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POVZETEK 
Vzgojiteljice naj bi pri načrtovanju dejavnosti izhajale iz opazovanja otrok, poznavanja 
njihovega razvoja in napredka. Kurikulum za vrtce (1999: 18) opredeljuje, da je  poznavanje 
otrokovega razvoja bistveno za »oblikovanje koncepta predšolske vzgoje v vrtcu« (prav tam), 
saj naj bi se nenehno spraševali, ali prepoznamo otroka kot posameznika, njegove 
kompetence in zmožnosti, ter ali ga vidimo kot aktivno vključenega akterja svojega lastnega 
razvoja (prav tam).  
V teoretičnem delu magistrskega dela sem predstavila ključne poudarke iz življenja in dela v 
vrtcu še pred uvedbo Kurikuluma za vrtce (1999) ter po spremembah, ki so sledile izidu Bele 
knjige o vzgoji in izobraževanju (1995). Osvetlila sem pogled na razvoj in učenje otroka ter 
pojasnila pomen aktivnega učenja v oblikovanju spodbudnega okolja za razvoj 
»kompetentnega otroka« (Batistič Zorec, 2009: 37). Osredinila sem se na načrtovanje in 
evalvacije vzgojiteljic, ob tem sem bila usmerjena v pridobivanje informacij o posameznem 
otroku. Poudarila sem pomen načrtovanja dejavnosti na podlagi ugotavljanja in upoštevanja 
individualnih značilnosti posameznih otrok v oddelku, ustrezno podporo njegovemu razvoju 
ter pomen otrokovega aktivnega sodelovanja v procesu spremljanja  lastnega napredka 
(Batistič Zorec in Prosen, 2017).  
V magistrskem delu sem raziskala, kako pogosto in na kakšen način vzgojiteljice načrtujejo 
in evalvirajo vzgojno-izobraževalno delo. Za zbiranje podatkov sem uporabila  deskriptivno 
metodo kvalitativnega raziskovanja. Podatke sem pridobila z analizo dokumentov (priprav in 
evalvacij vzgojnega dela, drugih zapisov o posameznem otroku) ter s pomočjo 
polstrukturiranega intervjuja. Vzgojiteljice poudarjajo pomen kakovostnega spremljanja 
razvoja in napredka otrok, vendar analiza dokumentov priprav, evalvacij in zapisov o otrocih 
kaže, da imajo vzgojiteljice še vedno veliko težav pri načinih in tudi vsebini opazovanja. Ob 
tem se kaže napredek v razmišljanju vzgojiteljic, kajti v raziskavi, ki so jo opravili B. Kroflič 
s sodelavci (2002) je bila evalvacija uvrščena na najnižje mesto med kazalniki kakovosti. V 
intervjujih so, v raziskavo vključene vzgojiteljice, poudarile pomen sodelovanja s sodelavko v 
oddelku, vlogo vodstva in načine ter oblike sodelovanja s starši.  
Z raziskavo in ugotovitvami želim doprinesti k večji kakovosti dela na področju načrtovanja 
in evalviranja vzgojnega dela v vrtcu. Rezultati so uporabni za kritični razmislek in podporo 
pri avtonomnem odločanju vzgojiteljice o vsebini in pomenu kvalitetne evalvacije. Menim, da 
so uporabni tudi za druge strokovne delavce, zlasti vodilne in svetovalne delavke ter delavce, 
ki imajo priložnost usmerjati in izobraževati vzgojiteljice na tem področju.  
 
Ključne besede: Kurikulum za vrtce, opazovanje razvoja in napredka otroka, načrtovanje 
vzgojnega dela, evalvacija vzgojnega dela 



 

 

  



 

 

ABSTRACT 
Activities planned by preschool teachers should be based on observation of children, 
understanding of their development and progress. Preschool Curriculum (1999:18) defines 
understanding of child's development as essential for »defining the idea of preschool 
education« furthermore, issue whether a child should be recognized as an individual with 
inherent competence and abilities and as an active participant of his/her own development 
should be under constant professional scrutiny. 
Theoretical part of master's thesis presents the most important aspects of life and and work in 
preschool before Curriculum (1999) was adopted, it also presents the changes prompted by 
The White Paper On Education in the Republic of Slovenia (1995). 
I shall enlighten the view upon the development and learning of a child and explain the 
importance of active learning in an environment devised for stimulating the development of a 
»competent child« (Batistič Zorec, 2009: 37). I focused on the planning and evaluation 
process conducted by preschool teachers, with a specific emphasis on the obtaining of 
information about each individual child.  
I emphasized the importance of activities being planned after establishing and considering 
individual characteristics of children in a group, furthermore,  I emphasized how important it 
is to provide appropriate support in accordance with child's development and to consider the 
importance of child's active involvement in the process of monitoring their own development 
(Batistič Zorec and Prosen, 2017). 
Master's thesis brings about the examination of how frequently and in what way preschool 
teachers plan and evaluate education process. Whereas teachers underline the importance of 
qualitative monitoring of child's development and progress, the analysis of lesson plans, 
evaluation and notes about children indicates many problems with the manner and the content 
of monitoring preschool teacher are still confronted with. However, it needs to be pointed out 
that there is a progress in the consideration of preschool teachers, especially in comparison 
with the research conducted by B. Kroflič et associates (2002), which placed evaluation at the 
very bottom of quality indicators. 
Preschool teachers included in my research highlighted the importance of cooperation with a 
preschool teacher in the same group, the role of school leadership and different ways and 
forms of parent-teacher cooperation.  
In order to collect data a descriptive method of qualitative research was employed. Data was 
obtained through analysis of documents such as lesson plans and education process 
evaluation, other notes on individual children and a semi-structured interview.  
I conducted this research in order to contribute to the higher quality of work in the area of 
preschool education process planning and evaluation. Findings should invite to critical 
thinking and serve as a support for autonomous decision-making of preschool teacher 
regarding the content and the importance of qualitative evaluation. I believe the findings 
could be useful for other education staff, especially school leadership and education 
counsellors as well as other professional workers, who have the opportunity to direct and 
educate preschool teachers in this area of expertise.  
 
Key words: Preschool Curriculum, monitoring of child's development and progress, planning 
of education process, evaluation of education process 
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1 UVOD 

Vzgojiteljice se v času šolanja in pozneje med delom v vrtcu veliko ukvarjamo z vprašanjem 
načrtovanja in evalvacije vzgojno-izobraževalnega dela. Kurikulum za vrtce (1999: 10) v 
enem izmed ciljev opredeljuje večjo vlogo evalvacije vzgojno-izobraževalnega dela, pomen 
kritičnega vrednotenja pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu. Vsebinsko odprt dokument, ki 
je nizko strukturiran, omogoča vzgojiteljicam izbiro ciljev in zastavljenih dejavnosti v skladu 
z njihovo lastno strokovno presojo (Marjanovič Umek, 2009).  
 
V vrtcih tudi pogosto slišimo, da imajo vzgojiteljice ob upoštevanju Kurikuluma za vrtce 
veliko administracije, saj so v preteklosti dejavnosti ovrednotile z »(ne)opravljeno«, sedaj pa 
morajo zapisovati lastna opažanja o otrocih, ki naj bi jim vzeli (pre)več časa.  
 
Pri svojem delu sem velikokrat v dilemi, kaj sploh je kakovostna evalvacija vzgojno-
izobraževalnega dela. Ob strokovnih debatah s kolegicami sem namreč zaznala, da nas večina 
še vedno išče načine, kako in predvsem zakaj zapisovati evalvacijo vzgojno-izobraževalnega 
dela.  
V magistrski  nalogi želim ugotoviti, v kolikšni meri načrti in evalvacije vzgojiteljic, 
vključenih v raziskavo, vsebujejo opažanja in razmisleke o posameznem otroku v oddelku ter 
podpirajo in spodbujajo njegov razvoj oziroma napredek. Vzgojiteljica prevzema vlogo 
nedirektivne usmerjevalke, ki aktivno vključuje otroke v proces načrtovanja, izvajanja in 
evalvacije (Batistič Zorec, 2004: 67), tako je ključna odgovornost glede oblike in načina 
izvedbe procesa evalvacije na vzgojiteljici. Pomembno načelo nacionalnega Kurikuluma za 
vrtce (1999: 16) je razvojno-procesni pristop, ki poudarja aktivno vključenost, razumevanje, 
kritično presojo, hkrati pa zahteva, da vzgojiteljica dovolj časa nameni opazovanju in 
spodbujanju otrokovega razvoja in napredka. To načelo po mnenju Krofliča (2001: 13) 
poudarja pomen dvosmerne komunikacije med otrokom in vzgojiteljico.  Kurikulum za vrtce 
(1999) nam tako daje popolno avtonomijo glede načina in oblike načrtovanja in priprave na 
neposredno delo, še bolj pa nam dopušča, da same presodimo in odberemo, kaj, kako in s kom 
bomo opravile evalvacijo, na kakšen način jo bomo zapisale in dokumentirale. 
 
Iz pogovorov z vzgojiteljicami sem razbrala, da je večini pomembna pisna priprava, ki jim 
daje občutek varnosti, da je tako upravičen čas, ki ga morajo nameniti za pripravo na delo ter 
da imajo materialni dokaz, da so to delo res opravile. Problematično pa se mi je zdelo mnenje 
nekaterih kolegic o zapisovanju evalvacije, ki naj bi bila sama sebi  namen. Pri pogovorih o 
strokovni utemeljenosti evalvacije sem pogosto zaznala zaskrbljujoč pogled na proces 
evalviranja, ki naj bi bil s tem, ko je evalvacija zapisana, po mnenju številnih, potreben 
izključno zaradi zadostitve formalnim obveznostim. Kroflič (2001: 23–24) pravi, da samo 
prepisovanje ciljev kurikula še ne pomeni kakovostnega načrtovanja na izvedbeni ravni, za 
kritično evalvacijo lastnih dejavnosti je izrecno odgovorna vzgojiteljica.  
 
Po Kurikulumu za vrtce (1999) je evalvacija osnova za načrtovanje vzgojnega dela, zato bom 
v empiričnem delu poleg evalvacij pregledala in analizirala tudi načrte oziroma pisne priprave 
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vzgojiteljic na vzgojno delo in ugotavljala, kako pogosto in na kakšen način vzgojiteljice 
načrtujejo in evalvirajo vzgojno-izobraževalno delo. Zanima me, ali in na kakšen način 
vzgojiteljice spremljajo in dokumentirajo opažanje o posameznem otroku v oddelku, ali pri 
načrtovanju izhajajo iz predhodnih evalvacij dejavnosti in opažanj o posameznem otroku. 
Preveriti želim tudi, ali in kako v načrtovanje, evalvacijo in opazovanje otrok vključujejo 
pomočnico vzgojiteljice.  
 

2 OD VZGOJNEGA NAČRTA DO KURIKULA ZA VRTCE 

V obdobju sedemdesetih in osemdesetih let preteklega stoletja so bili slovenski vrtci 
usmerjeni v varstvo in vzgojo predšolskih otrok, njihovo temeljno poslanstvo je bilo 
razvijanje »vsestransko razvite socialistične osebnosti« (Devjak in Berčnik, 2018: 93). Bili naj 
bi podpora družinski vzgoji, poskrbeli naj bi za varstvo otrok zaposlenih staršev. Program je 
bil osredinjen na skrb za nego in zadovoljitev osnovnih potreb otrok.  
 
Vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok je v drugem delu na podlagi 
tedanjega Zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok (1979) določal temeljne družbene 
usmeritve, ki so med drugim imeli namen (prav tam, 5): 

− »Omogočiti skladnejši duševni in telesni razvoj otroka, ter vedro in sproščeno 
otroštvo, 

− razvijanje delovnih navad in oblikovanje odnosa do dela kot temeljne človeške in 
družbene vrednote, 

− vzgajanje čustev tovarištva in prijateljstva, navajanje na tvorno sodelovanje med 
vrstniki in oblikovanje navad življenja v skupnosti …« 

Vrtci so se v tem obdobju začeli združevati, posledično so lažje uvajali novosti in krepili 
strokovno moč. Za zakonitost izvajanja programa in delovanje vrtcev je skrbel Zavod za 
šolstvo Socialistične republike Slovenije (Devjak in Berčnik, 2018: 93). Smernice za delo z 
otroki so zelo določeno in ozko usmerjale način izvajanja predšolske vzgoje.  
 
V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (1995: 45) zasledimo, da je 
predšolska vzgoja v slovenskem prostoru predvsem v času pred sprejetjem Vzgojnega 
programa za vzgojo in varstvo predšolskih otrok (1979) izhajala iz pravil zdravstveno-
higienskih standardov ter iz togih smernic za izvajanje dnevno-rutinskih dejavnosti, kar je 
pomenilo onemogočanje individualizacije. Vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih 
otrok (1979) je sicer sledil razvoju predšolske vzgoje v svetu, ki so takrat dajali prednost 
načrtnemu in sistematičnemu vplivanju na razvoj predšolskega otroka, kar pa je posledično 
pomenilo sholarizacijo predšolske vzgoje. S podrobnim časovnim razporejanjem in 
določanjem časa, vsebinsko in metodično natančno določenim načinom izvedbe usmerjene 
zaposlitve, otroci niso imeli možnosti izbire, temveč so se morali ves čas prilagajati »od zunaj 
postavljenim okvirjem« (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 1995: 
45). 
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Kroflič (2001: 9, 10) pojasnjuje, da so spremembe ob prenovi šolskega sistema v Sloveniji 
prinesle tudi nekatere nove organizacijske rešitve in vzgojno-teoretične pristope, ki jih 
slovenska pedagoška stroka do takrat ni poznala. Nadalje izpostavlja, da je prvi korak k 
potrebnim spremembam vsebinska prenova strateških dokumentov, med katerimi je tudi 
Kurikulum za vrtce (1999). Slednji pa je po njegovem mnenju lahko implementiran v prakso 
šele takrat, ko ga akterji spoznajo, razumejo in sprejmejo. Nadaljuje, da se pojem kurikulum 
pojavi že v Beli knjigi (1995) in terja pojasnilo o ustreznosti uporabe termina. Kot prvi 
strokovni razlog vidi v nameri, da se pedagoška terminologija poenoti z evropsko, drugi in po 
njegovem mnenju pomembnejši dejavnik pa je večplastnost izraza kurikulum, ki pomeni 
»širino«, da ob načrtovanju vzgojno-izobraževanega procesa razglabljamo o raznih drugih 
okoliščinah, ki pomenijo dejanskost vzgojno-izobraževalnega procesa. Pozorni moramo biti 
na (Kroflič, 2001: 10): 

− načrtovanje, izvedbo in vrednotenje procesa vzgoje in izobraževanja, 

− vplive na vzgojno-izobraževalni proces, ki se kažejo v načrtu in strategijah 
poučevanja, vrednotenju znanja, načinih discipliniranja in nenačrtovanih ter 
nezavednih oz. naključnih dejavnikih, 

− izvedbeni in prikriti kurikulum ter subjektivne teorije vzgojiteljic. 

M. Batistič Zorec in A. Hočevar (2012) izpostavita naslednje razlike med Vzgojnim 
programom za vzgojo in varstvo predšolskih otrok (1979) in Kurikulumom za vrtce (1999). 
Kurikulum za vrtce je: 

− veliko bolj fleksibilen in občutno manj strukturiran dokument, 

− upošteva individualne značilnosti in posebnosti otrok, 

− vloga vzgojiteljice je organizacija celotnega življenja in dela v vrtcu in ne neposredno 
prenašanje znanja na otroke, kot je to opredeljeno v Vzgojnem programu za vzgojo in 
varstvo predšolskih otrok, 

− poudarjen je učni proces in evalvacija le-tega, 

− opredeljuje avtonomijo vzgojiteljice pri odločanju, 

− opredeljuje sodelovanje in timsko delo med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice v 
celotnem vzgojno-izobraževalnem procesu. 

Kurikulum za vrtce (1999) navaja značilnosti vzgojiteljice,  ki je nedirektivna usmerjevalka, 
ki v interakciji z otroki skrbi za naklonjeno in prijetno komunikacijo (Batistič Zorec: 2013). 
Kurikulum za vrtce (1999) tako prvič opredeljuje vlogo odraslih, ki v širšem pomenu 
podpirajo razvoj in katerih prvi cilj je spodbujanje aktivnega učenja. V skladu z razvojno-
procesnim modelom, ki je izvedljiv predvsem ob predpostavki, da je kurikulum manj 
strukturiran in bolj odprt, se pojavlja zahteva, da se procesi učenja pri predšolskem otroku 
lahko odvijajo ob fleksibilnem načrtovanju in sprotnem evalviranju (Kroflič, 2001: 16). Vse 
našteto zahteva visoko strokovno avtonomijo s strani vzgojiteljice, saj so procesna načela 
zanjo tako samo usmerjevalci za izvedbo vzgojno-izobraževalnega procesa (prav tam).   
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2.1 STRUKTURIRANOST PROGRAMA OZIROMA KURIKULA 
 

M. Batistič Zorec (2004: 65) pojasnjuje, da je bistvena razlika med Kurikulumom za vrtce 
(1999) in Vzgojnim programom za vzgojo in varstvo predšolskih otrok (1979), da je nov 
Kuririkulum občutno bolj fleksibilen in odprt. Vzgojni program za vzgojo in varstvo 
predšolskih otrok je opredeljeval točno določene in obvezne cilje, metode in vsebine, med tem 
ko Kurikulum za vrtce nudi izbiro med »primeri dejavnosti«, vzgojiteljica pa lahko na podlagi 
lastne presoje v svoje delo uvede tudi drugačne oblike dela in vsebin (prav tam).  
 
V visoko strukturiranih programih se praviloma pojavlja direktivno vodenje vzgojiteljice, 
značilna je pasivnost otrok, pričakovano je, da je prevideni program docela izveden, obratno 
pa  nizko strukturirane kurikule opredeljuje vloga vzgojiteljice, ki nedirektivno spodbuja 
aktivno vključevanje otrok v načrtovanje, izvedbo in evalvacijo (Batistič Zorec, 2013). Od 
šestdesetih  let preteklega stoletja so bili v veljavi pretežno programi, ki do bili visoko 
strukturirani, otroke pa so »pripravljali« na šolo. K. Špoljar (1993, v Batistič Zorec, 2013) je 
videla izpeljavo vzgojno-izobraževalnih ciljev iz psihičnih funkcij, jedro vzgojno-
izobraževalnega procesa pa so predstavljale vsebine šolskih predmetov, ter temeljni pojmi 
različnih znanstvenih strok. M. O'Hagan in M. Smith (1993, v Batistič Zorec, 2013), sta kot 
ključno nalogo opredelili pomen vrtca kot varovalnega dejavnika pred poznejšim neuspehom 
v šoli. 
 
V praksi so prevladovali didaktično usmerjeni programi, ki so izhajali iz kritike tradicionalnih 
vrtcev, da naj bi preveč poudarjali igro, otrokove afinitete in zanimanje. Ti programi so 
poudarjali pomen natančnega in načrtnega poučevanja branja, jezika in matematike, 
prevladovala je skupinska metoda dela z enoznačnimi vnaprej pričakovanimi odgovori otrok 
(Dopyera in Dopyera, 1990, v  Batistič Zorec, 2013). Pričakovano je bilo, da otrok sodeluje, 
čemur je sledila pohvala, vzgojiteljice pa do otrok, ki niso pokazali zanimanja za delo, niso 
bile strpne. Tipičen primer didaktično usmerjenega programa, ki je bil v veljavi pri nas, je bil 
Vzgojni program za vzgojo in varstvo otrok (1979).  
 
V osemdesetih letih so se pojavile kritike didaktično usmerjenih programov. Tako so se 
pojavili bolj »odprti«, manj strukturirani programi (Špoljar, 1993, v  Batistič Zorec: 2013), 
»razvojno ustrezni« (Bredekamp, 1996) ter »k otroku usmerjeni« (Bruce, 1997, v  Batistič 
Zorec: 2013). Po mnenju L. Marjanovič Umek (2009) je predšolska vzgoja v slovenskih 
vrtcih v sedemdesetih in osemdesetih letih preteklega stoletja slonela na biologističnih 
razvojno-psihološko usmerjenih zasnovah otroštva. 
 
Po mnenju B. Kroflič in sodelavcev (2002) se tudi po sprejetju nacionalnega kurikula dogaja, 
da se vzgojiteljice čutijo negotove ob načrtovanju in izvajanju dejavnosti v vrtcu. Nekatere 
menijo, da je bilo nekdanjemu vzgojnemu programu lažje slediti, saj je bil izrazito 
strukturiran z vidika razdelitve na ozko opredeljena starostna obdobja, ki so vsebovala 
konkretno in zelo podrobno predpisane namene, vsebine, naloge in navodila za delo na 
posameznih vzgojnih področjih. 
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2.2 TEMELJNI POUDARKI ŽIVLJENJA IN DELA V VRTCU PRED IN PO 

IMPLEMENTACIJI KURIKULUMA ZA VRTCE 
 

Vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok (1979) je v smernicah za delo 
vzgojnovarstvenih organizacij (VVO) opredeljeval  načrtovanje življenja in dela v vrtcih, 
predpisoval delovni  načrt, izhodišča in vsebino za oblikovanje slednjega. Določal je načrt 
vzgojnega dela z otroki in nosilce načrtovanja dela.  
 
Ob oblikovanju konkretnega vzgojnega načrta je moral biti vrtec pozoren na upoštevanje 
starosti otrok, njihove potrebe in interese. V smernicah ni zaslediti vloge vzgojiteljice kot 
posameznice, temveč se je njena vloga »skrila« v terminu »VVO organizira« ... (prav tam).  
 
V svojih nalogah je vrtec imel določene programe vzgoje in varstva, ki pa so se med seboj 
razlikovali po številu in po razponu storitev. Časovno so se razlikovali po trajanju: celo leto 
ali v obliki krajšega programa. Izvajali so se v različnih delih dneva: samo dopoldne, samo 
popoldne ali izmenično (prav tam). Specifično je Vzgojni program za vzgojo in varstvo 
predšolskih otrok (1987) opredeljeval tudi način izvajanja različnih programov vzgoje in 
varstva. Otroci, stari do treh let, so lahko bili vključeni v varstvene družine, katerih osrednja 
skrb je bila varstvo otrok. V vrtcih so zagotavljali organizirano predšolsko vzgojo v t. i. 
dnevnih programih in programih priprave otrok na šolo.  
 
Že pred osamosvojitvijo Slovenje 1991. leta so se v področju predšolske vzgoje v slovenskem 
prostoru pojavile težnje po večji pluralizaciji, ki je temeljila na prepoznavi in upoštevanju 
načel Konvencije o otrokovih pravicah (1989), med katerimi sta tudi pravici o aktivni 
vključenosti in soodločanju otroka o stvareh, ki ga obravnavajo (Marjanovič Umek in Fekonja 
Peklaj, 2008: 26). Konceptualna zasnova Kurikuluma za vrtce je bila objavljena v Beli knjigi 
o vzgoji in izobraževanju v Republiki Slovenji (1996), ki je predvidela odprti kurikulum, ki 
bo usmerjen na razvijanje otrokovih potencialov, dosežkov, zmožnosti in spretnosti. 
Kurikulum za vrtce (1999) opredeljuje cilje kurikuluma za vrtce (prav tam: 10) ter načela, 
kako jih vpeljati v praksi (prav tam: 11-17). V poglavju, ki govori o otroku v vrtcu (prav tam: 
18-24), so zapisane ključne značilnosti razvoja in učenja v predšolskem obdobju, opredeljene 
so dnevno-rutinske dejavnosti, odnosi med otroki, otroki in odraslimi ter socialno učenje. 
Poudarjen je pomen prostora, ki je pomemben element kurikula in vloga sodelovanja vrtca s 
starši. Bistvena sprememba je tudi v načinu, kako vzgojiteljica organizira delo, saj njeno 
načrtovanje sloni na teoretičnih spoznanjih o razvojnih značilnostih otrok, na poznavanju 
procesa učenja v določenem obdobju ter na značilnostih  okolja, ki ga obdaja (Batistič Zorec 
in Hočevar, 2012). Kroflič (1999) meni, da je procesni pristop pri kurikularnem načrtovanju v 
predšolskem obdobju najbolj primeren, saj ne predvideva izključno doseganja zastavljenih 
ciljev, ampak uresničevanje procesnih načel. Tako je vzgojiteljica tista, ki sama določi, kako 
bo organizirala čas, prostor, izbrala metode in oblike dela ter opredelila vsebino.  
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2.3 OPREDELITEV STAROSTNIH OBDOBIJ IN PODROČIJ DEJAVNOSTI 
 

Vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok (1979) je v delu, kjer opredeljuje 
okvirne vsebine in naloge vzgojnega dela, določal starostno delitev in cilje predšolske vzgoje. 
Tako je predpisoval vsebine za delo z otroki starimi od 7 do 9 mesecev, od 10 do 12, od 13 do 
18 in 19 do 24 mesecev. Za tretje leto otrokove starosti so bili predvideni nameni za področja 
telesne, intelektualne, estetske vzgoje. Med tretjim letom in obdobjem do vstopa v šolo pa so 
otroci usvajali cilje iz področij telesne in zdravstvene vzgoje, intelektualne, glasbene, likovne 
in ritmično-gibalne vzgoje. V obdobju od 3. do 7. leta so bili pričakovani nameni in vsebine 
razdeljeni glede na starost v razponu enega leta (prav tam). 
 
Kurikulum za vrtce (1999) opredeljuje šest področij dejavnosti: gibanje, jezik, narava, družba, 
matematika in umetnost. Vsako izmed področij vsebuje cilje in primere dejavnosti za otroke 
od prvega (11 mesecev) do tretjega leta in za otroke od tretjega do šestega leta starosti (vstopa 
v šolo) ter vlogo odraslega. Kurikulum za vrtce (1999: 16) temelji na razvojno-procesnem 
pristopu in na načelu aktivnega učenja. Cilj je tako sam proces učenja, kjer ni pravilnih in 
napačnih odgovorov, ampak je pomembno spodbujanje in opolnomočenje otroka, da razvije 
lastne strategije razumevanja sveta, ki ga obkroža, lastnih načinov razmišljanja in izražanja, ki 
so značilni za njegovo razvojno obdobje.  
 

2.4 NAČRTOVANJE IN REALIZACIJA OZ. EVALVACIJA VZGOJNEGA DELA 
 
Vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok (1979) v prvem delu opredeljuje 
smernice za delo v vzgojno-varstvenih organizacijah. Slednje določajo način načrtovanja in 
izvedbo delovnih nalog, ki potekajo po delovnem načrtu. Delovni načrt je ključni dokument, 
ki med drugim opredeljuje vsebino dela v šolskem letu, organizacijo programov in pogoje za 
izvedbo teh. Pomembno vlogo v njem imajo cilji, ki uresničujejo širše družbene interese z 
vzgojnega področja in področja varstva otrok, delovni načrt pa zagotavlja, da proces poteka 
načrtovano, sistematično in organizirano. Iz načrta morajo biti razvidni vsebina, obseg, nosilci 
in roki za izvedbo ter opredeljen način spremljanja. Vzgojiteljice na podlagi letnih načrtov za 
delovna obdobja pripravijo tedensko in dnevno pripravo, v prvi pripravi načrtujejo vsebine in 
naloge, v dnevni pripravi pa določijo operativne smotre, razčlenijo načrtovane vsebine in 
naloge ter določijo oblike in metode vzgojnega dela. Vzgojiteljica mora tudi predvideti svojo 
aktivnost, aktivnost varuhinje in aktivnost otrok. Za načrtovanje so po Vzgojnem programu za 
vzgojo in varstvo predšolskih otrok (1979) kot nosilci opredeljene vzgojiteljice, vzgojiteljski 
zbor in ravnatelj. Slednji je odgovoren da pripravi osnutek in predlog delovnega načrta, 
predvsem pa mora skrbeti, da se opravijo analize opravljenega dela. »Ravnatelj je posebno 
odgovoren in zadolžen za uresničevanje delovnega načrta; neposredno je odgovoren, da v 
okviru svojih pristojnosti ukrepa tako, da zagotavlja realizacijo in organizira spremljavo 
izvajanja  delovnega načrta« (Vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok, 1979: 
11). 
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Kurikulum za vrtce (1999) vzgojiteljicam omogoča popolno avtonomijo pri izbiri globalnih in 
konkretnih ciljev, vsebini, metodah in oblikah dela. Poudarja pomen razumevanja vsakega od 
razvojnih obdobij kot pomembnega in ne kot pripravljalno obdobje za naslednje obdobje ali 
celo kot pripravo na šolo, kar kot problem pošolanja vrtca izpostavita M. Batistič Zorec in A. 
Hočevar (2012). Avtorici nadaljujeta, da je bistvenega pomena, da vzgojno-izobraževalni 
proces v vrtcu temeljiti na konkretnih primerih iz življenja, neposrednih izkušnjah otrok, na 
refleksiji doživetega, na oblikovanju otroku lastnih preprostih posplošitev, na njegovi notranji 
motivaciji, iskanju lastnih rešitev problemov, s katerimi se srečujejo in pridobivanju socialnih 
izkušenj. Pomembna načela Kurikuluma za vrtce (1999) so še omogočanje individualizacije 
ter možnost izbire in drugačnosti, kar otroku omogoča, da se opolnomoči za odločanje glede 
lastnih ravnanj in sprejemanje mnenj ter ravnanj drugih.  
 
M. Batistič Zorec in A. Hočevar (2012) poudarjata, da je evalvacija vzgojnega dela 
utemeljena že z Belo knjigo (1996), ki poudarja pomen evalvacije, kritične analize procesa in 
dosežkov otrok. M. Blaise in J. Nuttall (2011, v Batistič Zorec in Hočevar, 2012) pravita, da 
je nacionalni kurikulum ogrodje, ki vzgojiteljico vodi med procesom načrtovanja in 
vrednotenja, a hkrati pomeni, da imajo vzgojiteljice kljub enotnemu kurikulu različne načine 
dela. Nadaljujeta, da so vzgojiteljice v sodobnih kurikulih tiste, ki gradijo svojo  lastno 
»delovno teorijo« o tem, kaj kurikulum je in kako je implementiran v praksi. V procesu 
oblikovanja kurikuluma imajo izjemno vlogo kakovostne interakcije med otroki in odraslimi. 
 
Kurikulum za vrtce (1999: 10) v enem izmed ciljev opredeljuje večjo vlogo evalvacije 
vzgojno-izobraževalnega dela ter pomen kritičnega vrednotenja pri načrtovanju življenja in 
dela v vrtcu. Vsebinsko odprt dokument, ki je nizko strukturiran, omogoča vzgojiteljicam 
izbiro ciljev in zastavljenih dejavnosti v skladu z njihovo lastno strokovno presojo 
(Marjanovič Umek, 2009). Načela Kurikuluma za vrtce (1999), med njimi načelo kritičnega 
vrednotenja (evalvacije) in načelo razvojno-procesnega pristopa (prav tam: 16) pa 
deklarativno zastopata pravico otroka do  izražanja svojega mnenja glede stvari, ki se jih 
dotikajo, pri čemer so to mnenje odrasli dolžni spoštovati (Konvencija o otrokovih pravicah, 
1989).  
 

2.5 SODELOVANJE MED VRTCEM IN DRUŽINO 
 

V preteklosti so vrtci prepoznali smisel sodelovanja s starši predvsem zaradi načela 
poenotenja družbene in družinske vzgoje (Vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih 
otrok, 1979), ključni element pa je bilo tudi enotno ravnanje družine in vrtca na področju 
oskrbe, nege in vzgoje otrok. Z vidika sodelovanja s starši so prevladovale formalne oblike 
sodelovanja, odnos vrtca do staršev pa je bil paternalističen, značilno pokroviteljski (Devjak 
in Berčnik, 2018: 94).  
M. Batistič Zorec (2004: 67) nasproti paternalističnemu odnosu izpostavlja pravice staršev, 
zapisane v Kurikulumu za vrtce (1999: 15). Starši imajo tako možnost pridobiti informacije o 
njihovih pravicah in odgovornostih, pisna in ustna obvestila o programih v vrtcih morajo biti 
javno dostopna. Otroka lahko postopno uvajajo v vrtec, pred tem imajo pred vstopom 
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možnost podrobnega pogovora o otroku, pravico imajo sodelovati pri načrtovanju življenja v 
vrtcu in aktivni udeležbi v oddelku.  
T. Devjak in S. Berčnik (2018: 187) tak odnos poimenujeta partnerski model sodelovanja med 
vrtcem in starši. Opisujeta ga kot odnos med omenjenima akterjema, kjer si odgovornost in 
moč medsebojno delita, izkazuje se naklonjenost, cilji se postavljajo in v nadaljevanju 
izvedejo skupno. V omenjenem odnosu je izjemno pomembno, da obe strani podpirata 
dvosmerno komunikacijo, se medsebojno spoštujeta, odločitve sprejemata na podlagi 
dogovora ter da si delita odgovornost in se dopolnjujeta pri delu z otrokom, tako v vrtcu kot 
doma (prav tam: 188). Avtorici nadaljujeta, da je tak odnos mogoče doseči, če vzgojiteljica na 
starše ne gleda kot na problem, ampak kot na ključne partnerje v vzgojno-izobraževalnem 
procesu. 
 
T. Devjak (2012, v Devjak in Berčnik, 2018: 101) pravi, da so v vrtcih s konceptom Reggio 
Emilia, s svojimi skupnimi projekti ter s sodelovanjem med vrtcem, starši in lokalno 
skupnostjo dokazali, da je partnerstvo mogoče. Najpomembnejše dejstvo ob tem pa je, da se v 
spodbudnem in prijetnem okolju dobro počutijo tako otroci kot vzgojiteljice, ne nazadnje pa 
tudi družine otrok in lokalna skupnost.  
 

