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POVZETEK 

Vzgojitelji so v današnjem času postavljeni pred različne izzive. Za profesionalno ravnanje 

morajo imeti širok spekter znanj in spretnosti na več področjih. Poznati morajo otroke, njihove 

značilnosti in posebnosti, načine dela z otroki ter načine sodelovanja s starši, kolegi in družbeno 

skupnostjo, kar zahteva njihovo nenehno poklicno učenje. Svojevrstno spodbudo za 

vzgojiteljev profesionalni razvoj predstavlja tudi delo z otroki s posebnimi potrebami (v 

nadaljevanju otroci s PP). Vzgojitelji se z otroki s PP srečujejo skoraj vsako leto.  Raziskovalni 

izsledki kažejo, da pedagoški delavci ocenjujejo, da je njihova usposobljenost za delo z otroki 

s PP nizka, nas pa zanima, v kolikšni meri velja to tudi za vzgojitelje.  

Naš namen je ugotoviti, kako vzgojitelji ocenjujejo lastno usposobljenost za delo s 

posameznimi skupinami otrok s PP, s kakšnimi težavami se srečujejo in kako jih razrešujejo, 

kje pridobivajo svoje kompetence, v kolikšni meri so se pripravljeni izobraževati na tem 

področju in kateri dejavniki imajo na to največji vpliv.  

Ugotovili smo, da so vzgojitelji v 73 % mnenja, da otrok s PP vpliva na njihovo delo v oddelku, 

kjer kot težavo navajajo pomanjkanje časa za ostale otroke v oddelku, odsotnost enega 

strokovnega delavca, ki mora svoj čas posvečati otroku s PP, več disciplinskih vložkov itd. 

Težave rešujejo s prilagajanjem dela, dodatnim časom in prilagoditvijo materialov, čeprav se 

nihče izmed 100 anketiranih vzgojiteljev za delo z otroki s PP ne čuti odlično usposobljenega. 

Več kot polovica (63 %) jih je mnenja, da so za delo z otroki s PP srednje usposobljeni, zato so 

se za svojo profesionalno rast na področju dela z otroki s PP pripravljeni tudi dodatno strokovno 

izpopolnjevati (teh je 84 %). Med temi pa je 82 % takšnih, ki se tudi aktivno vključujejo v 

različne oblike izobraževanj. Motivi za izbiro izobraževanj so različni, med najpogostejše 

sodita zanimive vsebine in želja po boljšem poznavanju področij, kjer jim primanjkuje znanj.  

KLJUČNE BESEDE: profesionalni razvoj vzgojitelja, otroci s posebnimi potrebami, kultura 

organizacije, kariera, poklicna vloga, inkluzija, integracija. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Preschool teachers are today faced with various challenges. They need to have a wide range of 

skills in many areas, so they have to know children, their characteristics and features, ways of 

working with children, and ways of working with parents, colleagues and the community, which 

requires their continuous professional learning. Working with children with special needs 

(hereinafter referred to as children with SN) is also a unique incentive for preschool teachers’ 

professional development because they work with SN children almost every year. Research 

findings show that pedagogical workers estimate that their ability to work with children with 

SN is low, and we are interested in the extent to which this applies to preschool teachers. 

Our intention is to find out how preschool teachers assess their own ability to work with 

individual groups of children with SN, what problems they are facing and how they are solving 

them, where do they gain their competences, how much they are prepared to educate in this 

field and what are the factors that have the greatest effect. 

We have found that  73 % of preschool teachers believe that a child with a SN affects their work 

in a class and the main problems they have pointed out are the lack of time for other children 

in the group, the absence of another professional worker who works only with a child with SN, 

more disciplinary input, etc. Those problems are solved by adjusting their work, additional time, 

and adapting the materials, although none of the 100 surveyed preschool teachers feel they are 

well trained to work with children with SN. More than half of them (63 %) believe that they are 

medium-skilled in working with children with SN, and they are also prepared to improve their 

professional development in the field of work with children with SN (84 % of them) although 

82 % of them are already actively involved in various forms of education. The motifs for 

choosing education are different, among the most common are interesting topics and the desire 

to improve their knowledge in certain areas. 

KEYWORDS: professional development of preschool teachers, children with special needs, a 

culture of organization, career, professional role, inclusion, integration. 

 

 

 



 

 

KAZALO VSEBINE 

UVOD ........................................................................................................................................ 1 

TEORETIČNA IZHODIŠČA ................................................................................................. 1 

1. VZGOJITELJEVA POKLICNA VLOGA ........................................................................ 1 

1.1 EVROPSKA UNIJA IN NACIONALNE SMERNICE GLEDE VZGOJITELJSKEGA 

POKLICA ............................................................................................................................... 9 

2. KOMPETENCE VZGOJITELJA .................................................................................... 12 

3. PROFESIONALNI RAZVOJ VZGOJITELJEV ........................................................... 15 

 OPREDELITEV PROFESIONALNEGA RAZVOJA................................................... 15 

 DIMENZIJE PROFESIONALNEGA RAZVOJA ......................................................... 17 

 MODELI PROFESIONALNEGA RAZVOJA .............................................................. 18 

 PRISTOPI K PROFESIONALNEMU RAZVOJU ........................................................ 21 

 DEJAVNIKI PROFESIONALNEGA RAZVOJA......................................................... 23 

3.5.1 NOTRANJI DEJAVNIKI PROFESIONALNEGA RAZVOJA ....................... 23 

3.5.2 ZUNANJI DEJAVNIKI PROFESIONALNEGA RAZVOJA .......................... 26 

4. INTEGRACIJA IN INKLUZIJA ..................................................................................... 38 

4.1 INTEGRACIJA .............................................................................................................. 38 

4.1.1 SOCIALNA INTEGRACIJA .................................................................................. 39 

4.2 INKLUZIJA ................................................................................................................... 40 

5. OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCU ...................................................... 43 

5.1 OPREDELITEV OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCU .......................... 43 

5.1.1 OTROCI Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU .......................................... 45 

5.1.2 SLEPI IN SLABOVIDNI OTROCI TER OTROCI Z OKVARO VIDNE FUNKCIJE 

………………………………………………………………………………………...…47 

5.1.3  GLUHI IN NAGLUŠNI OTROCI ......................................................................... 49 

5.1.4 OTROCI Z GOVORNO-JEZIKOVNIMI MOTNJAMI ......................................... 51 

5.1.5 GIBALNO OVIRANI OTROCI oz. OTROCI Z ZMANJŠANIMI ZMOŽNOSTMI 

GIBANJA ......................................................................................................................... 53 

5.1.6 OTROCI S ČUSTVENIMI IN  VEDENJSKIMI MOTNJAMI ............................. 54 

5.1.7 OTROCI Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI ............................................................ 56 

5.2 ZAKONSKE UREDITVE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI ............................. 57 

5.2.1 USMERJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI ....................................... 58 

5.2.1.1 Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in z dodatno 

strokovno pomočjo ....................................................................................................... 63 



 

 

5.2.1.2 Prilagojen program za predšolske otroke (v razvojnih vrtcih) ......................... 66 

5.3 CILJI IN NAČELA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK S POSEBNIMI 

POTREBAMI ....................................................................................................................... 67 

5.3.1 VKLJUČEVANJE IN OBRAVNAVA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI .. 68 

6. VLOGA VZGOJITELJA PRI DELU Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI .... 76 

6.1 SODELOVANJE S STARŠI .......................................................................................... 78 

7. REZILIENTNOST ............................................................................................................. 81 

7.1 POMEN REZILIENTNOSTI ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI IN OSTALE 

OTROKE V SMERI INKLUZIJE ....................................................................................... 83 

7.2 POMEN VZGOJITELJEVE REZILIENTNOSTI V OKVIRU PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA ............................................................................................................................ 84 

EMPIRIČNI DEL .................................................................................................................. 91 

8. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN METODOLOGIJA ......... 91 

8.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ................................................................................. 91 

8.2 RAZISKOVALNE METODE ....................................................................................... 92 

8.3 OPIS VZORCA .............................................................................................................. 92 

8.4 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV .............................................................. 94 

8.5 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV ....................................................................... 95 

8.6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ........................................................................... 95 

8.6.1 Vzgojiteljevo razumevanje lastne vloge pri delu z otroki s posebnimi potrebami . 95 

8.6.1.1 Vzgojiteljevo razumevanje lastne vloge pri delu z otroki s PP in zadovoljstvo v 

poklicu .......................................................................................................................... 97 

8.6.1.2 Vzgojiteljevo razumevanje lastne vloge pri delu z otroki s PP in različna leta 

delovne dobe ................................................................................................................ 98 

8.6.1.3 Vzgojiteljevo razumevanje lastne vloge pri delu z otroki s PP in izkušnje (z 

delom z otroki s PP) ..................................................................................................... 99 

8.6.1.4 Vzgojiteljevo razumevanje lastne vloge pri delu z otroki s PP in naziv ........ 100 

8.6.2 Vzgojiteljeva presoja lastne usposobljenosti za delo z otroki s PP ....................... 101 

8.6.2.1 Vzgojiteljeva presoja lastne usposobljenosti za delo z otroki s PP in 

zadovoljstvo v poklicu ............................................................................................... 103 

8.6.2.2 Vzgojiteljeva presoja lastne usposobljenosti za delo z otroki s PP in različna 

leta delovne dobe ........................................................................................................ 104 

8.6.2.3 Vzgojiteljeva presoja lastne usposobljenosti za delo z otroki s PP in izkušnje (z 

delom z otroki s PP) ................................................................................................... 105 

8.6.2.4 Vzgojiteljeva presoja lastne usposobljenosti za delo z otroki s PP in naziv .. 106 

8.6.3 Profesionalna rast vzgojiteljev na področju dela z otroki s posebnimi potrebami 107 



 

 

8.6.4 Pojmovanje vzgojiteljevega dela z otroki s posebnimi potrebami glede na leta 

delovne dobe, izkušnje z otroki s posebnimi potrebami, zadovoljstvo v poklicu in 

naziv……………………………………………………………………………………110 

8.6.4.1 Vzgojiteljevo pojmovanje dela z otroki s PP in število let delovne dobe ...... 110 

8.6.4.2 Vzgojiteljevo pojmovanje dela z otroki s PP in naziv .................................... 113 

8.6.4.3 Vzgojiteljevo pojmovanje dela z otroki s PP in zadovoljstvo v poklicu ........ 115 

8.6.4.4 Vzgojiteljevo pojmovanje dela z otroki s PP in izkušnje ............................... 116 

8.6.5 Vzgojiteljeva ocena lastne usposobljenosti za delo z otroki s posebnimi potrebami 

glede na število let delovne dobe, izkušnje z otroki s posebnimi potrebami, zadovoljstvo v 

poklicu ter naziv. ............................................................................................................ 118 

8.6.5.1 Vzgojiteljeva ocena lastne usposobljenosti za delo z otroki s PP in število let 

delovne dobe .............................................................................................................. 118 

8.6.5.2 Vzgojiteljeva ocena lastne usposobljenosti za delo z otroki s PP in naziv .... 121 

8.6.5.3 Vzgojiteljeva ocena lastne usposobljenosti za delo z otroki s PP in 

zadovoljstvo v poklicu ............................................................................................... 122 

8.6.5.4 Vzgojiteljeva ocena lastne usposobljenosti za delo z otroki s PP in izkušnje 122 

8.6.6 Kvalitativni del ...................................................................................................... 124 

9. SKLEP in ZAKLJUČEK ................................................................................................. 129 

LITERATURA IN VIRI ...................................................................................................... 134 

PRILOGE ............................................................................................................................. 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KAZALO TABEL 

Tabela 1: Prikaz strukture anketirancev po stopnji dosežene izobrazbe ................................. 92 

Tabela 2: Prikaz strukture anketirancev glede na delovno dobo ............................................. 93 

Tabela 3: Prikaz strukture anketirancev po zaposlitvenem statusu ......................................... 93 

Tabela 4: Prikaz strukture anketirancev glede na zadovoljstvo izbire poklica ....................... 93 

Tabela 5: Prikaz strukture anketirancev glede na naziv .......................................................... 94 

Tabela 6: Prikaz strukture anketirancev glede na delovno mesto, ki ga opravljajo ................ 94 

Tabela 7: Mnenja vzgojiteljev ali delo z otrokom s PP v oddelku vpliva na to, da mora 

vzgojitelj/-ica spremeniti način dela za celotno skupino otrok ................................................ 96 

Tabela 8: Načini prilagajanja vzgojiteljevega dela otrokom s PP .......................................... 97 

Tabela 9: Vzgojiteljevo razumevanje lastne vloge pri delu z otroki s PP in zadovoljstvo v 

poklicu ...................................................................................................................................... 97 

Tabela 10: Statistična značilnost Pearsonovega χ2 vpliva otroka s PP v oddelku na 

spremembo načina dela glede na pravilno izbiro poklica ....................................................... 98 

Tabela 11: Kullbackov 2Î preizkus ........................................................................................... 98 

Tabela 12: Vzgojiteljevo razumevanje lastne vloge pri delu z otroki s PP in različna leta 

delovne dobe ............................................................................................................................. 98 

Tabela 13: Statistična značilnost Pearsonovega χ2 o vplivu otroka s PP v oddelku na 

spremembo načina dela glede na delovno dobo vzgojiteljev ................................................... 99 

Tabela 14: Kullbackov 2Î preizkus ........................................................................................... 99 

Tabela 15: Vzgojiteljevo razumevanje lastne vloge pri delu z otroki s PP in izkušnje (z delom 

z otroki s PP) ............................................................................................................................ 99 

Tabela 16: Statistična značilnost Pearsonovega χ2 vpliva otroka s PP v oddelku na 

spremembo načina dela glede na vzgojiteljeve izkušnje ........................................................ 100 

Tabela 17: Kullbackov 2Î preizkus ......................................................................................... 100 

Tabela 18: Vzgojiteljevo razumevanje lastne vloge pri delu z otroki s PP in naziv .............. 100 

Tabela 19: Statistična značilnost Pearsonovega χ2 vpliva otroka s PP v oddelku na 

spremembo načina dela glede na vzgojiteljev naziv .............................................................. 100 

Tabela 20: Kullbackov 2Î preizkus ......................................................................................... 101 

Tabela 21: Vzgojiteljeva presoja lastne usposobljenosti za delo z otroki s PP ..................... 101 

Tabela 22: Vzgojiteljeva ocena lastne usposobljenosti za prilagojeno izvajanje dejavnosti za 

različne skupine otrok s PP .................................................................................................... 102 



 

 

Tabela 23: Opisna statistika, ki prikazuje razlike v povprečjih vzgojiteljeve usposobljenosti za 

delo z otroki s PP glede na njihovo mnenje o pravilni izbiri poklica – zadovoljstvo v poklicu

 ................................................................................................................................................ 103 

Tabela 24: Statistična značilnost Pearsonovega χ2 vpliva vzgojiteljeve presoje lastne 

usposobljenosti za delo z otrokom s PP v oddelku glede na pravilno izbiro poklica............. 103 

Tabela 25: Kullbackov 2Î preizkus ......................................................................................... 104 

Tabela 26: Opisna statistika, ki prikazuje razlike v povprečjih vzgojiteljeve usposobljenosti za 

delo z otroki s PP glede na njihovo delovno dobo ................................................................. 104 

Tabela 27: Statistična značilnost Pearsonovega χ2 vpliva vzgojiteljeve presoje lastne 

usposobljenosti za delo z otrokom s PP v oddelku glede na delovno dobo vzgojiteljev ........ 104 

Tabela 28: Kullbackov 2Î preizkus ......................................................................................... 105 

Tabela 29: Opisna statistika, ki prikazuje razlike v povprečjih vzgojiteljeve usposobljenosti za 

delo z otroki s PP glede na izkušnje pri delu z otroki s PP .................................................... 105 

Tabela 30: Statistična značilnost Pearsonovega χ2 vpliva vzgojiteljeve presoje lastne 

usposobljenosti za delo z otrokom s PP v oddelku glede na izkušnje z delom z otroki s PP . 106 

Tabela 31: Kullbackov 2Î preizkus ......................................................................................... 106 

Tabela 32: Opisna statistika, ki prikazuje razlike v povprečjih vzgojiteljeve usposobljenosti za 

delo z otroki s PP glede na njihov pridobljeni naziv .............................................................. 106 

Tabela 33: Statistična značilnost Pearsonovega χ2 vpliva vzgojiteljeve presoje lastne 

usposobljenosti za delo z otrokom s PP v oddelku glede na pridobljeni naziv ...................... 107 

Tabela 34: Kullbackov 2Î preizkus ......................................................................................... 107 

Tabela 35: Ali menite, da se uspete dovolj aktivno vključevati v različne oblike izobraževanja 

za ohranjanje in razvijanje kompetenc vzgojitelja? ............................................................... 108 

Tabela 36: Ali ste se pripravljeni dodatno strokovno izobraževati na področjih povezanih s 

posebnimi potrebami otrok? ................................................................................................... 108 

Tabela 37: Motivi, ki vodijo vzgojitelja po izbiri dodatnih izobraževanj .............................. 109 

Tabela 38: Načini pridobivanja dodatnih strokovnih znanj, povezanih z otroki s PP ........... 109 

Tabela 39: Opisna statistika, ki prikazuje razlike v povprečjih med vzgojiteljevim 

pojmovanjem dela z otroki s PP in številom let delovne dobe ............................................... 110 

Tabela 40: Levenov test homogenosti varianc vzgojiteljevega pojmovanja dela z otroki s PP  

glede na delovno dobo ............................................................................................................ 111 

Tabela 41: ANOVA glede razlike med vzgojiteljevim pojmovanjem pri delu z otroki s PP in 

številom let zaposlitve v vzgoji in izobraževanju. ................................................................... 111 

Tabela 42: Post Hoc Test (LSD) v razlikah med leti delovne dobe glede na vzgojiteljevo 

pojmovanje dela z otroki s PP ................................................................................................ 112 



 

 

Tabela 43: Opisna statistika, ki prikazuje razlike v povprečjih med vzgojiteljevim 

pojmovanjem dela z otroki s PP in nazivom .......................................................................... 113 

Tabela 44: Levenov test homogenosti varianc vzgojiteljevega pojmovanja dela z otroki s PP  

glede na naziv ......................................................................................................................... 114 

Tabela 45: ANOVA glede razlike med vzgojiteljevim pojmovanjem pri delu z otroki s PP in 

nazivom ................................................................................................................................... 114 

Tabela 46: Post Hoc Test (LDS) v razlikah med nazivom glede na vzgojiteljevo pojmovanje  

dela z otroki s PP ................................................................................................................... 115 

Tabela 47: Opisna statistika, ki prikazuje razlike v povprečjih med vzgojiteljevim 

pojmovanjem dela z otroki s PP in zadovoljstvom v poklicu – pravilna izbira poklica ......... 115 

Tabela 48: Levenov test in t-test za preverjanje razlik v zadovoljstvu glede na vzgojiteljevo 

pojmovanje dela z otroki s PP ................................................................................................ 116 

Tabela 49: Opisna statistika, ki prikazuje razlike v povprečjih med vzgojiteljevim 

pojmovanjem dela z otroki s PP in različnimi izkušnjami pri delu z otroki s PP .................. 116 

Tabela 50: Levenov test homogenosti varianc vzgojiteljevega pojmovanja dela z otroki s PP  

glede na različne izkušnje pri delu z otroki s PP ................................................................... 117 

Tabela 51: ANOVA glede razlike med vzgojiteljevim pojmovanjem pri delu z otroki s PP in 

različnimi izkušnjami pri delu z otroki s PP .......................................................................... 117 

Tabela 52: Post Hoc Test (LDS) v razlikah med vzgojiteljevimi izkušnjami pri delu z otroki s 

PP glede na vzgojiteljevo pojmovanje dela z otroki s PP ...................................................... 118 

Tabela 53: Levenov test homogenosti varianc vzgojiteljeve usposobljenosti  glede na delovno 

dobo ........................................................................................................................................ 119 

Tabela 54: ANOVA glede razlike med vzgojiteljevo usposobljenostjo za delo z otroki s PP in 

številom let zaposlitve v vzgoji in izobraževanju. ................................................................... 119 

Tabela 55:  Post Hoc Test (LDS) v razlikah med leti delovne dobe glede na vzgojiteljevo 

usposobljenost za delo z otroki s PP ...................................................................................... 120 

Tabela 56: Levenov test homogenosti varianc vzgojiteljeve usposobljenosti  glede na naziv 121 

Tabela 57: ANOVA glede razlike med vzgojiteljevo usposobljenostjo za delo z otroki s PP in 

vzgojiteljevim nazivom. .......................................................................................................... 121 

Tabela 58: Levenov test in t-test za preverjanje razlik med zadovoljstvom v poklicu glede na 

vzgojiteljevo usposobljenost za delo z otroki s PP ................................................................. 122 

Tabela 59: Levenov test homogenosti varianc vzgojiteljeve usposobljenosti  glede na izkušnje

 ................................................................................................................................................ 122 

Tabela 60: ANOVA glede razlike med vzgojiteljevo usposobljenostjo za delo z otroki s PP in 

njegovimi izkušnjami. ............................................................................................................. 123 



 

 

Tabela 61: Post Hoc Test (LDS) v razlikah med vzgojiteljevimi izkušnjami pri delu z otroki s 

PP glede na vzgojiteljevo usposobljenost za delo z otroki s PP ............................................ 123 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                             Maruša Žgank – magistrsko delo 

 

1 

 

UVOD 

TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1. VZGOJITELJEVA POKLICNA VLOGA 

Temeljna naloga vrtca je poskrbeti za otrokov celostni razvoj v varnem in ljubečem okolju, kjer 

se bo počutil sprejetega. Pri tem ima glavno vlogo vzgojitelj, ki otroku to omogoči s svojim 

»strokovnim in profesionalnim znanjem ter čutom za otroke« (Zore, 2014, str. 7). Da bo vrtec 

kakovostno deloval, mora imeti vzgojitelj razvite različne kompetence za opravljanje 

kompleksnih, prepletajočih in dopolnjujočih se vlog in funkcij, pomembna je konkretnost in 

strokovnost vzgojiteljev. 

Vzgojiteljski poklic je zelo kompleksen poklic, od katerega družba ogromno pričakuje. 

Vzgojitelji so na eni strani kot »motor družbenega razvoja«, ki pri otrocih razvija kompetence 

in jim ponujajo dejavnosti, s pomočjo katerih bodo lahko razvijali svoje potenciale. Na drugi 

strani družba od vzgojiteljev pričakuje, da pomagajo »blažiti posledice«, ki jih povzroča hiter 

družbeni razvoj in delujejo kot »socialno povezovalni dejavnik«, ki zmanjšuje socialno 

izključenost in pomaga posameznikom s primanjkljaji v socialnem razvoju, ki so posledica 

primarne socializacije (Peklaj idr., 2009, str.16).  

»Biti vzgojitelj ni le poklic, ampak je poslanstvo, pri katerem je pomemben celotni razvoj 

posameznika, ki dela v vzgoji in izobraževanju, to je proces vseživljenjskega učenja« 

(Hriberšek, 2014, str. 78). Pomembna je njegova vloga, kako v svojih letih delovanja osmišlja 

lastna znanja in spretnosti ter spreminja svojo prakso vzgoje in metode izobraževanja. 

Vzgojitelj mora biti do svojega dela kritičen in odgovoren, prav tako pa je pomembno, kako v 

sam proces vključuje svojo osebnostno, poklicno in socialno plat (prav tam). 

Vzgojitelj je temeljni dejavnik kakovostne predšolske vzgoje (Bahovec in Kodelja, 1996). 

Blanuša Trošelj (2018) v svoji doktorski disertaciji piše, da je strokovni razvoj vzgojiteljev v 

zadnjih nekaj letih pridobil na pomenu tako v praksi kot na področju raziskav, saj evropska 
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izobraževalna politika priznava pomen vloge vzgojiteljice v razvoju otroka in vzgojiteljskega 

poklica. Vizek Vidović (2005, povz. po Blanuša Trošelj, 2018, str. 47) poudarja, da lahko vlogo 

učitelja (enako velja tudi za vzgojitelje) razumemo kot sistem povezovanja pričakovanj 

posameznih udeležencev. Caserman (2014, str. 26) pravi, da je »bistvena vloga vzgojitelja ta, 

da se z lastno kompetenčno nadgradnjo prilagodi na družbene spremembe«, ter da ima ključno 

vlogo v sodobni družbi tudi vseživljenjsko učenje.  Poklicna vloga vzgojitelja se skozi čas 

spreminja. Za vzgojitelja je torej ključnega pomena skrb za lasten profesionalni razvoj, 

pomembna je njegova zmožnost in pripravljenost na vseživljenjsko učenje.  

Bahovec (2004) v opredeljevanju vzgojiteljske poklicne vloge navaja, da v obdobju socializma 

vzgojitelji niso imeli avtonomije, navodila so posredovali ravnatelji, tem pa so jih posredovale 

svetovalke Zavoda za šolstvo. Vzgojiteljica je opravljala vzgojne naloge, kar je pomenilo, da 

je načrtovala in vodila usmerjene dejavnosti, medtem ko je pomočnica vzgojiteljice (takrat so 

jo poimenovali varuhinja) opravljala varstvene naloge – skrbela za nego in varnost otrok. Tako 

kot se razvija družba, se razvija tudi področje vzgoje in izobraževanja. Na šolski sistem vpliva 

šest tipov družbenih sprememb, ki jih S. Kocman (2008, v Gregorc in Vilič, 2015, str. 34) deli 

na spremembe v politiki, gospodarstvu, kulturi, informacijski družbi, v socialnem okolju in 

globalizacija. Ker je vzgojno-izobraževalni sistem dinamičen, se mora spreminjati (Ovsenik in 

Ambrož, 2006, v Gregorc in Vilič, 2015, str. 34). 

Izobraževanje učiteljev/vzgojiteljev sega v osemdeseta leta prejšnjega stoletja, ko je 

izobraževanje potekalo izven univerz, imenovalo pa se je usposabljanje. S tem različnim 

poimenovanjem izobraževanja ali usposabljanja pedagoških delavcev se srečamo še danes. 

