujejo glede na: cilj (razvoj gibalnih 

sposobnosti, učenje konceptov oz. shem, utrjevanje znanja, socializacija … ), vsebino 

(premagovanje orodij, dejavnosti z žogo, elementarne igre … ), trajanje (gibalna minuta, 

vadbena ura, športno popoldne), prostor (notranji, zunanji: igrišče, travnik, gozd, poletno 

kopališče, smučišče) in vlogo otroka (spontane in vodene dejavnosti) (Marjanovič Umek in 

dr., 2001). Pri načrtovanju aktivnosti v naravnih okoljih za otroke s posebnimi potrebami se 

morajo pomisleki glede načrtovanja dotikati širokega nabora izzivov, s katerimi se sooča ta 

populacija. Ti izzivi so lahko premagani s pomočjo premišljenega, kreativnega in 

inkluzivnega načrtovanja (Sachs in Vincenta, 2011).  

Vzgojitelj naj izhaja iz otrok: iz želja, potreb, idej, aktualnih dogodkov, pobud … Mora biti 

pozoren na trenutno dogajanje v okolici (npr. zasliši se sirena, otroci se začnejo spraševati, kaj 

je to). Vsebine morajo biti stvarne, zanimive tudi za strokovne delavce, da lahko otroke 

pravilno usmerja, vodi in pravilno motivira. Vzgojitelj mora omogočiti, da otroci spremembe 

in dogajanje v naravi in drugem okolju izkusijo, doživijo, začutijo in v pojavih tudi 

sodelujejo. Na prvem mestu je varnost in zdravje otrok, zato je pred odhodom v naravo 

potrebno upoštevati vremenske razmere. Učenje ponuja otrokom nove miselne izzive, 

odkrivajo namreč nove vidike, poglabljajo in razširjajo vedenja, ki nastajajo z opazovanjem, 

sami iščejo poti do rešitev in novih spoznanj. Pomembna so sredstva: pestra, zanimiva, 

izbrana glede na področje dejavnosti, zaradi doseganja ciljev. Pomembna je integracija 

dejavnosti v okviru različnih projektov vrtca. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati starost 

otrok, predhodne izkušnje in načelo postopnosti, življenjske bližine in sistematičnosti. Otroku 

je potrebno ponuditi podporo, če izrazi potrebo po tem. Vzgojitelj naj bo osredotočen na 

dejavnost otrok (z namenom, da sami iščejo pot do rešitve in novih spoznanj). To pa lahko 

doseže, če je pozoren na postavljanje otrokovih vprašanj in iskanje odgovorov. Pri 

dejavnostih v naravi naj vzgojitelj omogoča in spodbuja govorno dejavnost otrok–otrok, 

otrok–odrasel in s tem pridobivanje govorno-jezikovnih kompetenc. Pomembna je 

samoevalvacija in evalvacija vseh strokovnjakov, ki pri načrtovanju in izvajanju sodelujejo. 

Otroke naj vključujejo v vse faze pedagoškega procesa (Karba in sod., 2010).  
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Karba in sod. (2010) so sestavili priporočila za uspešno izvajanje dejavnosti na prostem z 

otroki s posebnimi potrebami. Potrebno je zagotoviti: ustrezno okolje, kjer se lahko varno 

gibljejo vsi otroci, ponavljajoče se aktivnosti, ki nudijo otrokom občutek varnosti in 

samozaupanja, kar pozitivno vpliva na učinkovito zapolnitev oz. ponotranjenje znanja in 

drugih veščin. Zagotoviti je potrebno tudi učenje na različne načine ter prikaz uporabnega 

znanja, ki ga bodo lahko uporabili v vsakdanjih okoliščinah. Pri podajanju znanja uporabimo 

podajanje skozi različne senzorne kanale, kjer moramo biti pozorni na otrokova močna in 

šibka področja oz. njegov primanjkljaj. V dejavnosti vključimo čim več različnih materialov, 

ki jih dobimo v okolju, kjer se nahajamo. Pri vseh dejavnostih pa je pomembno dati poudarek 

tudi na učenje in seznanjanje otroka, kako bo pri izvajanju varen in uspešen (ustrezna obutev, 

da ne drsi, obleka). Navodila za izvedbo dejavnosti premišljeno sestavljamo in posredujemo 

otroku. Postopoma vpeljujemo nove pojme in izraze (kot so naravnost, vijugasto, skozi, pod, 

nad, za, stegnjeno, … ) (Marjanovič Umek in sod., 2001). Pri načrtovanju pa je potrebno 

upoštevati še: dostopnost terena oziroma lokacije, kjer se bodo odvijale različne dejavnosti 

učenja na prostem; oddaljenost kraja oziroma same lokacije, z upoštevanjem možnosti za 

morebitne bivanje (ustrezna namestitev); načrtovanje več različnih dejavnosti (možnost 

večjega vključevanja otrok, ne glede na njihove primanjkljaje z različnih področij); prevoz 

otrok; vključenost zadostnega števila sodelujočih (po potrebi: vzgojitelj, fizioterapevt, delovni 

terapevt, logoped … ). Učence je potrebno predhodno pripraviti na obravnavano tematiko. 

Lahko preko individualnega šolskega dela, zaposlitev učencev ali preko razdelitve 

posameznih nalog. Dobro moramo premisliti o izbiri ustreznih didaktičnih metod in tehnik, ki 

so primerni za starost in zmožnosti otrok in razdeliti zadolžitve v primeru uporabe dodatnih 

pripomočkov, npr. ortopedski pripomočki (Karba in sod., 2010).  

Gibalno šibkejše otroke še posebej spodbujamo in opogumljamo. Otroka, ki ne želi 

sodelovati, poskušamo na različne načine motivirati oz. mu ponudimo druge zanimive 

dejavnosti. Otroku pomagamo, da zazna svoj lastni napredek ne glede na dosežke vrstnikov in 

da ta napredek doživi kot uspeh. Navajamo ga na spoštovanje in upoštevanje različnosti 

(Marjanovič Umek in sod., 2001).  Upoštevati se mora tudi določene omejitve, predvsem v 

primeru otrok z več primanjkljaji. Premisliti moramo, ali bodo vsi otroci lahko dostopali do 

gozda (težje dostopni teren), izogniti se ekstremnim vremenskim razmeram, prilagoditi 

dolžino trajanja aktivnosti. Upoštevati trenutno stanje, psihofizične kondicije ter omejitev 

(pojav deformacij in kontraktur) otrok (Karba in sod., 2010). 

Pri načrtovanju aktivnosti zunaj je potrebno pomisliti tudi na senzorično integracijo. Ta 

vključuje tudi hipo- in hiperobčutljivost otrok na senzorične dražljaje, ki vključujejo zvok, 

svetlobo, vonj, okus in teksture. Na primer, nekateri otroci so lahko hipersenzitivni (preveč 

občutljivi) na teksturo ali občutek tkanine na njihovi koži, ali pločnik oziroma travo pod 

njihovimi nogami. Okolje, v katerega pripeljemo otroka s posebnimi potrebami, ki je 

hipersenzitiven, mora biti tako udobno kot tudi podpirajoče, saj to omogoča grajenje in 

nadgrajevanje njihovih sposobnosti (Sachs in Vincenta, 2011).  Na drugi strani pa so lahko 

otroci tudi hiposenzitivni (premalo občutljivi) na bolečino in niso sposobni razumeti, kako se 

obvarovati pred fizičnimi poškodbami (Sachs in Vincenta, 2011, Jakoljevič, 2014). Specialna 

pedagoginja T. Jakoljevič (2014) poudarja, da je gozd za pridobivanje senzornih izkušenj 
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odlično učno in terapevtsko okolje. Ravnotežje, gibanje, koordinacija, raziskovanje jezika in 

govora je odvisno od pravilnega funkcioniranja vestibularnega sistema. Na ta sistem ima 

pomemben vpliv spontana igra, ki ima nešteto priložnosti za stimulacije v gozdu. Pomembno 

je, da otrok čim več prehaja med različnimi položaji. 

N. Sachs in T. Vincenta (2011) podajata naslednje napotke pri načrtovanju aktivnosti v 

naravnih okoljih za otroke s posebnimi potrebami: 

 Izberite lokacijo, ki je umirjena in tiha, z najmanjšo možno količino motečih 

elementov. 

 Vključite 1,5 m visoko ograjo, ki je ne morejo zlahka preplezati in bo otrokom 

preprečila, da zaidejo izven meja danega območja, kar bo zagotovilo varnost in 

nadzor. 

 Vključite gladke in široke steze in površine, da zmanjšate občutek gneče. Poleg tega 

gladka površina olajša premikanje za otroke z gibalno oviranostjo, koristi tudi  

otrokom z MAS, saj so nekateri občutljivi na teksture in svetlobo, tako kot drugi otroci 

s posebnimi potrebami. 

 Zagotovite jasne robove ob poti, tako da se tudi slepi in slabovidni lahko orientirajo, 

kje se nahaja rob površine.  

 Izogibajte se posebnim materialom, vključno s strupenimi rastlinami, ki so lahko z 

lahkoto zaužite, saj nekateri otroci izkušajo svet skozi okus. 

 Zagotovite orientacijske zemljevide, ki prikazujejo načrt vrta oziroma igralne 

površine, da uporabniki vedo, kaj lahko pričakujejo vnaprej. Presenečenja lahko 

povzročijo tesnobi pri otrocih s posebnimi. 

 Zagotovite veliko sence, tako z drevesi kot tudi s senčili, saj so lahko nekateri otroci s 

posebnimi potrebami občutljivi na svetlobo.  

 Zagotovite prehode med prostori/aktivnostmi in s tem dovolite posameznikom, da se 

orientirajo, preden izkusijo nekaj novega. Otrokom z MAS spremembe niso prijetne, 

zato jim zagotovitev prehodov med različnimi aktivnostmi ob pomoči zemljevida 

lahko pomaga premagati te spremembe.   

 Vključite elemente konsistentnosti, kot recimo živa meja, kamnita stena ali pa nek 

element, ki ustvarja pomirjujoč, predvidljiv vzorec. 

 Razčlenite aktivnosti in tako predstavite elemente in ideje počasi in gradite na 

sposobnostih otrok in njihovih stopnjah udobja. 

 Zagotovite stalne in nestalne elemente – nepredvidljive in zamenljive elemente kot so 

spreminjajoče se lokacije pohištva, kar je lahko vznemirjajoče za otroke s posebnimi 

potrebami. Ustvarite sekvence, kjer so stalni elementi najprej občuteni za občutek 

varnosti in nato sledijo območja, ki so spreminjajoča in zagotavljajo možnost, da 

otroci premagajo te izzive. 

 Ustvarite možnosti za povečano socializacijo, ki spodbuja ena-na-ena interakcijo.  

 Zagotovite dovolj vizualnega materiala in znakov, saj si otroci s posebnimi potrebami 

(npr. otroci z MAS, Downovim sindromom, govorno-jezikovnimi težavami) 

velikokrat lažje razumejo sporočilo oz. navodilo s slikovnim materialom. Nekateri 

otroci s posebnimi potrebami uporabljajo slikovni sistem sporazumevanja za 
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komunikacijo z družino in učitelji. Zato moramo pri ustvarjanju zunanjih okolij vanje 

vgraditi tudi znake z jasnimi, preprostimi slikami, ki služijo za komunikacijo. 

Namerna uporaba določenih iger v učnih okoljih je prav tako vredna razmisleka. Za 

slepe in slabovidne otroke vključite Braillovo pisavo in grajenje sposobnosti za 

znakovni jezik, da spodbudite komunikacijo z vrstniki. 