3 PROCESNO RAZVOJNI PRISTOP IN AKTIVNO UČENJE 

M. Batistič Zorec (2010: 70–71) pravi, da je bilo načelo aktivnega učenja prisotno že v teoriji 
Marije Montessori, nato pa je prepoznano pri Piagetu in Vigotskem, ki v razlagi o razvoju 
mišljenja pravita, da otrok informacije iz okolja aktivno predeluje. Načelo aktivnega učenja 
temelji na domnevi, da otrok svoje razumevanje in znanje izgrajuje sam.  
 
V Kurikulumu za vrtce (1999: 16) načelo aktivnega načela vzgojiteljice obvezuje k 
oblikovanju spodbudnega učnega okolja, ki izhaja iz vzgojiteljičinega načrtnega in 
nenačrtnega usmerjanja, kot tudi iz lastnih pobud otroka. Otroka spodbuja k uporabi različnih 
načinov pri iskanju odgovorov na vprašanja, ki jih zanimajo, ob tem pa jim ob upoštevanju 
individualnih potreb in interesov omogočajo verbalizacijo in druge načine izražanja.  
 
Načelo razvojno-procesnega pristopa (prav tam) poudarja, da je učenje proces, ki ne daje 
izključne veljave le »pravim« odgovorom, ampak samemu procesu, ki pri otroku povzroči 
razvoj različnih strategij razmišljanja, dojemanja in verbalizacije.  
 

3.1 POGLED NA RAZVOJ IN UČENJE OTROKA Z VIDIKA RAZVOJNO-

PSIHOLOŠKIH TEORIJ 
 

V Kurikulumu za vrtce (1999: 18) je v poglavju Razvoj in učenje otroka zapisano: 
»Poznavanje otrokovega razvoja predstavlja pomemben okvir za oblikovanje koncepta 
predšolske vzgoje v vrtcu, saj so strokovnjakom, ki se ukvarjajo s pripravo kurikula za 
predšolske otroke, pomembni, kot so: Ali v kurikulu vidimo (prepoznamo) otroka?, Ali 
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vidimo otroka kot aktivnega in kompetentnega v rasti, razvoju in učenju? In seveda vprašanje, 
ki sledi: Na kaj opreti poznavanje otrokovega razvoja? Ali obstaja ena sama stroka, teorija ali 
iz nje izpeljane smeri oz. šole, s pomočjo katerih lahko enako dobro razložimo razvoj vseh 
psihičnih procesov in njihovo vpetost v temeljna načela predšolske vzgoje v vrtcu? Odgovor 
je ne, pa vendarle je skozi različne teoretske okvire moč prepoznati nekatere skupne 
zakonitosti o otrokovem razvoju in skupna načela predšolske vzgoje«. 
 
V obdobju razvoja predšolske vzgoje sta se pojavili dve nasprotni usmeritvi. Prva poudarja 
pomembnost načrtnega, sistematičnega in potemtakem učinkovitega učenja, druga pa 
izpostavlja potrebo otrok po otroštvu brez skrbi in z veliko igre (Batistič Zorec in Krnel, 
2009: 48). V sodobnem obdobju dajejo strokovnjaki iz področja predšolske vzgoje prednost 
kognitivnim teorijam pred behaviorističnimi (Batistič Zorec, 2013). Ob tem največkrat 
navajajo Piageta, Vigotskega, Brunerja, M. Donaldson, Gardnerja idr. (prav tam). Skupne 
značilnosti kognitivnih teorij so: aktivna vloga otroka med pridobivanjem in konstrukcijo 
znanja, kvalitativna razlika v mišljenju otrok v različnih razvojnih obdobjih in razlike med 
enako starimi otroki, pomen optimalnega obdobja za učenje določene spretnosti, notranja 
motivacija otroka za reševanje problemov (prav tam). Thomas (1992, v Batistič Zorec, 2014: 
67) pravi, da je bilo Piagetovo pojmovanje otroka usmerjeno v »povprečnega« otroka 
določene starosti ter da ni bil usmerjen v individualne razlike. E. Bahovec (1984, v Batistič 
Zorec, 2014: 66) pa meni, da je Piaget upošteval le interakcijo med posameznikom in fizičnim 
okoljem, prezrl pa je pomen učenja v povezavi s socialnim okoljem. V devetdesetih letih 
preteklega stoletja so začeli na področju predšolske vzgoje poudarjati sociokulturne teorije 
otrokovega razvoja. Vigotski je postavil temelje »socialno-zgodovinski teoriji kognitivnega 
razvoja« (Batistič Zorec, 2014: 67). Zagovarjal je, da ima dednost vpliv na razvoj približno 
prvi dve leti življenja, kasneje pa na posameznikov razvoj vpliva predvsem kultura (prav 
tam). Vigotski (1978, v Marjanovič Umek, 2009) je utemeljeval, da je razvoj otroka pogojen z 
usvajanjem vedenj in mišljenja v njegovem kulturnem okolju, kar se dogaja ob interakciji in v 
dialogu med otrokom in odraslo osebo. Izpostavil je pomembno vlogo bogatega simbolnega 
okolja, pogost pogovor in senzibilno komunikacijo med odraslim in otrokom. Menil je, da 
mora biti okolje bogato z otrokom primernimi knjigami, zagovarjal je pomen skupnega branja 
ter vključevanja in spodbujanja odraslega pri simbolni igri, učenje in poučevanje pa naj bi 
potekalo v območju bližnjega razvoja otroka. Poudarjal pa je tudi veliko in pomembno vlogo 
otrokove vrstniške skupine. Vigotski (prav tam) je dajal zelo velik pomen razvoju govora, ki 
otroku omogoči prehod iz konkretne na predstavno raven.  
 

3.2 AKTIVNO UČENJE 
 

V konceptu »razvojno ustrezne prakse« (Bredekamp, 1996) poudarjajo, da mora načrtovanje 
kurikula temeljiti na opazovanju in beleženju interesov, močnih točk in razvojnega napredka 
vsakega otroka. Poudarjeno je učenje kot proces, zato je pomembno da vzgojiteljica pripravi 
vzpodbudno okolje, v katerem lahko otroci raziskujejo. Pomembno je, da upošteva sodobna 
spoznanja glede učenja otrok ter se izogne formalnemu poučevanju. Zelo pomembna je 
bogata ponudba aktivnosti; pri načrtovanju in implementaciji teh sodelujejo tudi otroci. 
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Pomembno je, da imajo otroci dovolj časa za raziskovanje ob aktivni udeležbi v dejavnostih 
(Batistič Zorec, 2004).  
 
Učenje na podlagi izkušenj je način učenja, ki poskuša povezati neposredno izkušnjo 
(doživetje),  percepcijo (zaznavo), spoznanje (kognicijo) in dejavnost (akcijo) v enotno celoto 
(Lepičnik – Vodopivec, 2006: 37). Otroci imajo prirojeno željo po raziskovanju, zastavljanju 
vprašanj, iskanju odgovorov o pojavih in stvareh, ki zbujajo njihovo radovednost. Ob 
reševanju problemov pa oblikujejo nove načine poskušanja. Z aktivnim učenjem oblikujejo 
novo znanje, do katerega pridejo ob neposredni izkušnji ter skozi razmišljanje razvijejo nove 
oblike razumevanja sveta okoli sebe (Hohmann in Weikart, 2005: 5). Aktivne oblike 
vključevanja otrok neposredno vplivajo na oblikovanje predšolskega kurikula (prav tam).  
 
B. Marentič Požarnik (2003: 12) pojasnjuje, da je kakovostno učenje tako imenovano aktivno 
učenje, ki naj bi pomenilo učenje na višji stopnji. Avtorica zagovarja, da je učenje bolj 
uspešno takrat, ko je podvrženo samostojnemu raziskovanju in razmišljanju, povezano s 
premišljeno komunikacijo z okolico, z oblikovanjem in revidiranjem hipotez. Znanje, 
usvojeno na tak način, pomaga razumeti delovanje sveta okoli sebe, daje trajnejše zanje in 
pomaga smiselno posegati v svet, ki nas obkroža (prav tam). Poudarja, da učenje na opisani 
način ne pomeni več transmisijskega, ampak transakcijski način prenosa smiselno prenesenih 
znanj in spoznanj med učiteljem in učenci ter učenci med seboj. Posledično proces privede do 
transformacije – spremenjenih interpretacij o svetu ter do sprememb pri posamezniku in 
njegovi osebnosti (prav tam).  
 
High/Scope kurikulum (Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 2004: 234) pravita, da aktivno 
učenje izvira iz otrokove notranje motivacije in ni »podano« oziroma »posredovano« s strani 
vzgojiteljice. Širec (2008: 40) pa pravi: »Aktivno učenje je podlaga za popoln razvoj 
človekovih sposobnosti. Učenje je najučinkovitejše tam, kjer so zagotovljene razvojno 
primerne učne situacije«. 
Fleer in Richardson (2004, v Rutar, 2013) pravita, da je z vidika sociokulturnega pristopa 
pomembno: 

− Učenje se zgodi v kontekstu in v sodelovanju, ni konstrukcija posameznika. 

− Med sodelovanjem otrok pridobiva izkušnje, na podlagi soodločanja opredeli 
stopnjo pomembnosti in skladnost svojih vrednot z vrednotami okolja – vrstniške 
skupine. 

− Učenje ni izkušnja posameznika, temveč je zanj značilna kulturna pogojenost. 

− Učenje se odvija na odnosni ravni. 

Kroflič (2001: 17) pravi, da je Konvencija o otrokovih pravicah (1989) najpomembnejši 
normativ, ki mora predstavljati izhodišče pri načrtovanju kurikulov. Pavlovič (1996, v Devjak 
in Berčnik, 2018: 106) pojasnjuje, da sloni koncept o otrokovih pravicah na teoriji 3P: 
»protection, provision, participation« (prav tam). Poleg potrebe in pravice otroka po zaščiti in 
oskrbi poudarja tudi pravico in potrebo po soudeležbi v vzgojno-izobraževalnem procesu 
oziroma opolnomočenju (prav tam).  
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Že Dewey (1992, v Devjak in Berčnik, 2018: 11) je opredelil, da sta pri vzgoji pomembna 
»načelo« in »interes« (prav tam). Opozarjal je na pomembno vlogo izkušenj, ki jih 
posameznik pridobi na podlagi interakcije z okoljem in osebnostnih značilnosti, slednje pa so 
kot take izjemno pomembne za poznejše vključevanje otroka v socialno in fizično okolje 
(Devjak in Berčnik, 2018: 11–12).  
 
Otroci se učijo po načelu transformacije znanja, ko na podlagi socialnih interakcij v okolju, ki 
jih obdaja, pridobivajo znanja, razvijajo spretnosti in spreminjajo navade. Poleg navedenega 
pa se dogaja tudi proces spreminjanja osebnosti otrok. Svoje znanje pridobivajo ob 
interpretaciji novih informacij, ki jih skušajo razumeti, ovrednotiti in vključiti v obstoječe 
miselne sheme (Jurčević Lozančić, Seme Stojnović in Vidović, 2008). 
 

3.3 KOMPETENTNI OTROK 
 
Kirby, Lannyon, Cronin in Sinclair (2003) pravijo, da v zgodovini zasledimo, da otroci niso 
bili priznani kot skupina, ki bi imela svoje pravice. Njihovo vlogo so opredelili kot del 
družine oziroma skupnosti in kot »objekt oskrbe«. O tem, kaj je zanje dobro, so odločali starši 
in vzgojitelji, ki so tudi prevzeli tolmačenje njihovih potreb, želja in zahtev. O tem, kaj si 
otroci dejansko želijo ali potrebujejo, se niso veliko spraševali.  
 
M. Batistič Zorec (2009: 37) meni, da pristop Reggio Emilia poudarja podobo kompetentnega 
otroka, ki je ustvarjalec lastne socializacije, ki jo sooblikuje v sorazmerju z vrstniki in 
odraslimi. Ob tem oblikuje svojo lastno identiteto. Avtorica omenja, da so otroci zmožni več, 
kot jim odrasli velikokrat pripisujemo.  Thornton in Brunton (2007, v Batistič Zorec, 2009: 
41) pravita, da otroke lahko opišemo kot radovedne, dovzetne, navdušenja polne in željne 
komunikacije z drugimi. Zagovarjata, da ima vsak otrok številne potenciale. Malaguzzijev 
(1993, v Batistič Zorec, 2009: 41) pogled na otroka in njegove zmožnosti  je optimističen. 
Poudarja, da se moramo namesto poudarjanja šibkosti in nezmožnosti pri otroku usmeriti v 
zavedanje njihove velike moči in zmožnosti, da so aktivni in dejavni ter da se izražajo na 
različne načine.  
 

3.4 VLOGA OTROKA V KURIKULUMU  
 

B. Kroflič in sodelavci (2002) poudarjajo, da cilj v predšolskem obdobju niso pravilni in 
nepravilni odgovori, pač pa sam proces učenja. Skozi spodbudno učno okolje naj se pri otroku 
razvijajo različne strategije  in pripomočki za iskanje rešitev in odgovorov, uči naj se rabe 
jezika v raznolikih situacijah in drugih načinov izražanja. Predšolski otroci se učijo ob 
socialnih interakcijah z odraslim in sovrstniki. Ob tem preizkušajo, opazujejo, posnemajo, 
komentirajo dejavnost, sprašujejo in poslušajo, se dogovarjajo in razrešujejo medsebojne 
konflikte (Batistič Zorec, 2013).  
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Razvojno-procesni pristop na eni strani poudarja pomen vzgojiteljičinega poučevanja in na 
drugi otrokovega učenja. Izvedljiv je ob domnevi, da vzgojiteljico in otroka zvabi v 
obojestransko komunikacijo, ki spodbuja razumevanje, kritično presojo, aktivno vključenost 
ter omogoči dovolj časa za opazovanje in spodbujanje otrokovega razvoja ter napredka 
(Kroflič, 2001: 13). 
 
Pediček (1992, v Devjak in Berčnik, 2018: 11) pravi, da ima vzgoja kot taka antropološko-
socialni in družbeno-zgodovinski pomen, saj pomeni »inter- in transdisciplinarni nauk o tem 
življenjsko-akcijskem področju«.  
 
J. Lepičnik – Vodopivec (2006: 37) pravi: »Izhodišče kurikulov, ki so  orientirani celovito, je 
vzgoja, ki temelji na spodbujanju kompetentnosti otrok v komunikaciji in interakciji z 
okoljem. Pri tem so izjemnega pomena premišljeni situacijski pogoji, ki otrokom omogočajo 
učenje s pomočjo izkušenj«. 
 

3.5 POMEN IGRE ZA UČENJE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 
 

Igra je v predšolskem obdobju prevladujoča dejavnost otroka. V njej išče načine za 
vzpostavljanje stika z okoljem, ki ga obkroža in  vanjo vnaša spremembe na podlagi svoje 
fantazije. Nanjo močno vplivajo subjektivni interesi, želje in čustva otroka. Z igro otrok išče 
načine, kako se soočiti s svojimi interesi, kako zadovoljiti svoje potrebe in želje ter upravljati 
s svojimi še ne zadosti razvitimi sposobnostmi. Igra otroka tako ne umika od realnega 
življenja in dela, ampak ga, ravno obratno, v življenje uvaja in ga zanj pripravlja (Devjak in 
Berčnik, 2018: 121).  
 
Otrok se igra z namenom, da bi osmislil svoje življenje. Igra, ki je organizirana v spodbudnem 
okolju, ima vse bistvene sestavine aktivnega učenja: za manipulacijo s predmeti ima 
pripravljene primerne materiale, sprejemati mora odločitve, kje se bo igral, kdo bo njegov 
partner v igri, kako bo potekala. Med igro otrok uporablja govor in ostale sporazumevalne 
veščine. Pri oblikovanju spodbudnega okolja in tudi morebitnih intervencij je zelo pomembna 
tudi vloga odraslega (Hohman in Weikart, 2005: 59).  
 
Igra reflektira otrokovo duševno stanje, telesne zmožnosti, kulturno stopnjo njegovega 
socialnega okolja in raven socialne razvitosti. Med igro se pokažejo njegovi interesi in želje, 
ki se izoblikujejo na podlagi njegovih čustev (Devjak in Berčnik, 2018: 121). 
 
M. Hohmann in Weikart (2005: 59) pravita, da je potrebno opazovati kompleksnost pri 
otrokovi igri, saj se pri otrocih med njo dogajajo spremembe. T. Devjak in S. Berčnik (2018: 
135) menita, da so izkušnje, pridobljene med igro, podlaga procesom primerjanja, presojanja, 
sklepanja, oblikovanja pojmov, učenju mišljenja ter reševanja težav. Med igro se sooča s 
sovrstniki, se uči strpnosti, obzirnosti, razvija občutek za sodelovanje in razvija zmožnost 
sprejemanja različnih vlog.  
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4 NAČRTOVANJE IN EVALVACIJA VZGOJNEGA DELA 

4.1 NAČRTOVANJE VZGOJNEGA DELA  
 

Starši imajo pravico vzgajati otroka po svojih načelih, védenju in lastnem občutku, vzgojitelj 
in učitelj pa je tisti, ki mora razumeti svoje poslanstvo, vzgojo pa načrtovati (Peček Čuk in 
Lesar, 2011: 10). Nemogoče je, da bi se popolnoma izognil subjektivnemu odzivu pri svojem 
delu, vendar to poklicnega pedagoga ne odvezuje, da svoja ravnanja preučuje in skuša 
razumeti nezavedne mehanizme. Vsak vzgojitelj mora sam ugotoviti, kako se je sposoben 
približati otroku, analizirati svoje delo in poiskati rešitve (prav tam). Poznavanje teorije je 
bistveno za obvladovanje prakse, vendar pa je ob tem treba upoštevati svojevrstnost in 
individualnost učitelja, vzgojitelja in otroka. Podobno se dogaja tudi pri prenosu praktičnih 
izkušenj, ki jih ni mogoče prenašati iz enega primera na drugega. Ljudje smo namreč različni, 
tako vzgojitelj kot otrok imata različne potrebe in potrebujeta različne spodbude (prav tam).  
 
M. O'Hagan in M. Smith (1993 v Batistič Zorec in Prosen, 2017) menita, da je osnova pri 
načrtovanju in evalvaciji izhajanje iz interesov in potreb  otroka. Pravita, da morata biti obe 
dejavnosti skrbno načrtovani, a ne togo zastavljeni. Vzgojitelji morajo biti pripravljeni 
spreminjati svoj formalni načrt, saj se ob reflektiranju dejavnosti lahko pokažejo odstopanja 
od prvotno zastavljenega načrta, zaradi otrokovih individualnih značilnosti in razvojne 
stopnje. K. Špoljar (1993, v Batistič Zorec in Prosen, 2017) pravi, da je nujno poznati njegovo 
socialno okolje, »vsakodnevno realnost otrokovega sveta«, njegov »življenjski kontekst« (pav 
tam).  
 
Načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega izpopolnjevanja 
(Kurikulum za vrtce, 1999: 15) strokovne delavce zavezuje k timskemu načrtovanju in 
izvajanju znotraj oddelka, med oddelki in znotraj vrtca. A. Polak (2009: 77) pravi, da je v 
oddelku vrtca naloga strokovnih delavcev v timu spremljanje, dokumentiranje in sistematična 
pisna refleksija, kar predstavlja podlago timskega načrtovanja, izvajanja dejavnosti in 
evalvacije dela. Cohen, Stern in Balaban (1997, v Rutar, 2013) so opredelili vlogo vzgojitelja 
v dveh ključnih točkah, to sta izvajanje oziroma delo ter refleksija. 
 
M. Batistič Zorec (2004: 69) pravi, da izhodišče načrtovanja predstavlja otrok s svojo 
realnostjo, problemi, ki ga pestijo, željami, ki jih ima ter zanimanji. Pri načrtovanju 
formalnega načrta, ob izvedbi in evalvaciji mora biti ravno zato vzgojiteljica fleksibilna in 
zmožna spreminjanja lastnih pogledov in predvsem formalnega načrta. Načrtovanje kot tako 
mora biti osmišljeno in skrbno načrtovano, pa vendar mora zajemati realnost otrokovega sveta 
in poznavanje njegovega življenjskega konteksta (Špoljar, 1993, v Batistič Zorec, 2004: 69). 
S. Bredekamp (1996) meni, da mora koncept »razvojno ustrezne prakse« pri načrtovanju 
kurikula temeljiti na opažanjih in zapisih vzgojiteljic o močnih področjih in razvojnem 
napredku pri vsakem izmed otrok. Glede na to, da je učenje pojmovano kot interaktivni 
proces, je naloga vzgojiteljice priprava spodbudnega okolja, kjer so ponujene raznolike bogate 
aktivnosti, ki otroke spodbujajo k raziskovanju, pri načrtovanju in implementaciji teh pa 
sodelujejo tudi otroci (Batistič Zorec, 2004: 69).  
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A. Polak (2012: 44) poudarja pomen timskega načrtovanja, ki ne predstavlja izključno 
izhodišča za dobro vzgojno-izobraževalno delo, temveč je naravnano tudi na posameznika. 
Omogoča načrtovanje individualiziranih vzgojnih programov, spremljanje razvoja in 
napredka posameznega otroka ter soočanje z morebitnimi otrokovimi težavami. Kot bistveno 
komponento timskega načrtovanja avtorica izpostavlja čas, ki ga je po njenem mnenju treba 
vnaprej opredeliti, a vseeno omogočiti dovolj fleksibilnosti v primeru drugih nenapovedanih 
dogodkov. Pri timskem načrtovanju A. Polak (2012: 14) izpostavlja: 

− izvesti ga je možno na več ravneh (ožji tim, širši tim, celotni vrtec), 

− opredeliti je treba bistvene cilje na kognitivnem, socialno-čustvenem in vedenjskem 
področju, 

− zapisati moramo pričakovane učinke izvajanja timskega dela, 

− ideje tima so last vseh članov tima, 

− evalvacija preteklega dela omogoča izbor strategij dela z otroki (ob tem vzgojiteljice 
izhajajo iz preteklih izkušenj in napak), 

− med procesom timskega načrtovanja je smiselno pisno oziroma ustno reflektirati način 
komunikacije, dogajanja v timu, morebitne težave in rešitve teh ter zapisati končne 
odločitve in dogovore, kar omogoča večjo verjetnost, da bodo dogovori pravilno 
interpretirani in izvedeni. 
 

4.2 VREDNOTENJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA 
 

Vprašanje evalvacije oziroma vrednotenja pedagoškega dela se metodološko začne z 
definicijo kakovosti. Ob tem se sprašujemo, kaj pomeni kakovost in kaj jo določa. Definiranje 
je odvisno od tega, kakšna so stališča in potrebe ljudi in institucij, ki so vključene v njeno 
presojo. V sferi predšolske vzgoje so to lahko strokovno osebje, otroci, starši, lokalna 
skupnost, strokovnjaki za področje predšolske vzgoje in drugi (Jurčević Lozančić, Seme 
Stojnović in Vidović, 2008).  
 
Evalvacija v zgodnjem otroštvu vključuje glas otroka, brez tega segmenta je kakovostna 
evalvacija v predšolskem obdobju nemogoča (Sheridan in Pramling Samuelsson, 2001).  
 
Timska evalvacija zajema vrednotenje doseženih vzgojno-izobraževalnih ciljev, npr. v 
kolikšni meri smo jih dosegli, ali so bile upoštevane individualne značilnosti otrok, ali jih 
nismo dosegli in zakaj ne. Evalviramo metodično-didaktične pristope, ki smo jih uporabili, 
načine uporabljene motivacije otroka ali skupine, izpolnjevanje predvidene individualizacije 
ter skupinskih interakcij ob izvajanju v timu. V evalvacijo je smiselno vključiti tudi ostale 
odrasle, tako pedagoški kot nepedagoški kader v vrtcu in predvsem otroke, ki so aktivni 
soudeleženci v procesu timskega izvajanja. Slednji vrednotijo, kako so bili motivirani za delo, 
delež in videnje osebnih spoznanj, vključenost v proces učenja in kaj so se ob tem naučili. 
Pomembno je predvsem, da se jim omogoči dovolj časa, da lahko svoje ideje, hipoteze in 
teorije ob dokumentaciji in materialu, ki so ga zbrali, komentirajo in pojasnjujejo lastne 
poglede na svoje učenje (Edwards, 2003, v Polak, 2009).  
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Pri uporabi učno-ciljnih in učno-snovnih pristopov se poudarjajo predvsem načrtovanje 
vzgojnega dela in preverjanje znanja ali drugih zastavljenih ciljev pri otrocih, sodobni 
koncepti, ki temeljijo na razvojno-procesnem pristopu in bolj poudarjajo kritično vrednotenje 
oziroma evalvacijo dogajanja v vrtcu, ki predstavlja tudi izhodišče za nadaljnje načrtovanje 
vzgojnega dela. Evalvacijo opravi vzgojiteljica, v njej pa lahko sodelujejo tudi drugi: otroci, 
njihovi starši, sodelavke in sodelavci itn. Pomen evalvacije, kot pomembnega dejavnika 
kakovosti predšolske vzgoje, zagovarja večina sodobnih konceptov predšolske vzgoje 
(Batistič Zorec, 2013). Strokovna delavca v oddelku otroke sistematično opazujeta, razlagata 
in analizirata dejavnost otrok in njihove medsebojne odnose. Probleme vsebinsko in 
situacijsko vrednotita iz različnih zornih kotov. Pedagoška dokumentacija nastaja ob 
spremljanju, beleženju, dokumentiranju in pisni refleksiji med samim pedagoških delom 
(Polak, 2009: 78). Ducket (2001, v Polak, 2009: 79) poudarja, da je v predšolskem obdobju 
najpomembnejše spodbujati komunikacijo med otroki, naučiti in spodbuditi jih k uporabi 
ustvarjalnih pristopov ob reševanju problemov. Tako je pomembno, da jih podpremo ob 
razvijanju komunikacijskih spretnosti in domišljije ter izmenjavanjem njihovih zamisli. Ob 
budnem spremljanju delovnega procesa, v katerega je vključen otrok, tako Duckett (2001, v 
Polak, 2009: 79) postavi »novo razumevanje« in »nove odnose« kot ključni cilj v učenju v 
predšolskem obdobju.  
 
Za zavedanje lastnih čustev in čustvovanja, pozneje pa tudi čustev drugih ter nato refleksije 
čustvenih stanj tako posameznika kot tudi drugih – sovrstnikov, je pomembno, da otroku 
damo možnost, da komentira, izraža svoje tendence, dejanja, navade (Čotar Konrad, 2011, v 
Rutar, 2013). 
 
Otroke je treba opogumljati in uriti h kolektivnemu dogovarjanju in delovanju v vseh delih 
skupnega življenja. Opolnomočiti jih  je potrebno pri prepoznavi in reševanju problemov, ter 
jih spodbujati k doživljanju veselja ob uspehih, ki so nastali na podlagi medsebojne 
interakcije (Jurčević Lozančić, Seme Stojnović in Vidović, 2008). 
 
Vzgojiteljica, ki je v skladu s Kurikulumom za vrtce (1999) dolžna opravljati nenehno 
evalvacijo svojega dela, se lahko orientira z naslednjimi smernicami (Jurčević Lozančić, 
2005: 52): 

− Ali uporabljam introspekcijo – kritično analiziram dogajanje? 

− Za svoje odločitve sprejmem odgovornost ali jo prelagam na druge? Priznam svoje 
napake? 

− Sprejemam nove zamisli? Iščem informacije, ki so lahko v nasprotju z mojim 
dosedanjim pogledom na vzgojno-izobraževalni proces? 

− Razmišljam o dogodkih tudi s perspektive ostalih udeležencev – sodelavk, otrok, 
staršev …? 

− Ali za svoja vedenja in odzive ostalih udeležencev iščem alternativne razlage? 

− Svoje delo vrednotim z ustreznimi dejstvi? 

− So kriteriji pri vrednotenju mojega dela etično in pedagoško ustrezni? 
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Kritična presoja in premislek vzgojiteljice o lastnih načinih dela poveča uporabnost znanja in 
izkušenj, ki jih je pridobila s prakso. Ob tem se kritično sooči z analizo možnih napak v 
ravnanju in vrednotenju, napreduje pri osveščanju implicitnih pedagoških teorij, kar jo 
opolnomoči za odličnost pri sprejemanju primernih odločitev pri njenem delu, ki se dotikajo 
ravnanj z otroki (Jurčević Lozančić, Seme Stojnović in Vidović, 2008).  
 
 
Kroflič (2001: 23-24) opozarja, da je Kurikulum za vrtce oblikovan na način, da izključno 
neposredno prepisovanje vzgojnih ciljev še ne pomeni kakovostnega načrtovanja na 
izvedbeni, to je operativni ravni. Temeljna načela vzgojiteljico usmerjajo kot splošni napotki, 
ki ji predstavljajo vodilo za ustrezno odbiranje vsebin in metod dela. Med drugim je 
vzgojiteljica izrecno odgovorna za kritično evalvacijo lastne dejavnosti. Avtor pojasnjuje, da 
Kurikulum za vrtce (1999) ne določa oblike operativnih priprav, tako kot ne odreja načina 
oziroma metod evalviranja vzgojnih dejavnosti. Razlaga, da je neposredna odločitev o izboru 
oblik in metod dela in tudi načina evalviranja v domeni avtonomnega odločanja vsake 
posamezne vzgojiteljice.  
 

4.3 RAZISKAVE O NAČRTOVANJU,  IZVAJANJU IN EVALVACIJI VZGOJNEGA 

DELA 
 

M. Batistič Zorec in S. Prosen (2017) navajata starejšo raziskavo M. De Batistič (1990), kjer 
se je izpostavilo, da vzgojiteljice niso videle koristi v zapisovanju opažanj, ampak, da so jih 
zapisovale, ker se je to od njih zahtevalo.  
 
B. Kroflič in sodelavci (2002) v svoji študiji ugotavljajo sicer visok odstotek strinjanja 
vzgojiteljic z ravnanji, ki so v prid  razvojno-procesnem pristopu v nasprotju s transmisijskim 
modelom učenja v vrtcu. Hkrati pa nekateri odgovori kažejo, da večina praktičnih ravnanj 
vzgojiteljic ni skladna z razvojno-procesnim načinom dela. Vzgojiteljice, vključene v študijo, 
so namreč med kazalnike kakovosti sprotno evalvacijo vzgojno-izobraževalnega dela uvrstile 
na najnižje mesto po pomembnosti (prav tam). 
 
Izsledki raziskave S. Sheridan in I. Pramling Samuelsson (2001), opravljeni na vzorcu 
skupine devetintrideset petletnih otrok, kažejo, da kakovostna evalvacija brez vključenih 
otrok ni mogoča. Otroci so odgovarjali o tem, kaj si želijo, da bi lahko počeli, če bi o tem 
odločali popolnoma samostojno, ali vzgojiteljica ve, kaj oni želijo. Med intervjuji so jih 
spraševali, kdo odloča o tem, kaj bodo počeli ter kje lahko odločajo več – v vrtcu ali doma. 
Odgovori otrok so sporočali, da v zelo kakovostnih vrtcih otroci lahko z utemeljevanjem, 
argumentiranjem in tudi s pogajanjem dosežejo dogovor o tem, kdaj se bodo igrali, kaj in 
kako. Otroci, ki obiskujejo tako imenovane visoko kakovostne vrtce, kjer se je oblikovala 
težnja k čim večji participaciji otrok, so sicer povedali, da doma lahko odločajo o več stvareh, 
a so hkrati argumentirali, da sta doma na primer samo dva otroka, da jih je v vrtcu več, da 
imajo doma več igrač glede na število otrok, da pa se v vrtcu učijo, kako igrače deliti in se 
dogovarjati o zanje pomembnih stvareh. V vrtcih, ki so jih v raziskavi opredelili kot nizko 
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kakovostne, sta avtorici prišli tudi do zaključka, da je otrokom zelo redko dana možnost, da 
sploh sprejemajo odgovornost za kar koli.  
 
M. Batistič Zorec in A. Hočevar (2012) sta predstavili rezultate raziskave, kako so 
spremembe v slovenskih vrtcih vplivale na načrtovanje in evalvacijo. Četrtina udeleženk 
raziskave je povedala, da načrtuje po vsebinskih tematskih sklopih, tedensko jih načrtuje slaba 
četrtina in približno petina uporablja dnevne priprave na delo. Med tistimi, ki so izbrale 
odgovor, da ne morejo odgovoriti, kar zajema kar tretjino anketiranih, je po mnenju avtoric 
verjetno veliko število takšnih, ki ne dajejo prednosti zapisovanju. Na vprašanje, kaj zajema 
njihova priprava na delo, so skoraj vse anketiranke odgovorile, da v pisni pripravi zapišejo 
področja dejavnosti, približno dve tretjini jih opredeli medpodročne dejavnosti ter polovica 
igro. Približno petina anketirank opredeli dnevno-rutinske dejavnosti ter načrtuje prehode med 
dejavnostmi, desetina je svoj odgovor opredelila pod »drugo« in sicer so navedle, da 
načrtujejo delo s starši, jutranji krog in individualizacijo. Sodelovanje med vzgojiteljico in 
pomočnico vzgojiteljice je polovica anketirank uvrstila pod kategorijo, da vedno načrtujeta 
skupaj, dve petini udeleženk je poudarilo, da vzgojiteljica pripravi okvirni načrt, o katerem 
izmenjata mnenja s pomočnico vzgojiteljice. Desetina udeleženk je odgovorila, da sodelujejo 
le občasno ali pa na vprašanje niso odgovorile (Batistič Zorec in Hočevar, 2012).  
 
Pri vsebinski evalvaciji je dobri dve tretjini strokovnih delavk odgovorilo, da evalvirajo 
uresničevanje zastavljenih ciljev, približno enako jih vrednoti tudi zastavljene cilje za 
posameznega otroka. Dve tretjini anketirank pravi, da analizirajo sam učni proces, 
upoštevanje načel ter odstopanja. Desetina anketirank pa je povedala, da pri evalviranju dobi 
ideje za nadaljnje načrtovanje. Med udeleženkami raziskave jih tri četrtine ustno evalvira, dve 
tretjini pa evalvacijo tudi zapiše (prav tam).  
 