Zgaga (2007) pravi, da je poimenovanje pomembno, saj bi učitelji/vzgojitelji s terminom 

usposabljanje potrebovali le nekaj tečajev, potrebe po nadaljnjem študiju pa ne bi bilo. 

Izobraževanje učiteljev je bilo v osemdesetih letih sprejeto v širokih krogih, bolonjski proces 

pa je izobraževanje pedagoških delavcev postavil v nov, zelo resen izziv. Osnovnošolska 

izobrazba je postala splošni nacionalni cilj v prvi polovici 20. stoletja, z začetkom tega stoletja 

pa postaja splošen evropski cilj že srednješolska izobrazba. Izobraževanje za pedagoški poklic 

se srečuje z novimi izzivi, kjer je strokovni delavec še vedno obravnavan kot »učitelj/vzgojitelj« 

znotraj nacionalnega konteksta (npr. jezik poučevanja, tradicija, zgodovina ...), obenem pa ga 

moramo umestiti v evropski kontekst (npr. mobilnost, znanje jezikov, zgodovine, 

multikulturalizem itn.), kar lahko razumemo kot dilemo, ki omejuje hitrejši razvoj evropeizacije 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                             Maruša Žgank – magistrsko delo 

 

3 

 

in internacionalizacije izobraževanja učiteljev (vzgojiteljev) in učiteljske stroke (profesije)« 

(Zgaga, 2007, str. 21). Vse to pa lahko privede do zastoja v izobraževanju učiteljev/vzgojiteljev.  

Leta 2000 je na lizbonskem zasedanju Svet za izobraževanje na pobudo Evropskega sveta v 

Poročilu izoblikoval konkretne cilje za prihodnost sistemov izobraževanja in usposabljanja. V 

Poročilu so trije cilji, ki so jih za nadaljnjih 10 let sprejeli ministri za izobraževanje: 

- Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja v 

Evropski uniji; gre za izboljšanje izobraževanja in usposabljanja »učiteljev« in 

izobražencev, ki temelji na začetnem izobraževanju in stalnem strokovnem 

izpopolnjevanju. Pedagoški delavci morajo razvijati spretnosti za družbo znanja, delati 

na pismenosti in numeričnem znanju, imeti morajo zagotovljen dostop do IKT-ja itn.  

- Vsem olajšati dostop do izobraževanja in usposabljanja; pedagoški delavci morajo 

imeti odprto učno okolje, ki je privlačno in jih dodatno motivira.  

- Odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje; (Repac, 2007, str. 

298). 

S podpisom Bolonjske deklaracije (1999) se veča interes za oblikovanje in spodbujanje 

integriranih (skupnih) programov študija, usposabljanja in raziskovanja v Evropi. Rauhvargers 

(2002, v Zgaga, 2006) ugotavlja resne sistemske oz. pravne težave glede priznavanja skupnih 

stopenj po Evropi, kjer so stopnje različno priznane. Izhodiščne točke za sistemsko obravnavo 

omenjene problematike lahko razdelimo na tri točke: 

1. Prednost prenove je predvsem v tem, da so študenti postavljeni v situacije, ki od njih 

zahtevajo disciplino, odprtost do drugačnih, kulturno-kontekstualno prožnost, skrb za 

zagotavljanje kakovosti, različnosti, ustvarjalnost pri izbiri metod in izboljšanje znanja 

tujih jezikov.  

2. »Nastal je konsenz o opredelitvi dvojnih diplom (stopenj) kot kvalifikaciji, ki temeljita na 

dveh, skupaj oz. paralelno oblikovanih študijskih programih,« ki sta med seboj povezana, 

izvajata pa ju dve sodelovalno povezani ustanovi (Zgaga, 2006, str. 247). To pomeni, da 

prejme študent po končanem študiju  dve nacionalni diplomi.  

3. »Interes po vzpostavitvi skupnih stopenj zahteva v načelu sodelovanje več kakor dveh 

zavodov, po dokončanju pa naj bi bila podeljena ena sama diplomska listina« (prav tam, 

str. 247).  
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Zaradi kulturnih, akademskih, jezikovnih, ekonomskih, mednarodno-političnih itn. razlogov se 

je interes po medsebojnem sodelovanju od začetka 90. let nenehno povečeval. Mobilnost 

študentov in profesorjev se je večala tudi s programom Erasmus, ki poteka v državah Evropske 

unije. Na fakultetah se je pojavilo več gostujočih profesorjev, sami študenti pa so lahko del 

študija opravljali na drugem zavodu. Težave so se pojavile pri priznavanju opravljenega študija 

drugje, zato je Rauhvargers v prvih letih bolonjskega procesa opozoril na vprašljivost pravne 

veljavnosti skupno podeljenih diplom. Postavilo se je vprašanje »Kako preseči pravne omejitve 

in dati evropskemu akademskemu sodelovanju pravi zagon?« (Zgaga, 2006, str. 247). Za 

podporo članic Evropske unije se je zavzela EUA (panevropska organizacija) in Evropska 

komisija, ki je v projektu EUA na vzorcu 11 programov različnih univerz izvedla proces 

samoevalvacije in izmenjavo ugotovitev, ki so skupnim mrežam pomagale pri izboljšavi 

programov in dale usmeritve o priporočenih praksah za tiste mreže, ki si tudi želijo razviti take 

programe. »Na seminarjih o spremljanju bolonjskega procesa in ob drugih priložnostih je bil 

sprejet konsenz, da morajo skupne diplome – načelno magistrske in doktorske – na evropski 

ravni postati pomembna značilnost evropskega visokega šolstva za spodbujanje evropskega 

sodelovanja in privabljanje nadarjenih študentov in raziskovalcev z drugih kontinentov na študij 

in delo v Evropo« (Zgaga, 2006, str. 248).  Leta 2002 so na seminarju v Stockholmu potrdili 

pomembnost skupnih diplom, saj te spodbujajo mobilnost študentov in učiteljev, večajo 

kakovost, zaposljivost, evropsko razsežnost in privlačnost ter so v evropskem visokošolskem 

prostoru konkurenčne. S sodelovanjem imajo posamezniki možnost, da si pridobijo širši spekter 

kompetenc in virov, zato so udeleženci seminarja izrazili potrebo po »enotnem okviru skupnih 

diplom« in oblikovali osnutek meril, ki bi omogočile skupni imenovalec pri podeljevanju 

skupnih stopenj v Evropi. Za podeljevanje skupnih diplom v nacionalnih zakonodajah so nujne 

pravne podlage, saj so brez njih skupne diplome nemogoče. Seminar v Mantovi se je osredotočil 

na integriranost učnih načrtov in skupnih diplom in pod vprašaj ponovno postavil zakonske 

ovire. Poleg tega so na seminarju obravnavali kurikularno problematiko skupnih stopenj, kjer 

je integrirani kurikulum, ki je zamišljen kot skupno načrtovanje in izvajanje študija, pogoj za 

podeljevanje skupnih diplom. Tako kot v Stockholmu, so bili tudi udeleženci seminarja v 

Mantovi enakega mnenja, da je potrebno čim hitreje oblikovati skupna merila, od katerih je 

odvisen razvoj evropskih programov (Zgaga, 2004a, v Zgaga, 2006). Poleg skupnih meril pa je 

potrebno zagotoviti razlikovanje med programi skupnih/dvojnih diplom (glede kurikularnih 
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ciljev in organizacijskih modelov in zaradi zaščite študentov). Visokošolski zavodi za skupne 

diplome morajo: 

- biti predani skupnim ciljem in imeti enotno poslanstvo v takšnem smislu, da lahko 

razvijajo in vzdržujejo programe v akademskem, organizacijskem in finančnem 

smislu, 

- zagotoviti ustrezne postopke zagotavljanja kakovosti, ki jih oblikujejo v skupnem 

programu, 

- upoštevati učne rezultate, kompetence in obremenitve študentov (zapisane v kreditnih 

točkah ECTS) kot glavne elemente pri sestavljanju vsakega skupnega programa 

(Zgaga, 2006).  

Udeleženci omenjenega seminarja so izpostavili skupne doktorske programe, ki izobražujejo 

za raziskovalne poklice v Evropi, kot pomembno sodelovanje med nastajajočim evropskim 

visokošolskim in raziskovalnim področjem, ki je v medsebojni sinergiji pogoj za ustvarjanje 

»Evrope znanja«. »Uredba o avtonomiji univerz, iz leta 2000, ki je določila normative glede 

samostojnosti univerz pri oblikovanju študijskih programov«, predstavlja pomembno 

prelomnico pri razvoju skupnih diplom, saj omogoča podelitev le-teh med italijanskimi in 

tujimi univerzami. Razvoj skupnih diplom so v Italiji finančno podprli s posebnim podpornim 

načrtom,  podobnega pristopa pa se je lotila tudi Evropska unija s programom Erasmus-Mundus 

(2003), ki pospešuje mednarodno sodelovanje visokošolskih zavodov iz članic Evropske unije 

oz. držav vključenih v program Socrates z visokošolskimi zavodi po svetu (Zgaga, 2006).  

Izobraževalni sistemi so se z leti spreminjali, povezovali in nadgrajevali. Spremembe opazimo 

tudi v predšolski vzgoji, kjer je mogoče zaznati precejšnje spremembe pri uvajanju novega 

kurikuluma za vrtce, sprejetega leta 1999 in 2000. 

Špoljar (1993) meni, da se je vzgojiteljeva poklicna vloga v sedanjem času spremenila, 

vzgojiteljice postajajo bolj odgovorne za ustvarjanje, razvijanje in spreminjanje le-tega, zato 

potrebujejo strokovno podporo. Z razvijanjem Kurikula vzgojiteljice pridobivajo lastno 

strokovno kompetenco. Za kakovostno delovanje je pomembno medsebojno sprejemanje 

vzgojiteljev, spoštovanje, medsebojno podpiranje, zaupanje in sodelovanje, obenem pa za 

dobro delovanje potrebujemo dobre delovne pogoje (Bahovec, 2004). Naloga vzgojiteljic je 

postala zahtevnejša tudi zaradi odprtega in nestrukturiranega Kurikuluma, saj so bili v 

preteklosti vzgojitelji vodeni, samostojnega odločanja pa je bilo zelo malo (Čas, 2005). Nova 
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spoznanja o učenju in poučevanju predšolskih otrok od vzgojitelja zahtevajo večjo fleksibilnost, 

avtonomnost in samostojnost pri odločanju o vsebinah, metodah in načinih dela z otroki. 

Vzgojitelj mora otrokom postavljati različne izzive, primerne zahtevnosti (ki zanje ne bodo ne 

prelahki in ne pretežki), prav tako pa mora dati otroku povratno informacijo in mu omogočiti 

spodbudno okolje z možnostjo izbire (Zore, 2014). Naloga vzgojiteljev je tudi ta, da v samem 

procesu prepoznajo vlogo otrok in staršev ter jim dovolijo sodelovati, raziskovati in ustvarjati 

skupaj z zaposlenimi, s čimer pripomorejo k izboljšanju kakovosti dela v vrtcu (Caserman, 

2014).  

Pred oblikovanjem Kurikuluma za vrtce (1999) se je v vrtcih uporabljal Vzgojni program 

(1985), ki je bil namenjen le vzgojiteljicam, medtem ko Kurikulum obravnava vlogo odraslih, 

kjer poleg vzgojiteljic vključuje tudi pomočnice vzgojiteljev, svetovalne delavce in vodstvo. 

Bistvene spremembe med programoma (Vzgojni program in Kurikulum) opazimo pri vlogi 

pomočnice vzgojiteljice, ki danes lahko sodeluje pri načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela. 

Takšno timsko načrtovanje podpira tudi Kurikulum za vrtce, ki predvideva sodelovanje 

strokovnih delavk in delavcev znotraj oddelka, v vrtcu, med vrtci in zunaj vrtca, z vzgojno-

izobraževalnimi zavodi, strokovnimi in drugimi institucijami. Prav tako se je vloga 

vzgojiteljice, ki je bila v preteklosti v večji meri direktivna, spremenila v spodbujanje aktivne 

udeležbe otrok v vseh elementih kurikula (pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji). Pomembno 

postane prepoznavanje značilnosti otrok, njihovih želja in interesov, omogočanje izbire in 

prehodov med dejavnostmi (Bahovec, 2004). 

Sodobna vzgoja in izobraževanje zahtevata od vzgojitelja različne vloge. Vonta (2005), 

izhajajoč iz različnih virov (Saracho, 1993;  Gonzales-Mena, 2000; Jalongo, Seneberg, 2000; 

Vonta, 2003;), navaja sledeče značilnosti in vloge: 

- reflektivni praktik je sposoben etičnih odločitev in pozorno razmišlja o vzgoji in 

izobraževanju; 

- zagovornik otrok se zaveda, da je središče dogajanja otrok; 

- strokovnjak za razvoj otroka uporabi profesionalno znanje o razvoju otroka, ki mu 

omogoča, da se odzove na potrebe vseh otrok; 

- olajševalec učenja razume kognitivno-psihološke in socio-kulturne teorije, njihov 

pomen uporabi v praksi; 
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- kreator in oblikovalec okolja zna oblikovati varno, zdravo in razvojno primerno fizično 

okolje za učenje; 

- razvijalec kurikuluma zna načrtovati dejavnosti, tematske sklope, projekte, programe, v 

katerih lahko zaznamo različnost in enakost otrok, družin, skupnosti; 

- odločevalec je hiter in učinkovit pri izbiri med več možnostmi; 

- načrtovalec vzgoje in izobraževanja razume različne načine in nivoje skupnega 

načrtovanja, organizacije; 

- evalvator razume in uporabi principe ocenjevanja, sledi napredku otrok in svojega dela; 

- mediator in model vodi otrokovo vedenje, modelira spretnosti pri reševanju konfliktov; 

- svetovalec je vir informacij za družine, je zaupnik in gradi spoštovanje med vrtcem, 

šolo, med člani družine, različnimi družinami in skupnostjo; 

- nastajajoč profesionalec raziskuje svojo prakso in išče poti za svoj razvoj, evalvira 

napredek; 

- upravljalec z viri ve, kje se kaj dobi in kako se uporabi fizične in človeške vire za 

spodbujanje in podporo otrok in družine za svoj razvoj. 

Kroflič idr., (2001, v Brusnjak, 2002) navajajo več vrst nalog, ki jih ima vzgojitelj v vrtcu, 

posamezne naloge  pa opišejo v naslednjih vlogah: 

- načrtovalec aktivnosti je vloga, kjer vzgojitelj oblikuje in načrtuje izvedbeni kurikulum 

ob upoštevanju razvojnih značilnostih otrok v sodelovanju s svojim pomočnikom; 

- organizator aktivnosti pomeni vlogo, kjer vzgojitelj organizira aktivnosti v igralnici, po 

kotičkih, v garderobi in pri bivanju na prostem, pri izboru pa upošteva možnost izbire, 

raziskovanja in odkrivanja; 

- koordinator ima nalogo, da poveže in dopolni različne vsebine in dejavnosti ter usmerja 

interakcije med otroki; 

- oblikovalec meja in pravil je vloga, kjer vzgojitelj skupaj z otroki oblikuje pravila, ki se 

jih bodo držali skozi vse leto; 

- zagovornik otrokovih pravic: naloga vzgojitelja je, da skrbi za varnost otrok, 

dostojanstvo, njihovo srečo, zadovoljstvo; 

- soigralec se zaveda, da mora biti igra otrok notranje motivirana, zato jim omogoča, da 

igro sami razvijejo, sam pa se vanjo vključi na željo otrok ali svojo presojo; 

- opazovalec: vzgojitelj si mora vzeti čas za sistematično opazovanje in zapis otrokovega 

razvoja, njegovih interesov, sposobnosti in specifičnosti; 
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- sogovornik je vzgojitelj, ki otroke spodbuja pri komunikacijskih igrah, se z njimi 

pogovarja, jim pripoveduje, opisuje in razvija njihove jezikovne sposobnosti; 

- mentor nudi ustrezne izzive in otrokom pomaga pri zaznavanju njihovega napredka; 

- zaupnik je pomembna vloga za razvijanje pozitivnih čustvenih, spoznavnih in socialnih 

izkušenj, da se otrok v oddelku počuti sprejetega; 

- vzornik: vzgojitelj mora biti otrokom vzor s spoštljivim vedenjem, komunikacijo in 

odnosom do ljudi okoli sebe; 

- posrednik v socialnih stikih, kjer je naloga vzgojitelja ta, da pri otrocih spodbuja 

zaželeno vedenje in jim pomaga pri vzpostavljanju novih stikov z vrstniki, okoljem, ter 

jim nudi čustveno oporo; 

- spremljevalec pa spremlja otrokov razvoj, njegove aktivnosti in je otroku vedno na 

voljo. 

M. Pšunder (1994, v Kroflič idr., 2001) pravi, da se vzgojitelj v vzgojno-izobraževalnih 

dejavnosti pojavlja v treh vlogah: 

- »kot uslužbenec, ki je zavezan zavodu, ki ga je zaposlil, pri čemer mora usklajevati 

svojo dejavnost s predpisano zakonodajo in pravnimi akti; 

- kot strokovnjak, ki je zavezan svojemu strokovnemu področju, sledi razvoju stroke in 

vnaša nova znanja v svoje delo in 

- kot oseba, ki je zmožna ljubiti, z zadostno mero človeške topline v medsebojnem 

komuniciranju z otroki in njihovimi starši, človek, ki zna odločati, je humana, brez 

pretirane sentimentalnosti, sposobna bodriti, presojati, spodbujati, podpreti, razumeti in 

razlikovati« (Pšunder in Dečman Dobrnjič, 2010, po Pšunder, 1994, v Gamze, 2014, str. 

104). 

Vsak pedagoški delavec se mora zavedati pomena svojega poklica in biti pripravljen na različne 

vloge, ki jih poklic vzgojitelja zahteva. Vzgojitelji morajo o svojem poklicu nenehno razmišljati 

in iskati rešitve in načine kako ustreči in se približati različnim potrebam otrok. Otrokom 

morajo zagotoviti potrebo po varnosti, biti v oporo, tolažbo, obenem pa morajo biti dovolj 

strokovni, da znajo otroke motivirati in spodbuditi k učenju na načine, ki jih »zahteva« 

Kurikulum. 

Vzgojitelji so postavljeni pred različne poklicne izzive, od njih se pričakuje širok spekter znanja 

na več področjih. Poznati morajo otroke, njihove posebnosti, načine dela, pomembno je njihovo 
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sodelovanje s kolegi, s starši in širšo družbeno skupnostjo. Krstić (2009, v Valenčič Zuljan in 

Blanuša Trošelj, 2014) pravi, da je pomembna vloga vzgojitelja ta, da otroku zagotovi podporo 

in mu pomaga na poti pri odraščanju do odraslega, odgovornega člana družbe, ki bo imel razvit 

občutek za empatijo, ne bo diskriminiral, bo do drugačnih strpen in bo razvil veščine, s katerimi 

bo oblikoval in izrazil svoje mnenje, svoja stališča, obenem pa bo upošteval drugačen način 

razmišljanja. Dober vzgojitelj mora poznati individualnosti posameznika in mu na podlagi 

svojih znanj o učenju v zgodnjem otroštvu in predšolskem obdobju omogočiti ustrezne 

interakcije in situacije učenja. Velikega pomena ima vzgojiteljevo poznavanje družinskih 

vrednot in kulture, vzgojnih ciljev v družini in pričakovanj staršev, saj lahko le tako sooblikuje 

spodbudno okolje za otroka (Valenčič Zuljan, Blanuša Trošelj, 2014). O pomembnosti 

vzgojiteljevih spodbud in spremljanju otrokovega razvoja, interesih in zmožnostih piše tudi N. 

Zore (2014) in izpostavlja, da je pomembno, da je vloga vzgojiteljice v tem, da otrokom ponuja 

miselne izzive, ga spodbuja pri reševanju problemskih situacij in se zaveda otrokovih 

sposobnosti, zmožnosti in interesov.  

Da bo vzgojitelj v vrtcu deloval kakovostno, mora razumeti vsak otrokov trenutek v vrtcu kot 

enako pomemben in se zavedati pomembnosti stimulativnega učnega okolja. Za otroka je 

najbolj učinkovita njegova notranja motivacija, le-to pa mu lahko vzgojitelj zagotovi s 

povezovanjem vseh področij kurikula in razumevanjem izvedbenega kurikula kot prepletanje 

načrtovanih dejavnosti, igre in dnevne rutine (Marjanovič Umek, Fekonja, Peklaj, 2008).  

1.1 EVROPSKA UNIJA IN NACIONALNE SMERNICE GLEDE 

VZGOJITELJSKEGA POKLICA 

Pedagoški delavci imajo najpomembnejši vpliv na kakovost vzgojno-izobraževalnega dela, 

zato morajo imeti vzgojitelji dobro razvite sposobnosti za vseživljenjsko učenje in zagotovljene 

pogoje za nadaljnje izobraževanje in stalni profesionalni razvoj. Eden izmed pomembnih 

pogojev so kakovostni izobraževalni programi in izvajalci.  

Na izobraževanje pedagoških delavcev v Sloveniji so pomembno vplivale politične spremembe 

v času Avstro-Ogrske (kasneje Kraljevine Jugoslavije) in v okviru Socialistične federativne 

republike Jugoslavije. Leta 1991 je Slovenija začela razvijati svoj izobraževalni sistem, z 

uveljavitvijo nove zakonodaje (leta 1996) pa so morali imeti vsi pedagoški delavci obvezno 
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zaključen štiriletni program in opravljen strokovni izpit. Z vključitvijo vzgojno-

izobraževalnega sistema v evropsko dimenzijo vzgoje in izobraževanja se je tudi Slovenija 

soočila s spremembami. Ena prvih je bila med leti 2003 in 2004, ko se je pripravljala 

visokošolska zakonodaja in priprava na uvedbo bolonjskega sistema, katerega so morale 

najkasneje v letu 2009/2010 uvesti vse fakultete (Valenčič Zuljan idr., 2011). Buchberger idr. 

(2001, v Valenčič Zuljan idr., 2011) izpostavljajo, da vse evropske države poudarjajo izredno 

pomembno vlogo izobraževanja in njegov vpliv na ekonomske in družbene spremembe. V 90-

ih letih prejšnjega stoletja sta bili vzgoja in izobraževanje temeljna dejavnika v preoblikovanju 

evropske družbe v učečo se družbo, ki je bila usmerjena v spodbujanje gospodarskega razcveta 

in socialne kohezije. Kakovost dela v vzgoji in izobraževanju je pomembno odvisna od 

pedagoških delavcev, pri čemer je, kot smo že izpostavili, ključnega pomena njihovo začetno 

in nadaljnje usposabljanje.  

Leta 2004 so se z lizbonsko strategijo na področjih izobraževanja in usposabljanja oblikovala 

načela glede kompetenc in kvalifikacij za potrebe  učiteljev. Načela so sprejele vse članice EU 

in so naslednja: »Učiteljski (vzgojiteljski) poklic je visoko uvrščen poklic, ki je umeščen v 

kontekst vseživljenjskega učenja in je utemeljen na partnerstvu vseh deležnikov in je mobilen 

poklic« (Valenčič Zuljan idr., 2011, str. 10). B. Marentič Požarnik (2006) navaja, da je 

lizbonska strategija izmed 13 strateških ciljev v ospredje postavila cilj »izboljšanje 

usposabljanja učiteljev in izobraževalcev«, s pomočjo katerega je EU namenila veliko 

pozornost financiranju projektov za okrepitev sodelovanja med fakultetami in šolami, s tem pa 

spodbudila višanje kompetenc posameznika za uspešnejše profesionalno delovanje.  

Za uspešno delovanje učiteljev/vzgojiteljev v družbi znanja potrebujejo pedagoški delavci tri 

sklope kompetenc: »usposobljenost za delo z drugimi, usposobljenost za delo z znanjem in 

usposobljenost za delo z družbo in v družbi« (Valenčič Zuljan idr., 2011).  

Vloga pedagoških delavcev postaja vse kompleksnejša tudi zaradi sprememb v družbenem, 

kulturnem, gospodarskem in tehnološkem področju, s tem pa so pred nove izzive in naloge 

postavljeni tudi visokošolski učitelji (Valenčič Zuljan idr., 2011). Zaradi hitrega tempa in 

razvoja se družba danes zelo spreminja, s tem pa se dogajajo tudi spremembe na področju 

vzgoje in izobraževanja, kjer mislimo predvsem na pedagoške delavce, ki so v interakciji z 

otroki. Evropska unija in njena izobraževalna politika se zavzemata za preobrazbo evropske 

družbe v učečo se družbo, kjer govorimo o družbenem razcvetu in socialni kohezivnosti v 
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izobraževanju in usposabljanju, kjer imajo pomembno vlogo tudi visokošolski učitelji (Peklaj 

idr., 2009). Njihova naloga je, da bodoče vzgojitelje/učitelje usposobijo za delo z otroki, učenci 

in odraslimi s PP in za delo z nadarjenimi. Uresničiti je treba načelo inkluzije in integracije, 

medpredmetno povezovanje  in vzgojo in izobraževanje v skladu z evropsko dediščino vrednot 

(političnih, kulturnih in moralnih). Pedagoški delavci morajo biti usposobljeni za izvajanje 

diferenciacije, individualizacije, poznati morajo multikulturno učno okolje in obvladati 

informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Prav tako morajo znati evalvirati svoje delo in 

voditi oddelek, saj morajo otrokom poleg posredovanja znanja nuditi oporo, ga spodbujati pri 

osamosvajanju in prevzemanju odgovornosti za svoja ravnanja glede na njihovo starost in 

razvojne značilnosti. Od pedagoških delavcev se danes pričakuje ogromno, saj morajo otrokom 

omogočiti pridobivanje kakovostnega znanja, jih spodbujati pri ustvarjalnosti, jih pripraviti za 

življenje in jih naučiti, kako prispevati k družbenemu napredku. Prav tako je njihova naloga, da 

omogočijo otrokom preseči njihove primanjkljaje in jih spodbujati pri razvijanju potencialov 

za osebnostno rast (Valenčič Zuljan idr., 2011).  