 Zagotovite priložnosti, da premagajo senzorične probleme, saj ima veliko otrok (npr. 

otroci z MAS) senzorični sistem, ki se ali premalo ali pa preveč odziva in reagira 

drugače na zvoke, teksture ali vizualne stimule.  

 Zagotovite možnosti za telovadbo in za spodbuditev motoričnih sposobnosti, 

ravnotežja in koordinacijo. Poleg igralnih površin je priporočljivo v aktivnosti 

vključiti pot, ki vključuje izzive pri hoji. 

 Zagotovite pomirjujoča območja, kamor se uporabniki zatečejo, ko so vznemirjeni ali 

pa ko želijo gledati aktivnosti od daleč, dokler se ne počutijo dovolj sproščene za 

sodelovanje – bambusov tunel, nizko drevo za skrivanje ali pa ploščad z luknjami, da 

lahko skoznje gledajo. 

 Vključite izzive, da jim pomagate prilagoditi se na resnično okolje. Pomembno je, da 

vključite nivo udobja, hkrati pa tudi spodbudite otroke, da premagajo splošen strah. 

Pomembna je postopnost. 

Elvén (2010) priporoča, da pri  delu z otroki s posebnimi potrebami zagotovimo: 

 Strukturo – rutina pomaga pri predvidevanju, kar otroke s posebnimi potrebami 

pomirja in jim pomaga pri samokontroli. 

 Skupno izkušnjo – skupaj gremo. Ko otrok začuti, da je del skupine, je zanj veliko 

lažje premostiti svoje strahove in slabosti, občutek podpore. 

 Čas – dovolj časa za prilagajanje in izpolnjevanje nalog. 

 Možnost, da lahko sam dokonča nalogo – ko bo pripravljen, nadaljuje z aktivnostjo oz. 

jo konča. 

 Motivacijo – s pomočjo njim ljubim stvarem jih motiviramo za nadaljnje delo oz. 

prehod na drugo dejavnost. 

 Zahtevo brez pritiska – popolna odstranitev pritiska iz situacije, da otrok lahko 

prevzame kontrolo nad svojimi dejanji. 

 Možnost izbire – možnost izbire med dvema ponujenima možnostma (npr. Boš najprej 

poiskal listje ali storž?), čim manj ponujanja odprtih možnosti, da otrok ne postane 

zmeden. 

 Možnost odziva na zahtevo – ne zahtevajte preveč stvari naenkrat. Navodila podajajte 

po korakih, saj jim adrenalin, kot odziv na pritisk, onemogoči izvajanje še tako 

preprostih dejavnosti. 

S povezavo otrok drug z drugim in z naravo ter širnim svetom jim dajemo možnost, da se 

zabavajo in hkrati omogočamo olajšanje od togih učilnic in strukturiranih terapij v varnem in 

sprejemajočem okolju, ki je pozitiven za vse. Z dizajnom, ki temelji na raziskavi in 

obstoječimi dokazi, lahko ustvarimo zunanje prostore, ki spodbujajo inkluzivna zabavna 

mesta za otroke, ki temeljijo na naravi in v katerih se imajo otroci lepo. To se otrokom lahko 
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pomaga naučiti, da imajo lahko kljub njihovim drugačnim sposobnostim veliko več skupnega 

drug z drugim, kot so mislili (Sachs in Vincenta, 2011). 

Poleg vseh didaktičnih priporočil, ki sem jih navedla, pa je pri delu z otroki s posebnimi 

potrebami pomembno tudi timsko delo vseh strokovnih delavcev. Kadar pri vključevanju 

otroka s posebnimi potrebami v oddelek vrtca sodeluje samo ena oseba, to ne more biti tako 

uspešno, kot v primeru timskega dela strokovne skupine, ki sodeluje v procesu vzgoje in 

izobraževanja otroka s posebnimi potrebami. Naloga njenih članov je, da posredujejo znanja 

in strategije, ki omogočajo učinkovito delo z otrokom ter pomagajo pri reševanju težav 

(Šamec, 2009). V raziskavi, ki jo je izvedla B. Šamec (2009), skoraj polovica anketiranih 

svetovalnih delavk meni, da imajo vzgojitelji in njihovi pomočniki premalo pomoči 

strokovnjakov pri delu z otroki s posebnimi potrebami, saj je le to zelo zahtevno in mnoge so 

mnenja, da bi bilo vanj nujno potrebno vključiti sodelovanje z drugimi strokovnjaki. Sama tu 

vidim pomembno vlogo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, saj bi timsko delo 

pedagoga z vzgojiteljem pri pregledu vseh dejavnikov tveganj pomagalo pri iskanju rešitev za 

premostitev teh ovir in bi tako vzgojitelju olajšalo delo pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti 

v naravi. 

Za konec pa povzemamo še varnostni ukrep N. Györek (2012) o klopih, ki pravi, da se ni 

smiselno odpovedati obiska gozda zgolj zaradi te nevarnosti. Z določenimi ukrepi je možno 

zmanjšati možnost, da bi klopa dobili. Priporočljivo je, da nosimo oblačila iz gladkega, 

svetlega materiala, saj se tako klop težje prime, priporočljivo je tudi nošenje dolgih hlač in 

majic, pri odkritih delih telesa pa uporabimo zaščitna sredstva (repelent), ki ga lahko 

naredimo tudi skupaj z otroki. Ko pa pridemo iz naravnega okolja v vrtec oz. dom, je potreben 

predvsem pregled lasišča in glave. V primeru, da se je klop že prisesal, ga moramo takoj 

odstraniti. B. Galun (2015) pa dodaja še pravilo, da se v vrtcu preoblečemo v nova oblačila ter 

v primeru odstranjevanja klopa uporabimo posebno pinceto za odstranjevanje klopov, ki jo je 

mogoče dobiti v lekarnah, saj uporaba običajne pincete ni primerna. 

 

2.4 OCENA TVEGANJA  

Vzgojiteljice, ki imajo v svojo skupino vključenega otroka s posebnimi potrebami, pravijo, da 

bi želele pogosteje v naravo, a si zaradi nepredvidljivega vedenja otroka s posebnimi 

potrebami tega ne upajo. Razvojne potrebe otrok po igri na prostem se namreč niso 

spremenile, spremenili smo se odrasli; vse več je strahu zaradi nevarnosti naraščajočega 

prometa, navzočnosti drog in drugih družbeno motečih dejavnikov (Karba in sod., 2010). 

Strah je prisoten v vsakdanjem življenju, vendar pa kljub temu zapustimo varno zavetje hiše 

in se odpravimo ven, kjer oceno tveganja izvajamo neprenehoma, čeprav se tega ne zavedamo 

(npr. ko prečkamo cesto, kupujemo avto, odpotujemo v tujino) (Flaker in Grebenc, 2008). 

Ocena tveganja je metoda dela, kjer pedagog predstavi vsa možna tveganja, ki se lahko v 

določenem trenutku zgodijo. Oceni stopnjo tveganja teh dogodkov in dopiše, kako bi lahko to 

tveganje zmanjšali. Na podlagi vsega zapisanega se nato odloči, ali je več pozitivnih kot 

negativnih dejavnikov in ali je dejanje vredno tveganja (Davis, 2015). Kot pišeta Flaker in V. 

Grebenc ljudje ne tvegajo zato, ker pričakujejo negativne posledice, vendar upajo na pozitivne 

rezultate. Pri delu z ranljivimi populacijami z analizo tveganj krepimo njihovo svobodo. 
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Koncept tveganj nas opozori na situacije, v katerih je ogrožena varnost otroka s posebnimi 

potrebami ali varnost oseb, ki se vključujejo v dejavnosti tega otroka. Z analizo zavarujemo 

vse vključene, zmanjšamo tveganje, hkrati pa ne prekoračimo potrebnih ukrepov, jih ne 

omejujemo. Trudimo se omogočiti varno dejavnost. Načela, katerih se držimo pri oblikovanju 

ocene tveganja so: upoštevanje/ugotavljanje verjetnosti, nepokroviteljstvo, konkretnost, 

fokusiranost in proaktivno zmanjševanje škode (ne samo ocena tveganja, tudi načini 

zmanjševanja nevarnosti). Oceno tveganja lahko zapišemo za posameznika, skupino ali za 

posamezni dogodek (Flaker in Grebenc, 2008). 

Spodaj predstavljamo tabelo Julie M. Davis (2015, str. 98) s katero si lahko strokovnjaki 

pomagajo pri pisanju ocene tveganja. 
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Tabela 1: Primer tabele za zapis ocene tveganja  (Davis, 2015) 

Kakšna je verjetnost, 

da se zgodi tveganje? 

 

zelo verjetno srednje - 2 visoko – 3 ekstremno – 5  

verjetno nizko – 1 srednje – 2 visoko – 3 

neverjetno nizko – 1  nizko – 1  srednje – 2  

Kako pomemben je 

vpliv? 

nepomemben 

vpliv 

zmeren 

vpliv 

pomemben 

vpliv 

 

Datum aktivnosti  Pogostost aktivnosti  

Današnji datum  Nadzorna oseba  

Kratek opis izkušnje, 

dogodka, aktivnosti 

 

Cena  

Prednosti aktivnosti  

Tveganja povezana z 

aktivnostjo 

tveganja ocena tveganja nadzor, rešitev 

 1.   

 2.   

 3.   

Za kaj je že 

poskrbljeno? 

 

Kaj lahko naredijo 

otroci/ pogovor z 

njimi? 

 

Akcijski načrt Kaj  kdo do kdaj 

    

Dokončna odločitev: je aktivnost varna 

za otroke in vse udeležence? 

 

Dokončna privolitev: 

Podpis in ime odgovorne osebe: 

Podpis: 

 

Datum: 

    

Evalvacija    

 

Vsa tveganja še niso razlog, da dejavnosti ne bi izpeljali. Pomembno je, da se vzgojitelji 

zavedajo tudi svojih prepričanj oz. strahov, da ti ne vplivajo negativno na njegovo izvajanje 

dejavnosti (Xu, 2012). Razmisliti morajo, kako lahko zmanjšajo tveganje in povečajo 

zaupanje v izvedbo dejavnosti (Flaker in Grebenc, 2008). Prav zaradi tega želimo raziskati, 

katera prepričanja so prisotna pri vzgojiteljih, kje vidijo ovire in kje pozitivne lastnosti 

dejavnosti na prostem. Predvsem želimo združiti teoretična in empirična znanja, s katerimi si 

bodo vzgojitelji pomagali, se opogumili ter večkrat odpeljali otroke v naravo.  
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Slovenijo prekriva kar 60 odstotkov gozdov, ki opravljajo veliko različnih funkcij (so vir 

čistega zraka, zalog vode, preprečujejo erozijo tal, vir lesa in hrane, prostor za rekreacijo itd.). 

V zadnjih letih pa postaja kot učno okolje zanimiv tudi za vrtce in šole. Poleg tega nudi tudi 

prostor za osvajanje akademskega znanja, za razvoj socialnih veščin, izkušenj, sodelovanja, 

domišljije in napredek na drugih področjih otrokovega razvoja (Györek, 2013). 

O gozdni pedagogiki je veliko tuje in slovenske literature, strokovne literature o gozdni 

pedagogiki in otrocih s posebnimi potrebami pa zelo malo. Večina avtorjev piše o uspešnih 

praksah, ki jih izvajajo, malo pa je  dejanskih raziskav. Prvi slovenski projekt, ki to raziskuje, 

je projekt Naravna okolja spodbujajo učenje in razvoj otrok s posebnimi potrebami, ki ga je 

Inštitut za gozdno pedagogiko pričel izvajati s šolskim letom 2016/17. V projektu sodelujejo 

oddelki prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom in posebnim programom, 

mi pa smo se osredotočili na otroke, ki so vključeni v predšolski program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.  