Na vprašanje, kdo sodeluje pri evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu, sta avtorici 
M. Batistič Zorec in A. Hočevar (prav tam) dobili odgovore, da skoraj vse udeleženke 
opravijo evalvacijo s sodelavko v dvojici, dobra polovica s kolegico na traktu ali enoti, z 
vodjo vrtca pa jo opravi petina. Več kot polovica jo opravi skupaj z otroki in približno petina 
s starši.  
  

5 OPAZOVANJE IN SPREMLJANJE RAZVOJA IN NAPREDKA  

 S. Rutar (2013) med procesne kazalnike kakovosti umešča spremljanje razvoja in učenja 
otroka. Slednje predstavlja izhodišče in ključni segment pri načrtovanju kurikula v 
predšolskem obdobju.  Hills (v Rutar, 2013) opredeljuje, da sta kurikul in spremljanje otroka 
neločljivo povezana. Spremljanje, ki predstavlja temelj odločanju v zvezi z aktivnostmi, ki se 
tičejo otroka, vidi kot proces dokumentiranja otrokovega dela, skozi katerega se kaže potek 
opazovanja in beleženja. Spremljanje razvoja, učenja in funkcioniranja otroka v vrstniški 
skupini predstavlja izhodišče za načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela ter načrtovanje 
sprememb (Rutar, 2013). 
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Pridobivanje informacij o otroku kot osnove za načrtovanje dela v oddelku je ključni element 
opazovanja in spremljanja razvoja in napredka otroka. Uporabljamo ga za ugotavljanje in 
upoštevanje različnosti oziroma individualnosti otrok ter s tem ustrezno podporo v njihovem 
razvoju, hkrati pa s tem otrokom damo možnost za aktivno sodelovanje v procesu spremljanja 
svojega lastnega razvoja (Batistič Zorec in Prosen, 2017).  
 
Spremljanje razvoja in napredka otroka v vrtcu ne temelji na merljivih normativih za 
ugotavljanje nepristranskih dejstev in resnic, ki bi jih bilo mogoče objektivizirati in posplošiti. 
Ključni pomen pri spremljanju učenja in razvoja otroka je povezovati z načrtovanjem učenja 
otroka v vrtcu (Rutar, 2013). Odrasli so pozorni na to, kaj se otroci naučijo in kako se naučijo 
ter otrokom dajejo moč, da sami vodijo svoje učenje. Odrasli opazujejo in stopajo v 
interakcijo z otroki, da bi odkrili, kako vsak posameznik razume, razmišlja in sklepa.  
 
Pomemben vir informacij o otroku predstavlja spremljanje, ki ga vzgojiteljice lahko izpeljejo 
z uporabo različnih pristopov. Opažanja o napredku, individualnih značilnostih, skupni 
dinamiki in odzivu ob različnih situacijah, potrebah ter interesih, uporabijo za načrtovanje 
individualizacije, učenja v skupini ter napredovanje. Opažanja lahko uporabijo za 
medkolegialne razgovore in pogovore s starši (prav tam, 2013).  
 

5.1 POMEN IN CILJI OPAZOVANJA 
 

Namen opazovanja v predšolskem obdobju je spoznati igro, učenje in napredek posameznega 
otroka. Pomembno je prepoznati spretnosti, znanja, interese  in želje posameznih otrok, 
ugotoviti morebitne nadarjenosti, primanjkljaje ali druge posebnosti posameznika. Primerne 
dejavnosti za posamezne otroke in za skupino otrok v celoti je potrebno načrtovati na osnovi 
predhodnih ugotovitev. Opazovanje in spremljanje otroka je lahko osnova za poglobljene 
pogovore o otroku s starši (Batistič Zorec in Prosen, 2017). 
 
S. Rutar (2013) pravi, da je spremljanje pomembno z vidika zagotavljanja informacij 
vzgojiteljici ob sprejemanju odločitev v zvezi z otrokom, in sicer pri: 

− oblikovanju načrta učenja, 

− pogovoru s starši, ki temelji na poudarku glede močnih področij otroka, njegovih 
potreb in procesa učenja, 

− prepoznavanju otrok s primanjkljaji in potencialno nadarjenimi otroki, 

− evalvaciji dela v povezavi z uresničevanjem ciljev Kurikuluma za vrtce. 

Sodobni kurikuli izpostavljajo, da se otroci učijo tudi ob dejavnostih, ki niso bile načrtovane 
(Batistič Zorec, 2005: 7), a jih otrok na podlagi potreb in interesa izbere.  Vigotski (v  Batistič 
Zorec, 2013) pogojuje razvoj mišljenja pri otroku z aktivno udeležbo. Proces miselnega 
razvoja pojasnjuje kot proces, v katerem ponotranji skupek svojih »izmenjav z okoljem«.  
 
Pri opazovanju otroka in njegovega vedenja je pomembno, da tudi z njim samim 
spregovorimo o dosežkih in morebitnih neuspehih, saj se ob tem pri otroku razvija 
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metakognicija. Pridobiva bolj resnično predstavo o sebi, si krepi samopodobo. Pomembno je, 
da ga imamo za kompetentnega in ne pomoči in zaščite potrebnega posameznika (Batistič 
Zorec in Prosen, 2017). 
V preteklosti je bila pozornost pri spremljanju razvoja otroka pogosto osredinjena izključno 
nanj kot na posameznika, ob tem pa socialni kontekst za opazovalce ni imel posebnega 
pomena. Temelj za opazovanje je bilo sledenje na podlagi razvojno-psiholoških norm. V 
sociokulturnem pristopu pa so v proces spremljanja vključeni otrok, sovrstniki in 
vzgojiteljice. Vsi udeleženci lahko pojasnjujejo in izrazijo svoje mnenje in poglede. 
Opazujemo odzive otroka ter vpliv fizičnega ter socialnega okolja (Rutar, 2013). V 
sociokulturnem pristopu je otrok vključen v spremljanje lastnega napredka v socialnem 
kontekstu, pri katerem je bistvenega pomena tudi, da je kot soudeleženec aktivno vključen v 
pedagoško spremljanje z možnostjo lastne interpretacije in z njemu značilnimi načini 
izražanja (prav tam). 
 
Paradigmo učenja v High/Scope kurikulumu opisuje model »načrtuj-naredi-oceni« (Hohman 
in Weikart, 1995, v  Batistič Zorec: 2013). Poudarja pomen aktivne vključenosti otrok že med 
samim načrtovanjem, med dejavnostmi sledijo načrtovanim idejam, ki izhajajoč iz njihove 
igre gradijo nove koncepte znanja. Odrasli prevzamejo vlogo opazovalca in podpore. Otroci 
svojo dejavnost in spoznanja na koncu predstavijo (prav tam).  
 
Ključni poudarek pri zapisovanju opažanj bi morala vzgojiteljica nameniti temu, da 
opazovanja kot dejstvo razlikuje od interpretacije. Na njeno interpretacijo lahko močno 
vplivajo njeni pogledi in pričakovanja. Bistveno pri opazovanju pa je tudi zapisovanje. Ob 
tem mora biti vzgojiteljica pozorna na (Batistič Zorec in Prosen, 2017): 

− Informacije drugih oseb: nemogoče se jim je izogniti, a jih lahko uporabi kot koristne 
in izhaja iz preteklih izkušenj drugih strokovnih delavk, staršev ... Pomembno je, da se 
zaveda, da so tudi opažanja drugih subjektivna. Otrok se do različnih oseb različno 
vede in se nenehno tudi sam spreminja. 

− Informacije, ki jih o sebi predstavi otrok: vzgojiteljica v vrtcu naj bi tudi sama večkrat 
uporabila metodo pogovora z otrokom za pridobivanje informacij o njem.  

− Lastna opažanja: opazuje vedenje otroka v njegovem socialnem okolju in njegove 
odzive na njena ravnanja, ravnanja vrstnikov … 

− Interpretacijo: razlago opažanj, ki pomenijo vrednotenje odnosa vzgojitelj – otrok in 
razumevanje pogleda otroka. 

− Nadaljnje postopke in načine dela: zabeležke opažanj kot osnova za načrtovanje 
individualizacije in izvedbenega kurikula. 

 
Pri dokumentiranju življenja in dela v vrtcu je pomembno, da dokumentiramo celoten proces: 
začetne ideje, oblikovanje načrta vzgojnega dela, pridobivanje informacij, »teorije otrok«, 
preizkušanje, ovržene teorije in ideje, iskanje novih poti … Vzgojiteljice morajo biti pozorne 
na opazovanje otrok in aktivno poslušanje, pri mlajših otrocih namreč prevladuje neverbalna 
govorica in odzivi otrok, pri starejših pa tudi verbalni načini izražanja (Batistič Zorec in 
Prosen, 2017).  
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Pedagogi Reggio Emilia izpostavljajo bistveno vlogo otroka v samem procesu 
dokumentiranja. Aktivno se v skladu s svojimi zmožnostmi lahko vključujejo v snemanje, 
fotografiranje, izdelavo grafičnih zapisov (Batistič Zorec in Prosen, 2017). 
 

5.2 VRSTE IN TEHNIKE ZBIRANJA DOKUMENTACIJE O UČENJU 
 

Opazovanje se v našem vsakdanu dogaja ves čas, hkrati pa je tudi znanstvena metoda. Tako 
lahko opredelimo dve vrsti opazovanj, in sicer slučajno in načrtno (Batistič Zorec in Prosen, 
2017). 
 
Naše opazovanje in zaznavanje okolice je v prvi stopnji odvisno od naše zaznave okolja. Vsak 
opazovalec je glede na to, na  kar je osredinjen in na podlagi interesov, usmerjen v 
opazovanje iz drugega zornega kota. Tako ob vprašanju, kaj so opazile, te osebe praviloma 
podajo popolnoma različne odgovore. Opisani način je slučajno opazovanje (prav tam).  
 
Namerno opazovanje pa je načrtovano ter povezano z namerno pozornostjo opazovalca. Zanj 
je značilno, da si vnaprej zastavimo, koga bomo opazovali, čas, prostor in namen opazovanja. 
V vrtcu vzgojitelj kot iztočnico lahko uporabi slučajna opažanja, ki pa so v nadaljevanju 
usmerjena v planiranje načrtnega opazovanja (prav tam, 2017). Tudi pri načrtnem opazovanju  
se lahko zgodi, da nanj vplivajo subjektivni pogledi opazovalca, kot so na primer vrednote, 
stališča in pričakovanja, vendar se z vajo lahko doseže večja objektivnost pri samem procesu. 
Od vzgojitelja se pričakuje, da ima z več strokovnega znanja tudi boljše predpogoje za 
razvijanje kompetentnega opazovanja (prav tam, 2017).  
 
M. Batistič Zorec in S. Prosen (2017) opozarjata tudi na problem pogleda vzgojiteljic na 
opazovanje otok. Dejstvo, da otroka opazimo, še ne pomeni, da vsakega izmed njih dobro 
zaznamo in poznamo. Problematično je predvsem, da vzgojiteljice zaznajo predvsem 
izstopajoče otroke oziroma otroke, ki jim povzročajo težave. Otrok, ki pri neki dejavnosti ne 
sodelujejo, morda sploh ne opazijo, še posebej če so osredinjene na vodenje dejavnosti s 
skupino. Kot enega ključnih dejavnikov, odpora proti opazovanju, avtorici navajata tudi strah, 
da bi bile s strani staršev, sodelavk in vodstva razumljene, kot da niso aktivne.  
 
Pri opazovanju glede na to, koga opazujemo, ločimo opazovanje sebe in opazovanje drugih. V  
vrtcu se uporablja predvsem ekstraspekcija – opazovanje drugih (otroka). Pri opazovanju 
otroka je izjemno pomembna tudi njegova introspekcija – opazovanje sebe, ko nam otrok 
pripoveduje o svojem doživljanju in lastnem uvidu. Avtorici izpostavljata, da je v zgodnjem 
predšolskem obdobju zaradi miselnih in govornih zmožnosti otrok introspekcija večkrat 
podcenjena in zanemarjena (prav tam).  
 
Opazovanje lahko izvajamo v umetni oziroma laboratorijski situaciji, ki je načeloma res bolj 
objektivna, vendar pa izjemna in nenaravna. V vsakodnevni realni situaciji pa vzgojiteljica v 
vrtcu otroke opazuje v naravni situaciji, kar podpira tudi sodobna psihologija. Glede na namen 
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opazovanja lahko načrtuje brez poseganja in usmerjanja ali pa z namenom ustvarjanja 
ustreznih pogojev za opazovanje določenega vedenja, oblikuje okolje tako, da se izpostavijo 
določene sposobnosti in odzivi otroka (prav tam, 2017).  
 
S. Rutar (2013) poudarja pomen ustreznosti postopka zbiranja dokumentacije o učenju in 
napredku otroka. Opredeljuje, da so z vidika sociokulturnega modela primerni načini zapisov 
zbrani v obliki anekdotskega ali etnografskega zapisa, s fotografiranjem in snemanjem otroka, 
ki se izvajajo v sodelovanju s sovrstniki in odraslimi, z dnevniškimi zapisi, intervjuji ter z 
zapisovanjem otrokovih izjav, pojasnil in refleksije. 
 
Opazovanje lahko izvajamo kratkoročno (kot enkraten dogodek) ali pa longitudialno. Ob 
kratkoročnem opazovanju smo lahko pozorni na posamezen segment vedenj pri otroku, ki je 
lahko slučajnostno ali zajema opazovanje zanimivega dogodka v obdobju njegovega trajanja. 
Pri longitudialnem opazovanju pa otroka v določenem obdobju vsak dan ob izbranem delu 
dneva opazujemo ali pa ga spremljamo pri aktivnostih, ki smo jih izbrali (Batistič Zorec in 
Prosen, 2017).  
 
Med tehnike opazovanja spadajo (prav tam, 2017):  

− Priložnostno opazovanje: slučajno opazovanje enega ali več otrok. Namenjeno je 
pripravi načrta opazovanja. 

− Vzorčni zapis: celovit pogled, ki vključuje nadroben opis opazovanega 
dogodka/dogodkov. 

− Časovni vzorec: spremljanje vedenjskih sprememb in specifičnega vedenja enega/več 
otrok. Čas beleženja so kratki, redni časovni intervali. 

− Ček liste: omogočajo merljivost in natančnost pri beleženju pojavljanja določenih 
vedenjskih vzorcev.  

− Anekdotski zapis: zabeležen enkratni dogodek, ki nam je vzbudil interes in smo mu 
namenili poseben pomen. 

− Dnevniško zapisovanje: dnevno ali tedensko opazovanje in beleženje bistvenih 
dogodkov in sprememb. Ena izmed oblik je »portfolio«.  

 
M. Batistič Zorec in S. Prosen (2017) ugotavljata, da so med tehnikami opazovanj ček lestvice 
najmanj uporabne pri delu vzgojiteljice, saj lahko ta prezre vedenja, ki v ček listi niso 
opredeljena.  
 
Vzgojiteljice v vrtcu opazovanja izvajajo glede na namen, in sicer: spoznavanje otrokovih 
potreb, spremljanje razvoja in napredka, pojavljanje različnih agresivnih vedenj, umik od 
dejavnosti, regresija … Opazovanje lahko uporabijo za poglobljen pogovor s starši ali pa so 
izhodišče za nadaljnje načrtovanje dejavnosti kurikula in individualizacije. Ob opazovanju in 
zapisovanju mora biti vzgojiteljica tudi pozorna na pravice otrok in staršev ter na varovanje 
osebnih podatkov (prav tam). 
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5.3 NAPAKE PRI OPAZOVANJU IN INTERPRETACIJI 
 

Opazovanje je vedno delno subjektivni pogled opazovalca, zato se ob njem lahko pojavljajo 
tudi napake (Batistič Zorec in Prosen, 2017). V izogib slednim jih je dobro poznati. Možne 
napake opazovanja in interpretacije (prav tam): 

− Halo – efekt: ocenjevanje na podlagi prvega vtisa, močno vlogo ima vpliv 
pričakovanja opazovalca. Pozorni moramo biti na to, da prejšnje informacije ne 
vplivajo na naše opazovanje. 

− Tendenca k centru: ocenjevalec, ki je nagnjen k temu, da ljudi opredeljuje na 
»sredino«, morda ne bo zaznal bistvenih razlik med opazovanimi osebami.  

− Tendenca k ekstremom: »črno – beli« pogled na ljudi, opazovalec bo morda bolj 
izrazito zaznal izstopajoče osebe. 

− Logična napaka: opazovalec poveže dve dejstvi, ki nista neposredno povezani. 

Vzgojiteljica si mora prizadevati, da dogodke in pojave predstavi objektivno. Otrok svoje 
izjave oblikuje na podlagi lastnih subjektivnih pojmovanj in razumevanja sveta okoli sebe, 
zapis vzgojiteljice pa mora biti objektivno poročilo o situaciji, procesu ali dogodku.  Njeno 
beleženje mora temeljiti na dejstvih in ne na njeni lastni interpretaciji (Rutar, 2013).  
 
M. Batistič Zorec in S. Prosen (2017) pa nasprotno menita, da je pri opazovanju in 
interpretiranju nemogoče pričakovati, da bodo opazovalci popolnoma objektivni. Pomembno 
je, da se zavedajo možnih napak in so ob tem kritični.  
 

5.4 KAKOVOSTNO OPAZOVANJE 
 

S teoretičnim znanjem in zavedanjem osnov teorije opazovanja si postavimo izhodišče 
kakovostnega opazovanja. M. Batistič Zorec in S. Prosen (2017) menita, da je pri opazovanju 
in interpretiranju nemogoče pričakovati, da bodo opazovalci popolnoma objektivni. Potrebno 
je, da se zavedajo možnih napak in so ob tem kritični. Z ozaveščanjem in reflektiranjem 
opazovanj se ob vaji naše zmožnosti objektivnega interpretiranja opazovanj zagotovo 
izboljšujejo. Pri opazovanju morajo biti cilji jasno zastavljeni, podporo pa opazovalcem 
omogočajo tehnična sredstva: snemalnik, kamera, fotoaparat … (prav tam). Avtorici pravita, 
da si je posnetek mogoče večkrat ogledati ali ga poslušati, vključi se lahko še druga strokovna 
delavka, ki lahko dogajanje ovrednoti iz drugega zornega kota, kar posledično pomeni večjo 
objektivnost pri interpretaciji (prav tam).  
 
V vrtcih Reggio Emilia je bistveni namen spremljanja otrok opazovanje, ki pa ni mišljeno kot 
znanstveni postopek, ki bi temeljil na objektivnosti, ampak je poudarek predvsem na 
opazovanju z lastnega zornega kota, interpretaciji in na dokumentiranju. C. Rinaldi (2006, v 
Batistič Zorec in Prosen, 2017) meni, da je opazovanje vedno subjektivno, prisoten je 
parcialni pogled na dogodek, kar pa je bistveno za to, da udeleženci svoja mnenja soočijo ter 
oblikujejo nov pogled na dogodek. Dokumentacija tako spodbuja našo željo in zmožnost, da 
svoje poglede na svet in okolje spreminjamo in se nenehno sprašujemo o tem, kako smo 
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odrasli in otroci v vrtcu dogodke videli v preteklosti, kako jih doživljamo v sedanjosti ter kaj 
lahko naredimo v prihodnosti. Dokumentacija predstavlja izhodišče za prepoznavo »otroških 
teorij«, predstavlja izhodišče za nadaljnje načrtovanje. Z vidika profesionalnega razvoja 
strokovnim delavcem predstavlja orodje za refleksijo, interpretacijo na individualni ravni in 
ravni skupine. Med dokumentiranjem vzgojitelj prikaže kakovostni vidik pogleda na otroka 
(Rinaldi, 2006, v Batistič Zorec in Prosen, 2017). 
 
S. Rutar (2013) pravi, da je za razumevanje perspektiv posameznika in njihovega pogleda na 
dogodek, proces, dejavnost pomembno poslušati vse interpretacije udeležencev, saj morajo 
biti za oblikovanje skupnega razumevanja v proces vključeni vsi soudeleženci procesa vzgoje 
– otroci, sovrstniki, starši, vzgojiteljice in pomembni drugi odrasli. Avtorica poudarja, da se 
pri takšnem načinu dela od vzgojiteljice pričakuje, da bo imela več znanja, predvsem pa da bo 
odprta do pedagogike poslušanja, učenja od same sebe in od drugih ter predvsem, da se je tudi 
sama pripravljena nenehno spreminjati.  
 

5.5 TEŽAVE IN ZADREGE PRI DOKUMENTIRANJU 
 

M. De Batistič (1990, v Batistič Zorec in Prosen, 2017) je pred uvedbo Kurikuluma za vrtce 
raziskovala mnenja vzgojiteljic, glede opazovanja in beleženja opažanj o posameznih otrocih 
v oddelku. Izpostavile so, da se pisanju opazovanj izogibajo, ker naj bi jim primanjkovalo 
časa, »obrazec«, ki so ga morale izpolnjevati, je bil zanje neuporaben, omenjale so težave pri 
oblikovanju zapisa in premalo psihološkega znanja. Nekatere so navajale problematična 
mnenja o pomenu zapisovanja, kot na primer: da je pomembno zapisovati le odstopanja in ne 
»večinskih« vedenj otrok, ker da se ne razlikujejo; da zaradi hitrega spreminjanja razvoja 
otrok zapisovanje opažanj ni smotrno; opažanj naj ni smiselno zapisovati, ker si vzgojiteljica 
večino lahko zapomni. Ob uvedbi portfolia je zapisovanje postalo »modno«, zato so ga 
nekatere vzgojiteljice začele uporabljati, kljub temu da ni več »obvezno«.  
 
Opazovanje in beleženje je potrebno tudi za otroke, ki niso izstopajoči (Batistič Zorec in 
Prosen, 2017). Veliko vzgojiteljic poudarja podporo na področju opazovanja in beleženja, a 
jih hkrati lestvice in shematske tabele lahko utesnjujejo. Ob tem namreč lahko hitro pride do 
tega, da je vzgojiteljica pozorna na točno odločena vedenja, ki so ji predlagana s strani sheme, 
ne opazi pa morebitnega drugačnega ravnanja, ki ni vključeno v shemo opazovalnega lista 
(Batistič Zorec in Prosen, 2017).  
 
Kurikulum za vrtce (1999) omogoča vzgojiteljici, da avtonomno presoja načine opazovanja in 
beleženja otrokovega razvoja in napredka, zato mora sama najti način, kako ju bo izvedla, 
hkrati pa mora biti pozorna in dobro poznati bistvo razvojnih teorij, predstave o 
»povprečnem« otroku določene starosti, otrokovo subkulturo in individualne značajske 
lastnosti posameznika (prav tam).  
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6 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

V magistrskem delu se bom posvetila proučevanju kakovosti evalvacije vzgojnega dela v 
oddelku vrtca. Ker bi morala biti po Kurikulumu za vrtce (1999) evalvacija osnova za 
nadaljevanje načrtovanja vzgojnega dela, bom poleg evalvacij pregledala in analizirala tudi 
priprave vzgojiteljic oziroma njihove načrte za vzgojno delo. B. Kroflič in sodelavci (2002) v 
svoji študiji ugotavljajo sicer visok odstotek strinjanja vzgojiteljic z ravnanji, ki so v prid  
razvojno-procesnem pristopu v nasprotju s transmisijskim modelom učenja v vrtcu. Hkrati pa 
nekateri odgovori kažejo, da veliko praktičnih ravnanj vzgojiteljic niso skladna z razvojno-
procesnim načinom dela. Vzgojiteljice, vključene v študijo, so namreč med kazalnike 
kakovosti sprotno evalvacijo vzgojno-izobraževalnega dela uvrstile na najnižje mesto po 
pomembnosti (prav tam).  
 
V magistrski nalogi želim ugotoviti, v kolikšni meri načrti in evalvacije vzgojnega dela 
vzgojiteljic, vključenih v raziskavo, vsebuje opažanja in razmisleke o posameznem otroku v 
oddelku ter podpirajo in spodbujajo njegov razvoj oziroma napredek. Zanima me tudi, kako 
vzgojiteljice, vključene v vzorec, ocenjujejo lastne priprave in evalvacije vzgojnega dela. 
 

6.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

1. Kako pogosto in na kakšen način vzgojiteljice načrtujejo in evalvirajo vzgojno-
izobraževalno delo? 

2. Ali in na kakšen način vzgojiteljice spremljajo in dokumentirajo opažanja o 
posameznem otroku v oddelku? 

3. Ali in kako vzgojiteljica vključuje pomočnico vzgojiteljice v opazovanje otrok, 
načrtovanje in evalvacijo? 

4. Ali vzgojiteljice pri načrtovanju dejavnosti izhajajo iz predhodnih evalvacij dejavnosti 
in opažanj o posameznih otrocih? 
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7 METODE IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

Uporabila sem deskriptivno metodo kvalitativnega raziskovanja.  
S postopkom triangulacije virov podatkov sem s tehniko analize dokumentov – priprav na 
vzgojno delo in evalvacij vzgojiteljic, njihovih zapiskov o posameznem otroku in portfoliu 
otroka ter ob pomoči polstrukturiranega intervjuja, zbrala potrebne podatke, jih primerjala in 
analizirala.  
 

7.1 VZOREC  
 

V raziskavo sem vključila pet vzgojiteljic iz štirih različnih vrtcev. Pri izbiri vzorca sem bila 
pozorna, da so v raziskavo vključene vzgojiteljice imele različno dolgo delovno dobo. Vzorec 
vključenih vzgojiteljic je neslučajnostni oziroma priložnostni.  
 

Tabela 1: Izobrazba in število let delovne dobe vzgojiteljic 

Vzgojiteljica Število 
let 

delovne 
dobe 

Izobrazba Starost otrok 

A 7 diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok 1–3 
B 10 diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok 3–4 
C 14 diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok 1–2 
Č 16 diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok 3–6 
D 10 diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok 2–3 

 

7.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
 

Podatke sem pridobila z analizo dokumentov, in sicer priprav na vzgojno-izobraževalno delo, 
evalvacij vzgojiteljic, zapisov opažanj, o otrocih in s pomočjo polstrukturiranega intervjuja. 
Strokovne delavke, ki so sodelovale v raziskavi, sem seznanila s cilji in vsebino raziskave ter 
jim zagotovila anonimnost pri objavi podatkov. 
 

7.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 
 

Vse intervjuje sem snemala ter jih dobesedno prepisala, nato pa sem podatke kvalitativno, kjer 
je bilo mogoče tudi kvantitativno analizirala. Za obdelavo podatkov sem med postopkom 
kodiranja intervjujev opravila transkripcijo intervjujev, izbrala dele besedila, ki sem jih 
ovrednotila kot pomembne za mojo raziskavo (Kordeš in Smrdu, 2015: 57). Omenjeno 
besedilo sem izbrala in nato prepisala iz dokumentov, ki sem jih dobila od vzgojiteljic, ob tem 
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sem bila pozorna na dele, ki so opisovali kategorije, ključne za interpretacijo moje raziskave, 
in sicer:  

− načrtovanje,  

− evalvacija,  

− opazovanje otrok,  

− timsko načrtovanje,  

− timsko izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela,  

− načrtovanje po časovnih obdobjih,  

− izvajanje vzgojnega dela po časovnih obdobjih,  

− evalvacija po stopnjah,  

− sodelovanje med oddelki različnih starosti, 

− sodelovanje s starši, 

− sodelovanje z lokalno skupnostjo. 

Priprave, evalvacije in zapise opažanj o otroku sem analizirala po kategorijah: 

− pogostost načrtovanja vzgojiteljice, 

− način načrtovanja vzgojiteljice, 

− vključitev pomočnice vzgojiteljice v načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela, 

− vključitev pomočnice vzgojiteljice v evalvacijo vzgojno-izobraževalnega dela, 

− vključitev pomočnice vzgojiteljice v opazovanje posameznega otroka, 

− način spremljanja in dokumentiranja opažanj o posameznem otroku, 

− načrtovanje dejavnosti iz predhodne evalvacije vzgojiteljice, 

− načrtovanje dejavnosti iz opažanj o posameznem otroku.  

Zaradi prepletanja in kompleksnosti virov podatkov v vsebinski interpretaciji za boljše 
razumevanje uporabljam kombinacijo vseh elementov raziskave. Za raziskavo pomembni 
podatki iz priprav, evalvacij in opažanj o otrocih, ki so mi jih na vpogled posredovale 
vzgojiteljice, vključene v raziskavo, so zbrani in zapisani v zbirnikih (Priloga: zbirnik A, B, 
C, Č, D). V raziskavo sem želela vključiti tudi analizo portfolia otroka, vendar tega nobena od 
sodelujočih vzgojiteljic ne uporablja, v preteklosti pa sta to uporabljali vzgojiteljica Č in D. Ti 
vzgojiteljici sta povedali, da v njunem vrtcu ni več obvezen, da sicer vidijo smisel v portfoliu 
(vzgojiteljica Č), vendar pa, da je vanj treba vložiti ogromno časa in dela (vzgojiteljica D), s 
strani staršev pa je velikokrat premalo cenjen, postane »spominska knjiga za starše« 
(vzgojiteljica D), tako je ob vsej dokumentaciji, ki jo moramo vzgojiteljice voditi, to še 
dodatna obremenitev (vzgojiteljica D). Tako portfolia kot dokumenta, ki vsebuje fotografije, 
zapise opažanj in/ali zapise otrok, nisem mogla vključiti v svojo raziskavo.  
 
Veljavnost kvalitativne raziskave sem zagotavljala s postopkom triangulacije virov podatkov 
in s snemanjem intervjujev, ki sem jih dobesedno pretipkala. Triangulacija zajema »kar 
največ različnih virov podatkov« (Vogrinc, 2008: 60). Analiza dokumentov, načrtov in 
evalvacij vzgojno-izobraževalnega dela ter zapisov vzgojiteljic o otrocih je bila izvedena kot 
samostojna tehnika obdelave podatkov (Vogrinc, 2008: 73). Dokumenti so za obdelavo 
podatkov dragoceni, saj niso nastali zaradi potrebe te raziskave, ampak so odsev konkretnega 
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dela vzgojiteljic. Cilj analize priprav, evalvacij in opazovanj otrok je vrednotenje že 
obstoječega gradiva (Vogrinc, 2008: 74), ki je neodvisno od raziskave, za avtorja dokumenta 
– vzgojiteljico ni moteč in ne posega v njeno konkretno delo (prav tam). Verodostojnost svoje 
raziskave zagotavljam tudi s tem, da sama analiza dokumentov, priprav in evalvacij ter 
opažanj o otrocih ni povratno vplivala na analizirano gradivo, kar pomeni, da je bila gradivu 
zagotovljena avtentičnost (prav tam).  

8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

8.1 NAČRTOVANJE VZGOJNEGA DELA 
 

Štiri vzgojiteljice opravijo ustno načrtovanje skupaj s pomočnico vzgojiteljice (vzgojiteljica 
A, C, Č, D), pisne priprave piše vseh pet. Ena izmed vzgojiteljic pripravo oblikuje in zapiše 
sama, o tem, kaj bodo izvedli, pa seznani pomočnico vzgojiteljice v svojem oddelku. Dve 
vzgojiteljici načrtujeta po mesečnih vsebinskih sklopih, ena načrtuje dvotedensko pripravo, 
kombinacijo dvo-tedenskega in mesečnega sklopa pri načrtovanju uporablja ena vzgojiteljica, 
ena pa oblikuje mesečni načrt, a pri načrtovanju pretežno še opredeli dnevno vsebinsko 
pripravo na delo. Oblika, vsebine, globalni cilji, cilji po področjih dejavnosti in metode dela 
so v skladu s Kurikulumom za vrtce (1999) prepuščeni presoji vzgojiteljice. Tudi Kroflič 
(1999) pravi, da vzgojiteljica sama odloča še o organizaciji časa, prostora ter o opredelitvi 
vsebine. Glede na rezultate raziskave, ki sta jo opravili M. Batistič Zorec in A. Hočevar 
(2012), kjer kar tretjina anketirank ni odgovorila na vprašanje, kakšno obliko priprave na delo 
uporablja, kar bi po mnenju avtoric lahko pomenilo tudi veliko število vzgojiteljic, ki ne 
marajo oziroma se izogibajo zapisovanju. Po mojem mnenju je spodbuden podatek, pridobljen 
s pomočjo analize izvedenih intervjujev in dokumentacije, da vzgojiteljice v mojem vzorcu 
osveščeno in odgovorno pristopajo k načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku. 
Glede na to, da vzorec vključuje majhno število udeleženk, je rezultat nemogoče posplošiti na 
osnovno množico vzgojiteljic v Sloveniji. Ker vzgojiteljice v vzorcu niso bile izbrane na 
podlagi mojega poznavanja njihovega dela, ampak ker so mi bile pripravljene posredovati 
svojo dokumentacijo in sodelovati v intervjuju ob zagotovilu, da jim bo omogočena popolna 
anonimnost, menim, da so na vprašanja odgovarjale iskreno. V raziskavo so vključena 
opažanja o otrocih v oddelku, zaradi varovanja identitete otrok in zagotavljanja anonimnosti 
so v zapisih uporabljene le začetnice imen. 
 