Evropska komisija in Direktorat za izobraževanje in kulturo sta priporočila štiri načela 

izobraževanja pedagoških delavcev v Evropski uniji, ki so se v praksi tudi uresničila (Peklaj, 

2006): 

1. »Učiteljski poklic je poklic, ki zahteva izobrazbo univerzitetne ravni in je 

multidisciplinarno zasnovan ter povezuje znanja temeljnih predmetnih področij, ki jih bodo 

učitelji poučevali, ter pedagoško-psihološka znanja, kompetence za vodenje in podpiranje 

učencev ter razumevanje socialnih in kulturnih dimenzij izobraževanja. 

2. Učiteljski poklic je poklic, ki zahteva vseživljenjsko izobraževanje; tako zasnovano 

izobraževanje pa nenehno proučevanje lastne prakse. 

3. Učiteljski poklic je mobilen poklic. 

4. Učiteljski poklic temelji na partnerstvu.«   

Vloga učitelja/vzgojitelja se spreminja postopno. Sprva so bili strokovni delavci v veliki meri 

posredovalci znanj, danes pa so vse bolj ustvarjalci spodbudnega učnega okolja (Marentič 

Požarnik, 2006, v Peklaj, 2006). S prenovo študijskih programov so se v ospredje postavile 

kompetence, ki bi jih moral vsak bodoči vzgojitelj pridobiti tekom študija (Peklaj in Puklek 

Levpušček, 2006, v Peklaj, 2006).  
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2. KOMPETENCE VZGOJITELJA 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je beseda kompetenca opisana kot »obseg, mera 

odločanja, določena navadno z zakonom; pristojnost, pooblastilo (SSKJ, 2016). Weinert (1999, 

v Štefanc, 2012, str. 11) ugotavlja, da je mogoče ločiti vsaj devet različnih pojmovanj koncepta 

kompetenc in jih deli na: »splošne kognitivne sposobnosti, specializirane kognitivne spretnosti, 

model kompetenc proti dejavnosti, modificiran model kompetenc proti dejavnosti, težnja k 

motivirani dejavnosti, objektivne in subjektivne kompetence, akcijske kompetence, ključne 

kompetence in metakompetence«.  

Peklaj idr. (2009, str. 10) menijo, da so »kompetence kompleksni akcijski sistemi, ki so 

uporabni v različnih kontekstih, lahko pa se jih tudi učimo in jih poučujemo«. Kompetence 

vključujejo več ravni (Peklaj, 2006): 

1. spoznavna raven (sposobnost, da lahko kompleksno razmišljamo in rešujemo probleme 

na določenem področju), 

2. čustveno-motivacijska raven (sem sodijo stališča, vrednote in pripravljenost za 

aktivnost), 

3. vedenjska raven (sposobnost, da ustrezno aktiviramo, uskladimo in uporabimo svoje 

potenciale v kompleksnih situacijah). 

Metakompetence so po mnenju avtorjev Nelsona in Narensena (1990, v Peklaj idr., 2009) 

kompetence, kjer ima posameznik razvito metakognicijo (vedenje o lastnem vedenju) in se je 

sposoben s presojo dostopnosti in uporabnosti učiti lastnih kompetenc. 

J. Lepičnik Vodopivec (2005) ugotavlja, da je vzgojiteljeva kompetenca tesno povezana z 

njegovimi vrednotami, stališči, pričakovanji in samopodobo, ki vplivajo na vzgojiteljevo 

doživljanje uspešnosti. 

Logar (2014) deli kompetence na temeljne (splošne) kompetence, ki so prenosljive med 

delovnimi opravili in jih imajo v celotni organizaciji. Naslednje so generične kompetence, 

katere so značilne za vzgojitelje, saj imajo podobna opravila. Zadnja skupina so specifične 

(delovne) kompetence, ki so povezane s posameznim delovnim mestom, kot so razdeljene 

naloge vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja. Za delo v vrtcu potrebujemo človeka s 
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kompetencami, ki so specifične za delo z otroki, le-te pa lahko najdemo v opisu delovnih nalog, 

ki naj bi jih vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja opravljal. 

B. Marentič Požarnik (2007, str. 47–48) navaja naslednje sklope kompetenc za pedagoške 

delavce: 

- »komunikacija in odnosi, 

- učinkovito poučevanje, 

- organizacija in vodenje, 

- sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem, 

- profesionalni razvoj«. 

Ti sklopi kompetenc z ustrezno prilagoditvijo veljajo za vse pedagoške delavce. 

Navedene kompetence naj bi imel vsak uspešen vzgojitelj. Tudi Karierni centri Univerze v 

Ljubljani navajajo nekaj splošnih kompetenc, h katerim naj bi težili vsi učitelji. Omenjajo, da 

naj bi vsak učitelj imel sposobnost opravljanja več nalog hkrati in bil sposoben organizirati in 

načrtovati delo, ki ga bo tudi izvedel. Prav tako mora imeti učitelj spretnosti komuniciranja, biti 

sposoben timskega sodelovanja in imeti dobro psihofizično pripravljenost. Delo z otroki ga 

mora veseliti, sposoben mora biti abstraktno razmišljati in biti dober opazovalec. Razvite mora 

imeti moralno-etične vrline, občutek za pravičnost in gibalne ter ročne spretnosti, prav tako pa 

se mora jasno govorno izražati in biti ustvarjalen, iznajdljiv in domiseln. Pomembno je, da je 

vzgojitelj odgovoren in zrel za opravljanje svojega poklica (Karierni centri Univerze v 

Ljubljani, b. d.). Navedeno velja tudi za vzgojitelje.  

Specifične kompetence zajemajo ozko področje delovanja, kjer je potrebno poglobljeno znanje 

glede na vsebino ter avtomatizirane spretnosti in veščine (Ivšek, 2009). Delimo jih na (Marentič 

Požarnik, 2007, str. 47–48): 

- strokovne kompetence, ki se nanašajo na poklicno izobrazbo in poznavanje metod dela, 

in ki jih lahko s pomočjo izobraževanj izboljšamo ali pa pridobimo; 

- socialne kompetence, ki jih pridobimo s pomočjo spodbud, sodelovanja in komunikacije 

ter se kažejo kot sposobnost reševanja problemov, delovanja v skupini in različnih 

kulturah, sposobnost vodenja in komuniciranja v tujih jezikih; 
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- osebnostne kompetence, ki zajemajo sposobnost samostojnega, odgovornega 

oblikovanja ciljev, potek dela, odgovornost do lastnih dejanj in kritičnosti ter s pomočjo 

katerih razvijemo lastno spoznavanje, osebnostni razvoj in vrednote v organizaciji.  

Za dobre rezultate dela, kjer bo organizacija delovala kot celota in kjer bodo zaposleni 

pripravljeni na sodelovanje, timsko delo in prenos znanja, potrebujemo razvite vse tri vrste 

kompetenc (Logar, 2014). Na dobre rezultate in posameznikovo uspešnost pri izvajanju 

določenih nalog vpliva tudi njegovo prepričanje o lastnih kompetencah in njegova samopodoba. 

Prav tako so vrednote tiste, ki določajo naše kompetence, ter nam predstavljajo cilj, do katerega 

želimo priti (Peklaj idr., 2009). Zavedati se moramo, da so vrednote pomembne ne samo v 

odnosu do otrok in staršev, pač pa tudi v odnosu do sodelavcev in vrtca kot organizacije, saj le 

te vplivajo na počutje zaposlenih in kakovost dela (Logar, 2014). 

Danes morajo imeti vzgojitelji razvite tudi nove kompetence, med katere strokovnjaki uvrščajo: 

»poučevanje z uporabo sodobne izobraževalne tehnologije IKT, delo s skupinami različnih 

otrok (multikulturnost), integracijo otrok s posebnimi potrebami, menedžment šole, različna 

administrativna opravila in konfliktni menedžment« (Logar, 2014, str. 18).  

V Evropski skupnosti je poudarjen socialni vidik, izpostavljeno pa je izobraževanje, ki se 

osredotoča na ekonomsko in socialno vlogo. S takšnim izobraževanjem naj bi državljani razvili 

kompetence za prilagoditev na družbene spremembe in razvoj socialnih kompetenc, ki bi jim 

omogočile enakost in uspešnost pri doseganju kompetenc z otroki s PP. Za osebni razvoj, 

aktivno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlenost je Evropska skupnost opredelila 

osem kompetenc, ki naj bi jih vsak posameznik pridobil v času šolanja. Te kompetence so: 

»komunikacija v maternem jeziku, komunikacija v tujem jeziku, matematične kompetence ter 

temeljne kompetence na področju naravoslovja in tehnologije, kompetence v uporabi IKT-ja, 

učenje učenja, socialne in državljanske kompetence, iniciativnost in podjetniška naravnanost 

ter kulturno zavedanje in izražanje« (Peklaj idr., 2009, str. 12). Omenjene kompetence po 

priporočilu Evropskega parlamenta in Sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje 

navaja tudi Evropska unija (Caserman, 2014). 
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3. PROFESIONALNI RAZVOJ VZGOJITELJEV  

 OPREDELITEV PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

Definicij, ki opredeljujejo profesionalnost, je več, zato je tudi pojem po različnih avtorjih 

različno opredeljen. Profesionalnost je sopomenka za najbolj kakovostno delo in je odvisna od 

več različnih dejavnikov. Delo lahko opravimo na različno kakovostne načine in to opišemo z 

izrazom »profesionalnosti« (Bečaj, 1997). Različne definicije profesionalnosti se po mnenju 

Jalonga in Isenberga (2000) nanašajo predvsem na vrednote, etični kodeks, znanje, spretnosti 

in odgovornosti, ki usmerjajo razmišljanja in ravnanja v poklicu vzgojiteljice. Profesionalnost 

ni statična kategorija, ampak je odvisna od družbenih sprememb zaradi podvrženosti 

spremembam njenih sestavin (Jalongo in Isenberh, 2000, v Vonta, 2005). Caulifield (1997, v 

Vonta, 2005, str. 14) pravi, da je profesionalnost nepretrgan napor, ki ga namenjamo procesu, 

da bi postali profesionalci. Vonta (2005, v Hmelak in Lepičnik Vodopivec, 2014) poudarja 

pomembnost vpliva profesionalnega razvoja na zadovoljstvo vzgojitelja in obratno, saj se z 

vpetostjo spreminjajo odnosi do staršev, odnosi med zaposlenimi, odnosi z vodstvom in širšo 

družbeno skupnostjo. Nekateri avtorji po mnenju Schalekampa in Kriga (2002, v Cenič, 2007) 

menijo, da je profesionalni razvoj tesno povezan z osebnostnim razvojem, saj vzgojitelji 

potrebujejo znanje o svoji profesionalni filozofiji, vrednotah, ciljih in vedenju. 

M. Valenčič Zuljan (2001, str. 131) profesionalni razvoj opredeli kot »proces signifikantnega 

in vseživljenjskega, izkustvenega učenja, pri katerem učitelji (vzgojitelji) osmišljajo in 

razvijajo svoja pojmovanja ter spreminjajo svojo prakso poučevanja; gre za proces, ki vključuje 

učiteljevo (vzgojiteljevo) osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo in pomeni učiteljevo 

(vzgojiteljevo) napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega, odgovornega odločanja in 

ravnanja«.  

Začetek gibanja za profesionalizacijo izobraževanja pedagoških delavcev sega že v 60. leta 

prejšnjega stoletja, ko so bili temeljni razlogi za to predvsem pomanjkanje in neustrezno 

izobraževanje vzgojiteljev, potreba po izboljšanju in reformi izobraževanja, novi izzivi, 

preoblikovanje učiteljskega poklica v akademski poklic, ki se bo lahko primerjal z akademskimi 

poklici v medicini, pravu in etiki (Buchberer idr., 2001, v Valenčič Zuljan idr., 2011). Smith 

(2003) pravi, da je v preteklosti veljalo, da je vzgojitelj le pol-profesionalec. Hargraves (2000, 
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v Zamuda, 2002) prikazuje razvoj profesionalizma skozi različna zgodovinska obdobja v štirih 

fazah, ki jih razdeli na: 

- pred-profesionalno obdobje (pedagoški delavec pozna svoje področje dela, ima 

komunikacijske spretnosti in nekaj pedagoško-psihološkega znanja); 

- obdobje avtonomnega profesionalizma (poudarek je na avtonomiji, pedagoški delavci 

pa so premalo poklicno samozavestni); 

- obdobje kolegialnega profesionalizma (izpostavljen je pomen sodelovalne kulture 

med učenci/otroki in umerjenost v otroka); 

- post-profesionalno obdobje (vpliv globalizacije, pomen osebnega razvoja pedagoških 

delavcev, fleksibilnost, senzibilnost, pripadnost skupini …). 

B. Marentič Požarnik (2000) pa zgoraj omenjenemu obdobju kolegialnega profesionalizma 

pripiše razvoj učečih se skupnosti, saj meni, da poteka stalno strokovno izpopolnjevanje ob 

skupinskih projektih (v ustanovo usmerjeno izpopolnjevanje), preko katerih vzgojni delavci 

novosti lažje sprejmejo in postanejo bolj samozavestni, med zaposlenimi pa se razvija 

sodelovalna kultura. Za post-profesionalno obdobje pa so za našo državo po mnenju Marentič 

Požarnikove (2000) značilni: učni načrti z določenimi standardi znanja, slaba sodelovalna 

kultura med zaposlenimi, nacionalno preverjanje znanja, zelo majhen delež praktičnega 

usposabljanja bodočih učiteljev/vzgojiteljev itd.«  

Novi profesionalizem (uporabljajo se tudi izrazi razširjeni profesionalizem, odprt itd.) temelji 

na načelu spodbujanja profesionalnega učenja in medsebojnega sodelovanja pedagoških 

delavcev in prepričanju, da pedagoški delavec s svojim delom pomembno vpliva na otroke. Da 

bodo svoje delo uspešno opravljali, pa morajo vzgojitelji reflektirati lastno prakso, analizirati  

uspehe in neuspehe (Valenčič Zuljan idr., 2011).  

Nekateri avtorji pišejo, da se pojmu profesionalni razvoj približuje pojem kariere, ki je pogosto 

povezan s profesionalnim statusom. Koncept kariere je sprva obsegal le obdobje zaposlitve in 

je označeval napredovanje, s širjenjem pojma, ki zajema tudi prosti čas, pa so se razvile nekatere 

širše definicije: 

- Hansen (2000, v Javrh, 2008, str. 15) navaja, da je »kariera proces razvoja, ki poteka v 

celotnem življenjskem obdobju (od otroštva, adolescence, zgodnje, srednje in pozne 

odrasle dobe) in vsebuje značilne spremembe in prehode«. 
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- Javrh (2008, str. 15) pravi, da lahko »s splošno definicijo kariero opredeljujemo kot 

proces, ki poteka v osrednjem delu posameznikove poklicne poti, ko je njegova 

dominantna življenjska vloga delovna vloga«. 

- Greenhaus (2000, v Javrh, 2008, str. 12) opisuje, da je »kariera kot vzorec z delom 

povezanih izkušenj, ki se razteza skozi posameznikovo življenje«. 

 DIMENZIJE PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

 

Profesionalno raven poklica vzgojitelja po Darling-Hammond in Skyes (1999, v Vonta, 2005) 

določajo naslednje dimenzije, ki so med seboj povezane in soodvisne: 

- Avtonomija vzgojitelja, ki mu omogoča da uporabi svoje profesionalno znanje v 

različnih situacijah in sprejema odločitve, presoja in razmišlja o svoji praksi. 

- Jedro specializiranih znanj, ki jih javnost po navadi nima. 

- Participacija, ki je motivirana s strani profesionalcev in vodi k licenci, certifikatu, 

doseganju standardov. 

- Prestiž in ugled v širši skupnosti.  

Kadar se kakšna dimenzija spremeni, to vpliva na ostale, povzroči pa lahko škodo vsem 

omenjenim dimenzijam, zato je ob spremembah potrebna uravnoteženost in posvečanje 

pozornosti vsem štirim dimenzijam (Vonta, 2005). Valenčič Zuljan (1999, 2001) pravi, da 

obsega vzgojiteljev profesionalni razvoj tri dimenzije: socialni razvoj, poklicni razvoj in 

osebnostni razvoj. Hill (2009) navaja, da je za učinkovito usmerjanje profesionalnega razvoja 

pomembna kakovost vsebine, zmogljivost ponudnika storitve, povezanost vsebine 

izobraževanja s prakso in kakovost prenosa. Profesionalni razvoj pomeni pridobivanje 

konkretnih spretnosti, pa tudi spreminjanje pogledov, prepričanj in razumevanje  

kontekstualnih situacij lastnega poklicnega delovanja (Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 

2014). 
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 MODELI PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

Predšolska vzgoja je prva od oblik institucionalnega izobraževalnega sistema, ki zajema otroke 

od 11. meseca starosti in do vstopa v šolo. Vzgojitelj mora znati izbrati in uporabiti primerne 

metodične pristope in biti primerno profesionalno usposobljen za delo v vrtcu (Lučić, 2007). 

Profesionalni razvoj različni vzgojitelji različno dojemajo, zato so tudi faze profesionalnega 

razvoja, ki jih posamezniki dosežejo, različne (Vonta, 2005).  

Med prve opredelitve faznih modelov štejemo avtorico Lilian G. Katz (1972, v Valenčič Zuljan 

in Blanuša Trošelj, 2014), ki je že v sedemdesetih letih 20. stoletja oblikovala štiri razvojne 

faze profesionalnega razvoja. Avtorica L. G. Katz jih je poimenovala (1972, v Valenčič Zuljan 

in Blanuša Trošelj, 2014):  

- Faza preživetja 

Traja prvo leto vzgojiteljeve zaposlitve, njegova prva skrb je »preživeti«. Vzgojitelj potrebuje 

pomoč sodelavcev, mentorjev in vodstva, ukvarja se z vodenjem skupine in opravljanjem nalog 

v vrtcu. 

- Faza integriranosti v poklic  

Vzgojitelj začne razmišljati o posamezniku in konkretnih situacijah, reflektira svojo prakso in 

sodeluje z ostalimi strokovnimi delavci. Osredotoči se na posameznika, ki odstopa v vedenju 

od večine in si prične zastavljati vprašanja, kot so: Kako pomagati sramežljivemu otroku? 

Vzgojitelj potrebuje mentorjevo pomoč pri reševanju problemov in je pripravljen na izmenjavo 

izkušenj, idej z bolj izkušenimi sodelavci. 

- Faza obnove, utrditve 

Vzgojitelj lahko v času med tretjim in četrtim letom dela občuti utrujenost in naveličanost 

rutine, zato začne svoj poklic obnavljati s pomočjo raznih delavnic, kjer pridobi nova znanja, 

spoznanja in izmenja izkušnje. Želi si priložnosti, da obišče druge oddelke in spozna različne 

projekte. Ta faza predstavlja najbolj aktivno obdobje, kjer si vzgojitelj razvija spretnosti, 

tehnike in metode dela.  

- Faza zrelosti  
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Fazo lahko nekateri dosežejo že v tretjem letu delovanja ali pa šele po preteku petih let ali več. 

Vzgojitelj zaupa v svoje sposobnosti, razvija kompetence in profesionalno raste. 

Fazni model L. G. Katz sodi med linearne modele, kjer je poudarek na vprašanjih, potrebah, 

dilemah in skrbeh, s katerimi se vzgojitelji srečujejo v različnih fazah profesionalnega razvoja. 

Njenemu faznemu modelu sta podobna tudi fazni model po VanderVanu (1988, v Valenčič 

Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014), ki zajema razvoj poti posameznika od začetnika do vplivnega 

profesionalca, kjer se faze kot glavno nalogo opirajo na razvoju profesionalizma posameznika 

in organizaciji NAEYC (1993, v Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014). Slednja se od prvih 

dveh modelov razlikuje po osredotočenosti na kvalifikacijske standarde, ki jih razdeli v šest 

stopenj (od najnižje do najvišje stopnje kompetenc – raven doktorata). 

Raziskovalci imajo na fazne modele profesionalnega razvoja različne poglede – nekateri jih 

odobravajo, drugi pa kritizirajo, saj menijo, da so v primerjavi z novimi pogledi na profesionalni 

razvoj čisto nasprotje. Fleet in Petterson (2001, v Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014) 

predlagata alternativno perspektivo faznim modelom, kjer naj bi bil profesionalec v zgodnjem 

predšolskem obdobju »učenec«, ki svoje znanje gradi na različnih področjih teorije in prakse in 

je kot lastnik osebnega profesionalnega znanja odgovoren k prispevanju za razvoj.   

Iz opredelitev profesionalnega razvoja po M. Valenčič Zuljan je razvidno, da avtorica vidi 

profesionalni razvoj vzgojitelja kot proces, v katerem posameznik postaja bolj kritičen, 

neodvisen in odgovoren pri svojem odločanju in ravnanju (Valenčič Zuljan, 2001, v Valenčič 

Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014).  

Frances Fuller pa je ena prvih, ki je opredelila učiteljev profesionalni razvoj skozi trifazni 

model, ki mu je kasneje dodala še četrto fazo (v Valenčič Zuljan, 2001): 

- Prva je faza preživetja, kjer je pedagoški delavec usmerjen na svoj položaj in vlogo, 

sprašuje se, ali ravna pravilno in ustrezno. 

- V drugi fazi izkušenosti in usmerjenosti v učno situacijo si učitelj, vzgojitelj prične 

zastavljati vprašanja, vezana na poklicne naloge. 

- V tretji fazi se skrb učitelja, vzgojitelja preusmeri na njegov vpliv na učenje in razvoj 

posameznega učenca, otroka. 

- Zadnja faza se nanaša na študente med usposabljanjem na fakulteti, ki imajo nerealno 

predstavo o vlogi učitelja, vzgojitelja. 
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Kljub temu da so si mnenja glede faznih modelov različna, pa so raziskovalci mnenja, da se k 

celostnemu profesionalnemu razvoju najbolj približujejo razvejani fazni modeli Sammonsa idr. 

(2007, v Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014), ki sledijo zaporedju korakov od začetnika 

do eksperta, raziskujejo različne dejavnike in pogoje kakovostnega učenja ter upoštevajo 

specifičnost določenega okolja in posameznika.  

M. Valenčič Zuljan in D. Blanuša Trošelj (2014) navajata različne raziskovalce, ki nasprotujejo 

faznim modelom profesionalnega razvoja. Eden izmed razlogov, ki ga navaja Sheridan idr. 

(2009, prav tam) je, da so fazni modeli kljub kompleksnosti in nepredvidljivosti procesa 

zastavljeni linearno in odvisni od konteksta. Omenjeni avtor pravi tudi, da ni dovolj poudarka 

na vsebinskem pomenu pridobljenih veščin, ki jih učitelj pridobi v procesu svojega razvoja. 

Velika večina faznih modelov se osredotoča na generičen proces razvoja in ne upošteva okolja 

in posameznikovih spretnosti. M. Valenčič Zuljan in D. Blanuša Trošelj (2014) pravita, da je 

treba fazne modele profesionalnega razvoja najprej spoznati, šele nato pa se lahko nanje opremo 

in raziskujemo razvoj učiteljev – v našem primeru – vzgojiteljev.  

Berlinerjev petstopenjski model iz leta 1994 prikazuje rast pedagoškega delavca k vedno večji 

ekspertnosti in se deli na (v Valenčič Zuljan, 2001): 

- stopnjo: Novinec 

Pedagoški delavec se strogo drži pravil, povezanih s poukom, deluje razumsko, fleksibilnosti 

je zelo malo. Na prvi stopnji se seznani s cilji svojega dela, si pridobi prve izkušnje, ki so 

konkretne in spozna značilnosti pedagoških situacij. 

- stopnjo: Začetnik 

Začetnik zna svoje znanje s teorije povezati z izkušnjami iz določenih situacij in prepoznava 

podobnosti med okoliščinami. Razvijati se začne strateško znanje (vedenje), ki mu pomaga pri 

prepoznavanju uporabnosti določenih znanj v različnih okoliščinah. Začetnik (enako kot 

novinec) je večkrat premalo odgovoren za svoja dejanja, saj se o svojih dejanjih še ne odloča 

namerno in zavestno (to se po navadi razvije na tretji stopnji). 

- stopnjo: Praktik oz. usposobljeni učitelj 

Pedagoškega delavca odlikujeta zavestno odločanje o svojem ravnanju in zmožnost odločanja 

o pomembnosti oz. nepomembnosti določenih situacij. Vzgojitelju je jasna povezava med cilji 
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in sredstvi, uspehe in neuspehe pa doživlja bolj emocionalno kot novinec ali začetnik. Za 

dogajanje v oddelku občuti veliko mero odgovornosti, čeprav mu primanjkuje fleksibilnosti. 

- stopnjo: Strokovnjak oz. uspešen učitelj 

Uspešen vzgojitelj situacije dojema celovito, kar mu omogoča predvidevanje dogodkov brez 

večjega napora. Razvit ima tudi občutek za dogajanje v oddelku, zato brez težav opazi in razume 

podobnosti med dvema na videz popolnoma različnima situacijama. Na tej stopnji je še vedno 

preveč analitičen, premišljen in preudaren. 

- stopnjo: Učitelj izvedenec 

Zadnjo stopnjo dosežejo le redki, takšne vzgojitelje pa od ostalih ločimo po intuitivnem in 

celovitem dojemanju situacij v oddelku in zmožnostjo hitrega in pravilnega odločanja pri 

svojem ravnanju. Vzgojitelji izvedenci so prilagodljivi in so analitični le v situacijah, ki so 

netipične. 