V raziskavi smo želeli raziskati razloge, ki so v prid vključevanju aktivnosti na prostem ter 

prav tako razloge, zaradi katerih se vzgojitelji ne odločajo za vključevanje tovrstnih aktivnosti 

v vsakdanji program. Osvetliti smo želeli pomen vključevanja specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga v načrtovanje in izvajanje aktivnosti na prostem. 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

Namen raziskave je pregledati, v kolikšni meri obiskujejo gozd ali izvajajo dejavnosti v 

naravnem okolju vzgojitelji skupin, v katere je vključen otrok s posebnimi potrebami ter 

ugotoviti, kakšne so izkušnje, ovire in prednosti pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti zunaj 

vrtca v teh skupinah. Raziskati želimo vključenost specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 

v načrtovanje in izvajanje dejavnosti v naravnem okolju in kakšne so vzgojiteljeve potrebe po 

tem. Skladno z zastavljenimi cilji smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. V kolikšni meri vzgojitelji dejansko obiskujejo gozd in druga naravna okolja s  

skupino, kjer je prisoten otrok s posebnimi potrebami? 

2. Kje vzgojitelji skupine, v katero je vključen otrok s posebnimi potrebami, vidijo ovire 

pri obiskovanju gozda? 

3. Kakšne so izkušnje vzgojiteljev z vključevanjem otrok s posebnimi potrebami v 

aktivnosti v gozdu in v druga naravna okolja? 

4. Na katerih področjih vzgojitelji prepoznajo napredek zaradi izvajanja aktivnosti v 

gozdu in drugih naravnih okoljih pri otrocih s posebnimi potrebami? 

5. Ali je v načrtovanje in izvajanje dejavnosti zunaj vrtca za skupino, v katero je vključen 

otrok s posebnimi potrebami, vključen tudi specialni in rehabilitacijski pedagog? 

 

Glede na cilj raziskave in raziskovalna vprašanja smo postavili naslednje raziskovalne 

hipoteze: 
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H1: Vzgojitelji z daljšo delovno dobo obiskujejo gozd in druga naravna okolja s skupino, kjer 

je prisoten otrok s posebnimi potrebami, pogosteje kot tisti s krajšo delovno dobo.  

 

H2: Vzgojitelji, ki so zaposleni v vrtcih, ki so od gozda oddaljeni manj kot en kilometer, 

načrtujejo odhod v gozd večkrat. 

 

H3: Vzgojitelji izpostavijo več dejavnikov, ki v večji meri predstavljajo oviro za obisk in 

izvajanje dejavnosti v gozdu za skupino, kjer je vključen otrok s posebnimi potrebami, kot za 

skupino, kjer otrok s PP ni vključen. 

 

H4:Vzgojitelji kot največjo oviro za dejavnosti v naravi z otrokom s posebnimi potrebami 

izpostavijo neomejenost prostora oz. težji nadzor.  

 

H5: Vzgojitelji prepoznajo napredek otroka s posebnimi potrebami v največji meri na 

področju grobe, fine motorike in na področju pozornosti. 

 

H6: V načrtovanje in izvajanje dejavnosti zunaj vrtca za skupino, v katero je vključen otrok s 

posebnimi potrebami, specialni in rehabilitacijski pedagog ni vključen.  

3.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Za raziskovanje mnenj vzgojiteljev o uporabnosti, ovirah in pozitivnih lastnostih uporabe 

aktivnosti na prostem, v skupini z vključenim otrokom s posebnimi potrebami, smo uporabili 

deskriptivno metodo in izpeljali kvantitativno raziskavo z elementi kvalitativnega 

raziskovanja. 

3.3.1 VZOREC 

V raziskavi je sodelovalo 120 vzgojiteljev in vzgojiteljic (v nadaljevanju vzgojitelji), ki so v 

zadnjih petih letih v svoji skupini imeli vključenega otroka s posebnimi potrebami, a jih je 

anketo zaključilo le 56. Med njimi je bilo 54 vzgojiteljic in 2 vzgojitelja. Kot smo 

predvidevali, je zaradi narave poklica anketo rešilo več anketirancev ženskega spola. 

Uporabili smo priložnostni vzorec brez ponavljanja, je neverjetnostni in nereprezentativni, 

obsegal je vzgojitelje in vzgojiteljice Republike Slovenije.  
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Graf 1: Struktura vzorca glede na spol 

Med anketiranimi vzgojitelji je po izobrazbi največ diplomiranih vzgojiteljev predšolskih 

otrok (40 vzgojiteljev). Sledita skupini vzgojiteljev predšolskih otrok s srednjo strokovno 

izobrazbo iz predšolske vzgoje (9 vzgojiteljev) ter vzgojiteljev z univerzitetno ali magistrsko 

izobrazbo drugih smeri in opravljenim strokovnim izpolnjevanjem iz predšolske vzgoje (5 

vzgojiteljev). Eden od vzgojiteljev opravlja svoje delo z zaključeno splošno gimnazijo in eden 

s petletno srednjo vzgojiteljsko šolo. 

 

Graf 2: Struktura vzorca glede na izobrazbo 

Vsi anketiranci delujejo v programu s prilagojenim izvajanjem za predšolske otroke z dodatno 

strokovno pomočjo. Nihče ni zaposlen v prilagojenem programu za predšolske otroke. 
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V anketi je sodelovalo največ vzgojiteljev, ki prebivajo v osrednji slovenski regiji (50 

vzgojiteljev), sledita gorenjska in jugovzhodna regija (vsaka po 2 vzgojitelja). Anketni 

vprašalnik pa sta rešila še vzgojitelja iz posavske ter zasavske regije.  

 

Graf 3: Struktura vzorca glede na regijo bivanja 

Delovno dobo sem razdelila v tri skupine po slovenskem S-modelu avtorice P. Javrh (2008), 

ki je Hubermanov fazni model kariere učiteljev prilagodila slovenskim razmeram. Kariero je 

razdelila na zgodnje, srednje obdobje kariere in zrelo kariero. 

Anketo je rešilo 10 vzgojiteljev v zgodnjem obdobju kariere. To obdobje se prične takoj, ko 

vzgojitelj sprejme delo. Za to obdobje je značilno pridobivanje delovnih izkušenj, spretnosti. 

(Javrh, 2008). M. Valenčič Zuljan in D. Blanuša Trošelj (2014) pa to fazo opisujeta kot 

najbolj entuziastično fazo. Posameznik uživa v opravljanju profesionalnih nalog, občuti ponos 

do svojega poklica, poleg tega pa je pripravljen na boj za preživetje, ko se sprašuje o svoji 

profesionalni učinkovitosti in ustreznosti.   

Zgodnjemu obdobju sledi srednje obdobje kariere. V raziskavi je sodelovalo 13 vzgojiteljev, 

ki se karierno nahajajo med 7 in 19 let delovne dobe. P. Javrh (2008) je ugotovila, da lahko to 

obdobje razdelimo v dve fazi. Prva faza je živahna aktivnost in eksperimentiranje, druga je 

nezaželeno drsenje v negotovosti. Značilnosti tega obdobja so povečana fleksibilnost, 

avtonomnost, učna izkušenost in entuziazem (Valenčič Zuljan, 2001).  

Največ sodelujočih vzgojiteljev, 32, pa se nahaja v zreli karieri, med dvajsetimi in 

štiridesetimi leti delovnih izkušenj. V tem obdobju se razvije potreba oz. želja po vlogi 

mentorja, želijo deliti svoje znanje. Postanejo bolj vedri, sproščeni pedagogi, občutijo varnost, 

manj potrebe po nadzoru sebe in drugih, večja toleranca in sprejemanje neizogibnega (Javrh, 

2008). 
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Tabela 2: Struktura vzorca glede na delovno dobo vzgojiteljev 

Delovna doba f f% 

do 6 let delovne dobe 10 18,2 

7 do 19 let delovne dobe 13 23,6 

20 ali več let delovne dobe 32 58,2 

Skupaj 55 100 

 

Na vprašanje, koliko otrok s posebnimi potrebami so imeli v zadnjih petih letih vključenih v 

skupino, je odgovorilo 55 anketirancev. Kot lahko vidimo v spodnji tabeli, je imelo največ 

vzgojiteljev (kar 50,9 %) v skupino vključenega le enega otroka s posebnimi potrebami, 

zanimiv pa je podatek, da je imel en izmed vzgojiteljev v zadnjih petih letih v skupino 

vključenih osem otrok s posebnimi potrebami. 

Tabela 3: Struktura vzorca glede na število vključenih otrok s posebnimi potrebami  

Število otrok f f% 

0 1 1,8 

1 28 50,9 

2 10 18,2 

3 6 10,9 

4 4 7,3 

5 4 7,3 

6 1 1,8 

8 1 1,8 

Skupaj 55 100,0 

 

Največ otrok s posebnimi potrebami, ki so bili vključeni v skupino, je spadalo v skupino otrok 

z motnjami avtističnega spektra (50 %), na drugem mestu so bili otroci z govorno-jezikovnimi 

motnjami (49 %), sledijo otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (42 %) ter s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja (42 %). 18 vzgojiteljev je imelo v svoji skupini 

otroka z motnjami v duševnem razvoju (34 %), 10 dolgotrajno bolnega otroka (19 %), 9 

gibalno oviranega otroka (17 %), 6 gluhega ali naglušnega otroka (11 %) ter samo eden 

slepega ali slabovidnega otroka (2 %). 

Presenetljiv je podatek, da so vzgojitelji imeli v skupino vključene otroke s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja, saj se ti primanjkljaji pokažejo šele v šoli. Sklepamo lahko, da 

ta podatek kaže na slabo poznavanje in razumevanje skupin otrok s posebnimi potrebami.  
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Graf 4: Struktura vključenih otrok s posebnimi potrebami  

3.3.2 PRIPOMOČKI 

Podatke smo pridobili s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika, namenjenega vzgojiteljem 

predšolskih otrok, ki  so v zadnjih petih letih imeli v skupini vključenega vsaj enega otroka s 

posebnimi potrebami. Vprašalnik smo oblikovali sami in je bil oblikovan na osnovi 

teoretičnih izhodišč, spoznanj in zgledov domače in tuje literature. Vsebinsko veljavnost so 

kot ustrezno ocenili trije eksperti. Ustrezno stopnjo zanesljivosti ocenjevalnih lestvic smo 

preverili s Cronbachovim koeficientom interne konsistentnosti, katere vrednosti so med 0,782 

in 0,943. Ustrezno stopnjo diskriminativnosti ocenjevalnih lestvic smo zagotovili s 

petstopenjskimi lestvicami Likertovega tipa. 

Vprašalnik je sestavljen iz osnovnih demografskih vprašanj (spol, regija, izobrazba, delovna 

doba, program, v katerem so anketiranci zaposleni ter v katero skupino so sodili otroci s 

posebnimi potrebami, ki so bili vključeni v njihovo skupino). 

Štirinajst vsebinskih vprašanj zaprtega in odprtega tipa je bilo nato razdeljenih na štiri sklope. 

Demografskih podatkom so sledila vprašanja o poznavanju in načrtovanju gozdne 

pedagogike, preverjanju obiskovanja gozdnih površin znotraj skupine in vzgojiteljeve 

izkušnje z naravnimi površinami. V drugem delu smo ugotavljali mnenja vzgojiteljev o ovirah 

pri obisku gozda z otrokom s posebnimi potrebami in brez. V tretjem delu so nas zanimale 

pozitivne lastnosti igre in učenja v naravi, predvsem, kje je otrok s posebnimi potrebami 
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napredoval in v četrtem sklopu vključenost specialnega pedagoga v načrtovanje teh 

dejavnosti.  