V Tabeli 2 je prikazano, koliko priprav sem analizirala in kakšno časovno obdobje zajemajo. 
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Tabela 2: Število analiziranih priprav po času trajanja 

Vzgojiteljica: Starost otrok 
v oddelku: 

Dnevne 
priprave: 

Tedenske in dvo-
tedenske priprave: 

Mesečni načrti:  

A 1–3 0 (4 x 1-tedenska 
5 x 2-tedenska) 

9 

5 

B 3–4 0 (2-tedenske) 
20 

0 

C 1–2 0 0 6 

Č 3–6 0 0 5 

D 2–3 18 0 8 x 1-mesečni 
1 x 2-mesečni 

(9) 

Skupaj (f) / 18 29 25 

Delež (f%): / 25 40,3 34,7 

 
Vseh pet v raziskavo vključenih vzgojiteljic (A, B, C, Č, D), izvaja pisno načrtovanje kot 
obliko priprave na vzgojno-izobraževalno delo. Med razloge za zapisovanje priprav 
vzgojiteljice štejejo najprej zunanji, zakonski vidik, saj menijo, da je pisna priprava na 
vzgojno-izobraževalno delo njihova obveza. »Seveda, mora biti« pravi intervjuvana 
vzgojiteljica C, »piše se dejansko zaradi tega, ker se mora pisati…«, navaja vzgojiteljica Č.  
Bistveno vrednost pisnega načrta pa vidijo vzgojiteljice v koristi za svoje delo. Tako 
intervjuvanke naštevajo razloge za zapisovanje: »Ko si nekaj zapišem, si tudi zapomnim.« 
(intervju D),  »ob pisanju priprav imam redosled priprav, pomoč pri delu v prihodnje, pri 
(samo)evalvacijah in refleksijah« (intervju B). Intervjuvanim vzgojiteljicam pomeni pisanje 
priprav na vzgojno-izobraževalno delo tudi pripravo na izvedbeni kurikulum, intervjuvana 
vzgojiteljica A pravi: »Potrebujem neki okvir, da iz nečesa izhajam, da imam nekaj na 
papirju, da si tudi pogledam, se zgodi tudi da mogoče pozabim, da sem kakšno stvar še 
dopisala ali… da imam oporo pri svojem delu«, »ko imam zapisano, vem kaj delam, kaj želim 
izvesti« (intervju C). Vzgojiteljica C si pripravo zapiše, a je hkrati mnenja, da si njeno vsebino 
zapomni: »si zapišem, ampak imam ves čas v glavi« (intervju C). Pisna priprava vsebuje 
naslov teme oziroma projekta in časovno opredelitev, kar je bilo zaznati v vseh pisnih 
pripravah (vzgojiteljica A, B, C, Č, D).  
 
Področje dejavnosti v svojih pisnih pripravah jasno opredelijo tri vzgojiteljice (A, Č, D), 
globalni cilj zapišejo vzgojiteljice A, C in D. Cilje po področjih dejavnosti in primere 
dejavnosti v pripravi navede vseh pet vzgojiteljic (A, B, C, Č, D).  Načela uresničevanja 
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Kurikuluma za vrtce (1999) v pisno pripravo vključita vzgojiteljici C in D.  Vzgojiteljica D v 
intervjuju pojasni, da pri načrtovanju izhaja iz opazovanja otrok, iz razvojnega obdobja in iz 
tega »kaj naj bi otroci v tem času usvojili«. »Dnevna rutina, določene spretnosti, ki naj bi jih 
usvojili… iz tega izhajam, kaj potrebujejo…« (intervju D) in nadaljuje, da opredeli načela, 
globalne cilje in cilje po kurikularnih področjih, predvidene dejavnosti, metode in oblike dela 
ter vlogo odraslega in vlogo otroka. Iz načel Kurikuluma za vrtce izhaja tudi vzgojiteljica C, 
ki v vsak mesečni načrt zapiše vseh šestnajst načel. »V vsako pripravo vključim načela 
predšolske vzgoje, ki naj bi bla pač…« (intervju C). Sredstva, ki jih vključijo v svoje vzgojno-
izobraževalno delo, navedejo tri vzgojiteljice (A, C, D).   
 
Načine in oblike sodelovanja med oddelki, s starši in lokalno skupnostjo v pripravi zapišejo 
vzgojiteljice A, Č in D. »Načrtujemo z oddelkom na vhodu (oddelki na istem traktu), 
sodelovale smo v skupnem projektu, smo se uskladile … si med sabo pomagale, če je kdo 
povabil starše, da so poklic predstavili, smo potem vsi bili na srečanju …« (intervju A). 
»Občasno sodelujem z vzgojiteljicami na traktu, če imamo skupno temo …« (intervju D). 
Vzgojiteljica D vidi korist skupnega načrtovanja v tem, da  »si olajšamo delo, da si razdelimo 
področja… lažje je, ideje kar prihajajo in v bistvu, ko imamo skupne dejavnosti, vedno vsaka 
prevzame svoje močno področje…« (intervju D). Vrednost skupnega načrtovanja poudarja 
tudi vzgojiteljica Č, ki pravi: »Veliko načrtujemo po traktu, kjer smo trije oddelki, ker smo 
približno istega starostnega obdobja, se tudi skupaj sedemo… več glav več ve, saj imaš nekaj 
idej, ampak če je več glav na kupu, se več idej porodi…« (intervju Č). A. Polak (2012: 14) 
pravi, da je timsko načrtovanje možno izvesti na več ravneh, na primer v ožjem ali širšem 
timu, ideje tima so tako v lasti vseh članov tima, med procesom načrtovanja v timu je 
smiselno opraviti pisno oziroma ustno refleksijo načina komunikacije, dogajanja v timu, 
opredeliti morebitne težave in poiskati rešitve teh ter zapisati skupne dogovore, kar poveča 
verjetnost, da bodo dogovori pravilno razumljeni in izvedeni.  
 
Ena izmed vzgojiteljic v pripravah na vzgojno-izobraževalno delo eksplicitno opredli 
izhodišče za načrtovanje (vzgojiteljica Č). V izhodišču pisne priprave – mesečnega načrta, 
zapiše: »Mamice pridejo po svoje malčke z bratcem, sestrico v vozičku. Takrat so nastajala 
spontana otroška vprašanja o otrocih, o tem kdaj je kdo dobil bratca, sestrico, kako se rodi 
otrok«. Med samim procesom načrtovanja tudi navaja raziskovalna vprašanja, s katerimi 
moderira pogovor z otroki (vzgojiteljica Č). V svoji pisni pripravi zapiše: »Baje me je 
prinesla štorklja – kaj pa ti misliš, kako si prišel na svet? Kako nastane otrok? Kdo me je 
rodil? Kako otrok raste v trebuhu? Kakšna je tvoja družina?«.  
 
Individualizacijo v pisni pripravi opredelijo vzgojiteljice A, B in D. Vzgojiteljica A navede 
ime otroka in časovno opredeli začetek uvajanja v vrtec: »G, J, M, M, K, K (začetnice imen 
otrok) – uvajanje« (Priloga zbirnik A). V načrt zapiše še dan praznovanja otrokovega 
rojstnega dne. Uvajanje otrok v vrtec v svoji pripravi opredeli tudi vzgojiteljica B, ki zapiše 
čas prihoda otrok v vrtec. Tudi v pisnih pripravah na delo vzgojiteljic B  in D je opaziti 
posebej načrtovana praznovanja rojstnih dni otrok. Ob tem vzgojiteljica D v pisni pripravi 
natančneje opredeli, kako bo praznovanje potekalo in izhaja iz interesov otroka – slavljenca, 
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zato predvidi »darilo, ki si ga otrok izbere, risanje risbic, zbiranje in zapis lepih misli o 
otroku, voščilo in rajanje po njegovem izboru«.  
 
Vzgojiteljica D v intervjuju izpostavi, da ima »nekaj otrok tujcev, nekaj otrok s posebnimi 
potrebami …« ter poudarja pomen zapisovanja načrtovanja v smislu, da »lahko še nekaj 
uporabi« pri načrtovanju v prihodnje. Vključevanje otrok v načrtovanje pojmuje vzgojiteljica 
A na način, da opazuje vedenje in odzive otrok. Opiše: »Eden izmed otrok je opazil cvetočo 
rožo na gredici in na podlagi tega smo izpeljali vse nadaljnje dejavnosti in pogovore… 
dejavnost še poteka…«. Vzgojiteljica Č pa vidi v skupnem načrtovanju z otroki veliko 
prednosti, med drugim pravi: »kar njih (otroke) najbolj pritegne, iz tistega izhajamo potem 
tudi v vrtcu, da je tudi njim bolj zanimivo«. Opiše način mesečnega načrtovanja, ko s 
sodelavkami na traktu skupaj načrtujejo na način viharjenja idej: »Saj imaš nekaj idej, ampak 
zagotovo, če je več glav na kupu, se več idej porodi, veliko tudi načrtujemo po traktu, kjer 
smo trije oddelki, ker smo približno istega starostnega obdobja, tudi skupaj sedemo, še 
posebej ob mesečnem načrtovanju … zberemo ideje in predloge in tako nastane kar velik 
spekter, iz katerega lahko vlečeš niti … najpomembnejši delež pa dajo otroci.«  
 
Ob načrtovanju z otroki vzgojiteljica Č poudarja, da je bistven vir načrtovanja dejavnosti v 
poslušanju otrok. Opisuje primer: »Imeli smo temo Moje mesto in ko smo se pogovarjali o 
svojem mestu, so me otroci pripeljali od tega, da smo šli raziskovat kmetijo. In smo po tem iz 
njih izhajali si ogledali kmetijo, iskali smo literaturo, šli smo v knjižnico, na internetu smo 
iskali informacije, izdelali smo tudi knjigo Moja kmetija… otroci so prinašali fotografije 
svojih živali, živali, ki so jih našli v knjigah, v revijah, v Cicidojih. Ob tem smo  zapisali tudi 
izjave. Ob oblikovanju knjige smo izhajali iz zgodbe Presneto lep dan,  na ta način smo 
pripravili tudi gledališko predstavo«. Po njenem mnenju se bistveni pomen skupnega 
načrtovanja in poslušanja otrok v tem, da »izhajamo iz otrok, iz njihovih interesov, pobud, 
mnenj, izkušenj…«. M. Batistič Zorec (2004: 69) meni, da naj otrok s svojo realnostjo, 
problemi, ki ga pestijo, željami in zanimanji, predstavlja izhodišče načrtovanja. Avtorica 
pojasnjuje (prav tam), da je naloga vzgojiteljice, da pripravi spodbudno okolje, ki otroke 
spodbuja k raziskovanju, predvsem pa naj pri načrtovanju slednji tudi sodelujejo. 
Vzgojiteljica D opisuje svoj način izhajanja iz pobud in interesov otrok: »Igrajo se pri mizi v  
času obroka in ropotajo, s priborom, takrat ponudim ne samo instrumente za igrat, tudi 
odpadni material, da se z zvokom igrajo… ko opazim, da pretakajo po mizi, jim ponudim 
takšne dejavnosti, da pretakajo, presipavajo… ko opazim, da so začeli plezati po pohištvu… 
jim še bolj omogočim takšno dejavnost, ali v telovadnici ali na igrišču…«. 
 
Pomembno vlogo pri načrtovanju dela v vrtcu imajo po mnenju vzgojiteljic Č in D tudi starši 
in lokalna skupnost. Starši »pridejo v skupino, da predstavijo poklice, hobije ali pa se pridejo 
preprosto igrati…« pravi vzgojiteljica D. Vzgojiteljica Č v intervjuju navaja dejavnosti, ki jih 
načrtujejo skupaj s starši in lokalno skupnostjo: »S starši sodelujemo, pa z lokalno skupnostjo, 
gremo v zdravstveni dom, pa imamo obisk zdravnika, zobozdravnika, medicinske sestre, z 
občino, za razne prireditve, sodelujemo na prireditvah, tudi župan nas pride obiskat …«.  
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T. Devjak in S. Berčnik (2018: 187) poudarjata pomen sodelovanja s starši, ki je temelj 
partnerskega sodelovanja med njimi, lokalno skupnostjo in vrtcem. Model opredeljuje odnos 
med njima kot deljenje odgovornosti in moči, izvedljiv je ob predpostavki, da vzgojiteljica na 
starše in lokalno skupnost gleda, kot na ključne partnerje v vzgojno-izobraževalnem procesu. 
 
Sodelovanje vzgojiteljice s pomočnico vzgojiteljice pri načrtovanju vseh pet vzgojiteljic 
vrednoti kot pomembno.  »Pomembno se mi zdi, da s pomočnico obe vidiva otroke, potem pa 
ponudiva dejavnosti, da so za vse primerne« (intervju  B). A. Polak (2012: 44) izpostavlja 
pomen timskega načrtovanja, ki naj bo poleg tega, da je potrebno za dobro vzgojno-
izobraževalno delo, tudi podlaga za načrtovanje individualiziranih vzgojnih potreb, 
spremljanja razvoja in napredka posameznika. »Konec tedna se pogovorimo, kaj bi pa lahko 
počeli, da pa bi sedle in da bi eno uro skupaj načrtovale, pa ne« pravi vzgojiteljica A. Čas za 
timsko delo je potrebno vnaprej opredeliti, a kljub temu dopustiti dovolj fleksibilnosti za 
skupno načrtovanje, še posebej ob odzivanju na nepredvidene dogodke (Polak, 2012: 44). 
Vzgojiteljica A nadaljuje: »Nismo vsi enako »močni« na določenih področjih, jaz imam eno, 
sodelavka ima drugo… če se dopolnjujeta, je potem čisto drugačen občutek v igralnici, pa 
tudi otroci, se mi zdi, se dobro počutijo, če se midve dobro razumeva«. Meni tudi, da »brez 
dogovora delo v oddelku in komunikacija med vzgojiteljico in pomočnico težko poteka« 
(intervju A). Vzgojiteljica B vidi korist skupnega načrtovanja v tem, da je zaradi sodelovanja 
njuno delo bolj uspešno. »Pomembno se mi zdi, da s pomočnico obe vidiva otroke, potem pa 
ponudiva dejavnosti, da so za vse primerne« (intervju B). Vzgojiteljica D pravi, da ko opazi 
interes za določeno vrsto igre ali igračo, to ponudi vsem otrokom in nadaljuje: »Po navadi 
ponudim vsem, ne spomnim se, da bi kdaj posebej enemu otroku ponudila določeno stvar…«. 
»Preveč ga izpostaviš (otroka), če se nekaj dela z nekom. Če delam z nekom individualno, si 
vsak želi, da bi prejel pozornost. Da pa bi bil sam z vzgojiteljem, ali pa tudi če bi to moja 
sodelavka izvajala, da ima vso pozornost, samo zase…« (intervju D).  
 
»Jaz si zamislim, kako, kaj bom delala, kaj bom z otroki izvajala…Tako, da pripravo imam, jo 
pokažem kolegici, kako sem zapisala, kaj bomo približno počeli, se pogovarjamo, vmes se pa 
seveda tudi zgodijo druge stvari, ne samo tisto, kar je zapisano…« (intervju C).  Vzgojiteljica 
C meni, da je njena vloga ta, da dejavnosti načrtuje sama, pomočnico vzgojiteljice pa seznani 
za načrtovanim: »Sodelujeva, predvsem na tak način, da se prej pogovoriva, kaj, kaj bi počel  
vnaprej. Kakšne dejavnosti bova pripravili otrokom, naredim koncept. Zapišem pa sama«. V 
nadaljevanju pa dopušča možnost spremembe načrta: »Dam na vpogled, če se še kakšna misel 
porodi, še potem tudi kaj popravim, še dodam, v glavnem je pa to to… za sproti…«. M. 
O'Hagan in M. Smith (1993, v Batistič Zorec in Prosen, 2017) pravita, da so potrebe otroka in 
njegovi interesi osnova načrtovanja in evalvacije, da morajo biti vzgojitelji pripravljeni 
spreminjati svoj formalni načrt. Vzgojiteljica C pri svojem delu sodeluje tudi s spremljevalko 
otroka s posebnimi potrebami:  »Pri načrtovanju vključim tudi spremljevalko otroka s 
posebnimi potrebami, še posebej, kar se tiče »njenega« otroka, ker je za njega potrebno 
pripraviti prilagoditve, ji pa vmes dajem tudi napotke, da pa bi jo prav posebej vključevala v 
načrtovanje… v glavnem ji povem, kaj bomo počeli in je ona takrat pristna pri načrtovanju in 
posluša«. Vzgojiteljica C ob tem pojasnjuje svoje razloge za skupno načrtovanje dejavnosti. 
Pravi, da tako »…vemo, za kaj gre v oddelku, kaj želimo… da delujeva skupaj, na enak 
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sinhron način, da stremiva k skupnim ciljem, posebej pri rutini, saj same dejavnosti, ki jih 
bomo izvajale, se mogoče tudi za sproti dogovoriva, ali pa katera bo v katerem kotičku«. 
»Tedensko se dogovarjam s sodelavko« (intervju D), hkrati pa je ta vzgojiteljica mnenja, da je 
potreba po zapisovanju pogojena tudi s tem, da »velikokrat prilagajam, da sodelavka 
razume…«. Vzgojiteljica D meni, da zapisuje še zaradi enega razloga: »V bistvu tudi 
poskrbim, da se bo sodelavka znašla iz te priprave, če bi jo imela jaz samo za sebe, bi jo pa 
mogoče čisto drugače zapisala…«.  
 
M. Batistič Zorec in A. Hočevar (2012) navajata rezultate raziskave, kjer je polovica 
anketiranih udeleženk navedla, da načrtujejo skupaj s pomočnico vzgojiteljice, dve petini pa 
jih je načrtovala samih in z načrtom nato seznanilo pomočnico vzgojiteljice. Rezultati, ki sem 
jih dobila, so kljub mnogo manjšemu vzorcu podobni ugotovitvam avtoric. 

8.2 EVALVACIJA VZGOJNEGA DELA 
Evalvacija vzgojno-izobraževalnega procesa je neposredno povezana z vprašanjem kakovosti 
le-tega. Kurikulum za vrtce (1999) poudarja učni proces in evalvacijo tega. Slednja temelji na 
razvojno-procesnem pristopu in načelu aktivnega učenja (prav tam, 16), kar zagovarja tudi 
Kroflič (1999), ki poudarja, da v predšolskem obdobju ni pomembno izključno dosegati 
zastavljenih vsebinskih in učnih ciljev, ampak je treba težiti k uresničevanju procesnih načel.  
 
»Evalvacijo pišem samoiniciativno, ker mi pride prav za načrtovanje dela, pogovornih ur, 
roditeljskih sestankov,« pravi vzgojiteljica B in nadaljuje: »Imam občutek, da sem med 
evalviranjem v stiku z otroki in sodelavko…«. N. Blaise in J. Nuttal (2011, v Batistič Zorec in 
Hočevar, 2012) menita, da v sodobnih kurikulih vzgojiteljice same izgrajujejo lastno 
»delovno teorijo« o tem, kako bodo načrtovale in evalvirale, kurikulum pa jim predstavlja le 
ogrodje. »Evalvacija je smiselna in bi se morala vsakodnevno uporabljati… zapis, stavek ali 
dva o vsakem otroku in vsakodnevno evalviranje posameznih dogodkov,« opisuje svoj pogled 
na evalvacijo vzgojiteljica B. Nadaljuje s težavo: »Vendar se mi pogosto zgodi, da samo še 
pišem in dokazujem svoje delo, zato preprosto ne zmorem nenehno pisati…« (intervju B). 
Meni, da je smiselno, da opiše dogodke in posebnosti: »Praznovanje rojstnega dne je 
potekalo kot običajno brez posebnosti. Ker je bil deček redkobeseden, sem mu pomagala 
izbrati pesmice, ki so mu jih otroci zapeli« (zbirnik B). 
 
Pisno evalvacijo opravi vseh pet intervjuvanih vzgojiteljic (A, B, C, Č, D). »V bistvu jo pišem 
zato, ker vrtec to pričakuje, ker zakonodaja to pričakuje od nas« (intervju D). Vzgojiteljica C: 
»Ne zdi se mi smiselna, seveda ne, prvič že zaradi tega, ker mora biti, je pa res, da jo 
redkokdaj vzamem v roke… načeloma že imam v glavi, kaj želim naprej dosegati«. 
Vzgojiteljica A pojasnjuje, da evalvacijo piše zato, ker so jo ob začetku njenega dela v vrtcu 
opozorili, da »vzgojiteljica pač to mora imeti, da to je njeno delo…«. Vzgojiteljica Č meni, da 
evalvacijo »zapišeš, ker moraš…« a nadaljuje, da »določene stvari so ti pa pomembne in na 
tistih daš pa večji poudarek«. M. Batistič Zorec (2013) pojasnjuje, da večina sodobnih 
konceptov predšolske vzgoje poudarja evalvacijo kot enega pomembnejših dejavnikov 
kakovosti.  
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A. Polak (2009: 79) vidi pomen vsebinskega in situacijskega vrednotenja z različnih zornih 
kotov strokovnih delavcev v oddelku. Sodelavca izvajata sistematično opazovanje, iščeta 
razlago in analizirata dejavnost otrok ter odnose med njimi. Vzgojiteljice A, C, Č, D izvajajo 
sprotno ustno evalvacijo s sodelavko v dvojici. »… pomembno je, da je vključena, ker se 
potem počuti kot del tega procesa …« (intervju Č). Izbor strategij dela z otroki je mogoč na 
podlagi evalvacije preteklega dela (Polak, 2012: 14). Vzgojiteljica Č pravi, da je zelo 
pomembno vključevanje pomočnice vzgojiteljice, saj se tako bolj dejavno vključi v vzgojno-
izobraževalno delo: »…če ima tudi ona besedo pri tem, da velik več od sebe, ker je 
pomembna, upoštevana, slišana in predvsem spoštovana« (intervju Č).  M. Batistič Zorec in 
A. Hočevar (2012) pravita, da Kurikulum za vrtce (1999) definira sodelovanje in timsko delo 
vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v celotnem vzgojno-izobraževalnem procesu.  
 
Vzgojiteljica B v intervjuju odgovarja, da evalvacijo izvaja občasno in to predvsem takrat, ko 
ocenjuje nastope praktikantk, ko imajo hospitacijo. Meni, da je sodelovanje pomočnice 
vzgojiteljice pri evalvaciji pomembno tudi pri zagotavljanju pomoči otroku s posebnimi 
potrebami, torej pri zagotavljanju dodatne strokovne pomoči.  Vzgojiteljica D izpostavlja 
izkušnje z dosedanjimi sodelavkami in pravi, da je večina sodelavk sodelovala pri ustni 
evalvaciji, ko pa jim je ponudila, da vsaj pri letnem poročilu zapišejo svoj del evalvacije pa so 
praviloma »dodale le kakšno misel, ko imam že vse zapisano in pripravljeno« (intervju D). Ob 
tem se vzgojiteljica D sprašuje »če se čutijo dovolj kompetentne« (prav tam) in nadaljuje, da 
bi bilo veliko lažje evalvirati, če ena govori, druga piše in obratno, da pa je to težko izvajati 
med počitkom otrok. Skupno načrtovanje od vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice zahteva 
pripravljenost, da se vsaj občasno srečata izven časa neposrednega dela v oddelku. Čas za 
načrtovanje pa lahko predvidi tudi vodstvo vrtca, ki s primerno organizacijo v času skupnega 
načrtovanja omogoči  in zagotovi nadomeščanje v oddelku.  
 
Vseh pet vzgojiteljic (A, B, C, Č, D) pravi, da po ustni evalvaciji pisno evalvacijo zapišejo 
same. Vzgojiteljica C pojasnjuje, da jo zapiše ob koncu vsebinskega sklopa, po pogovoru s 
sodelavko in asistentko v oddelku. »Evalviramo, ko se pogovarjamo, kaj smo dosegli, kako je 
bila kakšna dejavnost izvedena… redko kdaj si zapišem sproti…« (intervju C). Vzgojiteljica C 
meni, da si veliko zapomni, da pa je tudi v dnevniku zapisano, kaj so izvedli na določen dan, 
tako ji je potem evalvacijo lažje zapisati. Nadaljuje, da sama ve, kaj želi doseči, »Ni potrebno, 
da pogledam v evalvacijo, če smo dosegli cilj, ki sem si ga zadala…« (intervju C). Evalvacija 
vzgojnega dela naj se odvije skozi kritično analizo procesa in dosežkov otrok (Batistič Zorec 
in Hočevar, 2012). Načelo razvojno-procesnega pristopa (Kurikulum za vrtce, 1999) 
vzgojiteljico zavezuje, da ne daje izključne veljave le »pravim« odgovorom, pač pa da v 
ospredje postavi proces, ki otroka spodbudi k uporabi različnih strategij razmišljanja, 
dojemanja in verbalizacije. 
 
Vzgojiteljici A in C pravita, da s sodelavko evalvirata potek dejavnosti, predvsem pa beležita, 
kar sta pri določenih otrocih opazili. Pri tem je vzgojiteljica Č pozorna na to, »kaj sem pri 
otroku posebej opazila, kaj me je pritegnilo, kaj izstopa, pomanjkljivosti, kje vidim, da bi 
lahko še bil napredek…«. Vzgojiteljica Č edina pravi, da imajo dnevno namenjenih petnajst 
minut časa za skupno načrtovanje in evalvacijo, da pa ustna evalvacija poteka že tudi med 
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samim delom z otroki (intervju Č). »S sodelavko se pogovarjava… da sva določene stvari pri 
določenih otrocih zasledili, da jim je bilo všeč, da bi mogoče še lahko kaj drugega jim 
ponudili…« (intervju A). Vzgojiteljica A pojasnjuje, da ko opazi, da je pri otrocih velik 
interes za dejavnost, »če so bile otrokom stvari všeč, sem jih še malo več ponudila« ali da so ji 
otroci povedali oziroma pokazali, »da jim je bila določena stvar zanimiva«, takrat ob 
evalvaciji predviden čas izvedbe podaljša (intervju A).  
 
Pisno evalvacijo vzgojno-izobraževalnega dela vidijo vzgojiteljice A, Č in D kot dokaz o 
opravljenem delu. Vzgojiteljica A meni, da je pisna evalvacija dokaz o tem, ali je bila 
dejavnost otrokom všeč ali ne. Nadaljuje, da je to dokaz, ki kaže ali je priprava, ki si jo je 
zastavila, zaživela ali ne: »… ali bi bilo potrebno kaj spremeniti ali pa je načrtovana vsebina 
otrokom všeč, bi lahko še kdaj jim kej takšnega ponudila…« (intervju A). Vzgojiteljica A vidi 
vlogo sprotnega evalviranja tudi kot pomoč pri evalvaciji Letnega delovnega načrta, v 
katerem vrednoti svoje delo na način, da opredeli, »na katerem področju bi se jaz tudi lahko 
mal bolj potrudila, pa jim še kakšne stvari ponudila…« (intervju A). Tudi vzgojiteljica Č 
meni, da so otroški izdelki materialni dokaz, s katerim dokažejo in upravičijo svoje delo pred 
starši. »Zapis evalvacije je zgolj naš zapis osebno, za nas… material, vse stvari, ki jih 
naredimo, ki jih delamo z otroki, pa so za starše in za vse te, ki jih povabimo (župan, lokalna 
skupnost)« (intervju Č).   
  
Vzgojiteljica C opisuje model partnerskega odnosa, kjer so v sinergiji  povezani in usmerjeni 
k skupnim ciljem vrtec, starši in lokalna skupnost. (Devjak in Berčnik, 2018: 101). 
Vzgojiteljica D meni, da je nesmiselno in nepotrebno podvajanje analiz, evalvacij in  
zapisovanja v dnevnik. »Najbolj zoprne so mi te analize, nimam kaj veliko od njih, zato ker 
iste stvari pišem. Zelo veliko napišem že v dnevnik… potem isto pišem staršem na oglasno 
desko… analizo pišem, ker jo moram, evalviram… vse to že dnevno pišem… če bi jo sam 
zaradi sebe pisala, bi jo drugače napisala…« (intervju D). Nadaljuje: »…moraš pisati, zato 
da opraviš svojo delovno obveznost… ni nikjer napisano, opredeljeno…« (prav tam). Sprašuje 
se, kaj se od nje kot vzgojiteljice pričakuje in vidi ključni problem v pedagoškem vodenju 
vrtca: »… lahko vsak pedagoški vodja vsakega različnega vrtca različne stvari pričakuje in 
zahteva od delavcev, nimaš nobenih povratnih informacij…« (intervju D), izpostavlja, da naj 
bi pedagoški vodja nudil potrebno strokovno oporo. »Ni prave podpore, imam občutek, da 
tudi vodstvo včasih ne ve, kaj naj pričakuje« (intervju D).  
 
V pisnih evalvacijah se le občasno pojavljajo zapisi o otrocih. Vzgojiteljici B in D ne zapišeta 
imena otroka, opisujeta situacije, dogodke, dejstva. Primeri njunih zapisov so predstavljeni v 
Tabeli 3. 
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Tabela 3: Zapisi o otroku v evalvacijah vzgojiteljic B in D 

Vzgojiteljica: Starost 
otrok: 

Zapisi o otroku v evalvacijah vzgojiteljici B in D: 

B 3–4 Največ domotožja je kazala najstarejša novinka. 
Mlajša deklica je potrebovala več pozornosti. 
Ena izmed deklic po večini hodi in teka s celim stopalom, 
večkrat pa je opaziti hojo in tek po prstih. 
Ena izmed mlajših deklic zelo redko spregovori ali se 
pogovarja z otroki. 
Ena izmed deklic je sestavila dve sestavljanki, druga je bila 
zelo natančna a hkrati izredno počasna, ker jo premamijo 
stvari, ki se dogajajo okrog nje in je opazovalka le teh. 
Gibalna ura je bila prav prijetna, dve deklici je bilo verjetno 
strah višine, drugi so brez strahu stopali čez dve prečki. 

D 2–3 1 otrok ima pleničko cel dan, 4 pri počitku, ostali so brez 
pleničk. 
Vsi otroci uporabljajo stranišče, le 1 ne.  

 
Pregled evalvacije vzgojiteljice B kaže na težave pri interpretaciji, saj se pojavljajo napake, 
med drugim zapis besedila opazovanja z logičnimi napakami (Batistič Zorec in Prosen, 2017), 
ko med sabo poveže dejstva, ki niso nujno v vzročno-posledični zvezi. Tako navaja: »…druga 
je bila zelo natančna, a hkrati izredno počasna, ker jo premamijo stvari, ki se dogajajo okrog 
nje in je opazovalka le teh« (zbirnik B). Kratkotrajna pozornost otroka in nezmožnost 
osredotočanja je lahko med drugim kazatelj specifičnih posebnosti otroka. Vzgojiteljica tako 
sama išče pojasnilo o načinu funkcioniranja deklice, ki ni preverjeno, ampak ima podlago v 
njenem sklepanju, ki v tem primeru ni strokovno utemeljeno.  
 
Kakovost pri opazovanju in razvijanje spretnosti opazovanja lahko izboljšamo s teoretičnim 
znanjem in zavedanjem teoretskih osnov (Batistič Zorec in Prosen, 2017). Vzgojiteljica mora 
zapis oblikovati na način, da predstavlja objektivno poročilo o dogodku ali procesu (Rutar, 
2013). Vzgojiteljica (intervju D) večkrat opiše težavo s pomanjkanjem časa namenjenega 
zapisovanju in podvajanjem istih zapisov na različnih mestih: dnevnik, analiza, evalvacija, 
zapisovanje dejavnosti na oglasni deski. Sprašuje se, kako naj svoje delo »dokaže« vodstvu. 
Hkrati izpostavlja potrebo po opolnomočenju na področju opazovanja otroka. Z vajo pri 
procesu opazovanja lahko vzgojitelj doseže večjo objektivnost pri opazovanju (Batistič Zorec 
in Prosen, 2017). Strah vzgojiteljic, da ne bi bile s strani vodstva razumljene, lahko vodi k 
odporu do opazovanja (prav tam).  
 
V evalvacijah vzgojiteljic A, C in Č pa zasledimo zapise o posameznih otrocih iz oddelka. 
Primeri tovrstnih zapisov so predstavljeni v Tabeli 4. 
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Tabela 4: Zapisi o otroku v evalvacijah vzgojiteljic A, C, Č 

Vzgojiteljica: Starost 
otrok: 

Zapisi o otroku v evalvacijah vzgojiteljic A, C, Č 

A 1–3 N – počaka, da jo pokličeva. 
L – navaja se še vedno na igralnico, ob prihodu ima še krizo, 
rad se stiska k drugim otrokom, čeprav jim to ni všeč. 
D – burno reagira na stvari, ki mu niso všeč. Se tudi upira in 
noče hoditi. 
M – je poimenovala skoraj vse jesenske plodove. 
J – rad ustvarja, lepo sedi pri mizi, pozna plesne motive, si 
izmišlja svoje. 
A – pri ustvarjanju si vzame čas, vztrajal pri vosku, s 
sedenjem pri mizi nima težav, glasba ga pritegne. 
L – ne mara ustvarjanja, začne jokati, ob glasbi začne migati. 
D – ni hotel lepit, ima težave pri sedenju odriva se od mize, 
sedi na vrhu stola. 
J – ima težave pri sedenju ob mizi, se gre kar igrat. 

C 1–2 Z in J – poznata suhe barvice, drugi ne vedo, kaj naj z njimi 
počnejo. 
T – ima z uvajanjem kar nekaj težav, kljub temu da tega nihče 
od staršev ni pričakoval. 
T – ne upa slikati s prstnimi barvami. 
E – deluje zelo zadržana, »čista« deklica, ne upa si slikati. 
Y – slaboviden otrok, zelo agresiven do drugih in sebe, dobi 
več pozornosti, ga (nevede) umikamo od drugih. 
Y – dobil spremljevalca, malo se je umiril, ni več tako 
agresiven do drugih. 
T, J, O, L se ne želijo v jutranjem krogu držati za roke, a smo 
pri tem vztrajali, tako da se po 14ih dneh brez težav primejo 
za roke. 

Č 3-6 A in mamica sta nas povabila na njihovo kmetijo. 
D in mamica sta predstavila poklic policistke. 
N in mamica sta predstavili žival, ki se je skotila pri njih 
doma in je N-jeva ljubljenka. 
Ž in očka sta nam s plakatom predstavila gradnjo njihove 
hiše. 
T in mamica sta nam predstavili preproste poskuse, ki smo jih 
delali tudi v vrtcu. 