Kljub temu da model ponazarja učiteljev profesionalni razvoj, pa je z opisom faz primeren tudi 

za profesionalno rast vzgojiteljev. Berliner meni, da zadnje faze ne dosežejo vsi vzgojitelji, saj 

se z vsako fazo viša zahtevnost, katere določeni vzgojitelji zaradi različnih notranjih ali 

zunanjih dejavnikov niso zmožni doseči (prav tam). 

 PRISTOPI K PROFESIONALNEMU RAZVOJU  

NAEYC (1993, v Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014, str. 50) poudarja, da je 

profesionalni razvoj vzgojiteljev učinkovit takrat, ko je zagotovljenih naslednjih devet smernic:  

- »je proces, ki traja; 

- temelji na ustreznih teoretičnih podlagah ter je sestavljen kot program, ki je celosten in 

sistematičen; 

- izhaja iz učečega se posameznika, se opira na njegove dosežke, izkušnje in trenutni 

kontekst njegove vloge; 

- je sestavljen tako, da naznanja jasno povezavo med teorijo in prakso; 

- imajo izvajalci različnih ponujenih izobraževalnih programov ustrezno znanje in 

izkušnje; 
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- se pri izobraževanju uporablja aktiven in interaktiven pristop, ki udeležence spodbuja, 

da se učijo tudi drug od drugega; 

- pomaga posamezniku do samospoštovanja, njegovi usposobljenosti v poklicu ter 

zaupanju vase;  

- mu omogoča, da pridobljeno znanje uporabi, ga spodbuja k profesionalni refleksiji ter 

vsakemu posamezniku omogoči opazovanje profesionalnega ravnanja s povratno 

informacijo; 

- je posameznik aktiven pri načrtovanju in projektiranju osebnega profesionalnega 

razvojnega programa«. 

Hill (2009, v Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014) ugotavlja, da skoraj vsi vzgojitelji v 

ZDA, ki se redno udeležujejo izobraževanj, izpolnjujejo le zakonski minimum in se ne razvijajo 

v smeri načrtovanega. Po njegovem mnenju daje pozitivne rezultate v praksi funkcionalen 

profesionalni razvoj, kjer kakovostno učenje poteka po različnih poteh in je odvisno od 

kakovosti vsebine, zmogljivosti ponudnika storitve, kakovosti prenosa in povezanosti vsebine 

izobraževanja s prakso. 

M. Valenčič Zuljan (1999, 2001) na osnovi analize različnih avtorjev razlikuje dva pristopa 

profesionalnega razvoja pedagoških delavcev, ki temeljita na različnem razumevanju 

dejavnikov, potrebnih za profesionalni razvoj. Govorimo o tradicionalnem in refleksivnem 

pristopu, ki se razlikujeta v pojmovanju naslednjih dejavnikov: 

- pojmovanje poklicne vloge, 

- pobuda za poklicno učenje in razvoj, 

- usmerjenost razvoja, 

- socialni vidik, 

- časovna dimenzija in didaktična organizacija učenja. 

O delitvi dejavnikov piše tudi Javornik Krečič (2008, v Ivajnšič in Ivanuš Grmek, 2009), ki jih 

opredeli na notranje in zunanje, kjer k prvim uvršča pojmovanja in prepričanja pedagoških 

delavcev ter subjektivne teorije, k zunanjim dejavnikom pa šteje različne oblike formalnih 

izobraževanj in izpopolnjevanj ter neformalne vplive, kot so uvajanje novosti, spremembe v 

šolskem sistemu, klima institucije, raziskovanje ... Delitev dejavnikov bomo predstavili po 

delitvi, ki jo je predstavil Javornik Krečič, ter jo povezali z delitvijo, ki sta jo opisali zgoraj 

omenjeni avtorici, M. Valenčič Zuljan in D. Blanuša Trošelj.  
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 DEJAVNIKI PROFESIONALNEGA RAZVOJA  

Na profesionalni razvoj vzgojiteljev vpliva več dejavnikov. Med njimi Lepičnik (1994) omenja, 

da so izrednega pomena čas, prostor in družbene spremembe, ki imajo velik vpliv ne samo na 

profesionalni razvoj vzgojitelja, pač pa tudi na sam vrtec. 

3.5.1 NOTRANJI DEJAVNIKI PROFESIONALNEGA RAZVOJA  

 Pojmovanje poklicne vloge, vzgojiteljeva prepričanja in subjektivne teorije 

Vzgojitelji se na svoji poklicni poti razvijajo od začetnika do eksperta po različnih poteh 

(Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014). Učiteljev profesionalni razvoj poteka po mnenju 

Valenčič Zuljan in ostalih (2006) na ravni pojmovanj in nivoju ravnanj. Prva raven – raven 

pojmovanj razumemo kot »oseben, impliciten konstrukt, ki se oblikuje v posameznikovi osebni 

zgodovini kot nekakšna usedlina vseh njegovih izkušenj, doživetij in spoznanj s fenomenom 

pojmovanja in ima vlogo kompasa v posameznikovem življenju, kar se kaže v kvalitativno 

različnih načinih razumevanja, interpretacije in delovanja posameznika«. Druga raven pa je 

raven ravnanj, kjer posameznik pridobiva in izpopolnjuje svoje profesionalne spretnosti (»raven 

gotovosti in rutine«) (Valenčič Zuljan idr., 2006, str. 34).  

Avtor Clark (1996, v Vonta, 2005) definira tri vrste vprašanj, na katera naj bi vsak pedagoški 

delavec odgovoril, saj usmerjajo profesionalni razvoj. Vprašanja so (prav tam, str. 22): 

- »Kdo sem? (jasna, nedvoumna ter kritično razmišljujoča slika o sebi kot vzgojitelju in 

človeku); 

- Kaj potrebujem? (kje so moje močne in kje moje šibke strani, kako jih lahko razvijem); 

- Kako in kje bi lahko dobil pomoč? (znati poiskati vire in jih sebi primerno izkoristiti 

za svoj razvoj)«. 

M. Valenčič Zuljan idr. (2011, str. 6) pravijo, da je »pedagoški poklic visokokvalificiran poklic, 

ki zahteva ustrezno izobrazbo«. Za strokovno avtonomno delovanje morajo biti pedagoški 

delavci seznanjeni z različnimi znanstvenimi disciplinami in teoretičnimi usmeritvami na 

področju vzgoje in izobraževanja, prav tako morajo znati povezati posamezna znanja, jih 

vgraditi v svoja ravnanja in uporabiti pri svojem delu.  
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Za uspešnost posameznikovega razvoja je »med najpomembnejšimi kompetencami zmožnost 

razvoja lastne profesionalne poti« (Javrh, 2011, str. 13). Od vzgojiteljev se po mnenju Žurana 

(2014) pričakuje, da bodo uporabili ustrezno znanje, ki ga bodo z ustreznimi načini prenesli na 

mlajše generacije, pri čemer bodo ustrezno profesionalno usposobljeni, znali pa bodo uporabiti 

ustrezne metodične pristope, medtem ko M. Valenčič Zuljan (2012) meni, da profesionalnega 

razvoja brez posameznikovega aktivnega delovanja ni, ter da je pomembno zavedanje, da je to 

proces, kjer ima glavno vlogo refleksija, in da se pri profesionalnem razvoju prepletajo 

posameznikove spretnosti in pojmovanja.  

M. Valenčič Zuljan (2012, str. 78) navaja, da vsebuje »profesionalni razvoj na področju 

učiteljevih pojmovanj spoznavanje, sprejemanje in ponotranjanje višjih pojmovanj poučevanja 

in učenja, ki poteka v procesu izkustveno-konstruktivističnega modela pouka«.  

 Avtonomija vzgojitelja 

»V slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 1994) je avtonomija opredeljena kot 

samostojno upravljanje, odločanje« (Lepičnik Vodopivec, 2005, str. 39).  

Avtonomijo lahko po mnenju avtorjev M. Peček in C. Razdevšek Pučko (1998 in 2000, v 

Lepičnik Vodopivec, 2005, str. 40) razdelimo na ožjo in širšo opredelitev avtonomije, kjer je 

pri ožji opredelitvi avtonomije vzgojiteljeva koncepcija šibka, pri širši opredelitvi pa krepka. 

Ožja opredelitev avtonomije je »razumevanje vzgojiteljeve avtonomije, ki zajema vzgojiteljevo 

svobodo pri uporabi priznanega profesionalnega znanja, ko uresničuje tisto, kar je 

dogovorjeno«, medtem ko širša opredelitev avtonomije »obravnava vzgojitelje kot eksperte na 

svojem področju in jim s tem zaupa soodločanje tako o vsebinah kot tudi o metodah in pogojih 

njihovega dela. Gre za profesionalna znanja vzgojitelja, potrebna na področju sodelovanja s 

starši«.  

Na avtonomijo moramo gledati iz perspektive profesionalnega razvoja, saj brez profesionalnega 

razvoja ni prave avtonomije vzgojitelja. Vzgojitelj mora biti pri svojih odločitvah avtonomen, 

obenem pa mora vedeti o čem, čemu in zakaj se tako odloča, o svojih odločitvah mora znati  

tudi kritično razmišljati (Vonta, 2005). Firestone in Pannel (1993, v Marentič Požarnik, 2004) 

opredeljujeta avtonomijo kot stopnjo možnosti samoodločanja, ki kot glavni dejavnik notranje 

motivacije pomembno vpliva na občutek odgovornosti za rezultate lastnega dela. V primeru, da 

je pedagoški delavec od zunaj pod preveliko kontrolo, pa se dosežki, ki so bodisi dobri bodisi 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                             Maruša Žgank – magistrsko delo 

 

25 

 

slabi, ne pripisujejo več njemu, pač pa postanejo apatični. Tudi Bečaj (2002) je mnenja, da bodo 

postali pedagoški delavci bolj avtonomni takrat, ko se bodo državne institucije pripravljene 

odpovedati delu svoje moči, ki se jih »oklepa« iz preteklosti. Če bo avtonomna institucija, bodo 

lahko avtonomni vodstveni delavci, posledično pa bodo imeli večjo možnost za avtonomijo in 

samostojno odločanje tudi pedagoški delavci. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS (2011) 

v svojem načelu avtonomnosti strokovnih delavcev, povezanih z avtonomijo vzgojno-

izobraževalnih inštitucij in avtonomijo posameznika, navaja, da morajo strokovni delavci 

poznati učno/svoje področje, ga odgovorno opravljati, pripravljeni in odprti pa morajo biti tudi 

za sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki in inštitucijami. Zelo pomembno pa je, da imajo 

strokovni delavci možnost lastne presoje in ravnanja.  

V letih 2000 in 2002 je bila izvedena evalvacijska študija, kjer so raziskovalke B. Marentič 

Požarnik, J. Kalin, B. Šteh in M. Valenčič Zuljan (2002) želele pridobiti vpogled v strokovno 

avtonomijo in odgovornost učiteljev v procesu šolske reforme z lastne perspektive. Ugotovile 

so, da se razvoj poklicne avtonomije navaja kot glavni cilj šolske reforme ter da so si učitelji v 

pojmovanju avtonomije zelo različni. Avtorice navajajo, da se domneva, da dobro strokovno 

izobraževanje pomembneje vpliva na učitelje kot pa strogo akademsko usposabljanje in da 

zunanji pritiski s strogimi predpisi zmanjšujejo občutek avtonomije pri posamezniku (Marentič 

Požarnik idr., 2002). 

Pobuda za poklicno učenje in razvoj  

Pobuda za profesionalni razvoj lahko prihaja »od zunaj« (izven vzgojitelja) (tradicionalni 

model) ali »od znotraj« (refleksivni model). Pri pobudah »od zunaj« se poudarja potreba po 

spreminjanju pedagoškega delavca, njegove potrebe, želje, stališča, pomisleki in skrbi pa so 

postavljeni v ozadje. Pri refleksivnem modelu, kjer prihaja pobuda »od znotraj«, pa je poudarek 

na zaupanju v vzgojitelja. Na eni strani imamo torej splošne teoretične rešitve, ki jih vzgojitelji 

uporabijo kot »recepte« za prenos znanj na otroke, ki jih bodo kasneje v življenju lahko 

uporabili pri reševanju konkretnih problemov. Na drugi strani pa imamo pedagoškega delavca, 

ki je sposoben lastne refleksije v kompleksnih, negotovih in nepredvidljivih okoliščinah. 

Njegovo znanje najdemo v njegovem poklicnem delu in razmišljanju o njem, ne pa v teoretičnih 

prepričanjih. Govorimo o razmišljajočem praktiku, ki ga je z delom, Kako profesionalni 

razmišljajo v akciji, leta 1983 oblikoval Schon (Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014). Na 
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vzgojiteljev profesionalni razvoj pomembno vplivajo pojmovanja, ki jih imajo vzgojitelji glede 

lastnega profesionalnega učenja, poklicne vloge, razvoja itd.  

 Usmerjenost razvoja  

Tradicionalni model je bil usmerjen v proces, kjer so vzgojitelji spreminjali svoje ravnanje in 

pridobivali ustrezne spretnosti, medtem ko je refleksivni model poleg omenjenega zajemal tudi 

vzgojiteljeva stališča, pojmovanja in prepričanja. Schon (1983, v Valenčič Zuljan in Blanuša 

Trošelj) pravi, da je za profesionalni razvoj ključnega pomena, da »vzgojitelj predela svoje 

pojmovanje poklicne vloge ter da se zaveda in dojame okvirno poklicno situacijo – kaj njegov 

profesionalni razvoj pospešuje in kaj ga ovira, kateri so tisti dejavniki, ki delujejo spodbudno 

in kateri zaviralno. Za profesionalni razvoj vzgojitelja je zelo pomembna sposobnost 

razmišljanja o delovanju« (Schon, 1983, v Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014, str. 53). 

3.5.2 ZUNANJI DEJAVNIKI PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

 Časovna dimenzija in didaktična organizacija učenja  

Za tradicionalni model je veljalo, da se vzgojiteljev profesionalni razvoj zaključi z diplomo, 

nove ideje in znanja pa naj pedagoški delavec pridobi na občasnih seminarjih. Refleksivni 

model temu nasprotuje in po mnenju Fullan (1992) in Rosenholtza (1991) temelji na 

predpostavki, da je za kakovostno profesionalno učenje potreben čas (oz. količina 

izobraževanja), ki naj bi zajemal vsaj 20 ur neposrednega pedagoškega dela (Fullan, 1992 in 

Rosenholtza, 1991, v Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014). 

Vzgojiteljev profesionalni razvoj se začne z odločitvijo za poklic vzgojitelja in vpisom v 

formalno izobraževanje na Srednji vzgojiteljski šoli oz. vpisom na Pedagoški fakulteti. To pa 

ne pomeni, da se z zaključkom šolanja profesionalni razvoj zaključi, temveč se nadaljuje v 

okviru dodatnih strokovnih izobraževanj in usposabljanj (Hriberšek, 2014). M. Valenčič Zuljan 

idr. pravijo, da je »profesionalni razvoj pedagoških delavcev proces, ki se začne z začetnim 

izobraževanjem bodočih pedagoških delavcev in se zaključi, ko se upokojijo. Visoka raven 

profesionalnega razvoja pedagoških delavcev je odvisna od izobraževalnih programov, 

namenjenih bodočim pedagoškim delavcem, usposobljenosti njihovih izvajalcev, uvajanja v 

pedagoški poklic in od podpore (sistemske in osebne), ki jim je zagotovljena v različnih fazah 
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profesionalnega razvoja« (Valenčič Zuljan idr., 2011, str. 5). Vzgojitelj v procesu 

profesionalnega razvoja po mnenju Hriberška »razvija in osmišlja svoja znanja, spretnosti ter 

spreminja lastno prakso vzgoje in metode izobraževanja tekom let svojega dela« (Hriberšek, 

2014, str. 78). 

 Začetno obdobje poklicnega delovanja 

Začetno obdobje poklicnega delovanja je za posameznika zelo zahtevno, zato je pomembno 

obdobje uvajanja in pomoč mentorja. 

Vzgojitelji se za samostojno delo usposabljajo po opravljeni diplomi v obliki pripravništva, kjer 

opravijo tudi strokovni izpit, ki je v Sloveniji poleg izobrazbe pogoj za delo v vrtcu. 

Pred zaposlitvijo se bodoči vzgojitelji srečajo z delom v vrtcu, ki poteka v obliki praktičnega 

usposabljanja, ki ga posameznik dobi neposredno v oddelku. Praktično usposabljanje lahko 

poteka na različne načine. Študent je lahko le pasivni opazovalec mentorja, ki izvaja aktivnosti, 

lahko je v vlogi, kjer sodeluje z mentorjem pri izvajanju dejavnosti, ali pa kot samostojni 

izvajalec aktivnosti pod vodstvom mentorja – samostojno izvajanje nastopi v strnjeni praksi 

(Valenčič Zuljan idr., 2011). 

B. Marentič Požarnik (1993) meni, da mora pedagoški delavec usvojiti vsaj najosnovnejše učne 

spretnosti, ki zadevajo pripravo, izvedbo in vrednotenje pouka (spretnosti pridobi z 

opazovanjem bolj izkušenih učiteljev/vzgojiteljev, nastopi in analizo ter lastno dejavnostjo v 

praksi).  

Na bodoče vzgojitelje imajo v procesu praktičnega usposabljanja najbolj neposreden vpliv 

mentorji (Juriševič, 2000, v Ivajnšič in Ivanuš Grmek, 2009). D. Kagan (1992, po Valenčič 

Zuljan, 2012) navaja, da ima pomembno vlogo na profesionalni razvoj pri posameznem 

pedagoškem delavcu prav odnos med mentorjem in učiteljem/vzgojiteljem začetnikom. Mentor 

mora svoje delo opravljati kakovostno, to pa lahko doseže le, če sprejme mentorstvo kot 

strokovni izziv in je pripravljen za dodatna usposobljena in izobraževanja (Juriševič, 2000, v 

Ivajnšič in Ivanuš Grmek, 2009). S tem se strinjata tudi M. Valenčič Zuljan in Vogrinc (2005), 

ki trdita, da je lahko dober mentor tisti, ki ima profesionalni razvoj za lastno vrednoto, saj bo le 

na ta način to vrednoto lahko spodbujal tudi pri pripravniku. Poleg tega pa mora imeti mentor 

učitelj še ogromno drugih znanj in sposobnosti: razvito empatijo, andragoška znanja, 
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sposobnost timskega sodelovanja in konstruktivne kritike, spretnosti v medosebnih odnosih, 

razvite organizacijske sposobnosti, usposobljenost za sistematično opazovanje in analizo 

dejavnosti itn. 

Mentor naj bi po mnenju Smith in West-Burnham (1995, v Valenčič Zuljan idr., 2006, str. 51) 

imel naslednje osebnostne in strokovne kvalitete: 

- »je izkušen učitelj in dober strokovnjak za poučevanje svojega predmeta; 

- je spoštovan kolega in ni nujno, da je najboljši praktik; 

- je učitelj, ki dobro pozna šolo in šolski sistem; 

- je empatičen vzgojitelj; 

- je dober reševalec problemov; 

- je jasni in racionalni mislec; 

- je oseba z visoko samomotivacijo, ki zna motivirati druge; 

- je oseba, ki je dobro organizirana; 

- je oseba, ki v kritičnih situacijah ohrani mirno kri in ustrezno ukrepa; 

- je oseba z dobrimi komunikacijskimi sposobnostmi«. 

Mentoriranje po mnenju van Lakervelda in Fischerja (2005, v Muršak idr, 2011, str. 49) 

definiramo kot »učno partnerstvo med dvema (ali več) osebama v institucionalnem kontekstu, 

katerega cilj je obojestransko (vzajemno) profesionalno izboljšanje in olajšanje vstopa v poklic. 

To je medoseben odnos, katerega namen je posameznikov profesionalni razvoj«. Mentor deli 

svoje praktično znanje in izkušnje v različnih obdobjih in okoliščinah, z različnim namenom in 

ciljem, za kar potrebuje ustrezno znanje in usposobljenost (Williams in Prestage, 2002, po 

Fischer in van Andel, 2002, v Muršak idr, 2011).  

 Stalno strokovno spopolnjevanje in branje strokovne literature 

Valenčič Zuljan idr. (2011, str. 65) pravijo, da je »vseživljenjsko učenje pedagoških delavcev 

eden od temeljev njihovega profesionalnega razvoja, ter da za opravljanje vseh nalog, s katerimi 

se srečajo na svoji profesionalni poti, pedagoški delavci ne morejo pridobiti vsega znanja v času 

študija in pripravništva, ampak se morajo izpopolnjevati v celotni profesionalni karieri. 

Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje je pot, ki pedagoškim delavcem omogoča, da svoje 

poklicne potenciale razvijejo do stopnje eksperta«. 
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Evropska načela za učiteljeve kompetence in kvalifikacije govorijo o tem, da morajo imeti 

pedagoški delavci možnost, da dosežejo najvišjo stopnjo izobraževanja – doktorat znanosti na 

področju izobraževalnih ved, in da po zaključenem študiju niso pridobili vseh kompetenc, pač 

pa se morajo izpopolnjevati v svoji celotni karieri skozi vse življenje. Članice Evropske unije 

imajo enoten cilj mobilnosti in projektnega sodelovanja, ki temelji na »dvigu kakovosti 

izvajalcev izobraževanja in usposabljanja, vzpodbujanju in prenosu informacij, podpori 

transparentnosti izobraževalnih sistemov, krepitvi evropske dimenzije in pridobivanju znanj in 

kompetenc v drugih okoljih« (National report of Slovenia on the implementation of the 

education and training 2010 work programme, 2007, v Valenčič Zuljan idr., 2011, str. 67).  

»Stalno strokovno izpopolnjevanje in druge oblike usposabljanja so lahko presečišča, kjer lahko 

pride do učinkovitega stika med zahtevami po modernizaciji ustanove ter praktičnimi 

okoliščinami, v katerih strokovni delavec v resnici dela in živi« (Muršak idr., 2011, str. 34). 

V Sloveniji ureja področje vzgoje in izobraževanja za nadaljnje izobraževanje Pravilnik o 

nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju delavcev v vzgoji in izobraževanju in njegove 

dopolnitve (Ur. list, 64/04, 83/05, 27/07, 123/08, 42/09) ter Pravilnik o napredovanju v vzgoji 

in izobraževanju v nazive ter njegove dopolnitve (Ur. list, 54/02, 123/08, 44/09, 16/2010, 

18/2010). Pravilnika določata oblike in načine stalnega strokovnega izobraževanja in 

vrednotenje ter usposabljanje v karieri poklica. Pedagoški delavci, ki imajo opravljeno le 

srednješolsko izobrazbo, so po Kolektivni pogodbi (Ur. list, 35/94) opravičeni do 5 dnevnega 

izobraževanja letno oz. izobraževanja, ki traja 15 dni na vsaka 3 leta. Kljub temu da je nadaljnje 

izobraževanje in usposabljanje obvezno, pa dejanska udeležba pedagoških delavcev ni 

povezana s tem podatkom. Iz raziskave, ki jo je opravil Sardoč s kolegi (2009), razberemo, da 

se pedagoški delavci ne udeležujejo izobraževanj zaradi prekrivanja urnikov, čeprav menijo, da 

imajo izobraževanja pomemben vpliv na njihovo delo. Raziskava je pokazala tudi, da si v 

Sloveniji pedagoški delavci želijo dodatna izobraževanja pri delu z otroki s PP, vsebine iz 

discipliniranja in vedenjskih težav, komunikacijskih spretnosti ter dodatna znanja pri nadaljnji 

uporabi IKT-sredstev. Pedagoški delavci, ki so bili zajeti v raziskavo, menijo, da k strokovnemu 

razvoju največ doprinesejo seminarji, branje strokovne literature in sodelovanje v raznih 

projektih, najmanjši vpliv pa imajo hospitacije vodstvenega delavca, podiplomski študij in 

študijske skupine (Valenčič Zuljan idr., 2011). 
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Vzgojitelji se stalno strokovno izpopolnjujejo tudi z branjem strokovne literature, s pomočjo 

katere strokovni delavci spodbujajo svojo kritično refleksijo, osmišljajo svoje izkušnje, si 

razvijajo različne poti delovanja in imajo vpogled v različne sisteme (Brookfield, 1995, v 

Rupnik Vec, 2006). Hoyle (1982) opisuje, da je predavatelj David McNamara ugotovil, da 

pedagoški delavci premalo uporabljajo oblike pridobivanja znanja s pomočjo branja strokovne 

literature, kar se opazi tudi v sami instituciji.  

Z branjem strokovne literature pridejo vzgojitelji do novih perspektiv in zamisli, naučijo se 

novih načinov vzgajanja in delovanja. Fullan in Hargreaves (2000) ugotavljata, da se strokovni 

delavci pogosto pritožujejo, da jim za branje strokovne literature primanjkuje časa, obenem pa 

poudarjata, da bi bili vzgojitelji z branjem enega članka tedensko bogatejši za vsaj štiri nove 

ideje in drugačen vpogled v vzgoji in izobraževanju. Avtorja navajata, da se morajo vzgojitelji 

za branje odločiti na lastno pobudo in ga dodati v svoj urnik obveznosti, saj bodo le na ta način 

urili svoja znanja in sveže poglede na svet, ki jih bodo lahko delili s sodelavci.  

Pri stalnem strokovnem izpopolnjevanju in izobraževanju pa lahko naletimo na probleme, ki 

zmanjšujejo oz. zavirajo učinkovitost le-tega. Problemi se kažejo predvsem v (Fullan in 

Hargreaves, 2000, v Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014):  

- pomanjkanju časa za razvoj in skrb za lastno profesionalno kariero zaradi 

preobremenjenosti svojih vsakdanjih delovnih obveznosti; 

- ustreznosti ponudbe in izbiri programov (teh je ogromno, izbira pravega pa je 

vprašljiva); 

- ustreznosti prenosa teorije v prakso, ker je veliko usposabljanj ali izobraževanj 

usmerjenih le v teorijo; 

- motiviranosti. 