3.3.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Zbiranje podatkov je potekalo preko spletnega anketnega vprašalnika. Povezavo do spletne 

ankete smo posredovali vrtcem osrednje slovenske regije. Anketo smo delili s pomočjo 

spletne (elektronske) pošte, naslove elektronske pošte smo pridobili na spletnih straneh 

vrtcev. Vsi pridobljeni podatki so bili uporabljeni skladno z Zakonom o varovanju osebnih 

podatkov izključno za namen raziskave. Podatke smo zbirali en mesec, od začetka do konca 

meseca septembra 2017. 

3.3.4 OBDELAVA PODATKOV 

Podatke, ki smo jih pridobili s spletnim anketnim vprašalnikom, smo obdelali s programom 

IBM SPSS Statistics. Uporabili smo univariatne in bivariatne statistične postopke. Z 

osnovnimi opisnimi statistikami (absolutne in relativne frekvence, aritmetična sredina, 

standardni odklon) smo izračunali ter preverjali natančnost merjenih konstruktov. Z 

preverjanjem domnev smo zavračali ali potrjevali dane hipoteze. Razlike pri posameznih 

spremenljivkah smo preverili s t testom (homogenost varianc smo preizkusili z Levinovim 

testom, normalnost porazdelitve pa smo preverili s Shapiro-Wilkovim testom),  

z Mann-Whitney U testom in χ
2
 testom z Yatesovo korekcijo oziroma Kullbackovim testom. 

 

3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

3.4.1 OBISKOVANJE GOZDA IN DRUGIH NARAVNIH OKOLIJ 

V raziskavi nas je zanimalo, v kolikšni meri vzgojitelji dejansko obiskujejo gozd in druga 

naravna okolja s  skupino, kjer je prisoten otrok s posebnimi potrebami (RV1), kar smo v 

vprašalniku preverili s pomočjo vprašanja o pogostosti obiska gozda. 

Tabela 4: Število obiskov gozda v zadnjem mesecu 

Vanj smo v zadnjem mesecu odšli (x krat) f f% 

brez odgovora 3 4 % 

0 17 24 % 

1 11 16 % 

2 6 9 % 

3 9 13 % 

4 6 9 % 

5 4 6 % 

6 1 1 % 

7 1 1 % 

8 2 3 % 

10 6 9 % 

12 2 3 % 

14 2 3 % 

Skupaj 70 100 % 
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Iz tabele je razvidno, da večina vzgojiteljev (21 %), ki so odgovorili na anketni vprašalnik, 

gozda ne obišče niti enkrat mesečno. Tej skupini pa sledijo vzgojitelji, ki gozd obiščejo enkrat 

mesečno (14 %). Zanimivo je videti, da kljub temu 10 vzgojiteljev obišče gozd več kot 10-

krat v mesecu (6 vzgojiteljev je odgovorilo, da gozd obišče 10-krat, dva odideta v gozd 12-

krat in dva 14- krat). Kar prikazuje, da je ob ustrezni podpori in organizaciji gozd in druga 

naravna okolja mogoče obiskati tudi večkrat kot enkrat mesečno. 

 

3.4.2 DALJŠA DELOVNA DOBA, POGOSTEJŠE OBISKOVANJE GOZDA IN DRUGIH NARAVNIH 

OKOLIJ 

S pomočjo teh pridobljenih podatkov smo želeli preveriti tudi hipotezo (H1): Vzgojitelji z 

daljšo delovno dobo obiskujejo gozd in druga naravna okolja s skupino, kjer je prisoten otrok 

s posebnimi potrebami, pogosteje kot tisti s krajšo delovno dobo.  

Za preverjanje te hipoteze smo potrebovali podatke vprašanja o pogostosti odhodov v gozd in 

podatke o delovni dobi anketirancev. V raziskavi je sodelovalo 58,2 % vzgojiteljev v zreli 

karieri, 23,6 % v srednjem obdobju kariere in 18,2 % v zgodnjem obdobju kariere. 

Za potrebe preverjanja hipoteze smo vse te podatke združili v eno tabelo: 

Tabela 5: Primerjava pogostosti obiskovanja gozdov z leti delovne dobe vzgojiteljev 

 V gozd smo v zadnjem mesecu odšli (x krat): Vpišite število 
Skupaj 

Delovna 

doba 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 

do 6 let 

 
2 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 9 

od 7 do 

19 let 
1 3 2 1 1 1 1 0 0 2 1 0 13 

20 let ali 

več 
5 3 3 6 3 2 0 0 2 4 1 2 31 

Skupaj 8 8 6 8 5 4 1 1 2 6 2 2 53 

 

Gozd torej obiskuje večina od 53 vzgojiteljev. Hipotezo smo preverili s pomočjo  

Mann-Whitneyevega U testa. Ker pa ta test preverja porazdelitev podatkov med dvema 

skupinama, smo podatke o delovni dobi razdelili v dve skupini: vzgojitelji z delovno dobo 

manj kot 20 let in tisti z delovno dobo več kot 20 let. 

Tabela 6: Struktura vzorca glede na delovno dobo vzgojiteljev (2 skupini) 

 f f% 

manj kot 20 let 28 50,9 

več kot 20 let 27 49,1 

skupaj 55 100,0 

 

Povprečni rang (MR) za pedagoge, ki imajo 20 let ali manj izkušenj znaša 23,46, pri tistih 

pedagogih, ki imajo več kot 20 let delovne dobe, pa znaša 30,67. Razlika je zelo majhna, 
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kljub temu pa nam podatki potrdijo, da tisti pedagogi, ki imajo več let delovne dobe, hodijo 

pogosteje v gozd. 

 

Tabela 7: Rangi števila odhodov v gozd glede na leta delovne dobe  

 št. let delovne dobe N MR 

V gozd smo v zadnjem 

mesecu odšli (x krat) 

20 let ali manj 27 23.46 

več kot 20 let 26 30.67 

Skupaj 53  

 

Na podlagi zgornjih vrednosti smo izračunali vrednost Mann-Whitney U testa. Z statistika 

testa znaša -1,711, kar pomeni, da ima prva skupina manjše vrednosti kot druga. Tveganje pri 

zavrnitvi ničelne hipoteze bi bilo 0,087 oz. 8,7 %. Ker po navadi tvegamo 5 %, lahko trdimo, 

da se vrednosti ne razlikujeta, se pravi ni razlik v pogostosti izhodov v gozd in delovno dobo. 

Tako prve hipoteze ne moremo potrditi. Medtem ko je M. Sumrak (2016) na svojem vzorcu 

potrdila, da obisk gozda večkrat načrtujejo učitelji z daljšo delovno dobo, delovna doba na 

našem vzorcu, ne vpliva na pogostost obiskovanja gozda in drugih naravnih okolij. 

Tabela 8: Rezultati Mann-Whitney U testa (št. let delovne dobe) 

 Prosim izpolnit: Vanj smo v zadnjem mesecu odšli (x krat) 

Mann-Whitney U 255.500 

Z -1.711 

2p 0.087 

 

3.4.3 POGOSTOST OBISKOVANJA GOZDA IN BLIŽINA GOZDA 

 

Nadaljnje smo želeli preveriti, ali vzgojitelji, ki so zaposleni v vrtcih, ki so od gozda oddaljeni 

manj kot en kilometer, načrtujejo odhod v gozd večkrat (H2). Zato smo podatke ponovno 

razdelili na dve skupini. V prvi skupini so vzgojitelji, ki so kilometer ali manj oddaljeni od 

gozda, v drugem pa tisti, ki so oddaljeni dlje kot 1 km. 

 

Tabela 9: Struktura vzorca glede na oddaljenosti od gozda 

 
f f% 

1 km ali manj 39 59,1 

Več kot 1 km 27 40,9 

Skupaj 66 100,0 
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Tabela 10: Rangi števila odhodov v gozd glede na oddaljenost od gozda 

 
Oddaljenost od 

gozda 
N MR 

V gozd smo v zadnjem 

mesecu odšli (x krat) 

1 km ali manj 37 39,84 

Več kot 1 km 27 22,44 

Skupaj 64  

 

Opazimo, da je povprečje rangov (Tabela 10: rangi števila odhodov v gozd glede oddaljenost 

od gozda) pri skupini, ki je 1 kilometer ali manj oddaljena od gozda, višja kot pri skupini s 

tistimi, ki so oddaljeni več kot 1 kilometer od gozda.  

 

Tabela 11: Rezultati Mann-Whitney U testa (oddaljenost od gozda) 

 Prosim izpolnite: Vanj smo v zadnjem mesecu odšli (x krat) 

Mann-Whitney U 228,000 

Z -3,732 

2p 0,000 

 

Na podlagi zgornjih vrednosti smo izračunali vrednost Mann-Whitney U testa. Z statistika 

testa znaša -3,732, kar nam pove, da je povprečni rang v drugi skupini (tisti, kjer so vzgojitelji 

oddaljeni več kot 1 kilometer od gozda) nižji kot povprečni rang tistih, ki so oddaljeni 1 

kilometer ali manj. Hipotezo tako lahko potrdimo pri stopnji tveganja, manjši od enega 

odstotka. Torej lahko trdimo, da vzgojitelji, ki so bližje gozdu, tudi pogosteje obiskujejo gozd.  

 

Enako je v svoji raziskavi ugotovila tudi M. Sumrak (2016). V njeni raziskavi učitelji, ki so 

zaposleni na primestnih in podeželskih osnovnih šolah, večkrat načrtujejo obisk gozda kot 

tisti, ki so zaposleni na mestnih in primestnih osnovnih šolah. Prišla pa je tudi do ugotovitve, 

da obisk gozda načrtujejo učitelji, ki so zaposleni na šolah, ki so od gozda oddaljeni do 15 

minut hoje. Torej, bližje kot je gozd, večkrat ga obiščejo. Do ugotovitev, kako pomembna je 

oddaljenost gozda, je prišla tudi N. Györek (2012) v svoji raziskavi med vzgojiteljicami, ki 

redno izvajajo dejavnosti gozdne pedagogike. Ugotovila je, da je njihov gozd v večini 

oddaljen 1 kilometer, v nekaj enotah pa 1 do 2 kilometra. Vzgojiteljice (83 %) so izrazile 

mnenje, da jim ta razdalja ne predstavlja ovire za obisk gozda, nekatere (17%) pa so 

poudarile, da jim je gozd predaleč. N. Györek (2012) predvideva, da je vzrok v kombiniranih 

skupinah, kjer so vključeni mlajši otroci, ki ne zmorejo daljše poti. 

3.4.4 OVIRE PRI OBISKOVANJU GOZDA  

 

Naslednje vprašanje, ki nas je zanimalo v raziskavi, je (R2): Kje vzgojitelji skupine, v katero 

je vključen otrok s posebnimi potrebami, vidijo ovire pri obiskovanju gozda? Zato smo prosili 

vzgojitelje, da izpostavijo tri dejavnike, ki so za njih, pri dejavnostih v naravi z otrokom s 

posebnimi potrebami, predstavljali največjo oviro. Ter jih povprašali, zakaj. 
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Največkrat so vzgojitelji izpostavili organizacijske ovire, ki so vključevale: varnost in nadzor 

(32), pomanjkanje kadra oz. spremstva (14), pomanjkanje časa  oz. organizacija vrtca (11) 

slabo vreme oz. letni čas (10), oddaljenost od gozda (8), in visok normativ otrok (7). 

Naslednja skupina ovir, ki so jih izpostavili, so ovire povezane s posebnimi potrebami otroka: 

prilagodljivost/senzorna preobremenjenost (15), gibalna oviranost otroka (11), kondicija 

otroka (5), oteženo individualno delo (3). Pet vzgojiteljev je izpostavilo ovire, kot npr.: 

neželene oblike vedenja OPP, da bi prišlo do vročinskih krčev, nepripravljenost otroka pri 

odhodu iz vrtca – zaradi upiranja, kričanja, otrokov strah pred živali (ker otroka ne obvladaš, 

ker je pod stresom in pomanjkanje motivacije). Pet vzgojiteljev je napisalo, da pri 

vključevanju OPP ne vidijo ovir. Trije, da imajo za izvajanje oz. prilagajanje dejavnosti 

premalo znanja, dva pa sta izpostavila, da se jima zdijo največja ovira starši. 