 
Vzgojiteljici A in C opažata in opisujeta predvsem po njunem mnenju izstopajoče otroke. 
Poudarjen je njun »črno-beli« pogled na odzive otrok (Batistič Zorec in Prosen, 2017). Ob 
tem vzgojiteljica C še posebej izpostavi vedenje otroka s posebnimi potrebami, ki naj bi se 
vedel agresivno. V nadaljevanju sicer sledi zapis: »Y – dobil spremljevalca, malo se je umiril, 
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ni več tako agresiven do drugih« (zbirnik C). Vzgojiteljica v zapisu uporabi »etiketiranje« 
otroka, kar je nedopustna oznaka. Govoriti bi morala o agresivnem vedenju in ne o 
agresivnem otroku. Slednji namreč v tem starostnem obdobju še oblikuje svojo osebnost.  
 
C. Rinaldi (2006, v Batistič Zorec in Prosen, 2017) pravi, da je ob opazovanju vedno opazen 
parcialni pogled na dogodek, pomembno pa je, da vsi udeleženci svoja mnenja soočijo. 
Odrasli bi se morali nenehno preizpraševati, kako smo dogodke videli v preteklosti, kako jih 
doživljamo v sedanjosti in kaj lahko naredimo v prihodnosti (prav tam). Pri mlajših otrocih 
prevladuje neverbalna govorica in odzivi otrok (Batistič Zorec in Prosen, 2017). Za 
razumevanje perspektiv posameznika je potrebno poslušati interpretacije vseh soudeležencev 
v procesu vzgoje – otrok, vzgojiteljic, pa tudi staršev in drugih pomembnih odraslih (Rutar 
2013).  
 
Vzgojiteljica C zapiše predvsem dogodke, ki so jih izvedli ob vključevanju staršev. Ob imenu 
otroka opiše dejavnost, ki sta jo s staršem v vrtcu izvedla.  
 
»Evalvacijo opravim konkretno, ko delam s skupino, odvisno od starosti, jih poskušam 
vključevati… se pogovorimo, kaj smo počeli, kaj nam je bilo všeč… razmislijo o tem, kaj so 
počeli, da ubesedijo...« (intervju D). Vzgojiteljica v intervjuju opisuje svoj način vključevanja 
otrok v evalvacijo. Nadaljuje o pomenu skupne evalvacije z otroki: »Ja, bolj bogata je. Vsak 
vidi določeno situacijo iz svojega zornega kota« (prav tam). M. Batistič Zorec (2013) pravi, 
da evalvacijo opravi vzgojiteljica, v njej pa lahko sodelujejo otroci, sodelavke, starši… Čotar 
Konrad (2011, v Rutar, 2013) meni, da je otroku pomembno dati možnost komentiranja, 
izražanja svojih tendenc, navad in dejanj, saj na podlagi refleksije lastnih čustev in pozneje 
tudi prepoznavanja čustvenih stanj drugih razvija zavedanje lastnega čustvovanja in 
čustvovanja drugih. Otroke je treba navajati in opogumljati h kolektivnim dogovorom, 
prepoznavanju in reševanju problemov, jih spodbuditi k doživljanju veselja ob uspehih, 
nastalih ob upoštevanju medsebojne interakcije (Jurčević Lozančić, Seme Stojnović in 
Vidović, 2008).  
 

8.3 SPREMLJANJE RAZVOJA IN NAPREDKA POSAMEZNIH OTROK V 

ODDELKU 
 

Hills (v Rutar, 2013) pravi, da sta kurikulum in spremljanje otroka neločljivo povezana. Rutar  
(2013) spremljanje razvoja in učenja otroka umešča med procesne kazalnike kakovosti in 
pravi, da slednja ne temeljita na merljivih parametrih, ki bi jih bilo mogoče posplošiti in 
objektivizirati. Opazovanje otrokovega razvoja in napredka zagotavlja osnovo načrtovanju 
dela v oddelku, saj z upoštevanjem individualnosti otroka omogočamo ustrezno podporo 
njegovemu razvoju in mu damo možnost, da postane aktivni udeleženec v spreminjanju 
svojega lastnega razvoja (Batistič Zorec in Prosen, 2017). S. Bredekamp (1996) meni, da 
mora biti opazovanje, beleženje interesov, napredka na različnih področjih razvoja in močnih 
točk otroka, osnova za načrtovanje kurikula.  
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Vse v raziskavo vključene vzgojiteljice (A, B, C, Č, D) so mnenja, da je opazovanje otrok in 
izhajanje iz njihovih interesov in potreb nujno in potrebno. Ob pregledu v raziskavi 
analiziranih dokumentov pa se pojavljajo odstopanja od tega mnenja. Vzgojiteljica C v 
intervjuju tako pove, da s pomočnico vzgojiteljice vsak dan sproti govori o tem, kako so se 
odzivali otroci, in nadaljuje: »…ne vem, v glavnem gre za posameznike, ki izstopajo, v 
smislu… negativnih veliko bolj… mogoče več, kot pa pozitivnih stvari…«. »Pomembno je 
dobiti čim bolj realno predstavo o otroku. Vendar zaradi pomanjkanja časa večkrat izpustim 
tiste, ki ne izstopajo…« (intervju B). Vzgojiteljica B doda, da se posveti namenskemu 
opazovanju predvsem takrat, ko gre za pomoč otroku s posebnimi potrebami oziroma za 
namen izdelave individualiziranega načrta v sklopu dodatne strokovne pomoči.  
 
Vzgojiteljici A in C pri pripravah na pogovorne ure uporabljata shemo opazovanj Področja 
spremljanja otroka (Priloga: Zbirnik A, C), vzgojiteljica B uporablja ček listo Počutje in 
dejavnosti, ki jo izpolnjuje tedensko (Priloga: Zbirnik B). 
 
Tabela 5: Priprava na pogovorno uro, vzgojiteljica A 

Otrok G, 13 mesecev, shema opazovanj po področjih razvoja 
Hranjenje: Ni želel jesti juh, zjutraj je jedel samo kruh, mlečnega kus-kusa ni želel. Začel je 
jesti sadje, rad ima grozdje. Navajamo ga, da je sam z žlico, se trudi, poskuša, ponudi mi 
žlico, da bi mu pomagala. 
Igra: Individualna, raziskuje, si ogleduje stvari, večkrat si vzame labirint. Zanimajo ga 
predmeti, včasih se tudi umakne na sedežno in maha, igra z živalcami. 
Dejavnosti: Svinčnika ni želel prijeti, ga je kar spustil. Včeraj je barval z barvicami. V  
tunel ni želel – ga tudi ne silimo. 

 
Tabela 6: Priprava na pogovorno uro, vzgojiteljica B 

Otrok A, 3 leta 2 meseca, ček lista Počutje in dejavnosti 
Za zajtrk sem jedel: nič, malo, vse,  
Za kosilo sem jedel: malo, dovolj, nisem jedel  
Moje počutje: zadovoljen, aktiven, razdražljiv, ne najdem si mesta, slabe volje 
Igral-a sem se: kotiček dom, kotiček za igro s kockami, kotiček za opismenjevanje, 
umetniški kotiček, kotiček za namizne igre (ustvarja iz lego kock), kotiček za senzorne igre 
(vztraja) 
Bil-a sem: v telovadnici, na sprehodu (večkrat opozoriti na razmik pri hoji), na igrišču 
(avto, vlak), družil sem se z: D … počival sem (pozneje zaspal, nemiren) 
Vzgojiteljica doda zapise opažanj (kronološko): 
Z G-jem sta se sprla, tepla zaradi mesta v jutranjem krogu. 
Žaga po steni, po A-ju (ta joče), razporeja otroke pri igri, odide iz kotička (ga upoštevajo). 
 
Ček lista sicer vzgojiteljici B omogoča, da pri vseh otrocih opazuje ista področja, v 
nadaljevanju pa uporaba le-te lahko povzroči, da vzgojiteljica lahko prezre določena vedenja, 
ki niso vnaprej opredeljena (Batistič Zorec in Prosen, 2017). V primeru ček liste (zbirnik B) 
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se vsekakor pokaže, da lahko uporaba le-te kot osnove opazovanja pri vzgojiteljicah povzroči 
preveliko usmerjenost v iskanje odstopanj, neželenih vedenj in odzivov, premalo pa v to, da 
se iščejo otrokova močna področja. Pri uporabi ček liste je ključen tudi pogled vzgojiteljice na 
otroka. V primeru, da je izrazito usmerjena v iskanje negativnih oblik vedenja, se lahko ob 
zgodi, da bo ob opazovanju otroka zaznala predvsem odstopanja od  njene predstave o 
»povprečnem otroku«. 
 
Vzgojiteljica C uporablja shemo področij razvoja brez vnaprej oblikovanih  opisov, kot 
izhodišče opazovanja in zapisovanja opažanj uporabi oporne točke iz te vnaprej pripravljene 
sheme: »Socialni odnosi z vrstniki, vzgojiteljem in drugimi odraslimi osebami, čustva in 
počutje otroka, aktivnosti in interesi pri samostojni igri in zaposlitvi, besedno razumevanje in 
izražanje, telesni in motorični razvoj, samostojnost (fizična, miselna, socialno-čustvena), 
hranjenje, spanje« (Priloga: Zbirnik C). 
 
Tabela 7: Priprava na pogovorno uro, vzgojiteljica C 

Otrok J, 21 mesecev, Shema po področjih razvoja 
 
1. Socialni odnosi z vrstniki, vzgojiteljem in drugimi odraslimi osebami: 

− Naju sprejel, drugih se ne boji. 

− Rad se pocrklja, je crkljivček. 

− Venomer išče očesni stik. 
2. Čustva in počutje otroka:  

Se dobro počuti, je zelo živahen, aktiven otrok, kljub »prepovedi« poskusi večkrat – 
stopi na stol, mizo, polico (bojimo se zaradi varnosti). Potrebuje meje, doslednost! 

3. Aktivnosti in interesi pri samostojni igri in zaposlitvi: 

− Samostojno izbira igro in igrače. Vse ga zanima, poskusi, koncentracija kratka. Zelo 
rad ima ples, oz. glasbo – sodeluje.  

− Zelo rad pleza. 
4. Besedno razumevanje in izražanje: 

− Razume navodila, pravila, a jih dosledno krši, ne upošteva. 

− Je glasen, večkrat glasno čeblja, »kriči«, pokaže s prstom (piti, igrače). 

− Mimika obraza je izredno prepoznavna – očesni stik. 
5. Telesni in motorični razvoj:  

− Gibalno primerno razvit, hiter, dokaj spreten, 

− Pleza, plazi, teče. 
6. Samostojnost (fizična, miselna, socialno-čustvena): 

− Hodi na kahlo in lula. 

− Samostojno poje zajtrk, kosilo, pri juhi potrebuje pomoč. 
7. Hranjenje: 

− Vse je, zelo rad je, je tudi solato, jo poskusi, ali poje, če mu jo daš v usta na žlici. 

− Malo manj pije, kot bi lahko, večkrat polije. 

− Doslednost pri sedenju pri mizi! Ne sedi, vstaja in teka! 
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Spanje: Zaspi brez dude, že 3-4 tedne, ob prisotnosti odrasle osebe; drugače vstaja, hodi, 
beži. 
 
Iz pisnih priprav na pogovorno uro je razvidno, da se vzgojiteljica A in C osredinita predvsem 
na iskanje opisov dogodkov in odzivov otrok, h katerim ju usmerja shema opazovanja po 
področjih (zbirnik A, C).  

 

Opaziti je, da sta vzgojiteljici A in B predvsem usmerjeni v poročanje staršem o negi in 
zadovoljevanju osnovnih otrokovih potreb. V sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja je bil program vrtca osredinjen predvsem na prej omenjeno (Devjak in Berčnik, 2018: 
93). Pojavlja se dilema, zakaj se vzgojiteljici osredinjata predvsem na ti dve področji.  

 

Pri vseh treh vzgojiteljicah je zaznati, da želijo staršem predočiti predvsem to, kaj, koliko in 
na kakšen način se otrok prehranjuje, kako je s počitkom ter v kolikšni meri je samostojen. 
Omenjena področja verjetno najbolj zanimajo starše, a bi vzgojiteljica na podlagi strokovne 
presoje morala dodati še opažanja o razvoju, učenju in napredku otroka, da se tudi sami začno 
za to bolj zanimati.  

V veliki večini so zapisani negativni in s strani vzgojiteljic »nezaželeni« odzivi otrok (zbirnik 
A, B). V primeru pisne priprave na pogovorno uro vzgojiteljice C je opaziti zapise o vedenju, 
ki ni zaželeno, vendar je od prejšnjih dveh razlika v tem, da so opažanja o otroku manj toga, 
poleg »neprimernih« so zapisana tudi pozitivna vedenja in odzivi.  

V pisnih pripravah na pogovorno uro vzgojiteljici Č in D oblikujeta proste zapise opažanj o 
otroku, primere teh zapisov predstavljam v Tabeli 8 in Tabeli 9. 
Tabela 8: Priprava na pogovorno uro, vzgojiteljica Č 

Otrok T, 3 leta 7 mesecev, prosti zapis opažanj o otroku 
Dosedanja opažanja:  
SOCIALIZACIJA: samostojno je, uporablja pribor, prenaša krožnik. Sam si nalije vodo v 
kozarec. Sedaj že sam opravi potrebo na stranišču, sam umije roke in obraz, sam pove, ko 
ga lulat. 
OBUVANJE: sam pripravi čevlje/copatke, prosi za pomoč, potrebuje več časa, da se uredi. 
SOCIALIZACIJA MED VRSTNIKI: Rad ima individualno delo, večkrat poseže po igračah, 
vstavljanke, hišica z liki, vozila, igra se tudi v kuhinji – njegova igra je bolj 
INDIVIDUALNA. Otrokom večkrat nakaže, da se ne želi igrati – se umika. Uporablja 
dvosmerno komunikacijo – vendar z otroki bolj malo.  
Pri novih dogodkih, novi  dnevni rutini bo najprej samo opazoval – ne želi poskusiti česar 
ne pozna. Po opazovanju se sam pridruži (nekaj dni) – resnično mora biti prepričan. 
Zelo rad se objame z odraslo osebo. Večkrat ga je potrebno poklicati, mu dati navodila 
JASNA – JEDRNATA. 
Gledano v celoti deluje zadovoljen. Vztraja in je pozoren pri dejavnosti, ki jo izbere.  
Potrebno ga je kar postaviti pred dejstvo – ti to zmoreš. PROSTA IGRA – SAM IŠČE 
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REŠITVE. 
GIBALNO PODROČJE:  
Delujejo gibi še bolj trdi. Na sprehodu je vztrajen. Zelo rad teče, se igra s poganjalci v 
telovadnici. Pridruži se rajalni igri na pobudo, malo manj mu je všeč ples ob glasbi – se 
gre igrat. 
CILJI: 
Čim več POSKOKOV, PLEZANJA – spodbude pri izvajanju naravnih oblik gibanja… 
Razvijanje koordinacije, moči, ravnotežja na mestu in v gibanju, natančnosti. 
Čim več sprostitvenih dejavnosti (SENZORIKA, JOGA, VAJE DIHANJA).  
CILJI SOCIALIZACIJA: 
Čim več spontane igre – sam poišče rešitve. 
Interakcija z otroki. 
Samostojnost nasploh (GARDEROBA). 
Veliko spodbude pri dejavnostih – v vrtcu igra, bivanje zunaj. 
POUDAREK: 

− SOCIALIZACIJA 

− JAKOST GLASU 

− MOTORIKA 

 
Tabela 9: Priprava na pogovorno uro, vzgojiteljica D 

11 otrok, starost od 2 do 3 leta, prosti zapisi opažanj 
E – sama zapela in nataknila zadrgo 
I – zapela zadrgo/škornji 
A – zapel zadrgo 
B – postavljanje kock 11, 12, barve: bela kot je sonce, zelena, velik/majhen – DA, liki 
prireja – DA. Z roko mahal okoli sebe, udaril otroke 
E – potlačila majčko v hlače 
N – barve – pravilno priredi rd, ru, ze, mo, be, or, a jih vse poimenuje zeleno, polaganje 
kock (7), naredi 3 stolpe. Ugrizne I. 
A – stolp iz kock, 6, 11, nizanje perl 14, največji/najmanjši – DA, guba papir na pol, škarje 
drži narobe 
M – sama zapela gumb, sama odpela gumb na jopici 
N – drža z D roko, 5 prstov 
B – drža D roko – pravilno 
M – drža D roko, triprstno 
D – liki – priredi, barve; poimenuje: ze, or, rd, be, mo, ru, nizanje perl – DA 
N – se ne ujame, ko se spusti po toboganu, sodeloval pri izvajanju prstnih iger 
Ne je mlečnih jedi: M, A, B, E, E, A 
 
Med vzgojiteljicama Č in D so bistvene razlike v načinu zapisanih opažanj. Vzgojiteljica Č je 
osredinjena na iskanje pozitivnih dejanj in odzivov. Veliko zapisov govori o napredku na 
posameznih področjih razvoja. Bistveno pa se zapisi vzgojiteljice Č od ostalih zapisov 
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razlikujejo po tem, da opredeli cilje za nadaljnje delo (Priloga: Zbirnik Č). Iz zapisa sicer ni 
mogoče sklepati, ali k dogovorom o spodbujanju otroka vključi tudi starše in njihove 
predloge, mnenja in pobude, kaže pa na to, da skuša ustvarjati za otrokov razvoj in napredek 
spodbudno okolje.  
 
Vzgojiteljica D v svojih zapisih navede besede in besedne zveze, ki kažejo predvsem na 
opazovanje otrok na kognitivnem področju. Opazuje na način: je opravil – ni opravil, kar 
spominja na način izvajanja analize realizacije po izrazito didaktičnem programu, kot je bil v 
preteklosti (Vzgojni program za vzgojo in varstvo otrok, 1979). V zapisih se sicer dotakne 
tudi področij razvijanja samostojnosti ter prehranjevanja (zbirnik D), a iz zapisov ni mogoče 
sklepati, kako pridobljene informacije o otroku uporabi za načrtovanje spodbujanja 
otrokovega razvoja in napredka.  
 
Vzgojiteljica Č meni, da v opazovanje vključi vse otroke svojega oddelka oz. da je na vse 
pozorna, a nadaljuje: »…ampak mogoče bolj na takšnega, za katerega opažam, da ima 
določene težave v razvoju« (intervju Č). Otroci, ki ne izstopajo, tako niso opaženi. 
Vzgojiteljica Č pojasnjuje, da se za otroke, ki ne izstopajo preveč od povprečja, zavestno 
trudi, da zvezek z opažanji pregleduje in takrat, ko opazi, da je posameznega otroka 
premalokrat opazila in to zapisala, posebno pozornost posveti opazovanju tega otroka 
(intervju Č). Vzgojiteljice otrok, ki pri neki dejavnosti ne sodelujejo, morebiti niti ne zaznajo 
(Batistič Zorec in Prosen, 2017), kar je problematično predvsem z vidika individualizacije.  
 
Vzgojiteljica D uporablja sprotno beleženje v beležko, ob zapisu dogodka zapiše ime in 
datum opažanja. Zapisovanje v poseben zvezek izvaja tudi vzgojiteljica Č: »… v začetku leta 
imam zvezek, zapišem imena otrok in si potema delam zapiske…« (intervju Č). Opažanja 
zapiše: »Z. – v začetku leta ni sodeloval pri socialnih igrah, družabne igre ne izbere. Pri 
rajalnih igrah se ne izpostavlja rad. Pri projektu je užival, ko je gradil cesto in risal načrt…« 
(zvezek za opazovanja vzgojiteljica Č). »Nekateri so zadržani, ali pa nočejo ali pa ne želijo, 
potem pa na samozavesti pridobijo…tako se najlažje vidi… za nazaj pozabiš, ko je takšna 
količina otrok« (intervju Č). Slučajnostna opažanja so lahko osnova za nadaljnje načrtovanje 
usmerjenega opazovanja (Batistič Zorec in Prosen, 2017). Vzgojiteljica Č v intervjuju 
pojasnjuje: »…sva se pa ravno s sodelavko pogovarjali o teh zapiskih, na začetku leta smo 
veliko bolj marljivi in veliko zapiskov delaš, bolj ko gre proti koncu… pozabiš… občasno 
vzameš še…da si zapišeš tiste res pomembne stvari, ki jih opaziš…«. Tudi v raziskavi M. De 
Batistič (1990, v Batistič Zorec in Prosen, 2017) so vzgojiteljice povedale, da jim za 
zapisovanje opažanj primanjkuje časa.  
 
Vzgojiteljica B poudarja pomen zapisovanja opažanj, ki naj bi bila po njenem mnenju 
vsakodnevna. »Pred pogovornimi urami se posvetujem s sodelavko, da slučajno nisem kaj 
izpustila in upoštevam njena videnja pri opazovanju otroka« (intervju B), meni da je 
opazovanje in zapise opažanj o otrocih, zbranih za pogovorno uro, potrebno uporabiti pri 
evalvaciji in načrtovanju dela z otrokom in njegovimi starši. »…Kakšne izjave znam še zapisat 
od otrok, to pa radi starši slišijo… kakšne takšne posebne« (intervju D). Pregled zapisov o 
otrocih vzgojiteljice D pokaže način zapisovanja izjav otrok: »Jst bom dobila bratca. Za 
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rojstni dan«, »Rešitev imam« (zbirnik D). Vzgojiteljica Č zapisuje opažanja o otrocih  sproti, 
ob tem je posebej pozorna, da zapiše: »…kaj sem pri kakšnem otroku posebej opazila, kaj me 
je pritegnilo, kaj izstopa, pomanjkljivosti, kje vidim, da bi lahko bil še napredek…« (intervju 
Č). Pomen opazovanja in spremljanja otrokovega dela poudarja tudi pedagoški pristop Reggio 
Emilia. C. Rinaldi (2006, v Batistič Zorec in Prosen, 2017), poudarja, da je opazovanje 
subjektivno, nikakor pa ni mišljeno kot znanstveni postopek, ki temelji na objektivno 
merljivih parametrih, pač pa ga kot opazovanje iz lastnega zornega kota interpretirano na 
lasten način.  
Vzgojiteljica D podobno kot vzgojiteljica B v intervjuju navaja, da opažanja zapisuje sproti, 
»da pa jih zberem, pa jih po navadi pred govorilno uro« (intervju D).  
 
Vzgojiteljica B pojasnjuje, da se ji zdi ključno, da s pomočnico vzgojiteljice obe vidita otroke, 
nato pa dejavnosti organizirata tako, da so za vse primerne. Prednost pri vključevanju 
pomočnice vzgojiteljice pri opazovanju otrok poudarja tudi vzgojiteljica Č. »…najdeva 
kakšno stvar, ki je jaz ne opazim… to se mi zdi pomembno, da sva obe vključeni, še posebej 
pri individualiziranih programih, delikatnih, da se o tem pogovarjamo…« (intervju Č). 
Vzgojiteljica Č pojasnjuje, da vodstvo ne zahteva zapisovanja opažanj o otroku, jih pa k temu 
spodbuja. Zvezek z zapisi o otrocih pa je namenjen izključno njej, za načrtovanje in izvajanje 
vzgojno-izobraževalnega dela (intervju Č).  
 
Vzgojiteljici D in A omenita način opazovanj, ki poteka tako, da dejavnost otrok posnameta. 
Ob tem vzgojiteljica D pojasnjuje, da fotografije označi z imenom dejavnosti, vendar jih ne 
uporablja za pogovore o otrocih ali izdelavo portfolia, fotografije pa so na voljo staršem vseh 
otrok (intervju D). Ob tem nadaljuje, da da otrokom možnost, da sami fotografirajo, tako te 
označi posebej z imenom otroka (prav tam). Vzgojiteljica A pravi: »…zelo rada pa tudi 
otroke posnamem… so bile tudi kakšne dejavnosti, iz katere sem potem na posnetku opazila 
določenega otroka, ki ni bil pri kakšni stvari v ospredju, ampak ko smo pa kaj drugega 
izvajali, če pa smo mogoče plesali, je pa on tam izstopal…« (intervju A). Sodobna 
tehnologija, med drugim tudi fotoaparat in kamera, omogoča podporo opazovalcem. Posnetek 
si je mogoče večkrat ogledati in ga poslušati (Batistič Zorec in Prosen, 2017), ob tem je 
smiselno, da se vključi tudi druga sodelavka, ki ga lahko ovrednoti iz drugega zornega kota, s 
čimer se zagotavlja večja objektivnost pri interpretaciji (prav tam). Vendar pa vzgojiteljica A 
vidi smisel snemanja kot »dokaz« staršem: »…predvsem je to, da mam jaz to za starše en 
dokaz ali sliko ali video, ker se mi zdi, da so zadovoljni, da vidijo svojega otroka… kako on 
funkcionira v svoji skupini. Ker si oni tega pač ne predstavljajo… jaz jim mogoče lahko 
povem, ampak … če je slika ali pa kakšen video…« (intervju A). Vzgojiteljica C meni, da so 
opažanja o otroku pomembna za njeno pripravo na pogovorne ure, pripravo poročil o otrocih s 
posebnimi potrebami: »…kot izhodišče za pripravo pa… niti ne, ker so otroci še premajhni« 
(intervju C). M. Batistič Zorec (2009: 37) meni, da so otroci zmožni več, kot jim odrasli 
pogosto pripisujemo. Pavlovič (1996, v Devjak in Berčnik, 2018: 106) poudarja pravico in 
potrebo otroka po soudeležbi v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki je podlaga njegovemu 
opolnomočenju. Svoja mnenja in poglede lahko izrazijo in pojasnjujejo vsi udeleženci (Rutar, 
2013). Ob pogovoru o dosežkih in tudi neuspehih se razvija metakognicija, otrok krepi svojo 
samopodobo, saj o sebi pridobiva bolj realno predstavo (Batistič Zorec in Prosen, 2017).  
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9 ZAKLJUČEK 

Ob uvedbi Kurikuluma za vrtce (1999) se je pojavila težnja po večji pluralizaciji, otrokom pa 
daje pravico do aktivne vključenosti in soodločanja o stvareh, ki jih obravnava, Konvencija o 
otrokovih pravicah (1989, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008).  
 
V  raziskavi, ki je bila izvedena za namen magistrskega dela se je v intervjujih pokazalo, da se 
vzgojiteljice zavedajo pomena opazovanja otrok, kar naj bi omogočalo večjo kakovost 
zagotavljanja podpore razvoju in napredku otroka. Slednjega ni mogoče objektivizirati in 
posplošiti,  predstavlja pa izhodišče individualizaciji, ki naj bi bila osnova pri načrtovanju 
kurikula (Bredekamp, 1996, v Rutar, 2013).  
 
Prvo raziskovalno vprašanje je bilo, kako pogosto in na kakšen način vzgojiteljice 
načrtujejo in evalvirajo vzgojno-izobraževalno delo. Vseh pet v raziskavo vključenih 
vzgojiteljic oblikuje pisne priprave na delo, prav tako vseh pet zapiše evalvacije. Pri štirih od 
petih vzgojiteljic se pojavljajo tedenski, dvotedenski in mesečni načrti, dnevne načrte pa 
uporablja ena vzgojiteljica, ki pa dejavnosti dnevno pisno ne evalvira. Evalvacije so 
praviloma zapisane po vsebinskih sklopih ali zajemajo evalvacijo dejavnosti daljšega 
časovnega obdobja.  
 
Vzgojiteljice izpostavljajo vlogo vodstva pri načrtovanju in evalviranju vzgojnega dela. Po 
eni strani je vodstvo lahko v vlogi spodbujevalca in strokovne podpore, na drugi strani lahko 
strokovnim delavkam povzroča stisko, s tem da ne poda jasnih pojasnil, kaj od njih pričakuje. 
Ob tem večina vzgojiteljic izpostavlja tudi zakonodajni vidik, saj navajajo, da priprave in 
evalvacije zapisujejo, ker jih »morajo«. Iz dokumentov, ki sem jih dobila v namen raziskave, 
je razvidno, da vzgojiteljice priprave napišejo dokaj podrobno, pri evalvacijah pa je opazen 
krajši zapis. Pri slednjih je opaziti, da vzgojiteljice v njih ovrednotijo predvsem vsebine, da 
prevladuje učno-snovni model, kar kaže na izrazito usmerjenost v cilje na kognitivnem 
področju. Poleg tega se kaže usmerjenost k izvajanju nege in zadovoljevanju osnovnih potreb 
otroka, kot je bilo to opredeljeno v Vzgojnem programu za vzgojo in varstvo predšolskih 
otrok (1979). Pisne evalvacije vzgojiteljic so bolj opisi »realizacije« zastavljenih ciljev kot 
evalvacija, ki naj bi vsebovala analizo procesa in razmislek o upoštevanju načel Kurikuluma 
za vrtce (1999). Menim, da se vzgojiteljice še vedno premalo zavedajo avtonomije, ki jim jo 
daje Kurikulum za vrtce (1999); kljub temu da se zavedajo pomena načrtovanja in evalvacije 
na podlagi opazovanja otrokovih interesov, želja in potreb, iz njihovih zapisov ni videti, da bi 
tak pristop prevladoval. Čeprav starši na pogovornih urah, morda pričakujejo, da bodo dobili 
od vzgojitelja predvsem informacije, ki obravnavajo zadovoljevanje osnovnih potreb otroka, 
je vzgojiteljica tista, ki mora vzgojo načrtovati in svoje poslanstvo razumeti (Peček Čuk in 
Lesar, 2011: 10). Vzgojiteljica je tista, ki je eksplicitno odgovorna za kritično evalvacijo 
(Kroflič, 2001: 23–24). 
 
 Otroke v načrtovanje in evalvacijo dejavno vključuje samo ena od v raziskavo vključenih 
vzgojiteljic, kar je razvidno iz opravljene analize dokumentov – priprav in evalvacij. 
Opravljena analiza dokumentov v večini ne potrjuje navedbe vzgojiteljic, da izhajajo iz 
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interesov in potreb otrok. V zgodovini je bil otrok pogosto obravnavan kot »objekt oskrbe« 
(Kirby, Lannyon, Cronin in Sinclair, 2003), o tem, kaj je zanje dobro, kakšne potrebe, želje in 
zahteve ima pa so odločali starši in vzgojitelji. Postavlja se vprašanje, koliko vzgojiteljice v 
sodobnem času dejansko vidi otroka kot »zmožnega« (Batistič Zorec, 2009: 37), polnega 
navdušenja, dovzetnega, radovednega in željnega komunikacije (Thornton in Brunton, 2007, 
v Batistič Zorec, 2009: 41). V pisnih pripravah vzgojiteljic se prepletajo cilji in načela iz 
Kurikuluma za vrtce (1999), vendar samo prepisovanje teh še ne pomeni kakovosti v 
načrtovanju vzgojnega dela na izvedbeni ravni (Kroflič, 2001: 23–24). Za kritično evalvacijo 
bi si vzgojiteljica lahko zastavila naslednja izhodiščna vprašanja: ali uporabljam introspekcijo, 
ko analiziram dogajanje, ali za svoje odločitve sprejmem odgovornost ali  jo prelagam na 
druge, ali svoje napake priznam (Jurčević Lozančić, 2005: 52). Preizpraševati se mora, ali o 
dogodkih razmišlja tudi s perspektive ostalih udeležencev – sodelavk, otrok, staršev … (prav 
tam). Način evalvacije določi izključno vzgojiteljica, saj oblik operativnih priprav, in 
evalvacij Kurikulum za vrtce (1999) ne določa (Kroflič, 2001: 23–24).  
 
Drugo raziskovalno vprašanje je bilo, ali in na kakšen način vzgojiteljice spremljajo in 
dokumentirajo opažanja o posameznem otroku v oddelku. Odgovori kažejo, da se zapisi o 
otroku v evalvacijah pojavljajo z večkratnim ponavljanjem logičnih napak in »črno-belem« 
pogledu na otroka (Batistič Zorec in Prosen, 2017). V zvezi s tem bi bilo potrebno ozavestiti 
vzgojiteljice, da lahko razvijanje spretnosti opazovanja izboljšamo s teoretičnim znanjem in 
poznavanjem teoretskih osnov (prav tam). Za kakovostno evalvacijo je potrebno poslušati 
interpretacije vseh udeležencev v procesu: otrok, vzgojiteljic, staršev, drugih pomembnih 
odraslih (Rutar, 2013). Vse vzgojiteljice, vključene v raziskavo,dokumentirajo opažanja o 
posameznem otroku. Dve vzgojiteljici uporabljata shemo opazovanja, ena izmed vzgojiteljic 
ček listo, dve pa zapis oblikujeta prosto. Pri spremljanju razvoja in napredka otroka se samo v 
enem primeru vzgojiteljica osredini na opis stanja v preteklosti in zastavi cilje za delo v 
prihodnosti. Zapisi, ki sem jih prejela od vzgojiteljic v raziskavi, so večinoma nastali na 
podlagi slučajnostnega opazovanja, ki se ga bolj intenzivno poslužujejo v času pred 
pogovornimi urami. Ena izmed vzgojiteljic zapisuje sprotna opažanja, ki pa jih v nadaljevanju 
ne uporabi kot izhodišče za namerno opazovanje. Zaskrbljujoče na področju opazovanja otrok 
je predvsem, da vzgojiteljice v večini primerov opazijo izstopajoče otroke, temu namenijo 
veliko časa, ne načrtujejo pa časa, ki bi ga namenile načrtnemu opazovanju vsakega izmed 
otrok.  Zaključim lahko, da večina vzgojiteljic načrtno še ne spremlja razvoja in napredka 
otroka v svojem oddelku. Kot priporočajo strokovnjaki, bi morale vzgojiteljice biti pozorne na 
samo opazovanje in tudi na aktivno poslušanje otrok, dokumentirajo naj celoten proces 
(Batistič Zorec in Prosen, 2012). Ob tem naj bodo pozorne na »teorije otrok«, ki vsebujejo 
začetne ideje, pridobivanje informacij, iskanje novih poti, ovržene teorije in ideje, predvsem 
pa naj večkrat uporabijo metodo pogovora z otrokom, ki služi za pridobivanje informacij o 
njem. Pri mlajših otrocih naj bo vzgojiteljica predvsem pozorna na neverbalno govorico, 
starejše pa spodbuja k verbalni komunikaciji (prav tam). 
 