Takšne načine izobraževanj bi bilo treba izboljšati in menim, da se je od leta 2011 na tem 

področju marsikaj spremenilo in dopolnilo. Več je usposabljanj in izobraževanj, ki so sistemsko 

umeščena in strukturirana in kjer se dejanska teorija preveri s prakso – tu in zdaj (na samih 

usposabljanjih ali izobraževanjih).  
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 Napredovanje pedagoških delavcev 

Za napredovanje v nazive morajo pedagoški delavci v Sloveniji izpolnjevati pogoje, ki jih 

določa Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Ur. list, 54/02). 

Za napredovanje v nazive mentor, svetovalec ali svetnik potrebuje pedagoški delavce poleg 

določene časovne delovne dobe tudi določena dodatna znanja, pridobljena pri nadaljnjem 

izobraževanju in usposabljanju, opravljeno dodatno delo (biti mentor), prav tako pa se mora 

izkazati tudi pri samem pedagoškem delu. Po preteku 13 let lahko pedagoški delavec napreduje 

v naziv svetnik, s tem doseže najvišjo stopnjo napredovanja in lahko napreduje le še v plačnih 

razredih. Pridobljeni nazivi se ne obnavljajo, saj so trajni. 

 Vpeljevanje inovacij 

Pedagoško inoviranje raziskovalci Fullan, Miles, Ekholm in Vandenbergerge (1982, str. 40, 

1987 in 1991, v Valenčič Zuljan, 1996, str. 438) pojmujejo kot »proces, ki z vidika posameznega 

učitelja, poteka preko treh širših stopenj ali faz: 

- odločanje za sprejem inovacije, 

- vpeljevanje inovacije, 

- utrjevanje inovacije«. 

Inovacije se izvajajo z namenom po spremembah in izboljšavah v šolskem sistemu, kjer si 

pedagoški delavci pridobijo spretnosti poučevanja in pripravljenost za spreminjanje lastne 

prakse, obenem pa imajo novosti vpliv tudi na samo klimo institucije. M. Valenčič Zuljan pravi, 

da pri vpeljavi inovacije »ni pomemben le njen končni izid, temveč tudi sam inovacijski proces, 

pot, ki jo učitelj prehodi skupaj s kolegi v inovacijskem procesu« (prav tam, str. 438). V svoji 

raziskavi »Dejavniki učiteljevega inoviranja lastne pedagoške prakse« avtorica M. Valenčič 

Zuljan ugotavlja, da imajo strokovni delavci, ki do inoviranja gojijo naklonjenost, večjo 

poklicno samozavest in učinkovitost, obenem pa so v svojem poklicu zadovoljnejši (Valenčič 

Zuljan, 1996). 

Novejše raziskave (raziskava Terezije Zamuda: Ali spremembe v šoli vplivajo na učiteljev 

profesionalizem) kažejo, da se strokovni delavci zavedajo sprememb njihovega dela v zadnjem 

desetletju in se tako kot Fullan (1992) strinjajo, »da se poučevanje spreminja in da učitelj 

postaja tudi socialni delavec, kar prej nikoli ni bil« (Zamuda, 2002).  Vsi so tudi mnenja, da 

izboljšav brez strokovnih delavcev in njihovega medsebojnega sodelovanja ni, Zamuda pa še 
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dodaja, da morajo učitelji o svojem delu razmišljati ter iskati nove ideje znotraj institucije in v 

zunanji okolici.  

 Upoštevanje faz profesionalnega razvoja 

Na profesionalni razvoj vplivajo faze, do katerih pride vsak posameznik v različnem časovnem 

obdobju. Faze na posameznike različno učinkujejo, vpliv pa je odvisen od tega, ali je v proces 

vključen vzgojitelj začetnik ali vzgojitelj z najvišjo doseženo stopnjo razvoja. 

 Socialni vidik –  kolegialno sodelovanje 

Če je bil v tradicionalnem vidiku poudarek na učenju posameznika, je z refleksivnim modelom 

v ospredje prišlo kolegialno učenje – socialni vidik, kjer vzgojitelji sodelujejo med seboj, z 

zunanjimi sodelavci in institucijami. Po mnenju B. Marentič Požarnikove so za kolegialno 

učenje bistvenega pomena demokratični odnosi in procesi odločanja, spoštovanje pravil, 

odobravanje različnih možnosti in znanj, enakovrednost in simetrična komunikacija, ki vodi 

udeležence v odprto sodelujočo klimo (Marentič Požarnik, 1987).  

Za profesionalni razvoj potrebuje vzgojitelj različne vrste sodelovanj, ki mu ponujajo več 

možnosti za uravnoteženo in popolnejšo interpretacijo prakse, saj se bo le v kolektivu ali manjši 

skupini učil od drugih in delil svoja znanja. To pa ne velja za izjeme, ki so v svojem 

profesionalnem razvoju že dosegle najvišjo fazo razvoja (Vonta, 2005).  

T. Vonta (2009, str. 144 in 145) pravi, da vzgojitelji oblikujejo skupnost učečih takrat, kadar 

stremijo k skupnemu cilju in kadar med udeleženci ni razlik v statusu. Delovati morajo v 

varnem okolju, kjer si bodo upali tvegati (Zemljarič, 2015). 

 Timsko sodelovanje 

Med oblike kolegialnega sodelovanja štejejo Muršak idr. (2011) timsko sodelovanje, ki lahko 

postane povod za strokovno izpopolnjevanje vzgojiteljev (Javornik Krečič, 2006). Različni 

avtorji (Erčulj, 2009; Valenčič Zuljan, 2012; Rosenholtz, 1989) so podobnega mnenja, da ima 

timsko sodelovanje veliko prednosti, kjer se pedagoški delavci v sodelovanju drug z drugim  

spodbujajo, obenem pa so pogumnejši in manj negotovi, zaradi česar posegajo po novostih in 

spreminjajo ustaljeno prakso. M. Valenčič Zuljan idr. (2007) timsko sodelovanje označujejo 
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tudi z besedama »kritični prijatelj«, ki ga Costa in Kallick (1993, v Valenčič Zuljan idr., str. 

94) opredeljujeta kot »zaupanja vredno osebo, ki zastavlja provokativna vprašanja, predstavlja 

podatke iz drugega zornega kota in kot prijatelj deluje kritično«. Namen kritičnega prijateljstva 

je v spodbujanju procesa učenja tako v tistem, ki kritiko podaja, kot pri tistem, ki kritiko 

sprejema. Pedagoški delavci morajo biti empatični, odprti, znati morajo prisluhniti in podati 

konstruktivno povratno informacijo, razumeti in svetovati (Valenčič Zuljan idr., 2007). 

Podobno kot M. Valenčič Zuljan idr. pa se tudi A. Polak (2012) strinja, da je pri timskem delu 

izrednega pomena odprta komunikacija, poslušanje, izmenjava mnenj in pridobljena povratna 

informacija.  

 Kolegialne hospitacije 

Razlogov za kolegialne hospitacije v vrtcih je več. Avtorja Ečulj in Širec (2004) pravita, da 

morajo biti kolegialne hospitacije načrtovane v letnem delovnem načrtu (šole) vrtca in s strani 

vodstva napovedane. Načrt hospitacije mora vsebovati: namen, ki je jasno opredeljen, cilje, 

izbor strokovnih delavcev, ki bodo opazovali kolegialno hospitacijo, in njihovo vlogo, znane 

izvajalce kolegialnih hospitacij in področje za izvedbo dejavnosti. Avtorja navajata, da se s 

pomočjo kolegialnih hospitacij ugotavlja realno stanje oddelka in svetuje strokovnim 

sodelavcem. Prav tako menita, da je to neke vrste nadzor nad delom vzgojiteljev, kjer je v 

ospredju odgovornost za vzgojno-izobraževalno delo. Ravnatelj, ki ima pri hospitacijah glavno 

vlogo, s pomočjo kolegialnih hospitacij lažje vodi in usmerja svoj kolektiv, obenem pa lahko 

po mnenju Tomićeve (2002) uvidi pedagoški problem in načine, kako ga rešiti. Uspešnost 

kolegialnih hospitacij je odvisna od usposobljenosti ravnatelja kot opazovalca in 

individualizmom posameznih strokovnih delavcev, ki se v primeru, da niso sposobni kritičnega 

prijateljevanja z opazovalcem, ne morejo profesionalno razvijati (Erčulj, Širec, 2004). 

S kolegialnimi hospitacijami se vzgojitelji poglobijo v problem in objektivno zberejo določene 

podatke. Gre za opazovanje izvajanja dejavnosti, kjer določen tandem opazuje več strokovnih 

delavcev in vodstvo vrtca. Ti so »kritični prijatelji«, ki podajo mnenje (povratno informacijo) 

o izvedeni dejavnosti. Z izvajanjem kolegialnih hospitacij posamezniki prepoznajo svoja močna 

in šibka področja ter se profesionalno razvijajo (Pajer Šemrl, 2005).  
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 Klima institucije 

M. Javornik Krečič (2008) navaja, da je razvoj učitelja kot profesionalnega delavca odvisen 

tudi od vodenja šole, njene kulture in klime. Klima in kultura institucije pa vplivata na 

spodbudne pogoje v »šoli/vrtcu«, doma in v sodelovanju z zunanjimi institucijami. Značaj 

institucije je možno po mnenju Gellermana (1969, po Jauševič, 1998, v Adlešič, 2002, str. 55) 

ugotoviti s pomočjo naslednjih stopenj: 

- »spoznati, kdo so osebe, katerih stališča v šoli nekaj veljajo, 

- preučiti te osebe in ugotoviti, h katerim ciljem težijo, kakšna je njihova taktika in katere 

so njihove šibke točke,  

- preučiti zgodovino šole (kariere ravnateljev in učiteljev), 

- oblikovati celostno sliko šole s sintezo njenih parcialnih značilnosti«. 

Institucija ima na posameznike različne vplive, ki so lahko ali direktni (vpliva na vse oz. skoraj 

vse otroke) ali interakcijski (na vsakega otroka lahko vpliva drugače). Na šolsko klimo imajo 

vpliv različni dejavniki, kot so: pripadnost določeni socialni skupini, starost strokovnih 

delavcev (starejši si lahko pridobijo več spoštovanja), formalna in neformalna druženja 

strokovnih delavcev ... Z vsem tem si posameznik v instituciji »pribori vlogo in status, ki mu 

najbolje ustrezata in mu omogočata najlažje in bolj učinkovito opravljanje dela« (Adlešič, 2002, 

str. 55).  

 Evalvacija in Refleksija 

Pedagoško delo in dogajanje v oddelku vrtca je treba sprotno evalvirati (Polak, 2012). M. 

Valenčič Zuljan idr. (2007, str. 86) delijo evalvacijo na: 

- sumativno evalvacijo (sprotna), ki jo izvajajo zunanji izvajalci in se nanaša na pregled 

celotnega dela, vrtca (šole) in vzgojitelja (učitelja). Njen cilj je oceniti kakovost 

izvedenih dejavnosti in vzgojiteljevega dela, njen rezultat pa pomeni sprejemanje 

odločitev o dejavnostih (pouku) in o pedagoškem delavcu. 

- formativno evalvacijo (končna), katere namen je spodbujati strokovne rasti vzgojitelja, 

ne pa ocenjevanju ustanove/vrtca, vzgojitelja in ravnatelja. Zajema ožji vidik 

vzgojiteljevega (učiteljevega) dela, kjer vsebino in načine dela določa vzgojitelj 

(učitelj).  
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M. Valenčič Zuljan (2012) meni, da je evalvacija podlaga za refleksijo in je pomembna iz 

naslednjih dveh vidikov: 

- evalvacija kot sestavina »vzgojiteljeve« poklicne kompetentnosti pri delu z »otroki« in 

- evalvacija kot sredstvo vzgojiteljevega profesionalnega razvoja. 

A. Polak (2012, str. 12) pravi, da je »ključni proces, na katerem temelji evalvacija pedagoškega 

in timskega dela, refleksija«, ki lahko poteka spontano, brez dogovora ali sistematično, z 

namenom po evalviranju pedagoškega dela. Prav tako je lahko refleksija usmerjena oz. 

strukturirana, delno usmerjena (oblikovana so določena področja, na katera se bo evalvacija 

osredotočala)  ali neusmerjena oz. nestrukturirana (posamezniki izrazijo lastne misli o 

pedagoškem delu).  

M. Valenčič Zuljan v svojem doktorskem delu (1999, str. 103) razlikuje refleksijo glede na 

različne modele in jo opredeli glede na: 

- »predmet ali objekt refleksije, 

- stopnjo ali globino, 

- razmerje med refleksivnim razmišljanjem in ravnanjem, 

- časovni vidik (pred akcijo, med akcijo, po akciji), 

- socialni vidik (cilj refleksije)«. 

Refleksija je pomemben dejavnik vzgojiteljeve poklicne rasti, kjer se vsak posameznik s 

pomočjo analize svoje prakse in kognicij izkustveno uči (Bell idr., 1993, v  Žorga, 2002). Schon 

(1983, 1987, v Javornik Krečič idr., 2015, str. 80) refleksijo opredeli kot »sredstvo za 

učiteljev/vzgojiteljev profesionalni razvoj« in pravi, da je pomembno, da posameznik predela 

svoja pojmovanja ter dojame »okvirno poklicno situacijo«. Ugotoviti mora, kaj njegov razvoj 

pospešuje, kaj ga ovira in kateri dejavniki vplivajo na raziskovanje učne situacije.  

S pomočjo refleksije se vzgojitelji razvijajo v kritičnega, razmišljajočega posameznika, to pa 

lahko dosežemo z »načrtnim razvijanjem spretnosti opazovanja in analiziranja, z razvijanjem 

spretnosti medsebojnega delovanja ter s spodbujanjem odprtosti in odgovornosti za lasten 

poklicni razvoj (ki pomeni vseživljenjsko aktivno učenje vzgojitelja)« (Žorga, 2002, str. 14). 
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 Akcijsko raziskovanje 

O akcijskem raziskovanju je leta 1946 pisal že Kurt Lewin, ki ga je poimenoval kot »aplikativno 

usmerjeno raziskovanje ravnanja z uporabo klasičnih raziskovalnih načrtov (Kemmis, 1988, v 

Vogrinc idr., 2007, str. 53).  

Vogrinc (2011) je mnenja, da vzgojitelji/učitelji akcijsko raziskovanje izvajajo s pomočjo 

zunanjega mentorja, ki spodbuja njihovo profesionalno rast in samozavest. Za samo 

raziskovanje morajo biti posamezniki motivirani in imeti strokovno avtonomnost za 

sprejemanje pomembnih odločitev za izpeljavo raziskave. Akcijsko raziskovanje dobi atribut 

znanstvenosti le v primeru, da so potek in rezultati raziskave objavljeni javno. S tem je 

omogočena kritična presoja širše strokovne javnosti. 

Vogrinc, M. Valenčič Zuljan in Krek (2007) omenjajo pomen akcijskega raziskovanja kot 

proces, s katerim se začnejo izboljšave in spremembe (te so tudi cilj raziskovanja), ki jih 

potrebujemo za uspešno in kakovostno delo v vrtcu. Isti avtorji (prav tam, str. 53) navajajo 

različne definicije in ugotovitve o akcijskem raziskovanju po naslednjih avtorjih: 

- Elliot pravi, da je »akcijsko raziskovanje sistematično proučevanje poklicnih situacij, ki 

ga izvajajo sami učitelji/vzgojitelji z namenom, da te situacije izboljšajo«. 

- Carr in Kemmis (1984, str. 118) pravita, da akcijski raziskovalci želijo spremeniti 

sedanjost, da bi ustvarili drugačno prihodnost«. 

- Corey (1953) je prišel do spoznanj, da pedagoški delavec več pripomore k spremembam 

in izboljšavam z lastno vključenostjo v raziskovanje svoje prakse kot pa s pregledom 

ugotovitev o spremembah ostalih pedagoških delavcev.  

Pri akcijskem raziskovanju si mora vzgojitelj pripraviti raziskovalni načrt. Oblikuje ga na 

začetku raziskovalnega procesa in se po njem ravna skozi celoten proces raziskave. Načrt mora 

biti usmerjen v akcijo, biti prožen, zajemati pa mora tudi akcijske korake, usmerjene v 

dejavnosti s konkretnimi cilji. Koliko bo teh korakov in kako dolgo bodo trajali je odvisno od 

posameznega zastavljenega raziskovalnega problema, za katerega mora raziskovalec izdelati 

zelo podroben urnik in predvideti način spremljanja in beleženja učinkov v posameznih fazah 

raziskave. Glede na problem je treba izbrati ustrezne tehnike in instrumente za spremljanje 

akcijskega koraka in njegovega učinka (Vogrinc, 2011). 
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Oblikovanje načrta poteka v treh korakih: 

1. akcijski korak / makroraven, kjer se opiše, kaj se bo storilo in kakšni bodo predvideni 

učinki. Določijo se sodelujoči člani in njihove naloge ter zbere potrebna sredstva oz. 

pripomočke. Na koncu se prvi akcijski korak tudi evalvira. 

2. akcijski korak / statična submikroraven: vse dobljene podatke po prvem koraku se v 

drugem akcijskem koraku pregleda, popravi in dopolni (gre za spremembo okvirnega 

načrta). Sledi opazovanje, beleženje, ocenjevanje in načrtovanje z različnimi tehnikami 

in instrumenti zbiranja podatkov. Najpogosteje se pri zbiranju podatkov izvedejo 

naslednje tehnike: 

- opazovanje s prisotnostjo, 

- dnevniki, biografije in avtobiografije, 

- polstrukturirani intervjuji, 

- vprašalniki, zastavljeni z odprtim tipom vprašanj, 

- fotografije, avdio in video posnetki, 

- raziskovalni dnevnik, ki ga piše vzgojitelj (raziskovalec) in vanj vnaša informacije, ki 

bi lahko pripomogle k razumevanju situacije in njenim spremembam (Vogrinc, 2011). 

3. akcijski korak / dinamična submikroraven (Vogrinc, 2011). 

Vogrinc še dodaja, da je v okviru akcijskih raziskav smiselno uporabljati triangulacijo, ki po 

mnenju Denzina (1978, v Vogrinc idr., 2007, str. 56) pomeni »uporabo različnih metod pri 

proučevanju določenega raziskovalnega problema«, ter se uporablja za preverjanje veljavnosti 

raziskovalnih spoznanj, ki so kompatibilne le v primeru, ko lahko hipoteze potrdimo na podlagi 

enakih sklepov, pridobljenih po različnih metodah. Denzin in Lincoln (2005, v Vogrinc idr., 

2007) dopolnita pomen triangulacije, ki je po njunem mnenju alternativa strategiji veljavnosti, 

ter zagotavlja boljše razumevanje problema zaradi kombinacije različnih virov podatkov, 

metod, teoretičnih predpostavk in raziskovalcev ene raziskave, ter sami raziskavi poveča 

globino, širino in kompleksnost.  
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4. INTEGRACIJA IN INKLUZIJA 

»Temeljna ideja integracije in inkluzije je, da s spreminjanjem obstoječih in ustaljenih načinov 

delovanja družba omogoči večjo vključenost in participacijo doslej izključenih manjšinskih 

skupin (Lesar, 2007, str. 2). Integracija zajema otroke s PP, inkluzija pa vse otroke, vendar ima 

poudarek na otrocih, ki so izpostavljeni marginalizaciji in izključitvi (prav tam).  

N. Vovk Ornik (2016, str. 28) v svoji doktorski disertaciji navaja, da je »integracija enosmerno 

prilagajanje manjšine večini, vključevanje (inkluzija) pa je dvosmerna prilagoditev, ko se 

manjšina prilagaja večini in obratno«. 

Šućur (1997, str. 16, v Vovk Ornik, 2016) opisuje temeljne elemente razlikovanja med 

konceptom integracije in vključevanja, kjer je za integracijo značilen modernistični koncept, 

hierarhična struktura, univerzalizem in prizadevanje za asimilacijo, pri vključevanju pa gre za 

postmoderniški koncept, mrežno strukturo, individualnost in ohranjanje identitete 

posameznika.  

Odnose med integracijo, socialno integracijo in inkluzijo lahko po mnenju Lebarič (2006) 

postavimo v naslednjo formulo: Integracija  socialna integracija  inkluzija, kjer socialna 

integracija po avtorjih D. Kobal Grum in B. Kobal (2009, str. 37) predstavlja most med 

integracijo in inkluzijo.  

4.1 INTEGRACIJA 

Različni avtorji pojem integracija različno definirajo. Salend (1998) opredeli integracijo kot 

skrbno načrtovan in nadzorovan proces vključevanja otrok v redne oddelke v učne in socialne 

programe, medtem ko Dyson, Millward (1997), Meijer, Pijl in Hegarty (1997) razlagajo 

integracijo kot omejen pristop, kjer se otrokom v rednih oddelkih organizirata pomoč in 

prilagojen kurikulum (povz. po Schmidt, 2001). Corbett (1999, str. 128) pravi, da je lahko 

integriran le otrok, ki se prilagodi zahtevam šolskega okolja in je sposoben delati tako, kot se 

pričakuje od njegovih vrstnikov. Da je integracija prilagajanje posameznika okolju, pravi Nasen 

(1999). Najpogosteje pa je »integracija definirana kot izobraževanje učenca s posebnimi 

potrebami v redni šoli« (povz. po Lesar, 2007, str. 59).  
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Ideja integracije se je pojavila pred pol stoletja v Evropi, saj so otroke s PP izločali, tako da tudi 

dostopa do vzgoje in izobraževanja niso imeli. Integracija je že takrat pomenila vključitev 

drugačnih v normalno okolje, z možnostjo izbire, ni pa upoštevala dejstva, da je vsak človek 

drugačen in unikaten ter prav tako živi z drugimi ljudmi. Slednje je kasneje upoštevala ideja 

inkluzije (Opara idr., 2010).  

Značilnosti, ki opredeljujejo integracijski sistem po Porterju, so (1995, v Lebarič, 2006, str. 18): 

- usmerjenost na učenca, 

- učenca ocenjujejo specialisti (predvsem specialni pedagogi), 

- poudarek na diagnosticiranju težav in napovedovanju uspešnosti oz. neuspešnosti, 

- individualiziran načrt za učenca, 

- umestitev učenca v določen program in izvajanje načrta. 

Metafora integracije: »Vstopi, če se lahko prilagodiš« (Corbett, 1999, str. 128, povz. po 

Kavkler, 2008, str.11). 

4.1.1 SOCIALNA INTEGRACIJA 

Lebarič (2006) navaja, da lahko integracijo otrok s PP razumemo iz izobraževalnega in 

vzgojnega vidika. To pomeni, da se integracija na eni strani opira na kognitivne vidike 

(storilnostno naravnani, s poudarkom na učni uspešnosti), na drugi strani pa na konativne vidike 

(poudarek na samodejavnosti in socialni vključenosti – odnosi, okolje). Ta vidik imenujemo 

socialna integracija. 

Značilnosti socialne integracije: 

- »Socialna integracija omogoča razvoj optimalne vključenosti otrok s PP v socialno 

okolje« (Thomas, Walker, Webb, 1998, 2005; Topping, Maloney, 2005, v Lebarič, 

2006, str. 17). 

- Zanjo je značilno, da so otroci tisti, ki soustvarjajo dejavnosti in niso le pasivni 

opazovalci dogajanja. Ker temelji socialna integracija na preprečevanju socialne 

izključenosti, je velik poudarek na sprejemanju in razumevanju različnosti. »Socialna 

izključenost ali ekskluzija pomeni nesposobnost udeležbe v ekonomskem, kulturnem in 

socialnem življenju družbe in odmik od vsakdanjih dogajanj v njem« (Duffy, 1995, v 

Lebarič, 2006, str. 19), v predšolskem obdobju pa lahko na otroku pusti nepopravljive 

posledice za njegov razvoj v prihodnje.  
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- Socialna integracija sprejema načela multikulturnosti, antirasizma in kulturnega 

napredka, ki so pomembni za zagotavljanje pravic za boljši izobraževalni in razvojni 

napredek v družbi vrstnikov (Thomas, Walker, Webb, 2005, v Lebarič, 2006).  

- Socialna integracija je odvisna od politične volje države, in sicer jo delimo na tri 

modele: pasivni oz. separatni model (otroci s PP so v posebnih zavodih, zato socialne 

integracije ni), zdravorazumsko-asimilacijski model (otroci s PP se enačijo z drugimi 

otroki, od njih pa pričakujemo preveč ali premalo zaradi neupoštevanja zakonodaje in 

težnje k popolni vključitvi otrok s PP v socialno okolje) in aktivni oz. inkluzivni model 

(vključitev otroka s PP v resnično okolje, kjer se otrok med seboj ne primerja). 

- Guralnick (1990, 1999, v Lebarič, 2006) pravi, da je socialna integracija najbolj 

učinkovita takrat, kadar so v vzgojo in izobraževanje vključeni tako otroci s PP kot 

otroci brez posebnih potreb, saj se bodo tako lahko med vsemi otroki pojavile 

enakovredne interakcije in razvile ustrezne socialne spretnosti ter emocionalna 

inteligentnost.  

Socialna integracija je pogoj za inkluzijo in je »ključni dejavnik, ki omogoča optimalno 

vključenost otrok s posebnimi potrebami v socialno okolje« (Vovk-Ornik, 2016, str. 48).  

4.2 INKLUZIJA 

Ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo, so se z uresničevanjem lizbonske strategije začele 

tudi zahteve po zagotavljanju enakih možnosti in inkluzivnem izobraževanju. Leto 1994, ko je 

bila sprejeta Salamanška izjava (na Svetovni konferenci o vzgoji in izobraževanju otrok s PP 

so oblikovali »koncept inkluzivnega izobraževanja kot normativ kvalitete na tem področju«), 

predstavlja mejnik v razvoju koncepcije in strategij za zagotavljanje enakih izobraževalnih 

možnosti. Socialno vključevanje je usmerjeno v okolje, ki posameznika podpira in mu omogoča 

sprejemanje in spoštovanje njegovih posebnosti ter je do njegovih razlik v spolu, narodnosti, 

jezikovni pripadnosti, ekonomskem položaju, stopnji izobrazbe, bolezni ali motenj strpno in 

tolerantno (Tancig, 2007, str. 283).  