 

Graf 5: Dejavniki, ki vzgojiteljem pri dejavnostih v naravi z otrokom s posebnimi 

potrebami, predstavljajo največjo oviro  

M. Sumrak (2016) je v svoji raziskavi odkrila, da dejavnik, kot je strah pred varnostjo 

učencev, ne vpliva na učiteljevo odločanje za izvajanje dejavnosti v gozdu, kar je ravno 

nasprotno rezultatom, ki smo jih dobili mi. Prav tako na izvajanje gozdne pedagogike 

intervjuvanih učiteljic pomembno ne vplivajo naslednji dejavniki: zagotavljanja discipline in 

ohranjanje pozornosti v gozdu, zagotavljanju spremstva, klopi, pomanjkanje lastne energije, 

pomanjkanje lastnega znanja, težave z organizacijo pouka. Menijo pa, da je učni načrt eden od 

razlogov, ki pomembno vpliva na izvajanje aktivnosti zunaj šole. Po raziskavah (Brewer 

2002, O'Brien in Murray 2007 v Györek, 2012) je večkrat razlog za neizvajanja aktivnosti 

zunaj šole pomanjkanje znanja učiteljev ter organizacija dela v šolah. Največji problem je 

pridobitev spremstva, saj v Pravilniku o normativih in standardih za izvajanja programa 

osnovne šole (2008) piše, da lahko učitelj zapusti šolo samo s 15 otroki, tako je možnost samo 

v prvih razredih, ki imajo še dva učitelja (Györek, 2014). 
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Zanimivo je, da vzgojitelji, ki so rešili anketo, ne izpostavljajo strahu pred pikom klopa. Do 

podobne ugotovitve je prišla tudi N. Györek (2012). Vzgojitelji, ki so sodelovali v njeni 

raziskavi, so večkrat izpostavili strah pred poškodbami, medtem ko je starše, ki so prav tako 

sodelovali v raziskavi, predvsem strah klopov. Nemška raziskava (Weisshaar E. in sod., 2006 

v Györek, 2014) je primerjala tveganost pika klopa v navadnem in gozdnem vrtcu in prišla do 

ugotovitve, da je v gozdnem vrtcu 2,8-krat večje tveganje, da otrok dobi klopa in 4,6-krat 

večje tveganje, da otrok dobi boreliozo. Potrebno pa je razumeti, da so bili ti gozdni vrtci 

situirani v naravnem okolju, kjer otroci zunaj preživijo praktično cel dan. 

3.4.5 DEJAVNIKI, KI V VEČJI MERI PREDSTAVLJAJO OVIRO ZA OBISK IN IZVAJANJE 

DEJAVNOSTI V GOZDU 

 

Ovire pri obiskovanju gozda smo pregledali, zato nas je zanimala naslednja hipoteza (H3): 

Vzgojitelji v večji meri izpostavijo dejavnike, ki predstavljajo oviro za obisk in izvajanje 

dejavnosti v gozdu za skupino, kjer je vključen otrok s posebnimi potrebami, kot za skupino, 

kjer otrok s PP ni vključen. 

 

Da bi hipotezo potrdili ali ovrgli, smo primerjali vrednosti spremenljivk v sklopu vprašanj »V 

kolikšni meri za vas predstavljajo oviro pri obisku gozda z otrokom s posebnimi potrebami 

naslednji dejavniki?« in »V kolikšni meri naslednji dejavniki za vas predstavljajo oviro za 

obisk gozda brez otroka s posebnimi potrebami?«. Vzgojitelji so za vsak podan dejavnik, na 

lestvici od 1 do 5 (kjer je bila 1 najmanjša ocena in 5 največja),  subjektivno ocenili, v 

kolikšni meri je ta moteč oz. nemoteč. Med seboj smo primerjali povprečja podanih 

odgovorov v anketah, s pomočjo katerih smo lahko razbrali, ali se anketiranci strinjajo s 

posameznim dejavnikom oz. ocenjujejo, da jih pri načrtovanju ovira ali ne. Višje odstopanje 

od povprečja nam torej pove, da so odgovori bolj neenotni. Nato smo izračunali, ali so razlike 

povprečij signifikantne oz. značilne na populaciji. 
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Tabela 12: Povprečja in odstopanja od povprečij med skupino z in skupino brez 

otroka s posebnimi potrebami 

Opisna spremenljivka OTROK JE PRISOTEN OTROK NI PRISOTEN 

 
N M SD N M SD 

Podpora vodstva 60 2.07 1,448 58 2,10 1,398 

Pomanjkanje vzgojiteljev za 

spremstvo 
62 3.32 1,364 56 2,70 1,220 

Preobremenjenost z drugimi 

projekti 
60 2.93 1,339 57 2,51 1,197 

Varnost otrok – možnost poškodb 60 2.47 1,049 57 2,49 1,054 

Mnenje/skrbi staršev 60 2.10 1,100 57 2,19 1,093 

Kombinirane skupine otrok 59 2.31 1,004 57 2,39 1,098 

Pripravljenost/kondicija otrok 60 2.17 1,028 57 2,33 1,024 

Senzorna preobremenjenost za 

otroke 
58 1.72 0,874 55 2,11 1,227 

Slaba oprema otrok 59 2.36 0,961 56 2,38 0,926 

Slabo vreme 60 2.67 1,217 56 2,57 1,158 

Letni čas 59 2.20 1,095 55 2,29 1,133 

Oddaljenost vrtca od gozda 60 2.23 1,395 55 2,22 1,287 

Urejenost gozdov (slaba prehodnost 

in prisotnost suhih dreves) 
60 1.90 1,085 55 2,27 1,146 

Neomejenost prostora – težji nadzor 60 2.15 1,005 56 2,45 1,127 

Klopi 60 2.45 1,111 56 2,36 1,151 

Teren 60 1.88 0,976 56 2,30 1,159 

Večje živali 60 1.55 0,928 54 1,98 1,251 

 

Če so vrednosti razlik povprečij negativne, potem to pomeni da je povprečje višje pri 

skupinah, kjer otrok s posebnimi potrebami ni prisoten. V primeru, da so vrednosti pozitivne, 

pa pomeni, da je povprečje višje pri skupini otrok s posebnimi potrebami. 
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Tabela 13: Rezultati Levinovega F testa in t-testa razlik 

 F p t 2p 

Podpora vodstva 0,024 0,878 -0,140 0,889 

Pomanjkanje vzgojiteljev za 

spremstvo 
0,899 0,345 2,617 0,010 

Preobremenjenost z drugimi 

projekti 
0,677 0,412 1,805 0,074 

Varnost otrok – možnost poškodb 0,087 0,769 -0,126 0,900 

Mnenje/skrbi staršev 0,279 0,599 -0,458 0,647 

Kombinirane skupine otrok 0,093 0,760 -0,414 0,680 

Pripravljenost/ kondicija otrok 0,056 0,814 -0,878 0,382 

Senzorna preobremenjenost za 

otroke 
5,820 0,017 -1,928 0,056 

Slaba oprema otrok 0,271 0,604 -0,108 0,914 

Slabo vreme 0,220 0,640 0,431 0,667 

Letni čas 0,000 0,993 -0,419 0,676 

Oddaljenost vrtca od gozda 0,452 0,503 0,060 0,952 

Urejenost gozdov (slaba 

prehodnost in prisotnost suhih 

dreves) 

0,238 0,627 -1,792 0,076 

Neomejenost prostora – težji 

nadzor 
1,232 0,269 -1,497 0,137 

Klopi 0,012 0,911 0,442 0,659 

Teren 1,467 0,228 -2,118 0,036 

Večje živali 2,678 0,105 -2,104 0,038 

 

Vzgojitelji skupine, kjer otrok s PP ni vključen, menijo, da je vir/dejavnik neizvajanja 

dejavnosti v naravi: podpora vodstva, varnost otrok – možnost poškodb, mnenje/skrb staršev, 

kombinirane skupine otrok, pripravljenost/kondicija otrok, senzorna preobremenjenost za 

otroke, slaba oprema otrok, letni čas, urejenost gozdov (slaba prehodnost in prisotnost suhih 

dreves), neomejenost prostora – težji nadzor, teren in večje živali.  

Zanimivo, je da so pri nekaterih kategorijah skupine z otroki s posebnimi potrebami prejeli 

manjše ocene pomembnosti dejavnikov kot skupine brez teh otrok. Pričakovali bi, da ravno ti 

dejavniki otežijo delo vzgojiteljem. Te kategorije so senzorična preobremenjenost otrok, 

urejenost gozdov in težji nadzor. V primeru, da je v skupino vključen otrok s PP, pa so 

večkrat izpostavili dejavnike: pomanjkanje vzgojiteljev za spremstvo, preobremenjenost z 

drugimi projekti, slabo vreme, oddaljenost vrtca od gozda in klopi. 

Kot lahko opazimo, so vrednost statistično značilne na populaciji pri 5 % tveganju. Statistično 

pomembne razlike med skupinami, kjer je vključen otrok s PP in tistimi, kjer ga ni, so pri 

dejavnikih: pomanjkanje vzgojiteljev za spremstvo, preobremenjenost z drugimi projekti, 

senzorna preobremenjenost za otroke, neomejenost prostora – težji nadzor, teren in večje 
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živali. A je le pomanjkanje vzgojiteljev za spremstvo in premerjenost z drugimi projekti v 

večji meri razlog za neizvajanje dejavnosti v gozdu in drugih naravnih okoljih, zato tretje 

hipoteze (Vzgojitelji izpostavijo več dejavnikov, ki v večji meri predstavljajo oviro za obisk 

in izvajanje dejavnosti v gozdu za skupino, kjer je vključen otrok s posebnimi potrebami, kot 

za skupino, kjer otrok s PP ni vključen.) ne moremo potrditi.  

 

3.4.6 NAJVEČJE OVIRE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI V NARAVI Z OTROKOM S POSEBNIMI 

POTREBAMI  

Kot smo ugotovili pri preverjanju tretje hipoteze, vzgojitelji, ki imajo oz. so imeli v skupino 

vključenega otroka s posebnimi potrebami, kot razlog za neizvajanje dejavnosti zunaj vrtca, 

največkrat izpostavljajo: pomanjkanje vzgojiteljev za spremstvo, preobremenjenost z drugimi 

projekti, slabo vreme, oddaljenost vrtca od gozda in klope. Četrte hipoteze (Vzgojitelji kot 

največjo oviro za dejavnosti v naravi z otrokom s posebnimi potrebami izpostavijo 

neomejenost prostora oz. težji nadzor.), torej ne moremo sprejeti, saj je na podlagi zgornjih 

dveh tabel (Tabela 12: Povprečja in odstopanja od povprečij med skupino z in skupino brez 

otroka s posebnimi potrebami in Tabela 13: Rezultati Levinovega testa) razvidno, da je ravno 

neomejenost prostora oz. težji nadzor,večja ovira pri skupinah, kjer otrok s PP ni vključen.  