S tretjim raziskovalnim vprašanjem sem želela raziskati, ali in kako vzgojiteljica 
vključuje pomočnico vzgojiteljice v opazovanje otrok, načrtovanje in evalvacijo. Med 
vzgojiteljicami v vzorcu se pojavljajo razlike, na kakšen način vključijo pomočnico 
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vzgojiteljice v proces načrtovanja in evalvacije. V intervjujih tako vseh pet vzgojiteljic 
navaja, da sodelavko dejavno vključijo v oba procesa, saj jim je pomembno, da so vključene, 
soudeležene, del procesa. Med analizo drugih odgovorov iz intervjujev pa se je pokazalo, da 
vzgojiteljice v načrtovanje pomočnico vzgojiteljice vključijo ali pa tudi ne. M. Batistič Zorec 
in A. Hočevar (2012) navajata rezultate raziskave, kjer je polovica anketiranih udeleženk 
navedla, da načrtujejo skupaj s pomočnico vzgojiteljice, dve petini jih je načrtovalo samih  in 
z načrtom nato seznanilo pomočnico vzgojiteljice.  Rezultati, ki sem jih dobila, so kljub 
veliko manjšemu vzorcu podobni ugotovitvam avtoric. Tako na primer ena pojasni, da jo 
samo seznani, ena izpostavlja, da je pisanje priprave, kadar je slednja namenjena tudi 
pomočnici vzgojiteljice »drugačno«, kot bi bilo takrat, ko bi jo pisala izključno zase. Obratno 
pa vzgojiteljice od pomočnic vzgojiteljic pričakujejo, da jim bodo v pomoč predvsem pri 
oblikovanju evalvacije, opazovanju otroka s posebnimi potrebami ter »izstopajočih« otrok ter 
pri opazovanju in spremljanju otrokovega razvoja in napredka na področjih, kjer se same ne 
čutijo dovolj kompetentne. Ob analizi dokumentov ne gre spregledati dejstva, da mora dobro 
delujoč tim vnaprej določiti čas, hkrati pa dopustiti tudi dovolj fleksibilnosti za nenapovedane 
dogodke (Polak, 2012: 14). V procesu načrtovanja naj tim opredeli poglavitne cilje na 
gibalnem, kognitivnem, socialno-čustvenem in moralnem področju, ob evalvaciji preteklega 
dela pa lahko oblikuje strategije za nadaljnje vzgojno izobraževalno delo z otroki. Pri tem je 
zaželeno, da strokovni delavki v oddelku izhajata iz preteklih izkušenj in napak (prav tam).  
 
Odgovor na četrto raziskovalno vprašanje, ali vzgojiteljice pri načrtovanju dejavnosti 
izhajajo iz predhodnih evalvacij dejavnosti in opažanj o posameznih otrocih, je, ne. Po 
opravljeni analizi dokumentov – priprav in evalvacij, ugotavljam, da nobena izmed, v 
raziskavo vključenih, vzgojiteljic ne načrtuje dejavnosti na podlagi evalvacij predhodnih 
dejavnosti in opažanj o posameznih otrocih. Kljub prepričanju vzgojiteljic, da je nujno in 
smiselno zapisovati opažanja o otrocih, analiza dokumentov tega pri nobeni od petih ne 
potrjuje. Dobljene ugotovitve se skladajo z raziskavo B. Kroflič in sodelavcev (2002), 
opravljeno v času uvajanja novega Kurikuluma za vrtce (1999). Večina vzgojiteljic v 
intervjuju zagotavlja, da izhajajo iz potreb in interesov otrok, a iz njihove pedagoške 
dokumentacije to ni razvidno, kar se ne sklada s prej omenjenimi načelnimi stališči 
vzgojiteljic. Vzgojiteljice bi se morale zavedati, da je spremljanje otrokovega razvoja in 
napredka pomembno z vidika zagotavljanja informacij, ki jih vzgojiteljica uporabi pri pripravi  
načrta dela in pogovoru s starši. Temelji naj na poudarjenem opazovanju in spremljanju 
močnih področij otroka, njegovih potreb in procesa učenja. Spremljanje otrokovega razvoja in 
napredka ima velik pomen pri prepoznavanju potencialno nadarjenih in otrok s primanjkljaji 
ter ne nazadnje pri kakovostni evalvaciji, povezani z vrednotenjem, uresničenih ciljev 
Kurikuluma za vrtce (Rutar, 2013). Vzgojiteljica naj otroka spodbuja k pogovoru o dosežkih 
in morebitnih neuspehih in  s tem krepi bolj realistično predstavo otroka o sebi, spodbuja 
razvoj pozitivne samopodobe, predvsem pa s tem krepi otrokovo metakognicijo (Batistič 
Zorec in Prosen, 2012). 
 
Ob zaključku raziskave so se mi pojavila določena vprašanja, ki pa bi lahko dobila epilog v 
nadaljevanju raziskovanja, in sicer bi bilo smiselno ugotovitve nadgraditi z opazovanjem 
vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga izvajajo v raziskavo vključene vzgojiteljice. Tako bi 
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dobili še točnejše podatke o tem, kako vzgojiteljice neposredno izvajajo vzgojno-
izobraževalno delo  v oddelku, koliko dejansko vključujejo otroke, kako se otroci odzivajo in 
predvsem ali se vzgojiteljice na pobude, mnenja in interese otroka tudi odzovejo.  
 
Menim, da sem v magistrskem delu postavila ustrezno teoretsko osnovo o pomenu 
kakovostnega spremljanja otrokovega razvoja in napredka ter načrtovanja in evalvacije. Za 
kvalitativno raziskavo sem se odločila zaradi kompleksnosti teme, saj sem bila mnenja, da bi 
se  v primeru, da bi izbrala kvantitativno raziskavo za številkami »skril« spekter mnenj in 
stališč vzgojiteljic in tako bi kljub večjemu vzorcu v raziskavo vključenih strokovnih 
delavcev, podatki bili manj uporabni.  
 
Konkretni primeri odgovorov vzgojiteljic ter analiza dokumentov tako, kljub temu da 
rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico vzgojiteljic v Sloveniji,  prikazujejo 
konkretno razmišljanje in delovanje vzgojiteljic na področju kakovosti spremljanja 
otrokovega razvoja in napredka.  
 
Z raziskavo oziroma ugotovitvami želim prispevati k večji kakovosti dela na področju 
načrtovanja in evalviranja vzgojnega dela v vrtcu. Rezultati so uporabni za kritični premislek 
in podporo pri avtonomnem odločanju vzgojiteljice o vsebini in pomenu evalvacije. 
Pričakujem, da bodo uporabni tudi za druge strokovne delavce vrtcev, zlasti vodilne in 
svetovalne delavke in delavce, ki imajo priložnost usmerjati in izobraževati vzgojiteljice na 
tem področju. 
 
 Menim, da je namen magistrskega dela s tem dosežen. Ob analizi stanja na področju 
opazovanja in spremljanja razvoja in napredka posameznega otroka, vzgojiteljicam ponujam 
tudi možne rešitve zakaj in kako se lotiti načrtnega in sistematičnega opazovanja otroka, ki 
predstavlja temelj izvajanja razvojno-procesnega pristopa, h kateremu nas zavezuje 
Kurikulum za vrtce (1999).  
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11 PRILOGE   

Priloga 1: Intervju vzgojiteljica A 
Simona: Koliko let delovne dobe imaš v vrtcu?  
Vzgojiteljica A: Sedem let. 
Simona: Koliko so stari otroci v tvojem oddelku? 
Vzgojiteljica A: Od enega do treh let. 
Simona: Na kakšen način načrtuješ oz. se pripravljaš na vzgojno-izobraževalno delo v 
oddelku? Kako pogosto? Na kašen način in kakšen je razlog za tvojo izbiro? 
Vzgojiteljica A: Letos se v celem vrtcu veliko ukvarjamo z vključevanjem otrok v celoten 
proces, kar nas spodbuja tudi ravnateljica, zato veliko opazujem otroke, jih poslušam in 
opazujem, kaj so njihove želje in kaj imajo radi, tako se na podlagi tega odločim, kaj bom 
načrtovala. Izhajam iz recimo pesmice, besede, kar so mi pokazali… po navadi naredim 
tedensko pripravo. Se je pa dejavnost po navadi tudi zavlekla, sploh v zimskih dnevih. 
Gledala sem tud to, če so ble otrokom stvari všeč, da sme jim potem še malo več ponudla… 
Simona: Omenila si tudi podporo ravnateljice, pa me zanima, če je to edini razlog za izbiro 
načina načrtovanja ali so še kakšni drugi dejavniki, ki vplivajo na to? 
Vzgojiteljica A: Rabim nek okvir, da iz  nečesa izhajam, da imam neki na papirju, da tud si 
potem pogledam, se zgodi tud da pozabim mogoče, da sem kakšno stvar še dopisala ali… tko 
da mam oporo pri svojem delu.  
Simona: Zakaj pri načinu dela, kot ga opisuješ uporabljaš tedenski zapis priprave? 
Vzgojiteljica A: Predvsem uporabljam tedensko ali se potem razširi v dvo-tedensko, kerotrok, 
se mi zdi da v parih dneh on tiste stvari, ki jih jaz želim otroku predstavit, on ne more v parih 
dneh to doživet, ampak otrok rabi neki več časa, ker se mi zdi, da pa čez kakšna dva, tri tedne, 
da so pa otroci meni tisto, kar sem jaz jim ponudla, vrnili mi nazaj in so mi povedal, oziroma 
pokazal, da jim je blo pa določena stvar pa zanimiva.  
Simona: V nadaljevanju bi te želela vprašati, na kakšen način opraviš evalvacijo svojega VIZ 
dela. Kako pogosto in s kom evalviraš, ter na kakšen način? 
Vzgojiteljica A: me s etud s sodelavko tko že v času… delovnem času ali med počitkom 
pogovarjava, da sva določene stvari pri določenih otrocih zasledile, da jim je bilo všeč, da bi 
mogoče še lahko kaj drugega jim ponudle, tko da tud s sodelavko se pogovarjava, te… zapis 
pa pač naredim sama… se mi je tud zgodilo, da sem evalvacijo pisala na dvakrat, da sem jo 
dopisala, da sem določene stvari pač še potem še zasledila, ki so mi bile všeč in sem si jih 
zapisala.  
Simona: Omenila si opažanja o otroku? Si jih zapisuješ? 
Vzgojiteljica A: Opažanja si zapisujem zaradi govorilnih ur, v času pred govorilnimi urami 
sem tko mal bolj pozorna na določene otroke… Zelo rada pa tud otroke posnamem… so ble 
tudi kakšne takšen dejavnosti, iz katere sme potem na posnetku opazla določenega otroka, ki 
ni bil pri kakšni stvari v ospredju, ampak ko smo pa kaj drugega izvajal, če smo pa mogoče 
plesal je pa on tam izstopal.  
Simona: Zakaj pišeš evalvacijo vzgojno-izobraževalnega dela? Ali jo kdo od tebe zahteva, 
oziroma se to od tebe pričakuje ali jo želiš zapisati?  
Vzgojiteljica A: Predvsem, ker je bilo to, ko sem jaz začela hodit v službo, da pač to mora 
vzgojiteljica imet, da to je njeno delo… to je bilo pač glavni razlog.  
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Simona: Kaj pa tebi osebno pomeni evalvacija VIZ dela?  
Vzgojiteljica A: To je pač en… en… se mi zdi, da dokaz… da jaz iz tega potem, ko to 
pišem… ali je blo otrokom všeč… al jim ni blo všeč… Dokaz ne, ali je bla ta priprava, ki sem 
si jo zastavla… ali je zaživela ali ni, al bi blo treba kej spremenit, ali je pa to ena taka stvar, ki 
je otrokom všeč, bi lahko še kdaj jim lahko kej takšnega ponudla… to je predvsem to… 
Simona: Ti je evalvacija o kateri sva sedaj govorili v pomoč pri nadaljnjem delu ali je zate 
bolj nesmiselna? Pojasni mi zakaj je tako? 
Vzgojiteljica A: Ta evalvacija mi je tudi v pomoč  pri evalvaciji letnega delovnega načrta. Jaz 
na podlagi tega razčlenim delo po področjih, napišem, kaj je bilo otrokom všeč, kaj jim ni bilo 
všeč, na katerem področju bi se jaz tud lahko mal bolj potrudla, pa jim še kakšne stvari 
ponudla, jaz potem to pogledam, ko pišem evalvacijo letnega delovnega načrta… 
Simona: Zopet sem bova dotaknili načrtovanja vzgojno-izobraževalnega dela. Ali pri 
načrtovanju sodeluješ s pomočnico v oddelku?  
Vzgojiteljica A: Me se tako, se mi zdi, da se konec tedna pogovorimo, kaj bi pa lahko počele, 
da pa bi se usedle, pa da bi eno uro skupaj načrtovale, pa ne.  
Simona: Pojasnila si mi, da s pomočnico vzgojiteljice skupaj priložnostno ustno načrtujeta. 
Kje pa ti vidiš smisel v skupnem načrtovanju?  
Vzgojiteljica A: Nismo vsi močni na določenih področjih, jaz imam eno, ona ima drugo… 
men se zdi to smiselno in je tud… fajn je, če se sodelavke razumejo, če se dopolnjujejo, ker je 
potem čist drugačen občutek v igralnici, pa tud otroci, se mi zdi, da se dobr počutijo, če se me 
dobr razumemo.  
Simona: Ali v načrtovanje vključiš še koga drugega?  
Vzgojiteljica A: Načrtujemo s skupino na vhodu, sodelovale smo v skupnem projektu, smo se 
uskladile… smo si pomagale med sabo, če je kdo povabil starše da so poklic predstavili, smo 
potem vsi skupaj bili na srečanju… 
Simona: Koliko so stari otroci oddelka, s katerim sodelujete? 
Vzgojiteljica A: So starejši, stari so od dve do štiri leta. 
Simona: Zopet se bova vrnili na temo evalvacije. Ali pri evalvaciji VIZ dela sodeluješ s 
pomočnico v oddelku?  
Vzgojiteljica A: Evalvacija je ustna, je tud že po kakšni dejavnosti, predvsem se pogovoriva, 
če sva kej pr otroku kakšnem določenem zasledile, kaj jim je bilo všeč, mogoče, če kakšen 
otrok pr kakšni dejavnosti izstopa… ta opažanja se mi zdi, da potekajo skozi cel dan… skozi 
cel teden. Brez pogovora, se mi zdi, da delo v oddelku in komunikacija med vzgojiteljico in 
pomočnico pač težko poteka…  
Simona: Kaj tebi osebno pomeni njena vključitev v proces evalviranja?  
Vzgojiteljica A: Kot sme že rekla, se mi zdi, da nismo vsi močni na vseh področjih, ne… Men 
je tud všeč, če na kaj predlaga, ta dogovor je pa predvsem pomemben, ne… In podpora, se mi 
zdi, da… da nudimo podporo ena drugi…  
Simona: Ali v evalvacijo VIZ dela vključujeta še koga drugega? 
Vzgojiteljica A: Otroci iz moje, mlajše skupine, prestopijo v višjo skupino, sicer mogoče to ni 
evalvacija vzgojne priprave, ampak je evalvacija v tem primeru, kaj moji otroci že znajo, kaj 
moji otroci že zmorejo, kaj mogoče vzgojiteljica more bit potem pozorna, na te otroke, kijih 
dobi z novim šolskim letom, predvsem to…  
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Simona: Kaj ti pomenijo zapisi o posameznem otroku? Prej si omenila, da s sodelavko tudi 
izmenjujeta opažanja. Povedala si, da si tudi zapisuješ določene dogodke, posebnosti in še 
predvsem pred govorilnimi urami. So opažanja zate smiselna in uporabna? Jih zapisuješ, ker 
to od tebe pričakuje vodstvo ali je všeč staršem? 
Vzgojiteljica A: Predvsem je to, da mam jaz to za starše en dokaz ali sliko ali video, ker se mi 
zdi, da so zadovoljni, da vidijo svojega otroka v… kako on funkcionira v svoji skupini. Ker si 
oni tega pač ne predstavljajo, ne… Jaz jim  lahko mogoče povem, ampak ta, če je slika ali pa 
kakšen video, da je to še nekakšen… oni čutijo v tem zadovoljstvo, ne… da vidijo sojega 
otroka, kako poje, ne… včasih tud starši rečejo, da on tega pa doma ne počne, ne, se mi pa 
zdi, da jim pa je to všeč, da otrok vidijo tud drugače, skozi naše oči tako rekoč… meni je to, ti 
zapisi ali video posnetki, meni je to v pomoč…  
Simona: Kje uporabiš zapisana opažanja o otroku?  
Vzgojiteljica A: Ja, meni je tud pomembno, da pomočnica pove, kako je z otrokom popoldne, 
potem se mi zdi, d aj zlo pomembno, da lahko staršem čim več informacij povem na govorilni 
uri o njihovem otroku.  
Simona: Na kakšen način zapišeš opažanja o otroku ob pripravi na govorilno uro? Kje 
shranjuješ te zapise? 
Vzgojiteljica A: Ja, jaz imam to v zvezku, zvezek… mam teh »pomagal« kar več, našla sme 
na internetu, dobila sem tudi od starejših vzgojiteljic, sem si potem s tem pomagala, sem se 
osredotočla na jutranji sprejem, potem kako otrok funkcionira čez dan, kako je z hranjenjem, 
kako je s počitkom, predvsem v prvem starostnem obdobju je, se mi zdi, staršem to 
pomembno alo otrok je, al otrok počiva, kako se počuti, predvsem  pa v času uvajanja starši 
so zelo zaskrbljeni, njihov otrok joče, ne… tko da te informacije so potem dnevne.  
Simona: Kje potem zbiraš in hraniš te zapise opažanj? 
Vzgojiteljica A: V posebnem zvezku. Ko se starši vpišejo na govorilno uro, jaz opišem 
otroka, povem jim tud, kaj se je zgodilo… kolk časa nazaj so bili, kaj sem takrat zapisala, kaj 
se je od takrat spremenilo.  
Simona: Ali zapis o posameznem otroku uporabiš kot izhodišče za nadaljnje načrtovanje? Na 
kakšen način – ali to zapišeš v pripravo? 
Vzgojiteljica A: Ja, eden izmed otrok je opazil cvetočo rožo na gredici in na podlagi tega smo 
izpeljali vse nadaljnje dejavnosti in pogovore… 
 

 
Priloga 2: Intervju vzgojiteljica B 
Simona: Koliko let delovne dobe imaš v vrtcu?  
Vzgojiteljica B: 10 let 
Simona: Koliko so stari otroci v tvojem oddelku? 
Vzgojiteljica B: Od tri do štiri leta. 
Simona: Na kakšen način načrtuješ oz. se pripravljaš na VIZ delo v oddelku? 
Vzgojiteljica B: Pogovor s pomočnico vzgojiteljice, Kurikul, iz lastnih idej, idej z interneta, 
strokovne literature... 
Simona: Kako pogosto načrtuješ? Kakšen je razlog tvoje izbire; je to dnevna, tedenska, 
mesečna, sklop priprava?  
Vzgojiteljica B: Običajno tedenska, dnevna, redko mesečna npr. poletne počitnice… 



54 

 

Simona: Kaj vsebuje tvoja priprava  na VIZ delo? Jo zapišeš?  
Vzgojiteljica B: Vedno zapišem na svoj format oz. vnaprej pripravljen načrt po posameznih 
področjih z evalvacij 
Simona: Zakaj pišeš pisno pripravo na delo? Ti je v pomoč? Kako? 
Vzgojiteljica B: Imam redosled priprav, pomoč pri delu v prihodnje, pri (samo)evalvacijah, 
refleksijah... 
Simona: Na kakšen način opraviš evalvacijo svojega VIZ dela?  
Vzgojiteljica B: Po zapiskih, pogovoru s pomočnico vzg. 
Simona: Kako pogosto evalviraš vzgojno-izobraževalno delo v svojem oddelku? S kom jo 
opraviš (sama, sodelavka v tandemu, na traktu, z otroki, starši…)? Na kakšen način (ustno, 
pisno) – druge oblike? 
Vzgojiteljica B: Odvisno na kaj se evalvacija nanaša (rod. sest., pog. ure, sodelovanje s straši-
pogovor z njimi,..) Evalviram sproti. Ustno s pomočnico, napišem jaz. 
Simona: Zakaj pišeš evalvacijo VIZ dela? Ali jo kdo od tebe zahteva? Si jo želiš zapisati?  
Vzgojiteljica B: Samoinciativno, ker mi pride prav za načrtovanje dela, pogovornih ur, 
roditeljskih sestankov idr. Imam občutek, da msem med evalviranjem v stiku z otroki ini 
sodelavko. So mi dobra iztočnica za delo v prihodnje in evalvacija-povzetek celoletnega dela. 
Simona: Kaj tebi pomeni evalvacija VIZ dela? Ti je v pomoč pri nadaljnjem delu? Kako? 
Vzgojiteljica B: Da. Lažje načrtujem… 
Simona: Ti je kdaj nesmiselna? Pojasni zakaj… 
Vzgojiteljica B: Zelo je smiselna in morala bi se vsakodnevno uporabljati. Na primer vsaj 
zapis stavek ali dva o vsakem otroku in vsakodnevno. Tudi evalviranje posameznih 
dogodkov, dejavnosti, priprav sploh. Vendar se mi pogosto zgodi, da samo še pišem in 
dokazujem svoje delo, zato preprosto ne zmorem nenehno pisati… 
Simona: Ali pri načrtovanju sodeluješ s pomočnico v oddelku?  
Vzgojiteljica B: Da. 
Simona: Na kakšen način načrtujeta skupaj? Kje vidiš smisel v skupnem načrtovanju?  
Vzgojiteljica B: Pomoč pri načrtovanju, najini delo je bolj uspešno... 
Simona: Ali v načrtovanje poleg pomočnice vzgojiteljice vključiš še koga drugega? 
Vzgojiteljica B: Po navadi ne, razen, če gre za kakšno sodelovanje med skupinami ali drugim 
vrtcem, šolo. Če je sodelovanje, je delo boljše in rezultat bolj uspešen. 
Simona: Ali pri evalvaciji VIZ dela sodeluješ s pomočnico v oddelku?  
Vzgojiteljica B: Občasno. Ocenjevanje nastopov praktikantk, hospitacija 
Simona: Kje vidiš smisel v skupni evalvaciji? 
Vzgojiteljica B: Želim še njeno mnenje, pomembno mi je, je ocena čim bolj realna.  
Simona: Ali v evalvacijo VIZ dela vključiš še koga drugega? 
Vzgojiteljica B: Kadar gre za pomoč otroku-DSP 
Simona: Se ti zdi pomembno vključiti še ostale člene tima? 
Vzgojiteljica B: Ja, da se dobi bolj jasna slika o otroku… 
Simona: Kaj ti pomenijo zapisi o posameznem otroku? So smiselni? Zate niso uporabni? Jih 
zapisuješ, ker tako želi vodstvo? Jih zapisuješ, ker so »všeč« staršem…? 
Vzgojiteljica B: Pomembno je dobiti čim bolj realno predstavo o otroku. Vendar zaradi 
pomanjkanja časa večkrat izpustim tiste, ki ne izstopajo… 
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Simona: Na kakšen način zbiraš in oblikuješ opažanja o posameznem otroku? Kako jih 
zbiraš? Jih zapisuješ? Kakšno obliko zapisa uporabljaš? Kje jih shranjuješ? 
Vzgojiteljica B: Kolikor je mogoče vsakodnevno zapisujem. Pred pogovornimi urami 
posvetujem s sodelavko, da slučajno nisem kaj izpustila in upoštevam njena videnja pri 
opazovanju otroka. 
Simona: Kje uporabiš zapisana opažanja o otroku? Pri pripravi na nadaljnje delo, torej kot 
izhodišče priprave, pogovorne ure s starši, poročila za otroke ob usmerjanju …? 
Vzgojiteljica B: Pri vsem naštetem. Prav tako pri evalvaciji in načrtovanju mojega dela z 
otrokom ali njegovimi starši. 
Simona: Ali zapis o posameznem otroku uporabiš kot izhodišče za nadaljnje načrtovanje? Na 
kakšen način – ali to zapišeš v pripravo? 
Vzgojiteljica B: Včasih. Pomembno se mi zdi, da s pomočnico obe vidiva otroke, potem pa 
ponudiva dejavnosti, da so za vse primerne.  
Simona: Zahvaljujem se ti za sodelovanje v moji raziskavi. 
 
 
Priloga 3: Intervju vzgojiteljica C 
Simona: Koliko let delovne dobe imaš v vrtcu? 
Vzgojiteljica C: V vrtcu delam štirinajst let. 
Simona: Koliko so stari otroci v tvojem oddelku? 
Vzgojiteljica C: Od enega do dveh let.  
Simona: Na kakšen način načrtuješ oziroma se pripravljaš na vzgojno izobraževalno delo v 
oddelku?  
Vzgojiteljica C: Napišem si pripravo, po navadi po sklopih, v sklopu, al mesečno, odvisno, 
kolk časa mi traja, odvisno tud od starosti otrok, odvisno od interesa otrok, kolk časa mi to 
vzame. 
Simona: Opisala si, da načrtuješ po sklopih in sicer zapišeš pisno pripravo. Na kašen način jo 
zapišeš? 
Vzgojiteljica C: Zapišem si predvidene dejavnosti, cilje, dejavnosti, s katerimi bom dosegla 
cilje, poiščem si cilje v glavnem iz Kurikuluma, zraven si napišem še vzporedne dejavnosti, ki 
sicer niso vezane na tiste glavne dejavnosti, ker se čez dan še druge dejavnosti odvijajo… 
prikriti kurikulum… dodam še sodelovanje s starši, sodelovanje  z okoljem, če je, 
individualizacijo, vključim v vsako pripravo še načela predšolske vzgoje, ki naj bi bla pač… 
vsak dan se realizirala… mm… naslov, čas, trajanje, katera področja so zajeta, glavno 
področje, globalni cilj, potem pa tiste operativne cilje.  
Simona: Zanima me, zakaj zapisuješ pripravo? Kakšen je tvoj namen pri oblikovanju zapisa? 
Vzgojiteljica C: Čist iskreno, ker mi je mogoče lažje… seveda lažje izvest dneve, vsak dan ni 
čist po pripravah, kot sem si jih zamislila, zato imam raj po sklopih, pa izvajam takrat, ko se 
men zdi al pa glede na interese otrok, pa tud na naše interese, kok smo mi, kakšne volje 
smo… v bistvu, ko imam zapisano, vem kaj delam, kaj želim izvest…  
Simona: Obstaja za zapisovanje pisne priprave tudi kakšen zunanji razlog?  
Vzgojiteljica C: Seveda, zato, ker pač mora bit.  
Simona: Se ti zdi, da ti je takšna pisna priprava, kot jo opisuješ, v pomoč? Kako? 
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Vzgojiteljica C: Jaz si zamislim, kako, kaj bom delala, kaj bom z otroki izvajala. V glavnem 
si to zapišem, ampak jaz imam skos v glavi, kaj bom delala. Teh dejavnosti sicer ni tko velik, 
tud čez cel mesec ne, točno vem, kaj bom delala. Tako, da pripravi imam, jo pokažem 
kolegici, kako sem zapisala, kaj bomo približno počeli, se pogovarjamo, vmes se pa seveda 
tud zgodijo druge stvari, ne samo tist, kar je zapisano.  
Simona: Omenila si prikriti kurikulum. Če sem te prej prav razumela, si tudi zapišeš 
dejavnosti, ki se dotikajo prikritega kurikuluma? 
Vzgojiteljica C: Jaz mislim, da si jih, rutina, tud cilje si take postavljam, da mamo, ne vem… 
skrb za higieno, ko se vsak dan v bistvu dela.  
Simona: Kaj ti pomeni načrtovanje prikritega kurikuluma? 
Vzgojiteljica C: Pomemben je zame, zelo. 
Simona: Sedaj pa me zanima, kako evalviraš svoje vzgojno-izobraževalno delo v oddelku? 
Kako pogosto in s kom jo opraviš? V kakšni obliki jo izvedeš, je to ustno, pisno ali na kakšen 
drug način? 
Vzgojiteljica C: Evalvacijo napišem, ob koncu sklopa. Evalviram pa s sodelavko ali pa 
sodelavci v moji igralnici. Letos imam vključenega otroka s posebnimi potrebami, ki ima 
spremljevalko, tako v bistvu evalviramo delo, ko se pogovarjamo, kaj smo dosegli, kako je 
kakšna dejavnost bla izvedena, v bistvu se v glavnem pogovarjamo, redko kdaj si zapišem za 
sproti, kaj sem počela, je pa res, da si to… si pač zapomnim določene stvari, tud… no sej s 
tem namenom je pa tud pol ko grem po pripravi, je pa tud v dnevniku, pa mi je lažje potem 
evalvacijo zapisat… 
Simona: Kaj evalvacija vzgojno-izobraževalnega dela pomeni tebi? Ti je v pomoč, če da, 
kako? Se ti zdi mogoče ne potrebna in nesmiselna?  
Vzgojiteljica C: Ne zdi se mi nesmiselna, seveda ne, prvič že zaradi tega, ker to pač mora bit, 
je pa res, da si jo redkokdaj vzamem v roke, pa da pogledam, pa da iščem neke stvari, ker 
načeloma že  imam v glavi, kaj želim naprej dosegat. Saj jaz, ko delam s skupino, jaz vem, kaj 
bom pri njih, kaj želim pri njih dosegat, kako daleč bom šla, kaj bom jim še ponudla, ne vem, 
jaz ne rabim pogledat v evalvacijo, če so, če smo dosegli tist cilj, ki sem si ga zadala ne vem, 
pri nekem likovnem, ker itak vem, da ga bom mogla še, dlje časa dosegat, ne… ja pa tako, da 
pa vsakič pa na drugačen način poskušam pa, ne glede na to, če sem evalvacijo zapisala ali jo 
pa nisem, do tistga trenutka že zapisala al ne… verjetno čist ne potreba ni, no… 
Simona: Vrnili se bova nazaj k  načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku. Zanima 
me ali pri samem načrtovanju sodeluješ s pomočnico vzgojiteljice v svojem oddelku? 
Vzgojiteljica C: Sodelujem, predvsem na tak način, da se prej pogovorimo, kaj, kaj bi počele 
za naprej. Kako se bomo… katere dejavnosti bomo mel, en koncept nardim. Zapišem pa 
sama. Dam na vpogled, če se še kakšna misel porodi, še potem tud kej popravim, še dodam 
noter, v glavnem je pa to to… za sproti…  
Simona: Podrobno si mi pojasnila, na kakšen način načrtuješ, zanima pa me še, kje vidiš 
smisel skupnega načrtovanja s pomočnico vzgojiteljice? 
Vzgojiteljica C: Da vemo, za kaj se gre v oddelku, kaj želimo… da delujemo skupaj, na enak 
sinhron način, da stremimo k skupnim ciljem, sploh pri tej rutini, pri vseh teh… sej same 
dejavnosti, ki jih bomo izvajale, se mogoče tud za sproti zmenimo, al pa katera bo v katerem 
kotičku… glede na to, da so otroci mlajši, majhni, stari so od enega do dveh let, imam glavne 
zaposlitve, dejavnosti… jih v glavnem jaz, pa pomočnica mi pomaga, ne vem al roke umivat, 
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al pa pol pripravljat, v glavnem pa delamo to tud skupi. Si pa poskušamo tud poenostavit delo, 
da ni pretežko eni al pa drugi. Da vidmo kdaj katera kaj potrebuje. Vemo pa, zakaj se gre.  
Simona: Zanima me, ali pri načrtovanju vključuješ še koga drugega? Prosim, če lahko 
utemeljiš svoj odgovor? 
Vzgojiteljica C: Pri načrtovanju vključim tudi spremljevalko otroka s posebnimi potrebami, še 
posebej, kar se tiče »njenega« otroka, ker je za njega potrebno pripravit prilagoditve, ji pa 
vmes dajem kar napotke, da pa bi prav posebej, mislim vključevala v načrtovanje… v 
glavnem ji povem, kaj bomo počeli in je ona takrat noter in posluša.  
Simona: Kakšen smisel vidiš v skupnem načrtovanju? 
Vzgojiteljica C: Je smisel, da vse vemo, kaj bomo počele, kaj lahko pričakujemo ena od 
druge, kaj lahko pričakujemo od otrok, kako bomo pripravile dejavnosti, kaj bomo delali. 
Simona: Prosim te, da mi pojasniš ali pri evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku 
sodeluje tudi pomočnica ter kaj ti njeno vključevanje pomeni? 
Vzgojiteljica C: Kot sem rekla, pišem jo sama, skupaj pa ustno, že velikokrat vsak dan se 
pogovarjava, kaj je ratalo, kaj ni, zakaj so otroci takšni, zakaj je neki dobr izpadlo, zakaj ne 
vem, kakšen dan ne uspe… kdaj so otroci nervozni, kaj se takrat dogaja, tud s posamezniki, 
zakaj so bli ne vem določen dan otroci takšni, včasih se res velik pogovarjamo, zakaj se… ne 
vem, v glavnem gre za posameznike, ki izstopajo, v smislu… negativnih dost… bolj… 
mogoče več kot pa pozitivnih stvari… Kaj mi pomeni njena vključenost v proces evalviranja? 
Zlo veliko, ker je moja sodelavka, pomočnica vzgojiteljice z zelo dolgo delovno dobo v vrtcu 
in ima zlo velik izkušenj in velik je že vidla, velik je že doživela in vem, da se lahk od nje 
velik naučim… aha, tuki moram povedat, da tud velikokrat se obrnem na kakšno starejšo 
vzgojiteljico ali pa pomočnico, v glavnem, če se pri otrocih dogajajo kakšne negativne stvari. 
Negativna vedenja recimo, tud vprašam starejše vzgojiteljice, al pa iz drugih skupin, da kaj… 
kakšne so pa njene izkušnje, kaj pa ona misli, da do tega privede… Zakaj… ne vem, nekdo 
grize, zakaj se, ne vem… nek otrok… opažam, da se ne igra, kaj po njenih izkušnjah recimo 
se bo zgodilo s tem otrokom al pa kaj ona o tem meni… tako da me včasih pomiri al pa mi da 
še mislit naprej… 
Simona: Ali v evalvacijo vzgojno-izobraževalnega dela poleg pomočnice vzgojiteljice v 
vašem oddelku vključuješ še koga in če ga, kdo je to? 
Vzgojiteljica C: Saj to sem v bistvu že prej omenila, da še kakšno drugo sodelavko vprašam, v 
glavnem tiste, ki so zelo blizu meni, blizu moje igralnice.  
Simona: Zanima me ali oblikuješ zapise o posameznem otroku, jih zapisuješ? Kaj ti 
pomenijo? So zate smiselni in uporabni ali to od tebe pričakuje vodstvo oziroma starši? 
Vzgojiteljica C: Zelo se mi zdijo smiselni, ker v časih pa vem, da tudi meni kaj uide. In 
zadnjič si nisem zapisala za enega otroka, ko je imel eno obdobje grizenja. In sem pozabila 
kdaj je blo to obdobje in kako dolgo se je dogajalo… to mi je ušlo takrat… Drugače pa ja, za 
vsakega otroka imam obrazec, na katerega si pišem socialno vključenost… po tistih 
obrazcih… se mi zdijo zelo smiselni, daleč od tega, ker tako želi vodstvo, v glavnem zaradi 
mene in staršev, da jim lahko pove, kako se njihov otrok sploh vede v igralnici. Glede na to, 
da jih je velik… 
Simona: Mi lahko opišeš, na kakšen način in v kakšni obliki zbiraš zapise o otroku in kje jih 
hraniš? 
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Vzgojiteljica C: Pišem si opažanja o otrocih, na ta poseben obrazec, ki ga imam predvidenega 
za govorilno uro. Ta obrazec… to je v tej tabeli, kaj vse notr vključuje, od hranjenja in spanja 
in aktivnosti in interesi in čustva, oziroma kako se počuti, vključenost, besedno razumevanje, 
samostojnost, vse to je notr… shranjujem jih v mapi, za vsakega v posebni mapi, od začetka 
in za celo šolsko leto oziroma, dokler je otrok pri  meni. Imam iste zapise vse noter, te zapisi 
pa so mi v pomoč, ko se pripravljam naprej za govorilno uro.  
Simona: Opisala si že, da uporabiš opažanja o posameznem otroku kot iztočnico za 
pogovorno uro. Ali jih uporabiš še kje? Jih kdaj uporabiš kot izhodišče za oblikovanje načrta 
vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku? 
Vzgojiteljica C: Za pogovorne ure, ja, za pripravo poročil o otrocih s posebnimi potrebami, 
kot izhodišče za pripravo pa… niti ne, ker so otroci še premajhni.  
Simona: Hvala za sodelovanje v moji raziskavi. 
 