»Publikacije Evropske agencije za razvoj izobraževanja oseb s PP potrjujejo, da je ta 

problematika ena od najpomembnejših ter hkrati najzahtevnejših v večini evropskih držav oz. 

njihovih izobraževalnih sistemih (prav tam).   
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Po mnenju nekaterih avtorjev (Dyson in Millward,1997; Meijer, Pijl in Hegarty, 1997) inkluzija 

pomeni preoblikovanje celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema ob upoštevanju potreb vseh 

otrok ne glede na njihovo stopnjo in vrsto posebnosti. Teoretično izhodišče inkluzije je 

holističen pogled na svet, kjer so upoštevane vse otrokove potrebe, poleg izobraževalnega 

razvoja pa ima enako vrednost še socialen in emocionalen razvoj (povz. po Schmidt, 2001). 

Resman pravi, da je inkluzija korak nad integracijo ter da pomeni poleg organizacijske 

integracije tudi »pedagoški, socialni in psihološki proces vključevanja izključenih otrok in 

otrok s PP v običajne razmere vzgojno-izobraževalnega dela«. Z novejšim modelom – inkluzijo, 

se posameznikom zagotovijo dejavnosti v skladu z njegovimi potrebami, sposobnostmi, 

ambicijami, značilnostmi in posebnostmi, s tem pa občutijo otroci večjo pripadnost skupini, so 

upoštevani, slišani in spoštovani (Resman, 2003, str. 68). 

I. Lesar (2007, str. 139, v Vovk Ornik, 2016) omenja, da poznamo več definicij in 

konceptualnih modelov inkluzije, ki so se z leti spreminjali in dograjevali. Avtorica loči: 

- izobraževalno inkluzijo, katera se ukvarja z enakostjo izobraževalnih zmožnosti vseh 

učencev, in sicer ne glede na starost, spol, etičnost, versko pripadnost, in 

- socialno inkluzijo, ki se ukvarja s težavami marginalizirane populacije/posamezniki se 

počutijo brez državljanskih pravic. M. Košak Babuder (2012, str. 7, v Vovk Ornik, 

2016) pravi, da je socialna inkluzija širši koncept in podlaga za inkluzivno 

izobraževanje, ki se nanaša na vse otroke, ki so bili na kakršni koli način izključeni iz 

družbe. 

N. Vovk Ornik (2016, str. 29) navaja avtorja Bootha in Ainscowa, ki sta leta 2002 inkluzijo 

opredelila kot »proces identifikacije in zmanjševanja ovir pri učenju in participaciji, kjer je 

pomembna maksimalna pomoč in podpora«.  

Z idejo inkluzije, ki je sprožila spreminjanje pojmovanja drugačnih, sta postmodernistična 

filozofija in teorija vzgoje in izobraževanja utemeljila idejo »šola za vse«, kamor so vključeni 

tudi otroci z motnjami v razvoju. S tem se otroci niso poimenovali več kot »prizadeti« in 

podobno, temveč so dobili naziv »otroci s posebnimi potrebami«, kar je poleg poimenovanja 

pomenilo tudi spremembo predstave o njih samih. Otroci s PP so postali enakopravnejši, saj so 

se začeli ljudje zavedati, da se od ostalih razlikujejo le po določenih primanjkljajih, ovirah ali 

motnjah, in se lahko z ustrezno pomočjo in prilagoditvami prav tako vključijo v okolje. 

Inkluzija se zavzema za skupen šolski sistem, ki mu pripadajo vsi, lahko pa se posamezniki za 
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krajši ali daljši čas umaknejo v prilagojeno okolje, če jim to resnično koristi (Opara, idr., 2010). 

Tudi Ziontz (1997, v Schmidt, 2001) pravi, da je otrok v inkluziji deležen strokovne pomoči v 

oddelku in ne izven njega, medtem ko je pri integraciji ravno obratno. 

Družba svoje načine delovanja spreminja in nadgrajuje, s tem pa se veča tudi vključenost in 

participacija izključenih manjšinskih skupin, otrok s PP. Sistem vzgoje in izobraževanja se 

prilagaja, saj ideja inkluzivnega šolanja predpostavlja, da so otroci različni in se lahko vsi učijo, 

kljub temu da se med seboj razlikujejo po zmožnostih, etičnosti, velikosti, starosti, spolu in 

kulturnem ozadju  (Lesar, 2009).  

Šućur in Kroflič (1999, 2003, Vovk-Ornik, 2016, str. 30) kot temelj inkluzije izpostavita 

»priznavanje individualnih razlik med posamezniki, kar pomeni, da ni temelj povprečnost, 

temveč individualne razlike«. Pri tem se mora ohranjati posameznikova identiteta. 

Porter (1995, v Lebarič, 2006, str. 18) opredeli značilnosti inkluzivnega modela na: 

- usmerjenost na oddelek, 

- preverjanje metod poučevanja in učenja, 

- sodelovanje pri reševanju problemov, 

- strategije za učitelje, 

- prilagodljivo in pomoč dajajoče razredno okolje. 

Metafora inkluzije: »Vstopi, ker spoštujemo razlike in ker si lahko tak, kot si« (Corbett, 1999, 

str. 128, povz. po Kavkler, 2008, str.11). 

 Inkluzivno izobraževanje 

Pred začetkom udejstvovanja inkluzije v vzgoji in izobraževanju so bili pedagoški delavci 

premalo usposobljeni za izvajanje usmerjanja in zagotavljanja dodatne strokovne pomoči, saj 

na spremembe niso bili pripravljeni. Na uvajanje inkluzije po sprejetju Zakona o usmerjanju 

otrok s PP smo bili v Sloveniji nepripravljeni, saj ni bilo ustreznega strokovnega kadra 

(pomanjkanje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, premalo izobraženi učitelji, 

vzgojitelji). Če je predhoden sistem ustrezal ločenemu izobraževanju učiteljev, se je s sistemom 

inkluzivnega izobraževanja spremenil način izobraževanja in usposabljanja strokovnega kadra. 

Za učinkovito delovanje potrebujejo pedagoški delavci razvite vrednote, stališča, veščine in 

sposobnosti, znanja ter razumevanje (Opara idr., 2010). 
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5. OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCU 

Začetki kategorizacije otrok s PP segajo že v leto 1958, ko je bil sprejet Splošen zakon o šolstvu, 

ki je določal enake pravice do šolanja in vzgoje vseh državljanov, vendar pa so že 2 leti kasneje 

sprejeli Zakon o posebnem šolstvu (kasneje, leta 1968 ga je zamenjal Zakon o usposabljanju 

otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju). Prve spodbude za delo z 

otroki s PP v predšolskem obdobju pri nas so bile podane na posvetih v 60. letih, leta 1971 pa 

je bil ustanovljen tudi prvi razvojni oddelek v vrtcu v Mariboru, 3 leta kasneje je sledil razvojni 

oddelek v Ljubljani. Oba oddelka sta delovala pod okriljem Dispanzerja za mentalno zdravje in 

sta bila vezana na matični vrtec. Otroci z motnjami v razvoju takrat še niso imeli zakonsko 

urejene dodatne strokovne pomoči, To so prejeli kasneje, v začetku 80. let, ko se je mobilna 

specialno pedagoška služba za strokovno pomoč otrokom začela razvijati tudi v rednih 

osnovnih šolah in vrtcih (delovala je kot projekt v okviru Zavoda RS za šolstvo) (Bela Knjiga, 

2011). Večje spremembe so se zgodile v zadnjih dveh desetletjih, in sicer z izidom Bele knjige 

o vzgoji in izobraževanju v RS (1995), ki je podpirala nove zakone: Zakon o osnovni šoli, 

Zakon o usmerjanju in financiranju vzgoje in izobraževanja leta 1996 in Zakon o usmerjanju 

otrok s PP leta 2000. Reforma je prinesla širšo opredelitev skupin otrok, ki potrebujejo dodatno 

pozornost in podporo, ne pa razvrščanje v skupine. Namen nove zakonodaje je bil, da se 

zmanjša število ločenih oblik šolanja in vpelje inkluzivne, prožnejše oblike šolanja otrok s PP 

(Bela knjiga, 2011). Omenjeni Zakon je s postopkom razvojno-procesnega diagnosticiranja 

omogočil otrokom s PP, da so se vključili v različne vzgojno-izobraževalne programe, med 

katerimi so lahko prehajali (Schmidt, 2001). 

5.1 OPREDELITEV OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCU 

Strokovnjaki otroke s PP poimenujejo na različne načine, skoraj vsa poimenovanja pa imajo 

bolj ali manj negativno oznako, s katero otroke bremenijo (Geleša, 1995, v Krapše, 2004). Za 

otroke, ki imajo kakršno koli oviro v normalnem razvoju, obstajajo različna pojmovanja. 

Slovensko pravo je z uvedbo Zakona o usmerjanju otrok s PP uvedlo pojem »otrok s PP, ki je 

v skladu tako z evropskimi kot s svetovnimi usmeritvami (Murgel, 2006). Najsodobnejše 

poimenovanje teh otrok se uveljavlja v inkluzivnih šolah, kjer se zaradi poimenovanja z besedo 
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»otroci« izognemo stigmatizaciji, diskriminaciji in pripisovanju negativnih lastnosti (Geleša, 

1995, v Krapše, 2004, str. 11). 

Pred več kot tridesetimi leti so Angleži vpeljali izraz »otroci s posebnimi potrebami«, s katerim 

so želeli spremeniti odnos, paradigmo na področju razumevanja otrok s PP. Opustili so staro 

poimenovanje in uvedli novo – integrativno poimenovanje, ki ne vključuje nepotrebnega 

etiketiranja, diskriminacije in stigmatiziranja, saj ima vsak otrok svoje lastnosti in je individuum 

(Opara, 2003).  

V vrtcu in šoli so pod pojmom otroci s PP največkrat označeni tisti otroci, ki odstopajo od 

dominantnih skupin, določenih po socialno-kulturnih, telesnih in osebnostnih značilnostih. Ti 

otroci potrebujejo za življenje v oddelku dodatno strokovno pomoč (Resman, 2003).  

Otroci s posebnimi potrebami so v Beli knjigi (1995 in 2011) opredeljeni kot otroci, ki imajo 

primanjkljaje, ovire, težave, slabosti in motnje na področju gibanja, zaznavanja, spoznavanja, 

čustvovanja, govora, vedenja in učenja.  

Zakon o usmerjanju otrok s PP (Ur. l. RS, št. 58/11, 40/12-ZUJIF in 90/12; UUOPP-1) 

opredeljuje naslednjih 9 skupin otrok, ki se usmerjajo, in so podrobneje opisane v Kriterijih za 

opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s PP (Vovk-Ornik, 2014, 

2015): 

- otroci z motnjami v duševnem razvoju, 

- gluhi in naglušni otroci, 

- slepi in slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne funkcije, 

- otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

- gibalno ovirani otroci, 

- otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

- dolgotrajno bolni otroci, 

- otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in 

- otroci z avtističnimi motnjami. 

Vsak otrok s PP ima več značilnosti, od katerih pa se po navadi le ena nanaša na primanjkljaje, 

ovire ali motnje, zato je zelo pomembno, da poimenovanje začnemo z besedo »otrok«, ki mu 

dodamo tisto specifično značilnost, zaradi katere potrebuje dodatno strokovno pomoč, podporo 
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ali specializirano izobraževanje. Izsledki na področju zgodnje diagnostike, ki jih je leta 2008 

opravil Shevell, kažejo, da bi bilo v predšolskem obdobju dobro določiti nove skupine otrok s 

PP, ki bi jih razdelali v prvo (od nič do treh let) in drugo starostno obdobje (od treh do šestih 

let). Nekatere motnje je težko zanesljivo in veljavno napovedati, zato je usmeritev otrok v 

prvem starostnem obdobju tvegana (največ tveganja je pri napovedi motnje v duševnem 

razvoju). Otroke v prvem starostnem obdobju najlažje umestimo v skupino otrok s pomembnim 

odstopanjem od značilnega razvoja, razen v primerih, kjer je primanjkljaje, ovire ali motnje 

mogoče ugotoviti s pomočjo razvojnih preizkusov (to so predvsem gibalna, zaznavna, 

spoznavna in govorna področja, slepota, gluhota in gibalna oviranost). V zgoraj omenjene 

skupine pa je otroka praviloma mogoče umestiti po tretjem letu starosti (Bela knjiga, 2011). 

Ko so otroci s PP vključeni v redne oddelke vrtcev, morajo vzgojitelji poleg Kurikula za vrtce 

uporabljati še prilogo »Navodila h Kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami«. Omenjen dokument zajema 

navodila za načrtovanje in izvajanje predšolske vzgoje, ne glede na vrsto motnje vključenega 

otroka, prilagoditve, ki jih je treba upoštevati na izvedbeni in strokovni ravni načrtovanja, cilje, 

kjer glavni cilj narekuje usmeritev h kakovosti življenja predšolskih otrok s PP, ter načela, 

vsebino in izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov (Navodila h Kurikulu za vrtce, 2003). 

Spodaj navajam skupine otrok s PP, ki se lahko vključujejo v vrtce.  

5.1.1 OTROCI Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

»Motnja v duševnem razvoju je nevrološko pogojena razvojna motnja, ki nastopi pred 

dopolnjenim osemnajstim letom starosti in se kaže v pomembno nižjih intelektualnih 

sposobnostih ter pomembnih odstopanjih prilagoditvenih spretnosti«. Motnje v duševnem 

razvoju se lahko pojavijo skupaj z drugimi razvojnimi motnjami, in jih pri otrocih ugotavljamo 

na podlagi a) znižane intelektualne ravni v povezavi z znižanimi sposobnostmi učenja, 

sklepanja, reševanja problemskih okoliščin, abstraktnega mišljenja in presojanja, ali pa na 

podlagi b) znižane prilagoditvene funkcije oz. spretnosti (te prilagodimo glede na otrokovo 

kronološko starost in z odstopanjem na vsaj dveh področjih prilagoditvenih funkcij – socialnem, 

konceptualnem, praktičnem. Učinkovitost funkcij – govor, samostojnost, spretnosti, skrb za 

varnost itn. ocenjujemo s klinično evalvacijo in individualizirano apliciranimi psihometričnimi 

testi). Lahko jih poimenujemo tako na osnovi skupnega IQ rezultata, kot na osnovi ugotovljenih 

prilagoditvenih funkcij (Marinč, Burnik, Vališer idr., 2015, str. 6).  
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V predšolskem obdobju se motnje v duševnem razvoju šele nakazujejo, lahko pa že zaznamo 

upočasnjeno kognitivno funkcioniranje, težave posploševanja in mišljenja, težave na področju 

zaznavanja, oblikovanja predstav, pomnjenja in kratkotrajne pozornosti (Navodila h Kurikulu 

za vrtce, 2003).  

Otroke z motnjami v duševnem razvoju delimo v štiri skupine: 

- Otroci s težkimi motnjami v duševnem razvoju, ki se lahko usposobijo za sodelovanje 

pri posameznih aktivnostih in potrebujejo stalno nego, varstvo, pomoč ter vodenje. Ti 

otroci so omejeni v gibanju, težje razumejo in upoštevajo navodila, prav tako pa imajo 

še dodatne motnje in bolezni.  

- Otroci s težjimi motnjami v duševnem razvoju, ki imajo možnost, da se usposobijo za 

nezahtevna opravila, saj se lahko orientirajo samo v ožjem okolju, in imajo pogoste 

težave v gibanju. Pogosto so odvisni od pomoči drugih, pri razumevanju pa se odzivajo 

na preprosta navodila.  

- Otroci z zmernimi motnjami v duševnem razvoju, ki se lahko usposobijo za praktična 

dela, pri skrbi zase pa potrebuje vodenje in različno pomoč. Ta skupina otrok zna izraziti 

svoje potrebe in želje. Otroci se lahko naučijo branja, pisanja, računanja in so uspešni 

na umetniškem področju ali pri gibanju. 

- Otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, ki imajo znižane sposobnosti za učenje, 

ob ustreznem šolanju pa se lahko usposobijo za manj zahtevne poklice in so sposobni 

živeti samostojno socialno življenje. Te skupine otrok v vrtcih praviloma ne 

prepoznamo, razen v primerih, ko imajo otroci več motenj hkrati. Težave se največkrat 

kažejo pri motivaciji, koncentraciji na kognitivnem področju, pri učenju pa bodo koraki 

počasni in majhni, z veliko truda in volje. Otroci so pogosto negotovi vase, zato 

potrebujejo veliko naklonjenosti, podpore, vzpodbud in pohval (Opara, 2005). 

Otroci z motnjami v duševnem razvoju potrebujejo prilagojene razmere in se po navadi 

vključujejo v prilagojene programe z nižjim izobrazbenim standardom ali posebne programe 

vzgoje in izobraževanja. Kam se bo otroka vključilo je odvisno od stopnje motnje v duševnem 

razvoju (Vovk-Ornik, 2015b). V redne oddelke vrtcev so najpogosteje vključeni otroci z lažjimi 

motnjami v duševnem razvoju, izjemoma pa tudi otroci z zmernimi motnjami v duševnem 

razvoju (Navodila h Kurikulu za vrtce, 2003).  
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5.1.2 SLEPI IN SLABOVIDNI OTROCI TER OTROCI Z OKVARO VIDNE 

FUNKCIJE 

Opara (2005, str. 44) pravi, da so »slepi oziroma slabovidni otroci tisti, ki imajo okvaro vida, 

očesa ali vidnega polja«, kjer je »slepota razmeroma redek, slabovidnost pa pogostejši pojav«.  

Novejše opredelitve pa med slepe in slabovidne otroke štejejo tudi otroke z okvaro vidne 

funkcije. K omenjenim podskupinam sodijo otroci, ki imajo zmanjšano ostrino vida, zoženo 

vidno polje ali okvaro vidne funkcije. Vidno polje se meri s pomočjo perimetrije (Stirn Kranjc 

idr., 2015). 

Slepota je pri vzgoji in izobraževanju manjša ovira kot gluhota, saj lahko slepi otroci dosežejo 

visoke cilje s pomočjo številnih pripomočkov. Vedno več slepih otrok pri nas je vključenih v 

redne vrtce in šole, zavedati pa se moramo, da potrebujejo ti otroci veliko prilagoditev in 

pomoči ter ustrezno socialno okolje in odnose (Opara, 2005). 

»Slabovidni otrok ima ostrino vida od 5 do 30 odstotkov ali zoženo vidno polje v vseh 

meridijanih nad 10 do vključno 20 stopinj okrog fiksacijske točke ne glede na ostrino vida« 

(Stirn Kranjc idr., 2015, str. 8). Slabovidne delimo na; 

- zmerno slabovidne (imajo 10–30 odstotkov vida, v vrtcu in šoli uporabljajo pripomočke 

za lažje sodelovanje) in  

- težko slabovidne otroke (imajo 5–9,9 odstotka vida, v vrtcih in šolah pa poleg 

pripomočkov potrebujejo tudi prilagojeno okolje, saj so lahko počasnejši in imajo več 

težav pri rokovanju z manjšimi predmeti) (Opara, 2005). 

Slabovidni otroci potrebujejo prilagojeno vzgojno-izobraževalno okolje in didaktične 

pripomočke, specialni trening komunikacijskih tehnik, orientacije in socialnih veščin (Stirn 

Kranjc idr., 2015). 

»Slep otrok ima ostrino vida manj kot 5 odstotkov ali zoženo vidno polje na 10 stopinj ali manj 

okrog fiksacijske točke ne glede na ostrino vida« (Stirn Kranjc idr., 2015, str. 8). Slepe delimo 

na tri skupine (Opara, 2005):  

- slepe otroke z ostankom vida (imajo 2–4,9 odstotka vida, pri delu potrebujejo dodatno 

osvetlitev, kontraste in prilagojene učne pripomočke),  
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- slepe otroke z minimalnim ostankom vida (imajo do 1,9 odstotka ostanka vida in vidijo 

le sence in obrise večjih predmetov, zato znanja in spretnosti pridobivajo na podoben 

način kot popolnoma slepi otroci) in  

- popolnoma slepe otroke, ki morajo za delovanje v družbi uporabljati le druga čutila. 

Vse zgoraj našteto, kar potrebujejo slabovidni otroci, velja tudi za slepe otroke, le da ti 

potrebujejo še pripomočke, ki so prilagojeni na področju komunikacije in dodatne didaktične 

pripomočke, s katerimi razvijajo abstraktne pojme, fizikalne veščine ter pripomočke za slepe, 

ki jim pomagajo pri orientaciji in jim pomagajo v vsakdanjem življenju. Otroci so pri delu 

počasnejši od vrstnikov, uporabljajo pa kombinirano metodo dela: metoda za slabovidne in 

metoda za slepe (Stirn Kranjc idr., 2015). 

Okvare vidne funkcije so izražene kot posledica obolenja in/ali delovanja osrednjega živčevja. 

Prepoznamo jih lahko kot (Stirn Kranjc idr., 2015, str. 9): 

- »težave z vidno pozornostjo,  

- težave z vidno kompleksnostjo,  

- motnje pogleda in fiksacije,  

- zakasnel, upočasnjen vidni odgovor,  

- odsoten, netipičen vidni odgovor (npr. reakcije na grozečo nevarnost), 

- neustrezno vidno-motorično vedenje (npr. koordinacija oko – roka), 

- neučinkovita vidna percepcija, 

- vidna agnozija«. 

Za slabovidne in slepe otroke je pomembno, da si razvijejo svoj govor, razumejo pojme in si 

pridobijo ustrezne predstave, zato jim moramo v predšolskem obdobju veliko brati, 

pripovedovati, peti in jim ponuditi veliko tipnih, slušnih in drugih čutnih poti, s katerimi bodo 

lahko pridobili predstave o stvareh, jih razumeli in kasneje osvojili. Poudariti je treba, da 

potrebujejo ti otroci veliko priložnosti za nabor izkušenj, ki jim bodo pomagale zmanjšati 

zaostanek na več področjih (v prvi meri je to govor). Vzgojitelj naj ima pri ravnanju z otrokom, 

ki ima okvaro vida, ustaljen urnik, saj bo le na ta način otrok pridobil občutek varnosti, prav 

tako pa bo samostojnejši in bolj samozavesten (Navodila h kurikulu za vrtce, 2003). 

Kadar je v vrtec vključen slaboviden otrok ali otrok z okvaro vidne funkcije, mora imeti pri 

izven vrtčevskih dejavnosti (izleti v naravo, obiski gledališč, knjižnice itn.) zagotovljenega 
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začasnega spremljevalca. Prav tako je potreben začasni spremljevalec takrat, kadar proces 

zdravljenja še ni zaključen in se mora otrok na slabovidnost oz. okvaro vidne funkcije še 

prilagoditi in kadar otrok vstopi v vzgojni ali izobraževalni program. Začasni spremljevalec pa 

je stalno prisoten ob težko slabovidnem otroku (Stirn Kranjc idr., 2015). 

5.1.3  GLUHI IN NAGLUŠNI OTROCI 

»Gluhi in naglušni otroci imajo okvare, ki zajemajo uho, njegove strukture in z njimi povezane 

funkcije« (Opara, 2005, str. 46). Takšni otroci so zaradi svojih okvar večkrat izključeni iz 

družbe, saj imajo oteženo komunikacijo, kar jih sili v svoj svet – svet tišine.  

Pri gluhih in naglušnih otrocih obstajajo večje razlike med posamezniki, kjer na njihove 

govorno-jezikovne zmožnosti in komunikacijske zmožnosti vplivajo različni dejavniki: vrsta in 

stopnja izgube sluha, kdaj je posameznik izgubil sluh, habilitacija ali rehabilitacija (je bila 

ustrezna in dovolj zgodnja), kognitivne, osebnostne in druge lastnosti (Battelino idr., 2015). 

Kadar je v vrtec vključen gluh ali naglušen otrok, moramo vedeti, da na njegovo funkcioniranje 

v oddelku pomembno vplivajo njegove komunikacijske in kognitivne sposobnosti, 

socializacijska iznajdljivost, samopodoba, čustvena zrelost ali druge lastnosti posameznika. 

Otrok lahko ob pravočasni vstavitvi polževega vsadka razvije področje poslušanja, govora, 

jezika in sposobnosti uporabe veščin, ki jih potrebuje za vsakdanje življenje. Otrok je sicer po 

medicinskih kriterijih gluh, se pa z učenjem poslušanja, govora in jezika lahko sporazumeva 

primarno po slušno-govorni poti in funkcionira kot naglušen. Funkcionalno gluh pa je tisti 

otrok, ki ga stroka obravnava kot naglušnega, sam pa deluje kot gluh in »usvaja jezik, govor in 

sporazumevanje primarno po vizualni in kinestetični poti s pomočjo naravnih kretenj ter 

slovenskega znakovnega jezika« (prav tam, str. 11). 

Naglušni otroci so otroci z lažjo izgubo sluha. Delimo jih na (Opara, 2005): 

- otroke z lažjo izgubo sluha (26–40 dB; otroci lahko imajo težjo izgubo sluha na enem 

ušesu in lažjo na drugem – na eno uho lahko tudi popolnoma slišijo ali pa lažjo izgubo 

sluha na obeh ušesih);  

- otroke z zmerno izgubo sluha (41–55 dB; sem sodijo otroci, ki lahko imajo 

obojestransko izgubo sluha, popolno izgubo sluha na enem ušesu in lažjo na drugem ali 

pa na eno uho popolnoma slišijo, na drugo pa skoraj nič);  
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- otroke s težjo izgubo sluha (56–70 dB; ki težje slišijo na obe ušesi, ali pa so popolnoma 

gluhi na eno uho, na drugem pa imajo težjo izgubo sluha);  

- otroke s težko izgubo sluha (71–90 dB; otroci so popolnoma gluhi na enem ušesu in 

imajo težko izgubo sluha na drugem ušesu, ali pa na obe ušesi zelo težko slišijo).  