3.4.7 IZKUŠNJE VZGOJITELJEV Z VKLJUČEVANJEM OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V 

AKTIVNOSTI V NARAVNA OKOLJA 

 

Zanimalo nas je tudi, kakšne so izkušnje vzgojiteljev z vključevanjem otrok s posebnimi 

potrebami v aktivnosti v gozdu in v druga naravna okolja (RV3). V anketi je 67 vzgojiteljev 

delilo svojo izkušnjo z obiskom gozda in drugih naravnih okolij z otroki s posebnimi 

potrebami. Vse so bile pozitivne. Nihče ni izpostavil negativne izkušnje, trije so zapisali, da 

izkušnje z obiskom nimajo, ena od njih je zapisala, da jim je bil dostop zaradi gibalne 

oviranosti otrok onemogočen. Spet drugi je napisal, da je gozd uspel obiskati kljub temu. Kar 

spet kaže na različne razmere, pripravljenost in podporo znotraj vrtca. 
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Tabela 14: Izkušnje vzgojiteljev z obiskovanjem gozda  

Odgovori f f% 

izkušnje so pozitivne, otrok se je v gozdu umiril, opazoval in 

opisoval videno 
1 1 % 

otroci v naravi uživajo, se sprostijo, izkušnje so pozitivne 1 1 % 

dobre izkušnje, je imel spremljevalko in tako ni preveč zaostajal za 

nami 
1 1 % 

nobenih 1 1 % 

dobre, otrok se je rad udeleževal in sodeloval 1 1 % 

obisk gozda z otrokom s posebnimi potrebami je bil nemoten, je lepo 

sodeloval s skupino, ker je gibalno oviran smo prilagodili teren in 

tempo. 

1 1 % 

za enkrat ni bilo kakih posebnosti, menim, da je bilo vredu, skratka 

nobene negativne izkušnje nisem imela tudi kot spremljevalka na 

taboru, na katerem so potekale dejavnosti na prostem. 

1 1 % 

pozitivne, ker se v naravi počutita veliko bolje kot v igralnici. 1 1 % 

pozitivne, ne samo za otroke opp ampak tudi za ostale. otroci so si 

pri premagovanju ovir pomagali, prav tako so napovedovali 

praktično na vseh področjih. 

1 1 % 

pozitivne izkušnje, otrok s pp se zelo sprosti, skače, je vesel, poje, se 

smeji, rad ima vodo 
1 1 % 

lepe izkušnje, ko sem imela otroka , ki je bil gluh 1 1% 

potrebna je posebna pozornost 1 1 % 

izkušnje so pozitivne, otroka je bilo lažje motivirati za dejavnosti in 

sodelovanje je bilo dolgotrajnejše. 
1 1 % 

opp v dejavnosti ni bil vključen, saj v gozd zaradi oddaljenosti 

gremo le, kadar opp ni prisoten.(klanec, dolga pot) 
1 1 % 

spodbuja otroka k sodelovanju 1 1 % 

dobre 1 1 % 

otrok s posebnimi potrebami v skupini nima težav z obiskovanjem 

gozda kot tudi ne z drugimi naravnimi okolji, se prilagodi, sledi 

skupini ter sodeluje pri aktivnostih. ob tem pa se mora počutiti varno 

pri gibanju (ne hodi samostojno) 

1 1 % 

od izredno koristne do naporne 1 1 % 
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Nadaljevanje tabele 14: Izkušnje vzgojiteljev z obiskovanjem gozda 

 

Odgovori f f% 

v skupini sem imela samo enkrat gibalno ovirano deklico, ki ji je bil 

obisk gozda onemogočen ... ni bilo dostopa z vozičkom 
1 1 % 

rad teka po gozdu in se smeji 1 1 % 

je žal nimam 1 1 % 

otrok se je bolj umiril 1 1 % 

otroka zanimajo stvari in živali, radi se gibajo, tečejo, svoboda in 

motivacija je večja 
1 1 % 

brez odgovora 1 1 % 

zelo pozitivne 4 6 % 

pozitivno 1 1 % 

zelo pozitivne, otrok s PP zelo uživa že pri samem sprehodu, hoji  v 

gozdu. se zelo sprosti npr. ko pridemo do potočka meče kamne v 

vodo, nabira različne plodove ... skozi dejavnosti v gozdu zajamemo 

vsa področja kurikula. 

1 1 % 

prijetne, ker je bil dobro integriran v skupino 1 1 % 

izredno dobre izkušnje, a ponavadi potrebuje tako otrok veliko 

pozornosti odraslega 
1 1 % 

otrok se je tam zelo sprostil in užival. predvsem so ga zanimala živa 

bitja v naravi - polž, stonoge, gliste, pajki ...v vodi pa paglavci, 

močeradi, žaba, vodne ličinke. 

1 1 % 

Skupaj 67 100% 

 

3.4.8 PREPOZNAVANJE NAPREDKA ZARADI IZVAJANJA AKTIVNOSTI V NARAVNIH OKOLJIH 

PRI OTROCIH S POSEBNIMI POTREBAMI 

  

V raziskavi smo se spraševali tudi: na katerih področjih vzgojitelji prepoznajo napredek 

zaradi izvajanja aktivnosti v gozdu in drugih naravnih okoljih pri otrocih s posebnimi 

potrebami? Hkrati smo predvidevali, da vzgojitelji prepoznajo napredek otroka s posebnimi 

potrebami v največji meri na področju grobe, fine motorike in na področju pozornosti. Oboje, 

raziskovalno vprašanje (RV4) in hipotezo (H5) smo preverili s pomočjo vprašanja: V kolikšni 

meri menite, da je otrok s posebnimi potrebami napredoval na naslednjih področjih, zaradi 
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rednih obiskov gozda? Na voljo so imeli lestvico odgovorov od 1 do 5, kjer je 1 pomenila 

napredek v najmanjši meri in 5 napredek v največji meri. 

 

Vzgojitelji so bili največkrat mnenja, da so otroci s posebnimi potrebami, ki so bili vključeni 

v njihovo skupino, zelo napredovali na področju grobe motorike, zaznavanja, propriocepcije 

in orientacije. Pri motivaciji so bili manj odločni, enako število vzgojiteljev je menilo, da so 

otroci zelo veliko oz. veliko napredovali. Veliko so napredovali na področjih fine motorike, 

pozornosti, samozavesti in socialnih veščin. Najmanj pa so mnenja, da so z dejavnostmi zunaj 

vrtca napredovali na področju jezika in govora.  

 

Tabela 15: Mnenje vzgojiteljev o napredku otroka na določenem področju  

Podvprašanja Odgovori 

N M SD 
 

Zelo 

malo 
Malo Nevtralno Veliko 

Zelo 

veliko 
Skupaj 

Groba motorika 2 (4 %) 5 (9 %) 7 (13 %) 
15 (28 

%) 

25 (46 

%) 

54 (100 

%) 
54 4,0 1.1 

Fina motorika 4 (8 %) 
9 (17 

%) 
12 (23 %) 

17 (33 

%) 

10 (19 

%) 

52 (100 

%) 
52 3,4 1.2 

Zaznavanje 2 (4 %) 3 (6 %) 10 (19 %) 
16 (31 

%) 

21 (40 

%) 

52 (100 

%) 
52 4,0 1.1 

Propriocepcija 

(zavedanje lastnega 

gibanja) 

1 (2 %) 
5 (10 

%) 
7 (14 %) 

15 (29 

%) 

23 (45 

%) 

51 (100 

%) 
51 4,1 1.1 

Pozornost 1 (2 %) 
7 (13 

%) 
15 (28 %) 

18 (34 

%) 

12 (23 

%) 

53 (100 

%) 
53 3,6 1.0 

Motivacija 2 (4 %) 
6 (11 

%) 
9 (17 %) 

18 (34 

%) 

18 (34 

%) 

53 (100 

%) 
53 3,8 1.1 

Orientacija 1 (2 %) 
10 (19 

%) 
14 (26 %) 

11 (21 

%) 

17 (32 

%) 

53 (100 

%) 
53 3,6 1.2 

Jezik in govor 2 (4 %) 
10 (19 

%) 
19 (37 %) 

11 (21 

%) 

10 (19 

%) 

52 (100 

%) 
52 3,3 1.1 

Samozavest 3 (6 %) 
7 (13 

%) 
10 (19 %) 

19 (36 

%) 

14 (26 

%) 

53 (100 

%) 
53 3,6 1.2 

Socialne veščine 3 ( 6%) 
6 (12 

%) 
10 (19 %) 

22 (42 

%) 

11 (21 

%) 

52 (100 

%) 
52 3,6 1.1 

 

Kljub pridobljenim podatkom pa zaradi neustrezno postavljenega vprašanja hipoteze ne 

moremo ne potrditi ne ovreči oz. jo zavračamo zaradi pomanjkanja podatkov. Do rezultatov 

pa sta prišla Bolay in Reichle (2007, v Györek, 2014), ki poročata o tem, da so se otroci po 

kontinuiranem obiskovanju gozda naučili biti bolj mirni, tihi, pripravljeni sodelovati in se 

držati dogovorjenih pravil. N. Györek (2014) povzema raziskavi (Fjortoft in Sagele, 2001 in 

O`Brien, 2009), ki sta pokazali, da imajo tisti otroci, ki redno obiskujejo gozd, bolj razvite 
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motorične veščine, boljšo motivacijo, koncentracijo, znanje in razumevanje, v šolah so ti 

otroci bolj uspešni in lažje dosegajo zastavljene cilje. 

3.4.10 SODELOVANJE SPECIALNEGA IN REHABILITACIJSKEGA PEDAGOGA PRI NAČRTOVANJU 

IN IZVAJANJU DEJAVNOSTI V NARAVNIH OKOLJIH 

 

Spraševali smo se tudi, ali je v načrtovanje in izvajanje dejavnosti zunaj vrtca za skupino, v 

katero je vključen otrok s posebnimi potrebami, vključen tudi specialni in rehabilitacijski 

pedagog (RV5). Iz odgovorov anketiranih vzgojiteljev je razvidno, da ima 88 % vzgojiteljev 

možnost sodelovanja znotraj vrtca, 9 % te možnosti nima, dva pa ne vesta. 

 

Tabela 16: Možnost sodelovanja s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom  

Odgovori f f  % 

1 (DA) 50 88 % 

2 (NE) 5 9 % 

3 (Ne vem) 2 4 % 

Skupaj 57 100 % 

 

Pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti je specialni in rehabilitacijski pedagog prisoten v 23 

%, 70 % vzgojiteljev pa ga pri načrtovanju ne vključi. Štirje vzgojitelji so na vprašanje 

odgovorili z ne vem. 

 

Tabela 17: Dejanska vključenost specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 

Odgovori f f  % 

1 (DA) 13 23 % 

2 (NE) 39 70 % 

3 ( Ne vem) 4 7 % 

Skupaj 56 100 % 

 

Predvidevali smo, da v načrtovanje in izvajanje dejavnosti zunaj vrtca za skupino, v katero je 

vključen otrok s posebnimi potrebami, specialni in rehabilitacijski pedagog ni vključen (H6). 

Da bi preverili podano hipotezo, smo zgornje podatke združili in dobili naslednjo tabelo: 
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Tabela 18: Razlika med spremenljivko možnost sodelovanja in dejanskim 

sodelovanjem s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom 

 

Ali je pri načrtovanju in izvajanju 

dejavnosti v naravi sodeloval tudi 

specialni in rehabilitacijski 

pedagog? 

Skupaj 

DA NE 

Ali imate v okviru vrtca 

možnost sodelovanja s 

specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom? 

DA 
f 13 33 46 

f % 28,3 % 71,7 % 100,0 % 

NE 
f 0 5 5 

f % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

Skupaj 
f 13 38 51 

f % 25,5 % 74,5 % 100,0 % 

 

Kot lahko opazimo, kar 72 % vzgojiteljev, ki imajo na voljo rehabilitacijskega pedagoga, le-

tega pri načrtovanju ne povabi k sodelovanju.  