Priloga 4: Intervju vzgojiteljica Č 
Simona: Koliko let delovne dobe imaš v vrtcu?  
Vzgojiteljica Č: Šestnajst let. 
Simona: Koliko so stari otroci v tvojem oddelku? 
Vzgojiteljica Č: Od tri do šest let. 
Simona: Na kakšen način načrtuješ oziroma se pripravljaš na VIZ delo v oddelku? Kako 
pogosto? Kaj vsebuje tvoja priprava  na VIZ delo? Kakšen je razlog tvoje izbire? 
Vzgojiteljica Č: Načrtujemo po mesečnih sklopih, vsak mesec imamo sklop, potem pa si 
vsaka vzame temo, oziroma izhajamo iz otrok, otroke vprašamo… oziroma načrtujemo z 
otroki. Se pravi, da v tist mesečni sklop, bom kar konkreten primer povedala, zdejle smo imel 
Moje mesto in ko smo se pogovarjal o mojem mestu, so me otroci pripeljali od tega, da smo 
šli raziskovat kmetijo. In smo po tem iz njih izhajal in smo si potem ogledal kmetijo, iskal 
smo literaturo, šli smo v knjižnico, na internetu smo iskal, nardil smo si tud knjigico Moja 
kmetija in so tud prinašal slikice, svojih živalic, živalic, ki so jih našli v knjigicah, v revijah, v 
cicidojih, in smo zraven napisal tud izjave, potem smo nardil knjigico, oziroma izhajal smo iz 
knjige Presneto lep dan in smo nardil na ta način tud gledališko predstavo. V glavnem 
izhajamo iz otrok, iz njihovih interesov, pobud, mnenj, izkušenj… Kar njih najbolj pritegne, 
iz tistega izhajamo potem tudi v vrtcu, da je tudi njim bolj zanimivo.  
Simona: Povedala si mi, da oblikujete mesečne sklope, jih tudi zapišeš?  
Vzgojiteljica Č: Ja, jih zapišem… 
Simona: Na kakšen način jih zapisuješ in zakaj? Kaj tebi pomeni pisna priprava na vzgojno-
izobraževalno delo? 
Vzgojiteljica Č: V mesečni sklop si zapišem čas, evalvacijo, potek dejavnosti, se pravi potek 
dejavnosti so dnevne, evalvacijo pa napišem včasih tedensko, včasih dnevno, odvisno od 
vsakega dneva posebej, kaj se dogaja, kaj delamo, zdej stvari, ki se ponavljajo, potem 
tedensko napišemo skupi, kaj smo delal in tako tud beležim, noter si beležim pomembne 
stvari, kaj sme pri kakšnem otroku posebi opazla, kaj jme je pritegnilo, kaj izstopa, 
pomanjkljivosti, kje vidim, da bi lahko bil še napredek… 
Simona: Zakaj pišeš pisno pripravo na delo? Ti je v pomoč? Kako? 
Vzgojiteljica Č: Piše se dejansko zaradi tega, ker se mora pisat, ne… je pa pomoč za delo v 
naslednjih letih, lahko si za nazaj pogledaš in vidiš, kaj si delal, da se ne ponavljaš, da vidiš, 
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če je kej novga, sploh če greš iz ene skupine v drugo skupino, pa da so vsej polovico otrok, da 
maš istih, potem paziš na to, da ni eno in isto, ne… poskušaš potem v kakšno drugo smer, če 
se da, oziroma si zapišeš kej drugega, da se ne ponavlja… 
Simona: Sedaj pa me zanima, na kakšen način opraviš evalvacijo svojega VIZ dela? Na 
kakšen način jo opraviš? Kako pogosto jo zapisuješ ter s kom jo opraviš? 
Vzgojiteljica Č: Evalvacijo pišem sama, izvajamo jo pa s sodelavko skupaj, vsak dan imamo 
petnajst minut, da se usedemo, oziroma že med delom samim se dogovarjamo kako je bilo, 
kaj bi še lahko, kje bi še kej našle, ideje, pobude, upoštevam tudi njo, dejansko pa sodelujemo 
tudi s straši, in takrat ko povabimo starše, tudi njih potegnemo v samo delo. Se dogovarjamo, 
končna evalvacija pa je potem moja, zapis… 
Simona: si evalvacijo želiš zapisati zaradi sebe, ti ta zapis kaj pomeni ali jo kdo od tebe 
zahteva?  
Vzgojiteljica Č: Zapišeš si dejansko zaradi tega, ker moraš, ampak določene stvari so ti pa 
pomembne in na tistih daš pa večji poudarek.  
Simona: Ti je evalvacija, o kateri sva sedaj govorili v pomoč pri nadaljnjem delu, če da, kako? 
Se ti mogoče kdaj zdi nesmiselna?  
Vzgojiteljica Č: V bistvu mi je v neko pomoč, sploh ko prideš do polovice meseca in si pol 
lahko za nazaj pogledaš, ne… kaj si že naredil in tud sam sebe kontroliraš in s tem v bistvu 
dokažeš neko svoje delo. V bistvu s tem tud dokažeš neki kaj si naredu, kaj si s celega sklopa 
ven potegnu… materialni dokaz, kaj smo realizirali.  
Simona: Zopet se bova vrnili k načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku, zanima 
pa me ali pri načrtovanju sodeluješ s pomočnico v oddelku? Prej si že povedala, da jo 
vključuješ, pa bi te prosila, če mi lahko pojasniš, na kakšen način  in kje vidiš smisel v 
skupnem načrtovanju? 
Vzgojiteljica Č: dejansko vidim v tem, da več glav več ve… saj imaš nekaj idej ampak 
sigurno, če je več glav na kupu, se več idej porodi, me tud velik načrtujemo po traktu, kjer 
smo trije oddelki, ker smo približno istega starostnega obdobja, se tudi skupi usedemo, sploh 
v teh mesečnih načrtovanjih, ko jih imamo, se usedemo vse skupi in potem ena ideja in druga 
in tretja in nastane kar velik spekter iz katerega lahko vlečeš niti ven, ne… tist glavni delež pa 
dajo otroci.  
Simona: Ali v načrtovanje vključiš še koga drugega? Vidiš v tem smisel? 
Vzgojiteljica Č: Ja tud s starši sodelujemo, pa z lokalno skupnostjo, gremo v zdravstveni dom, 
pa mamo obisk zdravnika, zobozdravnika, medicinske sestre, z občino, za razne prireditve, 
gremo in sodelujemo na prireditvah, tudi župan nas pride obiskat, kadar imamo kaj takšnega, 
sploh če naredimo kakšen mesečni sklop, ki je bogatejši, jih potem povabimo v vrtec, ker tudi 
to je en materialni dokaz, otroški izdelki, s tem tudi v bistvu staršem pokažemo  naše delo, 
ne… medtem ko ta zapis evalvacije je zgolj naš zapis, osebno, za nas, material, vse stvari, ki 
jih nardimo, jih delamo z otroki, so pa za starše in za vse te, ki jih povabimo.  
Simona: Ali pri evalvaciji VIZ dela sodeluješ s pomočnico v oddelku? Če odgovori da, kako? 
Kaj tebi pomeni njena vključitev v proces evalviranja?  
Vzgojiteljica Č: Ja, na primer, sploh za pogovorne ure, ko se pripravljam, ne, potem jo vedno 
vprašam še njo, preberemo skupi in mi še ona potem da svoje mnenje, da si zapišem, kaj pa je 
ona opazla, ker konec koncev pri počitku je le ona tam, ne… pa tud ona je, glih tako opazi 
stvari, kakor jaz, se pravi in včasih tud najdemo kakšno stvar, ko jo jaz ne opazim, ne… tud 
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to, ne, že samo spremljanje otrok, no… to se mi zdi pomembno, da smo obe vključene, ne, 
sploh pri *IP-jih (*individualiziranih programih za otroke s posebnimi potrebami), pri takih 
stvareh, delikatnih, ne… da se o tem pogovarjamo, no… ravno tako za to evalvacijo za 
sklope, za karkoli, za vse delo, ne… se mi zdi, da je pomembno, da je ona vključena, ker se 
potem ona počuti kot del tega procesa, ona je z nami tam in ravno tako je strokovna delavka v 
enoti, v skupini in mislim, da smo obe pomembne, no… nisem tle sam jaz... jaz sem pač 
vzgojiteljica, ona je pa pomočnica, tak naziv imamo, ampak obe pa delava z otroki in se mi 
zdi zelo pomembno, da smo obe vključene not, tud zarad samega najinega dela, ne… skozi 
celo leto se mi zdi, da če se velik pogovarjamo, da če tudi ona ima besedo pri tem, da velik 
več tud ona od sebe da, ker je pomembna, upoštevana, slišana in predvsem spoštovana.  
Simona: Ali v evalvacijo VIZ dela vključiš še koga drugega? Vidiš kakšen smisel v skupnem 
evalviranju?  
Vzgojiteljica Č: Kadar imamo kakšen projekt, ali pa karkoli, sploh če imamo sodelavce 
zraven, potem se vedno usedemo, evalviramo, se pravi, kaj je blo pomembno, kaj bi lahko še 
vključili, če je blo kej preveč, če je blo predolgočasno za otroke, kako bi jih lahko še 
nadgradili, kaj bi jih še lahko dali… Po navadi se takrat strokovne delavke usedemo, če je pa 
možno, da pa še zunanje sodelavce povabimo zraven, se pravi, če je en projekt čebelar, da pa 
potem ob koncu dneva oziroma, ko je projekt mimo, si vzamemo časa vsaj nekaj minut, vsaj 
deset minut, da se pogovorimo, pa da si izmenjamo mnenja, kako je on vidu to, kako smo mi 
to vidli, kaj bi še lahko, še za naprej, v bistvu še za sodelovanje za naprej… 
Simona: Ali pri evalvaciji vključuješ tudi otroke svojega oddelka? 
 Vzgojiteljica Č: Pri evalvaciji po navadi se usedemo, po navadi je to ustna evalvacija, se 
pravi, da v bistvu ko je konec dneva, se usedeš z njimi in se z njimi pogovoriš. Vsak dan ne, 
ker enostavno ne moreš ampak, o pomembnih stvareh, ne vem, ko je nekje nek zaključek, ko 
se nardi razstava, se starše povabi, pa se ponavadi usedemo, pa se pogovorimo o tem, kaj se je 
njim zdelo pomembno, kaj bi še oni predstavili, če se jim je zdelo kej zelo pomembno, kaj bi 
še raziskovali… 
Simona: Medtem, ko se z otroki pogovarjate, delate tudi kakšne zapise o tem, kaj povedo? 
Kaj posnamete? Je ta evalvaciji pretežno ustna? 
Vzgojiteljica Č: Včasih posnamemo tud kej, čeprav to je še  kar nekje, kar moram rečt, naša 
šibka točka, snemanje… velikokrat si kej zapišem in potem dam te zapiske ven, na tablo ne, 
ker je to potem staršem zanimivo potem prebrat, te zapiske potem slikaš, jih imaš za svoj 
arhiv… 
Simona: pričela si govoriti  o tem, da oblikuješ zapise, ko se z otroki pogovarjate o 
»pomembnih« rečeh. Kako jih oblikuješ in na kakšen način jih shranjuješ? Kaj ti pomenijo 
zapisi o posameznem otroku? So zate v tem primeru porabni in smiselni ali jih oblikuješ zato, 
ker to od tebe pričakuje vodstvo oziroma so »všeč« staršem…? 
Vzgojiteljica Č: Vodstvo niti ne zahteva tega od nas, čeprav nas spodbujajo, moram pa reči, 
da sama zelo rada to naredim, že v začetku leta imam zvezek, v katerega si zapišem imena 
otrok in si potem delam zapiske. Se pravi opažanja o otroku. Pri tem je zanimivo za nazaj 
pogledat, kaj si na začetku opazil, kje je napredek, kje je še manjko, na čem je še treba delat… 
zaradi mene, pa tud zaradi pogovornih ur, na primer, je potem veliko lažje staršem povedat o 
samem napredku. In imaš tudi dokaze, pa še ne vem, kakšne slikice, pa potem si spraviš o 
samem delu, ne vem… na primer, v začetku leta je sodeloval, ni sodeloval, pri družabnih 
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igrah, al pri rajalnih, al pri projektu ali pri igri… nekateri so zadržani, al pa da noče al pa ne 
želi, potem pa na samozavesti pridobi… tako se najlažje vidi… za nazaj pozabiš, ko je takšna 
količina otrok, pozabiš… je pa res, da pa smo se ravno s sodelavko pogovarjale o teh 
zapiskih, na začetku smo velik bolj marljivi in velik bolj si zapiskov delaš, bolj ko gre proti 
koncu leta… pozabiš, ne… toliko stvari se dogaja, da sploh ne prideš zraven, da bi si… potem 
občasno vzameš še, da si zapišeš tiste res pomembne stvari, ki jih opaziš… 
Simona: Omenila si zvezek, kamor si beležiš opažanja o otrocih. Kako se ti zdi, da oblikuješ 
enakovredno število zapisov? Se ti zgodi, da je pri nekaterih otrocih tega več ali manj? 
Vzgojiteljica Č: Se trudim, da bi bilo enakovredno, ampak je res tako, da pri nekaterih imaš 
več zapisov, pri nekaterih imaš manj, ampak tudi zaradi tega, ker so otroci tako zelo različni. 
Nekateri so bolj zahtevni… 
Simona: Kje pa se ti zdi, da se ti pojavlja več zapisov? 
Vzgojiteljica Č: Predvsem pri individualnih  programih največ… tam si še bolj pozoren, še 
bolj se ti zdijo pomembne res določene stvari, ki si jih zapišeš, zabeležiš… pri otrocih, ki so 
na začetku leta nesamozavestni, ki opaziš, da rabijo več, ki potrebujejo več spodbude, ne… 
Otroci, ki so nekje povprečni, ki ne izstopajo preveč, pa so nekje na sred… se trudiš tud nardit 
zapisek, sej v bistvu ko vzameš zvezek ga tako preletiš in vidiš, kje ti še kej manjka in pol 
spet si pozoren na tistga otroka, pa si potem spet kakšen zapisek več narediš… 
Simona: Opisuješ, da poskušaš oblikovati tudi zapise opažanj za otroke, ki ne izstopajo 
izrazito navzgor ali navzdol? 
Vzgojiteljica Č: Ja, res se zavestno trudim… 
Simona: Zvezek z zapisi, ki si ga omenila, komu je namenjen? 
Vzgojiteljica Č: Izključno  meni. 
Simona: Ali opažanja o otroku kdaj uporabiš za priprave na vzgojno-izobraževalno delo? Si 
kdaj zapis uporabila pri načrtovanju oziroma si to opredelila v pisnem načrtu? 
Vzgojiteljica Č: Mogoče, nisem bila niti toliko pozorna no to… sej v bistvu, če izhajamo iz 
otrok, ne, so te načrtovanja tako na njihovih pogovorih, pa na njihovih željah… Mogoče ja, 
mogoče tud kdaj… nisem bila še toliko pozorna na to…  
Simona: Zahvaljujem se ti za sodelovanje v moji raziskavi. 
 
 

Priloga 5: Intervju vzgojiteljica D 
Simona: Koliko let delovne dobe imaš v vrtcu? 
Vzgojiteljica D: Deset. 
Simona: Koliko so stari otroci v tvojem oddelku? 
Vzgojiteljica D: Od dve do tri leta. 
Simona: Prosim te, da mi poveš, na kakšen način načrtuješ oziroma se pripravljaš na svoje 
vzgojno-izobraževalno delo v oddelku? 
Vzgojiteljica D: Zelo različno. Po navadi delam mesečne sklope, oziroma lahk trajajo tudi 
dlje, ampak po navad za eno daljše časovno obdobje, potem pa dodajam razne stvari.  
Simona: Povedla si mi, da so sklopi tisti, ki se jih najpogosteje poslužuješ, kakšen je pa razlog 
za tvojo izbiro… (premor) zakaj se ti zdi smiselno, da načrtuješ po sklopih? 
Vzgojiteljica D: Da so sklopi? Zadnje čase delam tudi dosti z mlajšimi otroki (premor) in 
dostikrat poskušam tudi otroke nekak motivirat da sodelujejo pri načrtovanju dejavnosti, kolk 
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mi pač uspe, ne, zato ne, daljše sklope delam pa zato, ker sem ugotovila, da rabijo v bistvu 
otroci, da se dejavnosti ponavljajo, da majo več časa na voljo, mmm, zelo redko se zgodi, da 
ta motivacija pri njih upade in po navadi, če jim kakšne didaktične materiale pripravim, 
pustim, da tud ko v bistvu že začnem z drugo temo, pustim še te stvari. 
Simona: Kaj pa tvoja priprava na vzgojno-izobraževalno delo vsebuje? Jo zapišeš? 
Vzgojiteljica D: Po navadi začnem z izhodiščem, za kaj sem se pač odločla za določeno temo, 
po navadi izhajam iz opazovanj otrok, skupine, al pa v bistvu iz nekakšnega razvojnega 
obdobja, kaj v bistvu naj bi otroci, ne vem, v tistem času usvojili, recimo, če je to kakšna 
dnevna rutina, al pa kakšne določene spretnosti, al pa da vidim, kaj otroke… kaj počnejo, 
ne… iz tega pač izhajam, kaj potrebujejo, ne… se pravi neko izhodišče, potem načela, potem 
začnem z globalnimi cilji, včasih si jih določim za vsako področje, včasih je pa tema taka, da 
imam samo eno, en globalni cilj za eno področje, pa potem cilje iz vsakih… iz vseh teh 
področij kurikularnih, potem pa v bistvu predvidene dejavnosti, pa metode, oblike dela, to… 
kaj še… vlogo odraslega, vlogo otroka… to… 
Simona: Če te pravilno razumem, pripravo na vzgojno-izobraževalno delo si zapišeš, opisala 
si mi, kaj vsebuje. Bi lahko opisala, zakaj pripravo zapišeš?  
Vzgojiteljica D: Zakaj jo zapišem?  
Simona: Ja. 
Vzgojiteljica D: Po navadi… jaz sem taka, da ko si nekaj zapišem, si pol tud zapomnim… 
Redkokdaj se mi zgodi, da kakšno stvar pozabim, ko sem si jo zapisala, al pa načrtovala, da 
kakšno stvar še nisem… Velikokrat še vrnem k pripravi, da pogledam, aha, to smo že nardil, 
aha, še to smo načrtoval, pa tko, pa se pol pa v bistvu tedensko dogovarjamo s sodelavko.  
Simona: Če te pravilno razumem, je tvoj namen zapisovanja predvsem ta, do je to tebi v 
pomoč, pa če pomisliš na samo zapisovanje, obstaja še kakšen razlog, zakaj zapisuješ? 
Vzgojiteljica D: V bistvu tud, da ima možnost tudi sodelavka si pogledat, ne, velikokrat 
prilagajam, da sodelavka razume, če mi je v toku  leta, ne vem, tak obrazec, po navadi tako, 
kot tabele v obliki zapisujem in če mi je – ni več tako uporabno – spremenim. V bistvu tko 
tud gledam tko, da bo sodelavka se tud znašla s te priprave, v bistvu, če bi jo imela jaz samo 
za sebe, bi jo pa mogoče čist drugače zapisala… 
Simona: Pri prejšnjem vprašanju si mi že povedala, da pišeš pripravo na vzgojno-
izobraževalno delo. Ti je sama pisna priprava v pomoč? 
Vzgojiteljica D: Če bi jo mogoče čist samo za sebe pisala, bi jo verjetno čisto drugač, ne… 
čisto meni prilagojeno, to pa vedno sem obremenjena, če bo sodelavka se znašla iz tega…  
Simona: Če povzameš to, kar si že razmišljala, kako ti je pisna priprava v pomoč?  
Vzgojiteljica D: Bolj mam to urejeno v glavi, kaj, zakaj, kako, ne… sej jaz to v bistvu pol 
otrokom prilagajam, ne… poskušam konkretno iz situacije, iz otrok izhajat in tud pripravo, ki 
je načrtovana, jo tud spremenim, če je potreba potem. Ni zdej ta priprava napisana zato, da se 
točno po njej strogo držim, ampak dejansko jo sproti prilagajam, ker ti ko si neki načrtuješ, si 
zamisliš neko pač – to je bolj umetna situacija – ampak potem v skupini se pa to… skupina je 
pa vsaki dan lahko drugačna, marsikaj vpliva na počutje  otrok, mogoče tudi do mene same, 
mogoče načrtujemo s sodelavko neki, pa potem je ne vem, pol skupine, pa ostanem sama, pa 
se morem prilagajat, ker ni samo delo, niso samo te načrtovane dejavnosti, moreš še druge 
stvari delat, ne… ne morem jaz izpeljat z otroki neke dejavnosti, če morem jaz še zraven, ne 
vem, pri mlajših otrokih še nego opravit, še sadje si narezat, pripravit igralnico si za počitek, 
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velik več stvari morem nardit… mam res samo polovico otrok, delat moram pa za dva, ne… 
In tolk manj, ker mam manj časa za neke dejavnosti, ne… Tud več morš pazit na varnost in 
tko.. ti se res neki pripraviš ampak potem v praksi pa pač izpelješ tisto, kar lahko, včasih tud 
kej več, zato pa tud kej tud dodam, ne…  
Simona: Zdaj bi te pa vprašala še o evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela. Na kakšen način 
jo opraviš?  
Vzgojiteljica D: Po navadi evalviram in v bistvu refleksi… opravim tud refleksijo s sodelavko 
skor takoj, al pa že vmes, če je kak… kaj tko da se vmes tko mamo možnost pogovorit al pa 
po navadi med počitkom, verjetno pa malo manj tega zapišem… 
Simona: Povedala si, da opravljaš evalvacijo s sodelavko v tandemu, jo mogoče še s kom 
drugim? 
Vzgojiteljica D: Zdej konkretno ko delam s skupino, odvisno tud od starosti otrok, poskušam 
jih tko vključevat… ne vem, da se pogovorimo, kaj smo počel, kaj nam je blo všeč, da se 
navadijo v bistvu, da na nek način evalvirajo, sodelujejo pr tem, da mal v bistvu razmislijo o 
tem, kar so počeli, da ubesedijo to, ne… čist drugač pol to podoživijo  to še enkrat, ne… V 
bistvu s sodelavko pa potem… znale smo tudi tko da smo skupine načrtovale s sodelavkami 
na traktu, pa potem skupno pripravo prilagajale priprave svoji skupini, pa se še dodatno s 
svojimi sodelavkami v tandemu načrtovat,  potem evalviramo na nivoju timov ko mamo kake 
naloge, potem s starši pa v bistvu pri tej letni evalvaciji se pogovarjamo, kaj smo počeli pa v 
bistvu kaj nam je uspelo od načrtovanega sodelovanja s starši z vrtcem v bistvu uresničit, kaj 
smo še dodatno… ogromno vabim starše, da pridejo v skupino… da predstavijo kakšne 
poklice al pa v bistvu kakšne hobije la pa da se pridejo preprosto igrat, ampak je čist odvisno 
od skupine do skupine, starši pač pridejo nekateri več, nekateri manj… ne vem še s kom… ja, 
to je to…  
Simona: Zakaj pišeš evalvacije vzgojno-izobraževalnega dela? Jo kdo od tebe zahteva? Si jo 
sama želiš pisati? 
Vzgojiteljica D: Ja… v bistvu zato, ker vrtec to pričakuje, ker zakonodaja to pričakuje od nas. 
Najbolj zoprne so mi te analize, nimam kej velik od njih, zato ker iste stvari pišem. Zlo velik 
napišem v dnevnik že, ne… v dnevnik v bistvu vse napišem že, kar smo počel, ne sam te 
načrtovane ampak dejansko kar smo počel z otroki, potem isto pišem še staršem na oglasno 
desko in potem še analizo, pa še evalvacijo… ne vem zakaj, ne vidim tuki nekakšenga 
pomena, ne… pišem analizo zato, ker jo morem, evalviram, da vem – aha – ne, ampak to v 
bistvu že dnevno pišem, ne, mogoče ne, če bi jo sam zaradi sebe, bi jo drugač napisala, pa bi 
mi več pomenla, ne… sama evalvacija. Zdej probam več tud refleksije not vključit, ne…  
Simona: Na kakšen način bo jo zapisovala, če bi jo, kot si že omenila, pisala zase? Na kakšen 
način bi to  naredila? Kaj bi spremenila glede na to, kar trenutno počneš, oziroma pri načinu 
zapisovanja, ki ga trenutno uporabljaš? 
Vzgojiteljica D: Ne bi pisala analiz… ne bi pisala analiz, refleksijo bi pisala v bistvu čez sebe, 
kak sem se jaz počutla, kaj sem želela, v bistvu, kaj nam je uspelo, kako so se otroci odzval, 
kje so me presenetli, kaj sem opazla, ampak to bi rada… ni mi še čist dobro uspelo, rada bi 
našla nek način, da bi blo vredno, da ne bi blo tega velik, da ne pišeš zaradi pisanja samega, 
ampak da neki od tega  imaš in da lahko to pol uporabiš  za v bistvu in za pogovorne ure in za 
spremljanje razvoja otrok.  
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Simona: O tem, kaj ti pomeni evalvacija vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu si mi že veliko 
povedala, zanima pa me ali se ti kdaj zdi  nesmiselna? 
Vzgojiteljica D: Ja ker moraš pisat, zato da opraviš svojo delovno obveznost, ni nikjer 
napisano, opredeljeno in potem da nimaš premal in da nimaš preveč, pa nikoli ne veš in potem 
je tega ogromno, ne vidim… pomena v tem. En kup stvari, nikjer ni prav opredeljeno, kaj se 
od nas pričakuje, kaj bi morale naredit, se mi zdi, da ko je vse tak prazno, velik prostora, 
lahko vsak pedagoški vodja vsakega različnega vrtca različne stvari pričakuje in zahteva od 
delavcev, ne… nimaš nobenih povratnih informacij – aha, to je  pa v redu, tuki pa še moreš, 
tuki bi pa še neki morala pridobit, na tem še moraš delat, ne. Ni prave podpore, mam občutek 
da tud vodstvo včasih ne ve, kaj naj pričakuje.  
Simona: Prej si že veliko govorila o tem, kako bi evalvacijo, kot si ti poimenovala, če bi jo 
pisala »izključno zase«, zapisala na drugačen način, kot jo sedaj. Misliš, da bi ti bila takšna 
evalvacija bolj v pomoč pri nadaljnjem delu? 
Vzgojiteljica D: Bi bila, zato, ker ko si neki zapišem, si zapomnim in potem bi si to shranla, 
ker bi mi neki pomenlo. Tako si pa spravim ideje za nadaljnje priprave… da ma že nanizane 
neke cilje, neke dejavnosti… aha, ko sem pa to delala smo pa to, aha, pri teh otrocih mi pa to 
ne pride prav, ampak eno stvar pa lahko uporabim, če maš pa ti celo celoto, aha, otroci so bli 
takšni, tolk so bli stari, ne vem… skupina je bla sestavljena, ne vem … mam neki otrok s 
posebnimi potrebami, neki otrok tujcev, različna struktura skupine, starost, ne… lahko neki še 
uporabim, aha, te izkušnje so se mi pokazale, ti si neki načrtuješ, neki pričakuješ, v praksi pa 
doživiš to pa to od otrok… al pa od samega sebe. Tud pri sebi se neki naučiš. Ne samo da 
poskušaš otroku ponudit neke izkušnje, ampak se tud od otrok velik nazaj naučiš. Ko maš cel 
sklop skupin napisan, skupi z refleksijo, evalvacijo, je neki vrednega, da si… da maš ga pri 
sebi, ne vem… to se mi zdi smiselno…  
Simona: Sedaj pa se bova vrnili nazaj k načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela. Ali pri 
načrtovanju sodeluješ s pomočnico vzgojiteljice v oddelku. In sicer me zanima, če da – na 
kakšen način, kdaj, kako, če vidiš smisel in kje ga vidiš, če pa ne, pa da opredeliš zakaj ne? 
Vzgojiteljica D: Občasno sodelujem z vzgojiteljicami na traktu, če imamo skupno temo, se 
prej pogovorim s sodelavko v skupini, predvsem lani sem imela sodelavko, ki je bila zelo 
močna po strokovni plati, zbrale smo ideje, kot nevihta idej, ne vem, kaj bi lahko. Večina 
pomočnic vzgojiteljic je sodelovala pri evalvaciji po končani dejavnosti, ki sem jo kasneje 
sama zapisala. Pri evalvaciji LDN oddelka,  se večina sodelavk, s katerimi sem delala v 
skupini, ne želi vključiti, večina le kakšno misel doda, ko imam že vse napisano in 
pripravljeno. 
Simona: Povedala si mi, da občasno načrtujete z vzgojiteljicami na traktu. Kakšen je razlog 
oziroma namen vašega skupnega izobraževanja? 
Vzgojiteljica D: Da si olajšamo delo. Da si nekak razdelimo področja… 
Simona: poleg tega, da si želite olajšati delo, obstajajo še kašni drugačni razlogi skupnega 
načrtovanja? Zakaj ste se med sabo povezale ravne ve? 
Vzgojiteljica D: Skupaj smo na traktu in imamo enako stare otroke… zato je to možno… ko 
so različne starosti otrok, je že treba gledat na sposobnosti otrok, pa zmožnosti, 
koncentracijo… 
Simona: Vidiš v skupnem načrtovanju kakšen poseben smisel? 
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Vzgojiteljica D: Ja, lažje je, ideje kar prihajajo in v bistvu, ko imamo skupne dejavnosti, 
vedno vsaka prevzame tisto svojo močno področje, ko smo organizirale obogatitvene 
dejavnosti, vsaka prevzame svojo nalogo, pa tudi sodelavke v tandemu prevzamejo svoj del. 
Super je tako sodelovanje. Še več si želim takšnega dela, ne samo občasno.  
Simona: Podrobno si opisala način načrtovanja vzgojno-izobraževalnega dela, me pa tudi 
zanima ali v načrtovanje vključuješ še koga drugega? 
Vzgojiteljica D: Razen sodelavke v tandemu in otrok ne, razen, koliko so starši pripravljeni 
sodelovat. 
Simona: Starše vključuješ v načrtovanje? 
Vzgojiteljica D: Ja, v bistvu jih na prvem sestanku poprosim, če so… mislim,  jih povabim, da 
so dobrodošli v skupini, po vnaprejšnjem dogovoru, da se pridejo igrat al pa v bistvu da 
predstavijo poklic, al kakšen hobi, puščam jim odprte možnosti… med leto sem jih ob 
določenih temah povabla k sodelovanju. Združle smo to sodelovanje s starši s skupinami in 
smo veliko različnih predstavitev ponudli otrokom celega trakta.  
Simona: Kaj ste pri načrtovanju takšnih dejavnosti uporabile kot izhodišče? 
Vzgojiteljica D: Teme, različne teme – aha, pri tej temi bi pa lahko otrokom ponudle to pa to, 
pa to, pa se v bistvu to kr tak bogati tema, ne…  
Simona: Prosila bi te, da mi opišeš vlogo pomočnice vzgojiteljice tvojega oddelka, ali se 
vključuje v evalvacijo vzgojno-izobraževalnega dela? Če da, kaj ti pomeni njena vključitev, 
če pa ne evalvirata skupaj, me pa zanima, zakaj ne. 
Vzgojiteljica D: Včasih evalvirana ustno podejavnosti, drugač pa jaz to pišem sama doma. 
Tud končna evalvacija, sem jo napisala sama, prej sem se pogovorila z njo, če bi še ona kaj 
dodala, a v glavnem sem to sama pisala. Ne vem, če se čutijo dost kompetentne, ponavadi 
rečejo, dej napiš, pol jih povabiš, pa dej še kej, pol se pa spomni, kaj bi še lahko, pa tko, res 
odvisno od tega s katero sodelavko sem delala.  
Simona: Kje pa ti vidiš vlogo pomočnice vzgojiteljice pri evalvaciji? 
Vzgojiteljica D: V bistvu, če bi jo delale skupi bi lahko ena govorila, druga pa pisal,  lažje, 
kot pa sam pol, je pa to težko delat med počitkom.  
Simona: Govorili sva o tem, kako v evalvacijo vzgojno-izobraževalnega dela vključuješ 
sodelavko, sedaj pa me zanima ali vključuješ še koga drugega? 
Vzgojiteljica D: Sodelavko sem povedla, starši… to v bistvu jaz zapišem. Damo anketo o 
zadovoljstvu, sam tam ni evalvacija, bolj njihovo zadovoljstvo z našim delom. Kolk mi v 
bistvu uspe, da od otrok pridobim, da jih sploh navajam, da oni ubesedijo, kak so se počutli, 
kaj so se igrali, kaj smo počeli… Lani sem veliko uporabljala kot motivacijo za pogovor 
fotografije, s projektorjem… smo se pogovarjal, kaj smo počel, kaj smo spoznal, to se mi je 
zdela dobra izkušnja.  
Simona: Vidiš smisel v skupni evalvaciji? 
Vzgojiteljica D: Z otroki? 
Simona: Z vsemi udeleženci evalvacije. 
Vzgojiteljica D: Ja, bolj bogata je. Vsak vidi določeno situacijo iz svojega zornega kota.  
Simona: Ali pri svojem delu uporabljaš kakšne zapise o posameznem otroku? 
Vzgojiteljica D: Ja. 
Simona: Na kakšen način jih oblikuješ? 
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Vzgojiteljica D: V bistvu ko razmišljam, kaj bi z njimi počela, izhajam iz opazovanja o 
skupini al pa v bistvu o kakšnem posameznem otroku, pa to kar opazim, d apa bi ta otrok 
potreboval, pa ponudim vsem ostalim otrokom.  
Simona: Pri zapisovanju opažanj o otroku me zanima, če se ti zdijo smiselna, so zate 
uporabna, jih zapisuješ, kar tako želi vodstvo vrtca, ker je to »všeč« staršem? 
Vzgojiteljica D: Že nekaj časa uporabljam beležko, si za sproti v beležko zapišem, da točno 
vem, katerga otroka, datum si napišem, pa kaj se je zgodilo. V bistvu tud neko kronološko, 
aha, že takrat je  to zmogu. To mi je prav, potem kakšne izjave znam še zapisat od otrok, to pa 
radi starši slišjo. Kakšne takšne posebne… (nasmešek vzgojiteljice). Velikokrat otroci 
presenetijo… ampak če si to takoj ne zapišeš, veš, pol pa ne veš več… čez neki časa… 
Simona: Opisala si način zbiranja zapisov opažanj o otrocih v beležki, me pa zanima, glede na 
to, da jih zapisuješ, kje jih shranjuješ in komu so namenjeni? 
Vzgojiteljica D: Ko se pripravljam na govorilne ure v bistvu to uporabim za zapiske al pa mi 
je v pomoč, ko se pripravljam na govorilne ure, da si to zapišem, kaj  pa kdaj so kej zmogli, 
pa najbolj pri samem načrtovanju. Ne vem, letos sem opazla letos, d as obli zelo ne 
samostojni recimo za določeno starost, ko se pričakuje, da bi že določene spretnosti pri 
samostojnosti že znali in potem sem jim pripravla dejavnosti, ki so jih izvajali pri dnevni 
rutini.  
Simona: Kje potem shranjuješ te zapise? 
Vzgojiteljica D: Imam eno takšno mapo, da shranjujem po imenih otrok. Tko, tko shranjujem. 
Potem v likovni mapi likovne izdelke, lani sem mela starejše otroke, sem se pogovarjala o 
samem likovnem izdelku, pa sme si te njihove misli zapisala na drugo stran likovnega izdelka.  
Simona: Mi lahko opišeš, kdaj izvajaš opazovanja in kako? 
Vzgojiteljica D: V bistvu, da bi prav opazovala, sedela in opazovala, zlo redko. Zelo redko, 
res. Mogoče kake take res spretnosti, ne vem, da sem želela  pri vseh preverit, al znajo rezat s 
škarjicami, al zna sploh prijet škarjice prav, kake take posebne spretnosti, da sme se vsedla 
vsaki dan, ne vem, kolk mi je ratalo, na primer letos mi je ratalo vsak dan mogoč petnajst 
minut al pa dvajst minut, sem tako vsakega malo k sebi vzela, zlo težko, ker narava skupine 
skos od tebe zahteva, da se vključuješ v določene, ne vem, situacije med njimi, da jim 
pomagaš, pr določeni starosti je tud ogromno… zlo težko, da bi samo sedela pa opazovala.  
Simona: Pojasnila si mi, da opažanja o otrocih zapisuješ v posebno beležko. Se tega 
poslužuješ, dnevno, priložnostno, pretežno pred govorilnimi urami? 
Vzgojiteljica D: Kar pri otrocih opazim, zapišem sproti. Da jih pa zberem, pa po navadi pred 
govorilno uro. Drugače imam vedno beležko pri sebi, da jih pa urejam pa za vsakega otroka 
posebej kakšen  mesec, mesec in pol pred govorilno uro, da sme prva čas pripravljena za celo 
skupino, likovna mapa je pa skoraj za sproti urejena, koliko nam dopušča čas.  
Simona: glede na to, da zapisuješ opažanja me zanima, če to počneš sproti ali pretežno takrat, 
ko veš, da boš morala na primer staršem podati informacije o otroku? 
Vzgojiteljica D: Zapisujem sproti, ker si drugače ne zapomnim in ko rabim ta podatek se ne 
morem točno spomnit kako, kaj je bilo. Še posebej izjave otrok. Sedaj si zapišem; otrok, 
datum, kaj sem opazla. Kadar sem spremljala samostojnost, vem da sem ko smo bili v 
garderobi, pa so se urejal, pa sem mela beležko odprto, pa sem kar pisala; aha,  pri tem sem pa 
opazla to pa to pa to, še posebej če je to bila kakšna spretnost, ki ni značilna za to starost.  