Gluhi otroci so otroci z najtežjo izgubo sluha, med njimi pa razlikujemo (Battelino idr., 2015): 

- otroke z najtežjo izgubo sluha (91 dB in več; otroci tudi s slušnim aparatom ne slišijo in ne 

razumejo govora, čeprav je ta ojačan;) in  

- otroke s popolno izgubo sluha (izguba sluha v govornem območju nad 110 dB; otroci ne 

ločijo niti dveh jakosti zvoka ali dveh frekvenc) (Opara, 2005). Otroci, ki popolnoma nič 

ne slišijo, usvajajo govor in jezik izključno s pomočjo kinestetičnega zavedanja glasov, po 

vizualni poti in s pomočjo slovenskega znakovnega jezika. Njihov govor je nerazumljiv, 

besedišče pa skromno. 

Vsi ti otroci lahko imajo prizadeto sporazumevanje in poslušanje govora, težave z orientacijo 

in telesno neodvisnostjo, prav tako lahko imajo težave v vedenju in pridobivanju znanja in pri 

vključevanju v družbo. Pri naglušnih in gluhih otrocih je treba slušne zaznave nadomestiti z 

vidnimi materiali, pedagoški delavci morajo prilagoditi prostor in učenju nameniti več časa. V 

šolah potrebujejo takšni otroci stalno strokovno pomoč in ustrezno rehabilitacijo za večjo 

možnost vključitve v splošnem okolju. Ob primerni opori in motivaciji ter dodatni strokovni 

pomoči se lahko naglušni ali gluhi otroci vključijo v redne vrtce in šole (redni oddelki vrtcev s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo), medtem ko bodo ostali otroci 

potrebovali prilagojene programe in pogoje v specializiranih vrtcih, šolah in zavodih 

(prilagojeni programi vrtcev) (Opara, 2005).  

Gluhi in naglušni otroci se lahko sporazumevajo na več načinov, kjer prvi uporabljajo znakovni 

jezik (kretnje), drugi uporabljajo pisanje, nekateri pa se soočijo z govorom ali s prstno abecedo. 

Vzgojitelji morajo biti pozorni, da stavke večkrat ponovijo in sproti preverijo, ali je otrok 

navodila razumel ali ne, kar pa terja dodaten čas in iznajdljivost pedagoškega delavca. Pri 

dnevnih rutinah in vodenih dejavnostih naj bo naglušen ali gluh otrok v bližini odraslega, saj 

mu bo na ta način omogočen očesni stik. Naloga vzgojitelja je, da je njegov govor v primernem 

ritmu, tempu in glasnosti, prostor pa osvetljen tako, da so obrazi dobro vidni (gluhi in naglušni 

otroci »poslušajo« z očmi). Otroci z okvaro sluha potrebujejo v predšolskem obdobju ogromno 

naravnih oblik gibanja, saj imajo slabše razvito ravnotežje, ki je za otrokov telesni razvoj 
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izrednega pomena. Poleg očesnega stika in sprotnega preverjanja, ali otrok razume določeno 

situacijo, ter prilagajanja komunikacije otrokovim sposobnostim, pa mora pedagoški delavec 

uporabljati vizualne pripomočke (lutke, naravni material, slike, računalnik ...) in se po potrebi 

postaviti v vlogo, kjer vzpostavi komunikacijski most med slišečimi otroki in gluhim ali 

naglušnim otrokom (Navodila h Kurikulu za vrtce, 2003). 

5.1.4 OTROCI Z GOVORNO-JEZIKOVNIMI MOTNJAMI 

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

govornem izražanju, ki niso posledica izgube sluha, prav tako pa ne motenj v duševnem 

razvoju« (Opara, 2005, str. 51). A. Žerovnik (2004) pravi, da se pri otrocih z govorno-

jezikovnimi motnjami kažejo motnje v načinu govora in uporabi jezika (otroci ne znajo 

izgovoriti posameznih črk), moteno pa je lahko tudi otrokovo izražanje in razumevanje besed, 

slabše miselne sposobnosti, čustvene in vedenjske težave ter težave pri pridobivanju znanj.  

Govorno jezikovno motnjo opredeli logoped, ki lahko zazna motnje na enem ali več področjih 

(pragmatika, semantika, sintaksa, fonologija, artikulacija in fluentnost govora). Pri opredelitvi 

predstavlja pomemben dejavnik vpliv govorno-jezikovne motnje na posameznikove potrebe, 

delovanje in uspešnost v procesu vzgoje in izobraževanja. Motnje se lahko pojavijo primarno 

(samostojne motnje), sekundarno (kot posledica ostalih motenj) ali kot združek motenj z 

drugimi motnjami, v primeru da so ugotovljena odstopanja v skladu s strokovnimi standardi po 

kriterijih za opredelitev govorno-jezikovne motnje (Skamlič idr., 2015). 

Odstopanja pri govorno-jezikovnih motnjah so zelo različna in vplivajo na otrokovo 

vsakodnevno sporazumevanje in učenje. Otroke razvrščamo v štiri skupine: 

- Otroci z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami, ki imajo težave na enem področju 

(izgovorjava ali struktura ali semantika) in lahko z ustreznimi prilagoditvami osvojijo 

pisno komunikacijo ter so z uporabo multimodalne in dopolnilne komunikacije uspešni 

v sporazumevanju. 

- Otroci z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami težko uspešno komunicirajo z 

okolico, saj se njihov zaostanek kaže na vseh zgoraj omenjenih področjih, prav tako je 

omejeno pisno izražanje. 
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- Otroci s težjimi govorno-jezikovnimi motnjami so potrebni različnih stopenj pomoči in 

se lahko z enostavno nadomestno in dopolnilno komunikacijo sporazumevajo z osebami 

iz ožjega okolja. 

- Otroci s težkimi govorno-jezikovnimi motnjami za sporazumevanje uporabljajo v večini 

le govorico telesa. 

Otroci, ki imajo posebnosti na področju govora in jezika, so umerjeni v programe za predšolske 

otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Opara, 2005). 

V zgoraj omenjene skupine pa ne uvrščamo otroke z govorno-jezikovnimi motnjami, ki: 

- imajo »težave na govorno-jezikovnem področju, ki same po sebi ne zmanjšujejo 

zmožnosti otrokovega sporazumevanja in ne vplivajo na njegovo socialno vključevanje 

in proces učenja ter pri katerih zadostuje ambulantna logopedska obravnava, 

- odstopajo na področju komunikacije, govora in jezika, ki se pojavljajo v sklopu 

ugotovljenega globalnega zaostanka predšolskega otroka in jih ne moremo opredeliti v 

skladu s strokovnimi standardi po kriterijih za opredelitev govorno-jezikovne motnje, 

- imajo motnje v duševnem razvoju, z izjemo otrok z motnjo v duševnem razvoju, pri 

katerih poleg pomembno znižanega splošnega intelektualnega funkcioniranja 

ugotavljamo še dodatno pomembno večje odstopanje na področju govorno-jezikovnega 

razumevanja in izražanja, kot je običajno za opredeljeno motnjo v duševnem razvoju, 

- imajo izgubo sluha večjo od 30 dB, ki sama po sebi povzroča zaostanek v razvoju 

govorno-jezikovne komunikacije, 

- imajo čustvene in vedenjske motnje z odstopanji na področju govorno-jezikovne 

komunikacije, ki jih ne moremo opredeliti v skladu s strokovnimi standardi po kriterijih 

za opredelitev govorno-jezikovne motnje, npr. selektivni mutizem,  

- imajo motnje aktivnosti in pozornosti (ADHD), pri katerih težave v govorno-jezikovni 

komunikaciji niso posledica odstopanj na področju govorno-jezikovnega razumevanja 

in izražanja, ki bi jih lahko opredelili v skladu s strokovnimi standardi po kriterijih za 

opredelitev govorno-jezikovne motnje, ter 

- ki so dvo- ali večjezični in pri katerih se odstopanja na področju govorno-jezikovnega 

razumevanja in izražanja pojavljajo le v razumevanju in uporabi enega jezika, v drugem 

jeziku pa se te motnje ne pojavljajo« (Skamlič idr., 2015, str. 15–16). 
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Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami potrebujejo za razumevanje informacij več časa, zato 

morajo vzgojitelji v vrtcu otrokom ponuditi dovolj časa za pogovor, dogovarjanje, 

pripovedovanje in dodatno razlago, ki mora biti razločna, počasna in potrebuje preverjanje, ali 

jo je otrok razumel ali ne. Vse to je potrebno spodbujati pri vseh otroci v skupini, saj se bodo 

le na ta način naučili počakati na odgovor vrstnika z govorno-jezikovnimi motnjami, ti otroci 

pa bodo razvili občutek sprejetosti, enakovrednosti in uspešnosti, ki pozitivno vpliva tudi na 

otrokovo samopodobo. Vzgojitelj lahko v dnevno rutino vpelje dihalne vaje, vaje za artikulacijo 

in razvoj motorike govoril, s pomočjo katerih se bodo vsi otroci zabavali, otrok z govorno-

jezikovnimi motnjami pa ne bo posebej izpostavljen (Navodila h Kurikulu za vrtce, 2003). 

5.1.5 GIBALNO OVIRANI OTROCI oz. OTROCI Z ZMANJŠANIMI 

ZMOŽNOSTMI GIBANJA 

Med gibalno ovirane otroke štejemo otroke, ki imajo »prirojene ali pridobljene okvare, 

poškodbe gibalnega aparata (roke in noge), centralnega (možgani) ali perifernega živčevja, 

gibalna oviranost pa se odraža v obliki funkcionalnih in gibalnih motenj« (Opara, 2005, str. 53). 

Ti otroci imajo zaradi naštetih okvar ali poškodb večje težave pri sodelovanju ter vključitvi v 

aktivnosti (Logar idr., 2015). Otroci imajo pravico, da obiskujejo redne oddelke vrtca (odvisno 

tudi od stopnje primanjkljaja), potrebujejo pa prilagojene pogoje, fizično pomoč druge osebe in 

uporabo pripomočkov (Vovk-Ornik, 2015b). 

Gibalno oviranost delimo glede na stopnjo oviranosti na (Opara, 2005): 

- Lažje gibalno ovirane otroke z motnjo gibov, ki povzročajo lažjo funkcionalno 

motenost (samostojni v hoji, težave so lahko npr. pri teku, hoji po neravnem terenu, 

rokovanju z drobnimi predmeti – fino motorika) in pri izvajanju dela ne potrebujejo 

dodatne fizične pomoči. 

- Zmerno gibalno ovirane otroke, ki so počasnejši in jim motnje gibov povzročajo 

zmerno funkcionalno motenost, zaradi katere so še vedno samostojni pri hoji na 

krajših razdaljah, kjer lahko uporabljajo pripomočke (posebni čevlji, bergle), 

obenem pa potrebujejo nadzor in nekoga za oprijem. V vrtcih in šolah občasno 

potrebujejo pomoč druge osebe. 

- Težje gibalno ovirane otroke, ki tudi pri krajši razdalji potrebujejo pripomočke ter 

prisotnost druge osebe. Otroci ne zmorejo hoditi po stopnicah in so potrebni stalne 
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delne pomoči pri vsakdanjih opravilih, zato tudi v vrtcu in šoli potrebujejo fizično 

pomoč. 

- Težko gibalno ovirane otroke, ki so zaradi hudih motenj popolnoma odvisni od 

pomoči in za samostojno gibanje potrebujejo elektromotorni voziček in prilagojene 

pripomočke (za sedenje). Za izvajanje programov v vrtcih in šolah potrebujejo 

stalno fizično pomoč. 

Zadnji dve skupini otrok imata v vrtcu pravico do spremljevalca, ki ga določimo z odločbo o 

usmeritvi. Otroci so lahko usmerjeni v vse programe predšolske vzgoje (Opara, 2005). 

Gibalno ovirani otroci imajo zaradi gibalnih motenj pogosto tudi govorno-jezikovne težave, ki 

so odvisne od kontrole telesa, glave in koordinacije dihanja, posledice pa se kažejo v obliki 

izražanja, ki je lahko tišje, počasnejše, bolj monotono, pretrgano, sunkovito itn.  Otrokom z 

gibalnimi motnjami moramo omogočiti več časa (zavedati se je treba, da potrebujemo čas za 

namestitev ortopedskih pripomočkov), ki mu bo omogočil sočasno izvajanje dejavnosti z 

ostalimi otroki. Prostor je za gibalno ovirane otroke ključen dejavnik za vključitev v okolje, 

zato mora biti varen in ustrezen, da bo lahko otrok v prostoru mobilen (upoštevati je treba 

ustreznost vseh prostorov od vhoda oz. vstopa v vrtec, do igralnice, sanitarij, hodnika, knjižnice, 

telovadnice itn.). Poleg ustreznega prostora potrebujejo gibalno-ovirani otroci prilagojena 

didaktična sredstva in delovno, igralno površino (miza, stol ...), ki bodo otrokom omogočala 

vključitev v vse dejavnosti vrtca, v ospredju pa naj bodo dejavnosti, ki jih bo otrok lahko čim 

bolj samostojno izvajal (Navodila h Kurikulu za vrtce, 2003). 

5.1.6 OTROCI S ČUSTVENIMI IN  VEDENJSKIMI MOTNJAMI 

»Čustvene in vedenjske motnje, katerih pogoste posledice so težave v socialni integraciji, 

razporejamo v spekter. Praviloma se pojavijo skupaj s primanjkljaji/motnjami na drugih 

področjih – npr. motnjami pozornosti in hiperaktivnosti, primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja, govorno-jezikovnimi motnjami, motnjami avtističnega spektra idr. …« (Kobolt idr., 

2015, str. 32).  

Odstopanje vedenja se lahko kaže na več načinov: agresija, avtoagresija, uživanje alkohola in 

mamil, uničevanje tuje lastnine, čustvene motnje, begi. Takšni otroci se že v predšolskem 

obdobju težje prilagajajo skupini in imajo vedenjske težave, kljub temu pa jih v tem obdobju 

ne usmerjamo (Opara, 2005). 
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 »Pri opredelitvi otrok in načrtovanju pomoči upoštevamo učinkovanje bioloških, psiholoških, 

socialnih in okolijskih dejavnikov« (Kobolt idr., 2015, str. 32). Čeprav se v vrtcu otrok še ne 

opredeljuje glede na motnje vedenja in osebnosti, pa nekateri otroci že v vrtcu odstopajo od 

drugih, predvsem v prilagajanju (Nemec, Krajnc, 2011).  

Usmerjajo se otroci, pri katerih so spremembe v čustvenem odzivanju ali vedenju prisotne dalj 

časa ter od pričakovanih vzorcev čustvovanja ali vedenja odstopajo. Odstopanja se izražajo v 

treh skupinah (Kobolt idr., 2015):  

1. Otroci s čustvenimi motnjami, za katere je značilna huda notranja stiska, bojazen, 

tesnoba ali depresivnost, kar moti psihosocialno delovanje. Razvojne naloge, kot je 

obisk šole, šolsko delo, sprejetost med vrstniki itn. so otežene, prav tako pa imajo otroci 

manjšo samozavest, se ne spoštujejo tako kot bi se morali, imajo nizko samopodobo, 

občutek nemoči, jeze, manjvrednosti, krive, so brez volje, brez interesov in 

koncentracije, brez energije in se izogibajo okoliščinam, ki jih lahko spravijo v depresijo 

ali jim dajo občutek tesnobe.  

2. Otroci z vedenjskimi motnjami, kjer imajo otroci primanjkljaje v zaznavanju in 

interpretiranju kompleksnih socialnih situacij (otroci imajo manj sposobnosti pri učenju 

iz izkušenj in pri zavzemanju perspektive drugih oseb v socialni interakciji). Zaradi 

zmanjšane kontrole lastnih impulzov se otroci večkrat odzovejo nepredvidljivo, kar se 

kaže tudi pri priznanju krivde in napak v konfliktnih situacijah (krivdo prevalijo na 

druge). Ker se otrok v okolju ne vede po pričakovanih vzorcih in pravilih, ga vrstniki 

odklanjajo, lahko pa se zgodi, da ga tudi kaznujejo zaradi njegovega motečega vedenja 

(Kobolt idr., 2015). Stopnja izraženosti primanjkljajev vedenja se lahko pojavi v lažji 

ali težji obliki (Kobolt idr., 2015, str. 33): 

- Otroci z lažjimi oblikami vedenja imajo moteče vedenje v obliki impulzivnosti, 

razdražljivosti, zamujanju pouka, izogibanju šolskih obveznosti, uporništvu, 

provokativnem vedenju, ki vpliva na šolo, družino in vsa pomembna področja 

njegovega delovanja. 

- Otroci s težjimi oblikami vedenjskih motenj pa izstopajo s svojim vedenjem, so 

agresivni, predrzni, kršijo pravila, so napadalni, ustrahujejo, se poslužujejo kraje, 

laganja, bežijo od doma itn. Resnost motnje se stopnjuje s številom oblik 

odklonskega vedenja in se veča, če otrok nima spodbudnega ožjega in širšega 

okolja. 
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3. Kombinacija obeh – otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (prav tam). 

Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ne potrebujejo posebnih prilagoditev glede 

prostora in časa, potrebujejo pa ustrezen osebni odnos z vzgojiteljem in pomočnikom 

vzgojitelja, ki ga dosežemo le, če sprejmemo otroka takšnega, kot je in ga obravnavamo 

enakovredno z vrstniki. Otroci z motnjami vedenja potrebujejo utemeljeno kritiko glede 

njihovega vedenja in ne kritike, ki žali in ponižuje otroka kot osebo. Naloga pedagoškega 

delavca je, da ob neprimernem obnašanju otroka opomnijo in mu razložijo, kako naj ravnajo v 

prihodnje, v primeru, ko so ogrožene ostale osebe v prostoru, pa je pomembno, da odrasli 

posredujejo odločno in odgovorno, tako da poskrbijo za varnost vseh otrok. Kadar je neko 

vedenje moteče, ni pa manipulativnega značaja, ga je smiselno tudi dopuščati, saj lahko 

prevelika želja po odpravljanju nekega vedenja to vedenje celo poveča (Navodila h Kurikulu 

za vrtce, 2003). 

Otrokom, ki imajo čustvene in vedenjske motnje, se lahko za premagovanje ovir (motenj) in 

primanjkljajev zagotovi dodatna strokovna pomoč kot del vzgojnega programa za otroke in 

mladostnike s PP (vzgojni, socialnointegrativni, preventivni, kompenzacijski in korekcijski 

programi) (Murgel, 2014). 

5.1.7 OTROCI Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI 

»Avtistična motnja je kompleksna razvojna motnja, ki se začne v obdobju malčka in se kaže 

predvsem v spremenjenem vedenju na področjih socialne interakcije, besedne in nebesedne 

komunikacije in imaginacije« (Kolenec in Kajfež, 2014, str. 4).  

Otroci z avtističnimi motnjami imajo primanjkljaje, ovire oz. motnje na več področjih: socialna 

komunikacija, socialna interakcija, področje vedenja, interesov in aktivnosti. Primanjkljaji so 

vidni že zgodaj v otroštvu, vplivajo pa na otrokov socialni razvoj, kasneje na izobraževanje in 

ostala področja otrokovega delovanja (Vovk-Ornik, 2015b). 

Otroci imajo pogosto motnjo pozornosti, kjer velikokrat vzrok najdemo v motiviranosti in 

organizaciji dela. Pomembno je, da strokovni delavci prilagodijo zastavljene dejavnosti 

(poudarek naj bo na vidni komponenti), saj otroci z avtističnimi motnjami večkrat razmišljajo 

v slikah. Poudarek naj bo na učenju socialnih in komunikacijskih veščin (odvisno od starosti 

otrok), razvoju govora in komunikacije ter na čustvenem razvoju in razvoju motorike. Otroci z 
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avtističnimi motnjami imajo radi stalnost, zato je dobro, da vzgojitelji uvedejo rutino brez 

večjih sprememb, kjer se bodo otroci lažje sprostili in počutili varne. V jutranjem krogu naj bo 

otrok blizu vzgojitelja, vzgojitelj pa naj skuša napovedati dejavnosti, ki se bodo dogajale čez 

dan, saj potrebujejo otroci z avtističnimi motnjami natančne informacije o zaporedju dejavnosti 

oz. dogodkov. Naloga vzgojiteljev je, da pri načrtovanju in določanju ciljev stremijo k 

funkcionalnim ciljem kognitivnega področja in področja socializacije in komunikacije, obenem 

pa ugotavljajo otrokova šibka in močna področja (Kolenec in Kajfež, 2014). 

5.2 ZAKONSKE UREDITVE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

Vzgojo in izobraževanje otrok s PP urejajo:  

- »Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja/ZOFVI (Uradni list RS, 

št. 12/1996 (23/1996 – popr.) in nasl., do št. 57/2012 – ZPCP-2D), 

- Zakon o vrtcih/ZVrt (Uradni list RS, št. 12/1996, in nasl. do št. 40/2012 – ZUJF), 

- ZUOPP-1 (Uradni list RS, št. 58/2011, 40/2012 – ZUJF, 90/2012), 

- Navodila h Kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo za otroke s PP, 

- Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke, 

- Smernice za delo v oddelkih za predšolske otroke z motnjami avtističnega spektra 

(Kurikularni dokumenti za področje predšolske vzgoje)« (Murgel, 2014, str. 38). 

Zakonske ureditve se od države do države razlikujejo, v veliki meri pa je šolska politika v 

Evropski uniji usmerjena inkluzivno. To pomeni, da se velika večina otrok, ki imajo posebne 

potrebe, vključi v redne vrtce. Cilj evropskih držav je, da se otroci s PP v čim večjem številu 

vključujejo v redne šole in vrtce, kjer jim moramo zagotoviti različne vrste podpore.  

V Sloveniji imajo otroci s PP pravice, ki so določene v Konvenciji o otrokovih pravicah iz leta 

1989, Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Evropski 

socialni listini, Resoluciji sveta EU in ministrstva za šolstvo ter v Standardnih pravilih OZN za 

izenačevanje možnosti invalidov. Na drugi strani pa temeljne ideje o vključevanju otrok s PP v 

redne oblike vzgoje in izobraževanja podajajo Konvencija o otrokovih pravicah iz leta 1989, 

Unescova Svetovna deklaracija o izobraževanju za vse, Resolucija Sveta Evrope in ministrstva 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                             Maruša Žgank – magistrsko delo 

 

58 

 

za šolstvo o integraciji oseb s PP, Standardna pravila o izenačevanju možnosti oseb s PP in 

Salamanški akcijski okvir (Lebarič, 2006).  

Konvencija o otrokovih pravicah (v nadaljevanju KOP, 1989, str. 5) navaja, da morajo »vse 

države pogodbenice spoštovati vsakega posameznika in mu omogočiti pravice brez 

razlikovanja (ne glede na spol, jezik, veroizpoved, raso, barvo kože, etično in družbeno poreklo, 

premoženje, invalidnost, rojstvo ali kakršen koli drug položaj otroka, njegovih staršev ali 

zakonitega skrbnika)«, pri čem je upoštevano načelo največje otrokove koristi, ki ga določa 4. 

člen ZOUPP-1 (2011). O otrokovi koristi kot glavnem vodilu piše tu KOP (1989, str. 5), ki 

doda, da morajo biti le-te »glavno vodilo pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki«, ne glede na to, 

ali jih vodijo državne ali zasebne ustanove za socialno varstvo ali sodišča, upravni organi ali 

zakonodajna telesa (Murgel, 2014).  

5.2.1 USMERJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

Temeljno procesno določilo na področju vzgoje in izobraževanja otrok s PP, ki usmerja te 

otroke, določata Zakon o usmerjanju otrok s PP (Uradni list RS, št. 58/2011) in Pravilnik o 

postopku usmerjanja otrok s PP (Uradni list RS, št. 54/2003). Zakon o usmerjanju otrok s PP 

določa načine in oblike izvajanja programov, določa postopke ugotavljanja, kdo se usmeri v 

kateri program in kje se bo program izvajal (Bela knjiga, 2011).  

Za otroke, ki potrebujejo veliko prilagoditev in strokovne pomoči, ki jih ni mogoče zagotoviti 

v splošnih pogojih in standardih vrtcev in šol, je bil leta 2000 sprejet Zakon o usmerjanju otrok 

s PP. S postopkom usmerjanja se ugotavlja vrsta in stopnja primanjkljaja, ovire ali motnje, na 

podlagi katere se določi prilagoditev ali strokovna pomoč za posameznika (Opara idr., 2010). 

Postopek o usmerjanju na prvi stopnji vodi Zavod Republike Slovenije za šolstvo, ki ustanovi 

prvo in drugostopno komisijo. Naloga komisije je raziskati dejstva in okoliščine, na podlagi 

katerih poda strokovno mnenje. Člane prve stopnje imenuje in razrešuje direktor/-ica Zavoda 

Republike Slovenije za šolstvo, medtem ko so člani druge stopnje imenovani in razrešeni s 

strani ministra. »Komisije za usmerjanje prve in druge stopnje so imenovane glede na vrsto 

ovir, motenj in primanjkljajev v sestavi treh članov: specialni pedagog ustrezne smeri, psiholog 

in specialist pediater ali specialista pedopsihiater oz. specialist šolske medicine, praviloma pa 

tisti, ki otroka obravnava z vidika njegovih posebnih potreb« (ZUOPP-1, 2011, 23. člen, 4. 
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odstavek). Strokovno mnenje o usmeritvi otroka s PP v program vzgoje in izobraževanja torej 

pripravi komisija za usmerjanje na podlagi razpoložljive dokumentacije, pregledov in 

razgovorov. V primeru, ko to ni dovolj, pa se lahko v soglasju z uradno osebo, ki vodi postopek, 

v delo vključi tudi specialist pedopsihiater ali specialist fizikalne medicine in rehabilitacije ali 

okulist, audiolog oz. kateri koli drug specialist medicine, ki ima potrebna znanja za ugotavljanje 

otrokovih posebnih potreb (ZUOPP-1, 2011). 