Tabela 19: Rezultati Hi-kvadrat testa 

 2I df 2p 

Kullbackov test 3,124 1 0,077 

 

Rezultat Kullbackovega testa kaže na tveganje pri 0,077 oz. 7,7 %. Ker po navadi tvegamo do 

5 %, lahko trdimo, da se vrednosti ne razlikujeta, se pravi ne obstaja statistično pomembna 

razlika med možnostjo sodelovanja s pedagogom in dejanskim sodelovanjem. Tako šeste 

hipoteze ne moremo potrditi. 

 

V anketi 13 vzgojiteljev, ki vključujejo v načrtovanje in izvajanje dejavnosti specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga, poroča, da je ta največkrat prisoten kot spremstvo (8 

vzgojiteljev), 6 vzgojiteljev pa s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom sodeluje le pri 

načrtovanju, jih poprosi za strokovno mnenje. Eden od vzgojiteljev je k načrtovanju povabil 

še surdopedagoga. 

Pomembni podatki, katere smo s pomočjo raziskave pridobili, so odgovori na vprašanje: 

»Kakšno pomoč bi si pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti v naravi želeli s strani 

specialnega pedagoga?« Vzgojitelji so največkrat izpostavili odgovor oz. potrebo po 

spremstvu (12 vzgojiteljev), sledile so potrebe po znanju in pomoči (11), trije vzgojitelji so 

bili mnenja, da bi specialni in rehabilitacijski pedagog tudi zunaj vrtca delal individualno z 

otrokom. Trije so mnenja, da pomoč drugih strokovnjakov ni potrebna, dva ne vesta, osem jih 

ni odgovorilo, en odgovor pa ni bil ustrezen – se ni nanašal na vprašanje. Podobno je 

ugotovila tudi E. Debeljak (2015) v svoji raziskavi. Vzgojitelji so mnenja, da je pri 
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vključevanju otroka s posebnimi potrebami nujno timsko delo oz. delo s strokovno skupino. 

B. Šamec (2009) je ugotovila, da imajo po mnenju svetovalnih delavk vrtca, vzgojitelji in 

njihovi pomočniki premalo pomoči strokovnjakov. To vsekakor ni ustrezno, saj je delo z 

otroki s posebnimi potrebami zelo zahtevno in bi bilo vanj nujno vključiti še druge 

strokovnjake. Predvideva, da svetovalne delavke opozarjajo na to, da ni dovolj pomoči 

strokovnjakov od zunaj, same pa nimajo dovolj časa, da bi svetovale vsem vzgojiteljem in 

pomočnikom vzgojiteljev in sodelovale z njimi. 

Tabela 20: Vrsta pomoči, ki si jo vzgojitelji želijo od specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga 

Odgovori f f% 

spremstvo in pomoč pri gibalni oviranosti 1 3 % 

individualno delo z otrokom 1 3 % 

skupno načrtovanje z vzg. dejavnosti v gozdu, primerno za 

otroka z OPP,  spremstvo z otrokom. 
1 3 % 

specialno povprašam za nasvet, nimam težav 1 3 % 

sodelovanje s specialnim pedagogom 1 3 % 

kot spremljevalec, individualno z otrokom 1 3 % 

ne vem 2 6 % 

občasno spremstvo spec. Pedagoga 1 3 % 

svetovanje v tem, kakšne aktivnosti (igre, …) bi bile zanj 

najbolj primerne; na kaj naj bomo pozorni; kaj naj spodbujamo 

in na kakšen način 

1 3 % 

da bi bil gozd bližje vrtcu in podporo staršev 1 3 % 

zdaj nam gre tudi brez zunanje pomoči, saj imamo 

spremljevalko za otroka s pp in smo 3 v skupini; prejšnji mesec 

nismo bili v gozdu zaradi počitniške organizacije dela – poletje 

1 3 % 

konkretne dejavnosti in prilagoditve za konkretnega otroka 1 3 % 

le pomoč pri spremstvu 1 3 % 

podpora vzgojiteljem 1 3 % 

predvsem je pomembno, da ima otrok ob obisku v naravi ob 

sebi odraslega človeka (vzgojitelja). motivacija za raziskovanje 

je bila pri otroku, ki sem ga imela v vrtcu velika, zato lahko 

brez dvoma trdim, da je prijetna izkušnje v naravi povezoval z 

igro v igralnici. 

1 3 % 

odvisno od primera posebnih potreb. spremstvo, kjer bi se lahko 

ena oseba posvetila otroku in bi tako lahko ostalim otrokom 

posvetili več svojega časa in energije. 

1 3 % 

več skupnega sodelovanja za individualnega otroka v skupini, ki 

je del celote oddelka 
1 3 % 

da se specialni pedagog individualno posveti temu otroku glede 

na dejavnosti, ki jih načrtujem za skupino. 
1 3 % 
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Nadaljevanje tabele 20: Vrsta pomoči, ki si jo vzgojitelji želijo od specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga 

Odgovori f f% 

na pedagoga bi se obrnila le v primeru, da bi imel OPP 

dodeljeno spremstvo. dokler spremstva nima, ga v gozdno 

pedagogiko ne moremo vključevati. v nasprotnem primeru bi 

spec. ped. prosila za sodelovanje pri načrtovanju dejavnosti za 

OPP, da bi bile te najbolj smiselne in koristne za OPP 

1 3 % 

če bi jo potrebovala, bi jo dobila. nismo imeli težje gibalno 

oviranih otrok. 
1 3 % 

da bi ga lahko vzeli s seboj kot spremljevalca 1 3 % 

pomoč pri prilagajanju otroka na novo okolje - tako strokovno 

kot fizična prisotnost strokovnjaka 
1 3 % 

dodaten kader za spremstvo 1 3 % 

po potrebi spremstvo 1 3 % 

kadar imam v skupini otroka s posebnimi potrebami, bi želela 

več pomoči strokovljakov, saj imam sama premalo znanja za 

reševanje različnih situacij. te pa so zelo različne kot so različni 

otroci s posebnimi potrebami. 

1 3 % 

v mojem primeru pomoč spec.ped. za dejavnosti v naravi ni 

potrebna 
1 3 % 

pomoč pri spoznavanju novega okolja, podpora otroku 1 3 % 

svetovanje glede ustreznih dejavnosti, opreme, metodami dela 1 3 % 

spremstvo otroka s posebnimi potrebami 1 3 % 

možnost spremstva 1 3 % 

Skupaj 31 100 % 

 

Če pri vključevanju otroka s posebnimi potrebami v oddelek vrtca sodeluje samo ena oseba, 

to ne more biti tako uspešno kot v primeru, da sodelujejo vsi vključeni. Uspeh lahko prinese 

timsko delo strokovne skupine, ki sodeluje v procesu vzgoje in izobraževanja otroka s 

posebnimi potrebami (Lebarič, Kobal Grum in Kolenc 2006). B. Šamec (2009) opaža, da je v 

vrtcih premalo celostnega dela. Zavodi, šole in ustanove za otroke s posebnimi potrebami se 

pri delu premalo povezujejo in dopolnjujejo, spoznanj in izkušenj si največkrat ne izmenjujejo 

ali jih ne nadgrajujejo. Naloga vseh članov, ki delajo z otrokom, je, da posredujejo znanja in 

strategije, ki omogočajo učinkovito delo z otrokom, ter pomagajo pri reševanju težav. Člani 

tima, ki sodelujejo pri vključevanju otroka s posebnimi potrebami, so lahko stalni ali se vanj 

vključujejo občasno, kadar je treba reševati posebne težave. Vsi člani morajo biti pripravljeni 

na skupno delo, na optimalno sodelovanje in interdisciplinarno izmenjavo mnenj, za dogovor 

o posameznem primeru, za sprejem odgovornosti, za medsebojno svetovanje, za nenehno 

strokovno izpopolnjevanje, za prilagajanje (Šamec, 2009). Pomembno je sodelovanje in 

povezovanje vzgojiteljev in učiteljev, specialnih pedagogov in drugih strokovnih delavcev v 

vzgojno-izobraževalnem procesu ter sodelovanje s starši. To sodelovanje, ta povezanost se 

kaže v večji individualizaciji oziroma notranji diferenciaciji vzgojno-izobraževalnega procesa 
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na vseh ravneh v vrtcu, ob prehodu v šolo in v prvem triletju osnovne šole (Lebarič, Kobal 

Grum in Kolenc 2006). Sodelovanje med vsemi, ki so v kontaktu z otrokom, spodbuja tudi 

Priročnik h kurikulu. Pomembno je sodelovanje s starši. Z vzgojiteljico, pomočnico in 

svetovalnimi delavkami vrtca se lahko starši pogovarjajo o telesnem in gibalnem razvoju 

svojega otroka, o njegovih posebnostih ter tako tudi strokovnjaki dobijo boljši, bolj celovit 

vpogled v otrokovo življenje (Marjanovič Umek in sod., 2001). Ne smemo pa pozabiti na 

vodstvene delavce in ravnatelje. S pozitivno naravnanostjo morajo tudi ti pomagati pri iskanju 

različnih poti in možnosti za čim bolj kakovostno vzgojo otrok s posebnimi potrebami 

(Šamec, 2009). 
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4. ZAKLJUČEK 
 

Vsi smo že občutili vpliv, ki ga ima narava na naše počutje in delovanje – nekatere umiri, 

druge napolni z energijo, tretjim da navdih. V zgodnjem otroštvu je otrokovo okolje zelo 

pomembno, ponuditi mu moramo najboljše pogoje za razvoj. Potrebi po gibanju in potreba po 

igri sta osnovni otrokovi potrebi, zato naj se prepletata skozi vse dejavnosti (Marjanovič 

Umek in sod., 2001). Pozitivne učinke gibanja, igre in učenja v naravi je zabeležilo že veliko 

raziskovalcev na področju gozdne pedagogike. Pedagoški koncept, ki je v Sloveniji vedno 

bolj prepoznan, opisuje napredek na otrokovem motoričnem, kognitivnem in čustveno-

socialnem razvoju. Zagotavljanje zgodnje obravnave pri otrocih s posebnimi potrebami v 

predšolskem obdobju je potreba, ki je za otrokov razvoj temeljnega pomena. Izkušnje na 

Danskem povezujejo vključenost otrok v gozdni vrtec z bolje razvitim vestibularnim 

sistemom in posledično manj učnimi težavami (Jakoljevič, 2014). Zato smo se v magistrskem 

delu osredotočili na mnenja vzgojiteljev, ki imajo oz. so imeli v svojo skupino vključenega 

otroka s posebnimi potrebami. Zanimalo nas je, kako pogosto obiskujejo gozdne in druge 

naravne površine. Raziskali smo, kje vidijo dodano vrednost in kje ovire izvajanja dejavnosti 

v naravi, v skupinah, kjer je vključen otrok s posebnimi potrebami. Želeli smo izvedeti tudi 

njihove izkušnje o vključevanju otrok s posebnimi potrebami v te dejavnosti. Za konec pa 

smo vzgojitelje povprašali še o sodelovanju s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom in 

kje vidijo potrebo po njegovi pomoči. 

 

Rezultati so pokazali, da vzgojitelji malokrat obiščejo gozd in da dolžina njihove kariere ne 

vpliva na pogostost obiskovanja. Tako vzgojitelji v zgodnjem obdobju kariere kot tisti v 

zrelem obdobju približno enako pogosto obiskujejo gozd. Rezultati so pokazali tudi, da 

oddaljenost gozda vpliva na pogostost obiskovanja in izvajanja dejavnosti v naravnih okoljih. 