67 

 

Simona: Zanima me ali uporabljaš zapise o otrocih za vsakega izmed otrok v oddelku? Ali 
mogoče za katerega izmed otrok bolj?  
Vzgojiteljica D: Ne, za vse enako, mogoče še bolj za takšnega otroka sem še bolj pozorna, v 
bistvu sem na vse pozorna, ampak mogoče bolj na takšnega, za katerega opažam, da ima 
določene težave v razvoju. 
Simona: se ti zdi takšen način spremljanja ustrezen? 
Vzgojiteljica D: Želela bi si bolj da bi imela čas, da bi v bistvu se lahko več usedla in 
opazovala. Včasih sme snemala določene stvari, letos nisem imela časa, da bi snemala. V 
bistvu posnetki so mi bli dragocena informacija, zato ker sem lahko določene otroke iz 
različnega zornega kota večkrat lahko opazovala, tud v bistvu kak sem jaz izvajala kakšno 
dejavnost, kako sem se odzivala na otroke, kolk sem jih slišala, kolk sme jim dala možnosti… 
Zelo pogosto pa fotografiram. Fotografija mi je tudi zelo velika informacija. Če nekaj 
fotografiram, ne rabim nujno tudi zapisat, da sem nekaj opazila. Vem, aha, imam po mescih 
shranjene fotografije in preden imam govorilno uro, še fotografije pogledam, čist tako, da se 
spomnem, aha,  
Simona: Kje v konkretnem primeru uporabiš zapise opažanj o otroku? Jih uporabiš za 
izhodišče pri nadaljnjem delu, jih uporabiš za pogovorne ure s starši, za poročila o otroku ob 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami?  
Vzgojiteljica D: V bistvu opazovanja otrok uporabljam prvo za načrtovanje. Če mi kakšno 
vedenje ni jasno, se grem posvetovat k specialni pedagoginji, ne vem, počnejo to pa to, pa 
nisem sigurna, kaj točno potrebujejo, sploh na področju senzorike, seveda uporabim predvsem 
za pogovorne ure, kadar pa pišem poročilo o otroku, o otoku, ja, ampak kadar  pa pišem 
poročilo o otroku, pa še bolj pozorno otroka opazujem. Še bolj *, da sem res prepričana, kaj 
od tega zapišem…  
Simona: Povedala si, da so tvoja opazovanja pomembna za nadaljnje priprave na vzgojno-
izobraževalno delo, se mogoče spomniš kakšnega konkretnega primera, kako to potem zapišeš 
v svoji pripravi? 
Vzgojiteljica D: Ne vem, zdejle se spomnem primera, igrajo se pri mizi v času obroka in 
ropotajo, s priborom, s krožniki in ponudim ne samo instrumente za igrat, mogoče tudi 
odpadni material, da se z zvokom igrajo al pa recimo, ko opazim, da pretakajo pri mizi pa tko, 
pa jim pol ponudim neke take dejavnosti, da presipavajo, da pretakajo, tko… al pa da opazim, 
da so začel plezat po pohištvu, pa  jim tko pol še bolj omogočim to dejavnost, al v telovadnici 
al na igrišču… Opazla sem, da mam vsako leto bolj živahne otroke in da v bistvu ni dovolj, da 
jim ponudiš ogromno *, neke dejavnosti za sproščanje, to so moje izkušnje. V bistvu  ne samo 
ogromno gibanja, pač pa take dejavnosti, da se sproščajo.  
Simona: Ali si pri načrtovanju dejavnosti, ko izhajaš iz svojih predhodnih opažanj, to tudi 
zapišeš v pisni pripravi, kot izhodišče? 
Vzgojiteljica D: Ja, včasih ja, včasih ne. Včasih je to dejavnost, ki jo dodatno ponudim 
otrokom. Ne vem, to opazim, pa jim potem že naslednji dan to ponudim.  
Simona: Povedala si, da opažanja včasih zapišeš in včasih ne, obstaja mogoče razlog, zakaj 
tega ne zapišeš? 
Vzgojiteljica D: Včasih v evalvaciji zapišem, zakaj sem neki ponudla, včasih pa pozabim.  
Simona: pojasnila si mi, da na podlagi opažanj otrok izpelješ tudi dejavnosti, pa me zanima ali 
so te dejavnosti namenjene posameznemu otroku ali celem oddelku? 
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Vzgojiteljica D: Vedno celi skupini. Zelo redko se zgodi, da bi kak otrok res želel kakšno 
specifično igro al pa dejavnost…. omogočim, po navadi majo vse na voljo, včasih mam pa kej 
v omari, pa to reče… to je tak redko po navadi, majo velik izbire po kotičkih.  
Simona: Zanima me, če ta zapis o konkretnem otroku pri  nadaljnjem načrtovanju zapišeš 
oziroma uporabiš kot možnost za oblikovanje dejavnosti za samo tega otroka, se kdaj tega 
poslužuješ? 
Vzgojiteljica D: Po navadi ponudim vsem, ne spomnim se, da bi kdaj posebi enem otroku 
kako stvar. Preveč ga izpostaviš, če se neki dela z nekom. Če jaz neki delam z nekom 
individualno, si vsak želi, da bi prejel pozornost. Da bi bil sam z vzgojiteljem, al pa tudi če bi 
to moja sodelavka izvajala, da ma vso pozornost, samo sebe.  
Simona: Povedala si, da ob zapisovanju opažanj o otroku poleg beležke zbiraš v posebni 
mapi. Uporabljaš še kakšno drugačno obliko zbiranja informacij o otroku?  
Vzgojiteljica D: Fotografije, likovne izdelke… 
Simona: Kako pa opremiš fotografije? 
Vzgojiteljica D: Po navadi jo opišem tako, da starši vejo, kaj pomeni. 
Simona: Pri vsaki fotografiji? 
Vzgojiteljica D: Večinoma, razen, če se ponavljajo, pa pol že vejo, za kaj gre. Po navadi pa 
napišem na vsako fotografijo.  
Simona: Pa so te fotografije v posebni mapi za vsakega izmed otrok posebej ali so namenjene 
celem oddelku? 
Vzgojiteljica D: Ne, skupinske so, nikol jih ne izločam, razen če otrok pride k meni; 
fotografiraj me… In to potem povem staršem, da otroci to želijo in to so ponavadi kakšni 
izdelki. Sem pa letos dala tud  možnost, da so otroci sami fotografiral. In sem tud napisala na 
fotografije, kateri otroci so to posnel. 
Simona: Uporabljaš eno mapo v katero spravljaš fotografije, pa potem pa vsako fotografijo 
posebej opredeliš, kaj je? 
Vzgojiteljica D: Ne vsako, več fotografij iste dejavnosti opremim z istim imenom, ne zdej 
vsako posebi. Ne vsako posebi, to bi mela pa preveč dela.  
Simona: Zahvaljujem se ti za sodelovanje v moji raziskavi. 
 
 
Priloga 6: Zbirnik A:  
PRIPRAVE, EVALVACIJE IN OPAŽANJA O OTROKU – vzgojiteljica A 
 
OTROK – 
Z 
IMENOM 
OMENJEN 
V 
PRIPRAVI 

OTROK – Z IMENOM OMENJEN 
V EVALVACIJI 

ZAPIS IN OBLIKA OPAŽANJ O 
OTROKU 
*vzgojiteljice uporablja shemo Področja 
spremljanja otroka in pogovora s starši  
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G, J, M, M, 
K, K - 
uvajanje 

N – počaka, da jo pokličeva 
L – navaja se še vedno na igralnico, 
ob prihodu ima še krizo, rad se stiska 
k drugim otrokom, čeprav jim to ni 
všeč 
D – burno reagira na stvari, ki mu 
niso všeč. Se tudi upira in noče hodit 
J – v drugem tednu je pričel počivat. 
Nekajkrat je tudi dopoldne zaspal, 
ker je bil zelo utrujen. Čez dan še 
malo pojoka, ampak se ga da 
potolažit. Spal je na vozičku, nekaj 
zadnjih dni pa na ležalniku.  
M – je poimenovala skoraj vse 
jesenske plodove 
Premagovaje tunela: J, D, N – da, M, 
L -  ne  
J – rad ustvarja, lepo sedi pri mizi, 
pozna plesne motive, si izmišlja 
svoje 
A – pri ustvarjanju si vzame čas, 
vztrajal pri vosku, s sedenjem pri 
mizi nima težav, glasba ga pritegne 
L – ne mara ustvarjanja, prične 
jokat, ob glasbi prične migat 
D – ni hotel lepit, ima težave pri 
sedenju odriva se od mize, sedi na 
vrhu stola 
J – ima težave pri sedenju ob mizi, 
se gre kar igrat 
Eden deček še vedno zaspi v 
vozičku. 
Ena deklica se še vedno zbuja v joku 
in čez čas zaspi nazaj.  

G 
Čez dan se dobro počuti, rad ima glasbo, 
rad ima pesmico Kuham, kuham, vse 
pozdravlja, ko grejo domov, zjutraj še 
malo pojoka, ampak se hitro umiri, rad se 
carta, sam pride, dvigne roke. Je pa imel 
krizo po počitku, jokal ko so otroci 
odhajali domov, je hodil k vratom in 
čakal. Čez dan je imel dudo, sedaj jo ima 
samo  za počitek. 
Hranjenje:  ni hotel jest juh, zjutraj je jedel 
samo kruh, mlečnega kus-kusa ni hotel je 
jedel kruh, sadje začel jest, grozdje ima 
rad, navajanje, da sam je z žlico, se trudi, 
poskuša, ponudi mi žlico, da bi mu 
pomagala. 
Igra: individualna, raziskuje, si ogleduje 
stvari, večkrat si vzame labirint, zanimajo 
ga stvari, včasih s etudi umakne na 
sedežno in maha, igra z živalicami 
Dejavnosti: ni hotel prijet svinčnika, ga je 
kar spustil, včeraj barval z barvicami, ni 
hotel v tunel – tudi ne silimo. 
Počitek: nekdo je moral biti ob njemu, da 
se je umiril. Spi približno dve uri.  
Čustveni in socialni razvoj: otrok je 
prisrčen in ljubeč, objema druge, zjutraj se 
nič ne carta, zelo pogost odgovor je ne, s 
ene upira več toliko, pred počitkom se 
pogovarja, težje zaspi, nekdo mora biti 
zraven, gleda in posnema igro drugih 
ljudi, igra se sam, uživa v enostavnih 
domišljijskih igrah (kuha čaj, kuhinja, 
torbice) 
 

 
 
Priloga 7: Zbirnik B 
PRIPRAVE, EVALVACIJE IN OPAŽANJA O OTROKU – vzgojiteljica B 
 
OTROK – 
Z 
IMENOM 

OTROK – Z IMENOM OMENJEN 
V EVALVACIJI 

ZAPIS IN OBLIKA OPAŽANJ O 
OTROKU 
*vzgojiteljice uporablja tedensko shemo 
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OMENJEN 
V 
PRIPRAVI 

Počutje in dejavnosti (odkljuka opis, doda 
besedo, pojasnilo) 

/  Največ domotožja je kazala 
najstarejša novinka. 
Mlajša deklica je potrebovala več 
pozornosti. 
Ena izmed deklic v večini hodi in 
teka s celim stopalom, večkrat pa je 
opaziti hojo in tek po prstih. 
Ena izmed mlajših deklic zelo redko 
spregovori ali se pogovarja z otroki. 
Pri enem izmed dečkov je bilo 
opaziti, da v primerjavi z lanskim 
letom že zaznava sistem dela, vendar 
mu po določenem času koncentracija 
pade in išče pomoč.  
Ena izmed deklic je sestavila dve 
sestavljanki, druga je bila zelo 
natančna a hkrati izredno počasna, 
ker jo premamijo stvari, ki se 
dogajajo okrog nje in je opazovalka 
le teh. 
Mlajša deklica, ki je s sabo prinesla 
plastično blagajno, se je sprva zanjo 
zelo bala.  
Eno mlajšo deklico in enega dečka 
sem prestavila k sebi, da sta se lažje 
umirila.  
Gibalna ura je bila prav prijetna, dve 
deklici je bilo verjetno strah višine, 
drugi so brez strahu stopali čez dve 
prečki. 
Praznovanje rojstnega dne je 
potekalo kot običajno brez 
posebnosti. Ker je bil deček 
redkobeseden sem mu pomagala 
izbrati pesmice, ki so mu jih otroci 
zapeli. 
Deček, ki je na govornem področju 
zelo šibek, še vedno ne izgovarja 
besed, razen ati, mami, ja.   

Po shemi: 
 
Za zajtrk sem jedel: nič, malo, vse,  
Za kosilo sem jedel: malo, dovolj, nisem 
jedel  
Moje počutje: zadovoljen, aktiven, 
razdražljiv, ne najdem si mesta, slabe 
volje 
Igral-a sem se: kot. dom, kot. za igro s 
kockami, kot. za opismenjevanje, 
umetniški kotiček, kotiček za namizne 
igre (ustvarja iz lego kock), kotiček za 
senzorne igre (vztraja) 
Bil-a sem: v telovadnici, na sprehodu 
(večkrat opozoriti razmak pri hoji), na 
igrišču (avto, vlak), družil sem se z: D…, 
počival sem (pozneje zaspal, nemiren) 
 
Vzgojiteljica doda zapise opažanj 
(kronološko) 
Z G-jem sta se sprla, tepla zaradi mesta v 
jutranjem krogu 
Žaga po steni, po A-ju ( ta joče), razporeja 
otroke pri igri, odide iz kotička (ga 
upoštevajo) 
Pri zajtrku vleče mizo, .F ga presede k 
drugi mizi, še vedno jo hoče v leči, me ne 
pusti. V – hoče mimo njega, mu ne pusti, 
V – ga udari po roki, začne kričat kako ga 
boli, kliče mamico.  
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Priloga 8: Zbirnik C 

PRIPRAVE, EVALVACIJE IN OPAŽANJA O OTROKU – vzgojiteljica C 
 
OTROK – 
Z 
IMENOM 
OMENJEN 
V 
PRIPRAVI 

OTROK – Z 
IMENOM OMENJEN 
V EVALVACIJI 

ZAPIS IN OBLIKA OPAŽANJ O OTROKU 
*vzgojiteljice uporablja shemo Področja spremljanja 
otrokovega razvoja 

/ Trije otroci (Z, E, J) še 
ne hodijo, vendar se 
skušajo postavljat na 
noge in hodijo ob opori 
(motivirajo jih igrače).  
Z in J – poznata suhe 
barvice, ostali ne vedo, 
kaj naj z njimi počnejo 
T – ima z uvajanjem 
kar nekaj težav, kljub 
temu, da tega nihče od 
staršev ni pričakoval 
T – ne upa slikati s 
prstnimi barvami 
E – deluje zelo 
zadržana, »čista« 
deklica, ne upa slikat 
Y – slaboviden otrok, 
zelo agresiven do 
drugih in sebe, dobi 
več pozornosti, ga 
(nevede) umikamo od 
drugih 
Y – dobil 
spremljevalca, malo se 
je umiril, ni več tako 
agresiven do drugih 
T, J, O, L se ne želijo v 
jutranjem krogu držati 
za roke, a smo pri tem 
vztrajali, tako da se po 
14ih dneh brez težav 
primejo za roke.  

Po shemi: 
J 
8. Socialni odnosi z vrstniki, vzgojiteljem in drugimi 

odraslimi osebami: 

− Naju sprejel, drugih se ne boji 

− Rad se pocrklja, je crkljivček 

− Venomer išče očesni stik 
9. Čustva in počutje otroka:  

Se dobro počuti, je zelo živahen, aktiven otrok, 
kljub »prepovedi« poskusi večkrat – stopi na stol, 
mizo, polico (bojimo se zaradi varnosti). Potrebuje 
meje, doslednost! 

10. Aktivnosti in interesi pri samostojni igri in 
zaposlitvi: 

− Samostojno izbira igro in igrače. Vse ga zanima, 
poskusi, koncentracija kratka. Zelo rad ima ples, oz. 
glasbo – sodeluje.  

− Zelo rad pleza. 
11. Besedno razumevanje in izražanje: 

− Razume navodila, pravila a jih dosledno krši, ne 
upošteva 

− Je glasen, večkrat glasno čeblja, »kriči«, pokaže s 
prstom (pit, igrače) 

− Mimika obraza je izredno prepoznavna – očesni stik 
12. Telesni in motorični razvoj:  

− Gibalno primerno razvit, hiter, dokaj spreten, 

− Pleza, plazi, teče 
13. Samostojnost (fizična, miselna, socialno-čustvena): 

− Hodi na kahlo in lula 

− Samostojno poje zajtrk, kosilo, pri juhi potrebuje 
pomoč 

14. Hranjenje: 

− Vse je, zelo rad je, je tudi solato, jo poskusi, ali 
poje, če mu jo daš v usta na žlici 
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− Malo manj pije, kot bi lahko, večkrat polije 

− Doslednost pri sedenju pri mizi! Ne sedi, vstaja 
in teka! 

15. Spanje: 
Zaspi brez dude, že 3-4 tedne, ob prisotnosti odrasle 
osebe; drugače vstaja, hodi, beži 
16. Osebnostne značilnosti in posebnosti: 

− Dobrovoljček, prijeten otrok, hiter, aktiven, 
konstantno preizkuša meje! Doslednost! 

17. Zapis dogodkov, anekdot, zanimivih izjav: / 
 
 
Priloga 9: Zbirnik Č 
PRIPRAVE, EVALVACIJE IN OPAŽANJA O OTROKU – vzgojiteljica Č 
 
OTROK – 
Z 
IMENOM 
OMENJEN 
V 
PRIPRAVI 

OTROK – Z 
IMENOM 
OMENJEN V 
EVALVACIJI 

ZAPIS IN OBLIKA OPAŽANJ O OTROKU 
*vzgojiteljica oblikuje prosti zapis 

/ A in mamica sta nas 
povabila na njihovo 
kmetijo. 
D in mamica sta 
predstavila poklic 
policistke 
N in mamica sta 
predstavili žival, ki se 
je skotila pri njih 
doma in je N-jeva 
ljubljenka 
Ž in očka sta nam s 
plakatom predstavila 
gradnjo njihove hiše 
T in mamica sta nam 
predstavili preproste 
poskuse, ki smo jih 
delali tudi v vrtcu 

T: 
Dosedanja opažanja:  
SOCIALIZACIJA: samostojno je, uporablja pribor, 
prenaša krožnik. Sam si nalije vodo v kozarec. 
Sedaj že sam opravi potrebo na stranišču, sam umije roke 
in obraz, sam pove, ko ga lulat. 
OBUVANJE: sam pripravi čevlje/copatke, prosi za 
pomoč, potrebuje več časa, da se uredi. 
SOCIALIZACIJA MED VRSTNIKI: Rad ima 
individualno delo, večkrat poseže po igračah, vstavljanke, 
hišica z liki, vozila, igra se tudi v kuhinji – njegova igra 
je bolj INDIVIDULANA. Otrokom večkrat nakaže, da se 
ne želi igrati – se umika. Uporablja dvosmerno 
komunikacijo – vendar z otroki bolj malo.  
Pri novih dogodkih, novi  dnevni rutini bo najprej samo 
opazoval – ne želi poskusiti, nekaj kar ne pozna. Po 
opazovanju se sam pridruži (nekaj dni) – resnično mora 
biti prepričan. 
Zelo rad se objame z odraslo osebo. Večkrat ga je 
potrebno poklicati, mu dati navodila JASNA – 
JEDRNATA. 
Gledano v celoti deluje zadovoljen. Vztraja in je pozoren 



73 

 

pri dejavnosti, ki jo izbere.  
Potrebno ga je kar postaviti pred dejstvo – ti to zmoreš. 
PROSTA IGRA – SAM IŠČE REŠITVE. 
GIBALNO PODROČJE:  
Delujejo gibi še bolj trdi. Na sprehodu je vztrajen. Zelo 
rad teče, se igra s poganjalci v telovadnici. Pridruži se 
rajalni igri na pobudo, malo manj mu je všeč ples ob 
glasbi – se gre igrat. 
CILJI: 
Čim več POSKOKOV, PLEZANJA – spodbude pri 
izvajanju naravnih oblik gibanja… 
Razvijanje koordinacije, moči, ravnotežja na mestu in v 
gibanju, natančnosti. 
Čim več sprostitvenih dejavnosti (SENZORIKA, JOGA, 
VAJE DIHANJA).  
CILJI SOCIALIZACIJA: 
Čim več spontane igre – sam poišče rešitve. 
Interakcija z otroki. 
Samostojnost nasploh (GARDEROBA). 
Veliko spodbude pri dejavnostih – v vrtcu igra, bivanje 
zunaj. 
POUDAREK: 

− SOCIALIZACIJA 

− JAKOST GLASU 

− MOTORIKA 
 

Priloga 10: Zbirnik D 
PRIPRAVE, EVALVACIJE IN OPAŽANJA O OTROKU – vzgojiteljica D 
OTROK – 
Z 
IMENOM 
OMENJEN 
V 
PRIPRAVI 

OTROK – Z IMENOM 
OMENJEN V EVALVACIJI 

ZAPIS IN OBLIKA OPAŽANJ O OTROKU 
*vzgojiteljica oblikuje prosti zapis 

/ 1 otrok ima pleničko cel dan, 
4 pri počitku, ostali so brez 
pleničk. 
Vsi otroci uporabljajo 
stranišče, le 1 ne.  
V oddelku se nama kaže 
večja odstopanja pri enem 
otroku, katerega bova 
spremljali bolj podrobno. 

E – sama zapela in nataknila zadrgo 
I – zapela zadrgo/škornji 
A – zapel zadrgo 
B – postavljanje kock 11, 12, barve: bela kot je 
sonce, zelena, velik/majhen – DA, liki prireja – 
DA. Z roko mahal okoli sebe, udaril otroke 
I – »Jst bom dobila bratca. Za rojstni dan.« 
E – potlačila majčko v hlače 
I – »Rešitev imam« 
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 N – barve – pravilno priredi rd, ru, ze, mo, be, or, 
a jih vse poimenuje zeleno, polaganje kock (7), 
naredi 3 stolpe. Ugrizne I. 
A – stolp iz kock, 6, 11, nizanje perl 14, 
največji/najmanjši – DA, guba papir na pol, škarje 
drži narobe 
M – sama zapela gumb, sama odpela gumb na 
jopici 
N – drža z D roko, 5 prstov 
B – drža D roko – pravilno 
M – drža D roko, triprstno 
D – liki – priredi, barve; poimenuje: ze, or, rd, be, 
mo, ru, nizanje perl – DA 
N – se ne ujame, ko se spusti po toboganu, 
sodeloval pri izvajanju prstnih iger 
 
Ne je mlečnih jedi: M, A, B, E, E, A 
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Priloga 11: Predvidena vprašanja polstrukturiranega intervjuja 
 
1. Koliko let delovne dobe imaš v vrtcu?  

 
2. Na kakšen način načrtuješ oz. se pripravljaš na VIZ delo v oddelku? 

Predvidena podvprašanja:  

• Kako pogosto? Kakšen je razlog tvoje izbire (npr. dnevna, tedenska, mesečna, sklop 
priprava)?  

3. Kaj vsebuje tvoja priprava  na VIZ delo?  

• Jo zapišeš? Kako? Zakaj jo zapišeš? 

 
4. Zakaj pišeš pisno pripravo na delo? Ti je v pomoč? Kako? 

 
5. Na kakšen način opraviš evalvacijo svojega VIZ dela?  

Predvidena podvprašanja:  

• Kako pogosto? S kom (sama, sodelavka v tandemu, na traktu, z otroki, starši…)? Na 
kakšen način (ustno, pisno) – druge oblike? 
 

6. Zakaj pišeš evalvacijo VIZ dela?  

Predvidena podvprašanja:  

• Ali jo kdo od tebe zahteva? Si jo želiš zapisati?  
 

7. Kaj tebi pomeni evalvacija VIZ dela?  

Predvidena podvprašanja:  

• Ti je v pomoč pri nadaljnjem delu? Kako? 

• Ti je nesmiselna? Pojasni zakaj… 

 
8. Ali pri načrtovanju sodeluješ s pomočnico v oddelku?  

Predvidena podvprašanja:  

• Če odgovori DA: Na kakšen način? Kje vidiš smisel v skupnem načrtovanju?  

• Če odgovori NE: Zakaj ne? 

 
9. Ali v načrtovanje vključiš še koga drugega? 

Predvidena podvprašanja:  

• Če odgovori DA: Koga? (otroke, ostale sodelavke, vodstvo, starše.., lokalno 
skupnost…) Vidiš v skupnem načrtovanju smisel?  

• Če odgovori NE: Zakaj ne? 
 

10. Ali pri evalvaciji VIZ dela sodeluješ s pomočnico v oddelku?  
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Predvidena podvprašanja:  

• Če odgovori DA: Kako? Kaj ti pomeni njena vključitev v proces evalviranja?  

• Če odgovori NE: Zakaj ne? 

 
11. Ali v evalvacijo VIZ dela vključiš še koga drugega? 

Predvidena podvprašanja:  

• Če odgovori DA: Koga? (otroke, ostale sodelavke, vodstvo, starše.., lokalno 
skupnost…) Vidiš v skupnem načrtovanju smisel?  

• Če odgovori NE: Zakaj ne? 

 
12. Kaj ti pomenijo zapisi o posameznem otroku? 

Predvidena podvprašanja: 

• So smiselni? Zate niso uporabni? Jih zapisuješ, ker tako želi vodstvo? Jih zapisuješ, 
ker so »všeč« staršem…? 

 
13. Na kakšen način zbiraš in oblikuješ opažanja o posameznem otroku?  

Predvidena podvprašanja: 

• Kako jih zbiraš? Jih zapisuješ? Kakšno obliko zapisa uporabljaš? Kje jih shranjuješ? 

 
14. Kje uporabiš zapisana opažanja o otroku?  

Predvidena podvprašanja: 

• Priprava na nadaljnje delo – izhodišče priprave, pogovorne ure s starši, poročila za 
otroke ob usmerjanju …? 

 
15. Ali zapis o posameznem otroku uporabiš kot izhodišče za nadaljnje načrtovanje? 

Predvidena podvprašanja? 

• Če DA: Na kakšen način – ali to zapišeš v pripravo? 

 
 