Kot največjo oviro pri neizvajanju dejavnosti vzgojitelji vidijo v  organizaciji in pomanjkanju 

spremstva ter izziv z zagotavljanjem varnosti in nadzora v odprtem prostoru. Večkrat 

izpostavijo tudi preobremenjenost z drugimi projekti. Dejavnik, ki otežuje delo zunaj vrtca, so 

tudi razlogi povezani z otrokovimi posebnimi potrebami (kot npr. senzorna preobremenjenost 

in gibalna oviranost otroka). Le manjši del vzgojiteljev je izpostavil starše kot vzrok za 

neizvajanje dejavnosti v naravnih okoljih. Vzgojitelji niso izpostavili večjih razlik med 

skupinami, v katero je vključen otrok s posebnimi potrebami in tistimi, kjer takih otrok ni. 

Izkušnje, ki so jih vzgojitelji delili v anketi, so vse pozitivne; pisali so, da se je otrok v gozdu 

umiril, sprostil, bil bolj motiviran in bolj prisoten pri dejavnostih. Rezultati so pokazali, da so 

največkrat opazili napredek na področju grobe motorike, zaznavanja, propriocepcije in 

orientacije. Vendar pa zaradi neustrezno zastavljenega vprašanja v anketi nismo mogli ne 

potrditi ne zavreči hipoteze, s katero smo želeli preveriti napredek pri otrocih zaradi izvajanja 

dejavnosti v gozdu. Vprašanje ni bilo dovolj dobro definirano, zaradi tega nismo pridobili 

ustreznih odgovorov. Raziskali smo še, ali je v dejavnosti vključen tudi specialni in 

rehabilitacijski pedagog. Večina vzgojiteljev ima možnost sodelovanja z njim, a se tega ne 

poslužuje. Za konec smo jih prosili še, da nam zaupajo, kakšno pomoč bi si pri načrtovanju 

želeli s strani specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. Največkrat so izrazili željo po 
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spremstvu ter potrebo po predajanju specifičnih znanj in pomoči pri uvajanju dejavnosti v 

vsakdan. 

S pomočjo pridobljenih podatkov smo odgovorili na pet raziskovalnih vprašanj, sprejeli eno 

hipotezo, pet hipotez pa ovrgli.  Z raziskavo smo preverili, kakšno je mnenje vzgojiteljev o 

vključevanju gozdne pedagogike in drugih aktivnosti v naravi v svoje delo. Povzamemo 

lahko, da vzgojitelji vidijo pozitivne lastnosti izvajanja dejavnosti zunaj, a jih zaradi 

preobremenjenosti z drugim delom ne uspejo izpeljati večkrat. Z nekoliko drugače 

zastavljenimi vprašanji v anketnem vprašalniku pa bi lahko pridobili natančnejše podatke o 

pozitivnih lastnostih, ki jih nudijo aktivnosti v naravi. Bolj natančno bi lahko raziskali še 

vzgojiteljevo poznavanje gozdne pedagogike in njihovo dejansko izvajanje. Z osebnim 

anketiranjem oz. intervjujem bi lahko preverili povezavo med subjektivnimi teorijami in 

dejanskimi definicijami. 

V prihodnje bo naloga vrtcev in šol, da bodo nadgrajevali doseženo, strokovni delavci pa se 

bodo morali vsak dan znova zavedati pomembnosti otrokovega učenja na prostem. Zanimivo 

bi bilo izpeljati spremljanje skupine, v katero je vključen otrok s posebnimi potrebami od 

začetka uvajanja oz. izvajanja dejavnosti v naravnih okolij po konceptu gozdne pedagogike. 

Začetki uvajanja pomenijo velike spremembe v subjektivnih teorijah delovanja vzgojiteljev, 

zato se pozitivne spremembe pokažejo šele, ko zmorejo sprejeti težaven proces spremenjenih 

vlog in izvajanja aktivnosti. Eden izmed pomembnih dejavnikov izbire koncepta je njihova 

učinkovitost. Učinkovitosti koncepta pa ne moremo videti v nekaj mesecih. Tudi če jih v 

začetku vpeljave vidimo, težko trdimo, da bodo te trajne. Zato je potrebno daljše spremljanje, 

poleg tega pa mora biti vpeljava koncepta celostna. Vsi izvajalci ga morajo dobro poznati, 

poleg tega pa k uspehu odločilno pripomore tudi zaupanje v njegovo učinkovitost. 

Spremljanje celotnega procesa bi nam ponudil celovit pregled na gozdno pedagogiko, s 

pomočjo katerega bi lahko dodali še več didaktičnih priporočil za vključevanje otrok s 

posebnimi potrebami v dejavnosti zunaj vrtca. 
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PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

 

 Mnenje vzgojiteljev o dejavnostih v naravnem okolju z otroki s posebnimi potrebami 

 

 

Spoštovani!  

 

Sem študentka magistrskega študijskega programa Specialne in rehabilitacijske pedagogike na 

Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Pripravljam zaključno magistrsko delo na temo 

dejavnosti na prostem s skupino, v katero je vključen otrok s posebnimi potrebami. Vljudno 

Vas prosim, da izpolnite vprašalnik in mi tako pomagate pri moji raziskavi. Reševanje 

vprašalnika Vam bo vzelo 5 do 10 minut časa. Podatki bodo uporabljeni zgolj v raziskovalne 

namene. Ostali bodo anonimni in zaupni. Prosim Vas, da izpolnite vprašalnik v celoti. Za 

sodelovanje se Vam že vnaprej zahvaljujem ter Vam želim uspešno pedagoško delo tudi v 

prihodnje.   

 

 

1. Poznate metodo izobraževanja/dela - gozdno pedagogiko?   

 

 DA  

 NE  

 

2. Uporabljate aktivnosti gozdne pedagogike pri načrtovanju dejavnosti zunaj vrtca?   

 

 DA  

 NE  

 

3. Prosim izpolnite spodnja vprašanja   

 

 Vpišite število  Ne vem 

Najbljižji gozd je oddaljen ( v km)     

Vanj smo v zadnjem mesecu odšli (x krat)     

Tam se običajno zadržujemo (v urah)     

 

 

  



 

4. V gozdu smo dosegali cilje z naslednjih področij 

  

 

 DA NE 

Gibanje   
Jezik   
Umetnost   
Družba   
Narava   
Matematika   
Nič od navedenega   
 

 

5. Prosim napišite nekaj aktivnosti, ki ste jih izvedli v naravi:    

 

 

  

 

 

6. Kakšne so vaše izkušnje z obiskovanjem gozda in drugih naravnih okolij s skupino, 

kjer je bil oz. je vključen  otrok s posebnimi potrebami?   

 

 

  

 

  



 

7. V kolikšni meri naslednji dejavniki za vas predstavljajo oviro pri obisku gozda z 

otrokom s posebnimi potrebami? Obkrožite ustrezno številko pri izbrani trditvi. 

  

 

 1 

v 

najmanjši 

meri 

2 3 4 5 

v največji 

meri 

Ne vem 

Podpora vodstva       
Pomanjkanje 

vzgojiteljev za 

spremstvo 
      

Preobremenjenost z 

drugimi projekti       

Varnost otrok- 

možnost poškodb       

Mnenje/skrbi staršev       
Kombinirane skupine 

otrok       

Pripravljenost/kondic

ija otrok       

Senzorna 

preobremenjenost za 

otroke 
      

Slaba oprema otrok       
Slabo vreme       
Letni čas       
Oddaljenost vrtca od 

gozda       

Urejenost gozdov 

(slaba prehodnost in 

prisotnost suhih 

dreves) 

      

Neomejenost 

prostora – težji 

nadzor 
      

Klopi       
Teren       
Večje živali       
 

  



 

8. Izpostavite tri dejavnike, ki so za vas, pri dejavnostih v naravi z otrokom s posebnimi 

potrebami, predstavljali največjo oviro. Zakaj?   

 

      

 

9. V kolikšni meri naslednji dejavniki za vas predstavlja oviro za obisk gozda brez 

otroka s posebnimi potrebami? Obkrožite ustrezno številko pri izbrani trditvi. 

 

 Zelo lahko Lahko Niti niti Težko Zelo težko Ne vem 

Podpora vodstva       
Pomanjkanje 

vzgojiteljev za 

spremstvo 
      

Preobremenjenost z 

drugimi projekti       

Varnost otrok- 

možnost poškodb       

Mnenje/skrbi staršev       
Kombinirane skupine 

otrok       

Pripravljenost/kondic

ija otrok       

Senzorna 

preobremenjenost za 

otroke 
      

Slaba oprema otrok       
Slabo vreme       
Letničas       
Oddaljenost vrtca od 

gozda       

Urejenost gozdov 

(slaba prehodnost in 

prisotnost suhih 

dreves) 

      

Neomejenost 

prostora – težji 

nadzor 
      

Klopi       
Teren       
Večje živali       
 

 



 

10. Če ste s skupino, v katero je bil vključen otrok s posebnimi potrebami, redno 

obiskovali gozd oz. drug naravni prostor, ki ni del vzgojno izobraževalne institucije, prosimo 

odgovorite na naslednja vprašanja.  

  

 

Zelo malo Malo Nevtralno Veliko Zelo 

veliko 

Groba motorika      
Fina motorika      
Zaznavanje      
Propriocepcija (zavedanje lastnega gibanja)      
Pozornost      
Motivacija      
Orientacija      
Jezik in govor      
Samozavest      
Socialne veščine      
 

 

11. Ali imate v okviru vrtca možnost sodelovanja s specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom?   

 

 DA  

 NE  

 Ne vem  

 

12. Ali je pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti v naravi sodeloval tudi specialni in 

rehabilitacijski pedagog?   

 

 DA  

 NE  

 Ne vem  

 

13. V primeru, da ste na 12. vprašanje odgovorili z  NE, v nekaj besedah napišite, 

kakšno pomoč bi si pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti v naravi želeli?   

 

  

 

14. V primeru, da ste na 12.  vprašanje odgovorili z  DA, v nekaj besedah napišite, na 

kakšen način?   

 

  

 



 

Spol:  

 

 Moški  

 Ženski  

 

V kateri regiji prebivate?  

 

 Gorenjska  

 Goriška  

 Jugovzhodna Slovenija  

 Koroška  

 Obalno-Kraška  

 Osrednjeslovenska  

 Podravska  

 Pomurska  

 Posavska  

 Primorsko-Notranjska  

 Savinjska  

 Zasavska  

 

Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?   

 

 Srednja strokovna izobrazba iz predšolske vzgoje (vzgojitelj predšolskih otrok)  

 Visokošolska strokovna izobrazba iz predšolske vzgoje (diplomirani vzgojitelj predšolskih 

otrok)  

 Magistrski študijski program druge stopnje iz predšolske vzgoje (magister professor 

predšolske vzgoje)  

 Univerzitetna ali magistrska izobrazba druge smeri in opravljeno strokovno izpolnjevanje 

iz predšolske vzgoje  

 Drugo:  

 

Koliko let delovne dobe imate na področju vzgoje in izobraževanja?  

 

   

 

Vrsta programa, v katerem ste zaposleni:  

 

  Program s prilagojenim izvajanjem za predšolske otroke z dodatno strokovno pomočjo 

(otroci, ki so integrirani)  

 Prilagojen program (razvojni oddelki)  

 

 

  



 

Koliko otrok s posebnimi potrebami imate oz. ste v zadnjih petih letih, imeli vključenih 

v vašo skupino (dopolnite)?    

 

   

 

V katero skupino spadajo otroci s posebnimi potrebami, ki so bili v zadnjih petih letih  

vključeni v vašo skupino?  

 

 DA Ne Ne vem 

otroci z motnjami v duševnem razvoju,      
slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z 

okvaro vidne funkcije,      

gluhi in naglušni otroci,    
otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,      
gibalno ovirani otroci,    
dolgotrajno bolni otroci,    
otroci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja,       

otroci z avtističnimi motnjami,    
otroci s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami.    

 

 

 

 