Pri usmerjanju otrok s PP v programe vzgoje in izobraževanja je treba upoštevati njegov 

trenutni nivo razvoja, sposobnost za učenje in doseganje standardov znanja. Prav tako moramo 

vedeti, kakšna je njegova prognoza nadaljnjega razvoja (tu upoštevamo njegove primanjkljaje, 

ovire, motnje in kriterije za opredelitev le-teh) (ZUOPP-1, 2011). 

Pedagoški delavci so kot aktivni udeleženci pri usmerjanju otrok s PP povezani s Komisijo za 

usmerjanje otrok s PP (v nadaljevanju KUOPP), saj ZUOPP-1 (2011) ponovno uvaja 

sodelovanje omenjenih organov.  

N. Vovk-Ornik (2016, str. 140, povz. po M. Kavkler, 2015) navaja spremembe v ZUOPP-1 

(2011), ki naj bi pripomogle k inkluzivnejši vzgoji in izobraževanju otrok s PP: 

- »takojšnja in kontinuirana podpora in strokovna pomoč v programih vzgoje in 

izobraževanja (ZUOPP-1, 2011, 4. člen), 

- izvajanje dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj, 

svetovalna storitev in učna pomoč (ZUOPP-1, 2011, 8. člen), 

- opredelitev strokovnih nalog, ki jih upravljajo različne ustanove (ZUOPP-1, 2011, 20. 

člen)«. 

ZUOPP-1 (2011) pa s svojim 48. členom negira inkluzivnost, saj starše, ki v skladu z odločbo 

o usmeritvi ne vključijo otrok s PP v vrtec, šolo ali zavod, kaznujejo z globo.  

Zakonu o usmerjanju otrok s PP (2011) sledijo naslednji podzakonski predpisi: 

- Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami (2013, 1. člen), ki določa organizacijo in način dela komisij za usmerjanje 

otrok s PP prve in druge stopnje in pogoje za imenovanje in razrešitev članov komisije 

ter obrazce: »zahteva za uvedbo postopka usmerjanja«, »strokovno mnenje«, »poročilo 

vrtca o otroku«, »poročilo vzgojno-izobraževalnega oz. socialnovarstvenega zavoda o 
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otroku«, »mnenje o izobraževanju otroka na domu« in »izjava šole o izvajanju koncepta 

učne težave v OŠ«; poleg omenjenega se s pravilnikom določajo tudi podlage za 

usmeritev, na osnovi katerih se pripravi strokovno mnenje in predlaga usmeritev OPP v 

ustrezen program vzgoje in izobraževanja, kjer so upoštevane otrokove posebnosti, 

značilnosti in potrebe. 

- Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s PP (2013), ki s 1. členom 

določa obseg, način in pogoje za izvajanje dodatne strokovne pomoči ter kriterije za 

dodelitev fizične pomoči otrok s PP;  

- Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu 

(2012). 

ZOUPP-1 (2011) omogoča otrokom s PP usmeritev v različne programe vzgoje in 

izobraževanja, prehajanje med programi, uvaja aktivnejšo vlogo pedagoškega delavca, pripravo 

individualiziranega programa za vsakega posameznega otroka s PP  ter staršem otrok s PP 

omogoča aktivno vključitev v samem  postopku usmerjanja.  

Postopek usmerjanja se začne s pisno zahtevo starša oz. zakonitega zastopnika otroka ali 

starejše osebe (mladostnik nad 15 let lahko vlogo odda sam) ali vzgojno izobraževalnega 

zavoda, ki se vloži pri pristojni območni enoti Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, pristojni 

glede na stalno prebivališče otroka s PP. Poleg pisne zahteve je treba priložiti vso razpoložljivo 

strokovno dokumentacijo, ki zadeva otroka s PP in poročilo vrtca o otroku (ZUOPP-1, 2011; 

Vovk-Ornik, 2010). Strokovno dokumentacijo sestavlja tudi zapis pogovora z otrokom o 

postopku usmerjanja (izjemoma se ta del izpusti zaradi otrokove starosti ali sposobnosti 

razumevanja okoliščin), ki ga opravi strokovna služba v vzgojno-izobraževalni ustanovi, ki jo 

otrok obiskuje. Kadar vlogo za uvedbo postopka poda vrtec (vlogo lahko odda le, kadar se 

oceni, da zavod, kamor je otrok trenutno vključen, ne ustreza določenim zahtevam in otrok ne 

more doseči minimalnih standardov znanja), morajo le-to v roke dobiti starši oz. zakoniti 

zastopniki otroka, ki dajo s podpisom na zahtevi za uvedbo postopka soglasje za pridobivanje 

psihološke in medicinske dokumentacije, obenem pa je podpis dokaz, da so bili obveščeni o 

postopku usmerjanja (Vovk-Ornik, 2010). Zavod Republike Slovenije za šolstvo poda predlog 

za uvedbo postopka in izda odločbo o usmerjanju ali pa ugotovi, da usmeritev ni potrebna (Bela 

knjiga, 2011; Nemec Krajnc, 2011). Kam se bo otrok usmeril, je odvisno od strokovnega 

mnenja komisije, ki določi program vzgoje in izobraževanja in obseg ter način izvajanja 

dodatne strokovne pomoči (Kobal Grum idr. 2009). »V strokovnem mnenju se določi vrsto in 
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stopnjo primanjkljaja, ovire oz. motnje ter se na podlagi ugotovljenih vzgojno-izobraževalnih 

potreb otroka poda predlog za njegovo usmeritev v ustrezen vzgojno-izobraževalni program«. 

Strokovno mnenje zajema tudi »elemente, na podlagi katerih se uveljavljajo pravice«, določene 

s strani drugih predpisov. Ko imajo vlagatelji v rokah strokovno mnenje za uvedbo postopka in 

izbran vzgojno-izobraževalni zavod, kamor naj bi vključili svoje otroka, lahko v roku 15 dni 

vložijo pripombo, na podlagi katere lahko Zavod Republike Slovenije za šolstvo od strokovne 

komisije zahteva dopolnitev strokovnega mnenja in dodatno obrazložitev ugotovitev. Lahko pa 

se zgodi, da je potrebna ponovna obravnava otroka s PP in določitev nove odločbe o usmeritvi 

(ZUOPP-1, 2011). Vlagatelj lahko zahtevo za začetek postopka o usmeritvi kadarkoli umakne 

(med postopkom na prvi stopnji do vročitve odločbe ali v času pritožbenega roka ali med 

postopkom na drugi stopnji), saj lahko ugotovi, da otrok odločbe o usmeritvi ne potrebuje več 

(ZUOPP-1, 2011). Zahteva se lahko umakne ali pisno ali z ustno izjavo pri organu, ki vodi 

postopek. Komisija za usmerjanje otrok s PP izda novo mnenje, na podlagi slednjega pa 

svetovalec, ki vodi postopek usmerjanja, izda odločbo o usmeritvi. Vlagatelji lahko zahtevo za 

uvedbo postopka usmerjanja vložijo pred vpisom v vrtec ali kadarkoli kasneje, le da otrok 

obiskuje program (Vovk-Ornik, 2015,b). 

Naloga Zavoda Republike Slovenije za šolstvo je, da pred izdajo odločbe preveri ustreznost 

vzgojno-izobraževalnega zavoda, kamor se bo vključil posamezni otrok, saj mora zavod 

izpolnjevati pogoje za sprejem in izvajanje ukrepov, povezanih s PP otroka. (ZUOPP-1, 2011). 

Zakon o usmerjanju otrok s PP z odločbo določa o (ZUOPP-1, 2011, 30. člen): 

- »vzgojno-izobraževalnih potrebah otroka, 

- programu vzgoje in izobraževanja, v katerega se otrok usmerja, 

- vzgojno-izobraževalnem zavodu, v katerega se bo otrok vključil, 

- datumu vključitve v program ali vzgojno-izobraževalni zavod, 

- obsegu, obliki ter izvajalcu posamezne oblike dodatne strokovne pomoči, 

- pripomočkih, prostoru in opremi ter drugih pogojih, ki morajo biti zagotovljeni za 

vzgojo in izobraževanje, 

- začasnem ali stalnem spremljevalcu, 

- roku preverjanja ustreznosti usmeritve, 

- pravicah, za katere tako določa poseben zakon«. 
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Vrtec izvaja ob rednem programu tudi program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo ter prilagojen program. Zakon o usmerjanju otrok s PP določa prehajanje med 

programi, izvajanje teh pa ni pogosto. Na ravni vrtcev je Slovenija znotraj vzgojno-

izobraževalnega sistema zagotovila delno individualizacijo izvajanja in dodatne strokovne 

pomoči ter prilagojene programe za vrtce (Bela knjiga, 2011). 

Predšolsko obdobje je občutljivo obdobje, kjer lahko na otrokov razvoj poleg primanjkljajev, 

motenj in ovir vplivajo tudi različni ekonomski in socialni dejavniki. Veliko vlogo ima 

predšolska vzgoja, ki otrokom pomaga pri odpravljanju vzgojno-izobraževalnih vrzeli in z 

izvajanjem intervencijskih programov takoj po odkritju učinkovito vpliva na otrokove 

primanjkljaje ali odklonsko vedenje (Globačnik, 2012). 

Pri usmeritvi otrok s PP se srečamo tudi z dilemami o ustreznosti le-te. Eden izmed razlogov 

neustrezne usmeritve otrok je lahko pritisk s strani staršev in drugih, zato ima komisija za 

usmerjanje otrok s PP zahtevno nalogo, da uskladi zakonska določila in potrebe konkretnega 

otroka, obenem pa ne zanemari želje staršev in vzgojno-izobraževalne ustanove (Opara idr., 

2010). Pomanjkljivosti najdemo že v zgodnji obravnavi, kjer pride do težav že na samem 

začetku – spremljanje otroka in družine z določeno razvojno motnjo ni sistemsko opredeljeno, 

starši pa obiskujejo različne specialiste v različnih krajih. Prav tako je pomanjkljivost v 

razvojnih oddelkih, saj so lahko zelo odročni in jih otroci ne morejo obiskovati, zato je zelo 

opazna regijska raznolikost. Velikokrat se zgodi, da so prav starši, vzgojitelji, prijatelji ali 

znanci tisti, ki sami iščejo vzroke otrokovih primanjkljajev, posebnosti ali motenj in zaradi 

katerih se zgodnja obravnava sploh začne (med prve sodijo tudi pediatri, ki lahko opazijo 

odstopanja na rednih pregledih, posvetovalnicah). Prav tako so večkrat pod vprašajem ustrezna 

izobrazba usposobljenih izvajalcev dodatne strokovne pomoči, pogoji dela, pripomočki in 

prilagoditve posebnim potrebam otrok. Težave so toliko bolj izrazite, saj med razvojnimi 

ambulantami in centri za duševno zdravje ni timskega sodelovanja in je osebje (strokovnjaki) 

prepuščeno lastni angažiranosti, nesoglasja med strokovnjaki pa lahko škodijo otroku in so za 

družino preobremenjujoča.  Starši prehajajo od strokovnjaka do strokovnjaka, časovna obdobja 

med posameznimi obravnavami so velika, postopek usmerjanja pa lahko traja tudi več kot leto 

dni (Šoln Vrbinc idr., 2016).    

Pri usmeritvi otrok s PP bi morali stremeti k temu, da je v ospredju otrokova korist, zato je 

naloga strokovnih delavcev v vrtcih, svetovalcev za vodenje postopkov usmerjanja in članov 
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komisije za usmerjanje ta, da si ustvarijo celostno sliko o najboljših možnostih za otroka s PP. 

S celostno sliko o otroku bodo lahko predlagali primerne programe, s čimer bo zagotovljena 

največja »korist otroka« in s tem zagotavljanje enakih možnosti ob upoštevanju različnih potreb 

otrok (Javornik, 2003). 

Predšolske otroke s statusom otroka s ŠŠ pri nas usmerjajo in vključujejo v dva programa, ki 

sta zapisana v 5. členu Zakona za usmerjanje otrok s PP.  

5.2.1.1 Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in z dodatno 

strokovno pomočjo 

Ta program zajema najmanjšo stopnjo prilagajanja otrokom s PP, zato se tu uporablja splošni 

kurikulum za vrtce, kateremu se prilagodi izvajanje programa in zagotovi dodatna strokovna 

pomoč. Program je zasnovan po načelih enakih možnosti z upoštevanjem razlik med otroki. 

Ker je Kurikulum zasnovan operativno, razvojni koraki pa so zelo jasni in kontinuirani, se lahko 

prilagaja otrokom s PP (Opara, 2005). Program se v vrtcu organizira skupaj s programi za druge 

predšolske otroke, otrok s PP pa prejme dodatno pomoč v obliki treh ur (po navadi s specialnim 

pedagogom), kjer si razvija spretnosti, zmožnosti, ki mu povzročajo težave (Žerovnik, 2004). 

V program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo se 

v skladu s 5. členom Pravilnika o organizaciji (Uradni list RS, št. 88/2013) »usmerjajo otroci z 

lažjimi motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne 

funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani 

otroci, dolgotrajno bolni otroci in otroci z avtističnimi motnjami« (Murgel, 2014, str. 39).  

Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo se v 

vrtcih izvaja kot del Kurikuluma za vrtce (Vovk-Ornik, 2015b). »Program izvajajo javni vrtci, 

izjemoma pa tudi javni zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s PP, ki izvajajo ta program« 

(18. člen ZUOPP-1, v Murgel, 2014, str. 40). Kadar so otroci s PP vključeni v redne oddelke 

vrtca, govorimo o primeru dobre prakse v primeru, da je otrokom na ta način omogočen 

napredek in razvoj. Sobivanje v istem oddelku omogoča otrokom s PP razvoj potencialov in 

zmožnosti, obenem pa pri ostalih otrocih spodbuja možnost za razumevanje in spoštovanje 

drugačnosti. Otroci se bodo s svojimi vrstniki lažje socializirali in spoznali, da kljub 

primanjkljajem pripadajo družbeni skupnosti in so enakovredni (Nemec in Krajnc, 2011).  
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Izvajanje dodatne strokovne pomoči 

8. člen ZOUPP-1 določa, da se dodatna strokovna pomoč izvaja za otroke s PP, ki so usmerjeni 

v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.  

Tretji odstavek 6. člena Pravilnika o dodatni pomoči dodaja, da se lahko le-ta izvaja v obliki 

svetovalne storitve v obsegu največ dveh ur na teden. 

V programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo se 

izvaja tudi dodatna strokovna pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj, ki po 

prvem odstavku 5. člena Pravilnika o dodatni pomoči prav tako ne sme presegati obsega ur (2 

uri/teden) (Murgel, 2014). 

Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s PP (Ur. 1. RS, št. 88/2013) določa, 

da se dodatna strokovna pomoč za otroke s PP izvaja na tri načine: kot pomoč za premagovanje 

primanjkljajev, ovir ali motenj, kot svetovalna storitev ali pa kot učna pomoč. Maksimalno 

število ur dodatne strokovne pomoči je 5 ur na teden, od tega pa mora biti vsaj 1 ura svetovalne 

storitve. Svetovalno storitev, ki je namenjena otrokom, njihovim staršem, strokovnim 

delavcem, mentorjem, lahko poleg svetovalnih delavcev izvajajo tudi vzgojitelji predšolskih 

otrok. Svetovalna storitev se izvaja v okviru celostne obravnave otroka in se opredeli v 

individualiziranem programu (Vovk-Ornik, 2015b). Storitev zajema: »pomoč pri izdelavi 

individualiziranega programa, evalvacijo, svetovanje staršem, vzgojiteljem, otrokom, 

supervizijo, strokovno pomoč za predšolske otroke in poklicno usmerjanje« (Murgel, 2014, str. 

44). 

Dodatno strokovno pomoč izvajajo primerno usposobljeni strokovni delavci z namenom, da bi 

otrokom pomagali pri premagovanju primanjkljajev, ovir oz. motenj. Načeloma se dodatna 

strokovna pomoč izvaja tedensko, lahko pa se izvede tudi v strnjeni obliki in občasno. Otrok 

dobi 4 ure dodatne strokovne pomoči (ena ura predstavlja 45 minut), kjer sta lahko največ 2 uri 

kot svetovalna storitev, 2 uri pa kot dodatna strokovna pomoč. Število ur ne sme presegati 5 

ur/teden in se lahko za največ 3 ure na teden poveča slepim in slabovidnim otrokom ali otrokom 

z več motnjami.  Dodatna strokovna pomoč se izvaja v vrtcu v času otrokovega bivanja v njem. 

Starši oz. skrbniki otroka s PP imajo vpogled v razvoj, napredovanje, vključevanje svojega 

otroka preko svetovalne storitve, ki jo izvajajo svetovalni delavci javnega vrtca, šole ali javnega 

zavoda za vzgojo in izobraževanje otrok s PP, vzgojitelji predšolskih otrok, učitelji za dodatno 
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strokovno pomoč izven učne obveznosti in strokovni delavci v vzgojno-izobraževalnih zavodih, 

opredeljeni v 20. členu Zakona o usmerjanju otrok s PP (Uradni list RS, št. 85/11, 40/12 ZUJF 

in 90/12). Javni vrtci in javni vzgojno-izobraževalni zavodi zagotavljajo svetovalno storitev za 

predšolske otroke tudi pred uvedbo postopka za usmerjanje. Predlog poda zdravnik 

(Ministrstvo za zdravje), svetovalna storitev pa se izvaja v obsegu dveh ur mesečno (Pravilnik 

o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami, Uradni list RS, št. 

88/2013).  

Določene skupine otrok s PP potrebujejo stalnega ali začasnega spremljevalca, ki ga imenujemo 

»spremljevalec za fizično pomoč«. Včasih so spremljevalca dobili le težje in težko gibalno 

ovirani otroci, s spremembo zakonodaje in izjemami določenih v Kriterijih za opredelitev vrste 

in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s PP (veljajo od 1. 5. 2014) pa so do 

spremljevalca opravičeni tudi slepi otroci (najpogosteje le v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju, ne pa tudi v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom), začasnega 

spremljevalca pa lahko dobijo tudi dolgotrajno bolni otroci, slabovidni otroci in otroci z okvaro 

vidne funkcije, otroci z avtističnimi motnjami in otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 

(Vovk-Ornik, 2015b). 

Naloge javnih zavodov pri izvajanju strokovne pomoči otrokom s PP in njihovih staršev so: 

- »zagotavljanje razvoja strokovnega dela z otroki s PP (razvoj aplikativnih strategij dela, 

razvoj instrumentov in strokovnih podlag, metodoloških aparatov za pripravo 

individualiziranega programa, evalvacij in podobno), 

- svetovalne storitve kot oblika dodatne strokovne pomoči, 

- organizacijo in izvajanje dodatne strokovne pomoči v drugih vzgojno-izobraževalnih 

zavodih (mobilna služba), 

- organiziranje in izvajanje dela strokovnih komisij, 

- organiziranje in izvajanje nadaljnjega strokovnega izobraževanja, izpopolnjevanja 

strokovnih delavcev, 

- izposojo didaktičnih materialov in pripomočkov, učbenikov in strokovnih gradiv, 

organiziranje in izvajanje seminarjev za starše« (Murgel, 2014, str. 46). 
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5.2.1.2 Prilagojen program za predšolske otroke (v razvojnih vrtcih) 

»Po 6. členu Pravilnika o organizaciji (Uradni list RS, št. 88/2013) se v prilagojen program za 

predšolske otroke usmerijo otroci z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju, slepi 

in slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z 

govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno-ovirani otroci in otroci z avtističnimi motnjami« 

(Murgel, 2014, str. 39).  

Prilagojen program za predšolske otroke je namenjen predvsem otrokom, ki imajo izrazitejše 

posebne potrebe in so zahtevnejši, kar zadeva vzgojo in izobraževanje. V teh programih se za 

otroke pripravi poseben kurikulum, saj je splošen kurikulum po navadi prezahteven, prilagodijo 

se tudi cilji, standardi in vsebine. Otroci se usposabljajo za sodelovanje, verbalno komunikacijo, 

različne aktivnosti, razumevanje pravil in upoštevanje le-teh, naučijo pa se tudi skrbeti zase 

(Opara, 2005). 

»Predšolsko vzgojo po prilagojenih programih za predšolske otroke izvajajo javni vrtci v 

razvojnih oddelkih, javni vrtci oz. enote vrtcev, ki so ustanovljeni oz. organizirani za izvajanje 

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

socialnovarstveni zavodi« (18. člen ZUOPP-1, v Murgel, 2014, str. 40). Vsi vrtci nimajo v 

okviru rednih oddelkov razvojnih oddelkov, zato omenjen program izvajajo le določeni vrtci 

(Vovk-Ornik, 2015b). Prilagojeni programi potekajo v manjših skupinah, ki jih najdemo pod 

oznako razvojni oddelki, izvajajo pa jih le določeni vrtci po Sloveniji. Med razvojnim oddelkom 

in normalnim oddelkom vrtca poteka sodelovanje le pri posameznih dejavnostih, vzgojitelji pa 

morajo upoštevati načela integracije pri združevanju oddelkov otrok (Žerovnik, 2004). V 

razvojne oddelke se vključujejo »otroci z dolgotrajno boleznijo, ki imajo težje zdravstvene 

težave, in poleg posebne vzgojno-izobraževalne obravnave potrebujejo tudi terapevtsko in 

podporno zdravstveno oskrbo« (Opara idr., 2010, str. 71). V Sloveniji imamo zelo malo 

razvojnih oddelkov (Kranj, Ljubljana), kjer so zaposleni zdravstveni kadri (nevrofizioterapevt, 

delovni terapevt, logoped), zato so otroci vključeni v zavode na boljšem položaju, saj jim tu 

lahko nudijo celostno, timsko obravnavo. Razvojne oddelke ustanavljajo občine, kjer so pogoj 

za ustanovitev 3 otroci s PP. Opara idr. (2010) pravijo, da bi morala država poskrbeti za enotno 

mrežo in financiranje teh oddelkov, s čimer bi se zagotovila regionalna dostopnost in finančna 

enakopravnost do lokalne skupnosti.  
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5.3 CILJI IN NAČELA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

Vzgoja in izobraževanje otrok s PP temeljita na ciljih in načelih, ki jih določa Zakon o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/2011): 

- »zagotavljanje največje koristi otrok; 

- celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja; 

- enake možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok; 

- vključevanje staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov v postopek usmerjanja in 

oblike pomoči; 

- individualiziran pristop; 

- interdisciplinarnost; 

- ohranjanje ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega 

razvoja; 

- čimprejšnje usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraževanja; 

- takojšnje in kontinuirane podpore in strokovne pomoči v programih vzgoje in 

izobraževanja; 

- vertikalne prehodnosti in povezanosti programov; 

- organizacija vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja; 

- zagotavljanje ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka«.  

Za vzgojo predšolskih otrok s PP so pomembna vsa načela, ki so zapisana v Kurikulu za vrtce, 

poleg teh načel pa so pomembna tudi načela, ki jih najdemo v Navodilih h Kurikulu za vrtce v 

programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s PP (2003, str. 

5–6): 

- »načelo pravočasne usmeritve v ustrezen program predšolske vzgoje, ki zajema 

zgodnje odkrivanje, diagnosticiranje, usmerjanje in zagotavljanje ustreznega programa; 

- načelo interdisciplinarnosti, izvajano na ravni odkrivanja, diagnosticiranja, 

načrtovanja, izvajanja, spremljanja, na ravni vrednotenja in usmerjanja in na ravni 

povezovanja različnih znanstvenih in strokovnih spoznanj; 

- načelo integracije/inkluzije, kot splošno vrednost,  normalizacijo pogojev, kot 

drugačnost, ki je vsakdanjost, kot različne pravice za ustvarjanje enakih pogojev za 
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razvoj, kot skupno vzgojo v ustreznem okolju, skupini, programu ali delu programov 

in kot mentalno zdravje družine; 

- načelo individualizacije, ki mora biti upoštevano na ravni načrtovanja programa za 

posameznega otroka, na ravni izvajanja in sodelovanja s starši oz. družino in 

sodelovanja z različnimi strokovnjaki in ustanovami; 

- načelo celovitosti kot kompleksen pristop otroka, kot celovitost področij vzgoje in 

izobraževanja, kot celovitost okolja in celovitost tima strokovnjakov; 

- načelo kontinuiranosti programov na ravni fleksibilnosti programa in prehajanja med 

različnimi oblikami vzgoje in izobraževanja; 

- načelo timskega dela na ravni stalnega sodelovanja med strokovnimi in drugimi 

delavci, ki prihajajo neposredno ali posredno v stik z otrokom s PP«. 

5.3.1 VKLJUČEVANJE IN OBRAVNAVA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

Za predšolske otroke, otroke s PP, je zelo pomembna zgodnja obravnava, saj bo vključitev v 

oddelek lažja, program pa boljši, saj se bo za vsakega otroka s PP lahko pripravil 

individualiziran program. Tega pomagajo oblikovati tudi vzgojitelji, strokovni delavci vrtca, ki 

morajo delovati v timskem duhu in s skupnim ciljem.  

J. Murgel (2014, str. 50) navaja, da se lahko otroci s posebnimi potrebami, ki so vključeni v 

prilagojen program za predšolske otroke, »občasno vključujejo tudi v program za predšolske 

otroke«. ZUOPP-1 otrokom s posebnimi potrebami omogoča delno prehajanje med programi, 

kar pomeni, da se lahko otroci iz prilagojenega programa vključijo v redni program za 

predšolske otroke (prav tam). 

N. Vovk-Ornik (2015b) navaja, da je v Zakonu v vrtcih opredeljeno, da imajo otroci s PP 

prednost pri sprejemu v vrtec. 

Na področju vzgoje in izobraževanja so bile v okviru Evropske unije sprejete naslednje 

usmeritve: 

- vsakdo ima pravico do primernega načina izobraževanja in do možnosti, kot jih imajo 

drugi; 

- redni vrtci naj bi bili dostopni vsem otrokom; 
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- pri obravnavi otrok s PP se mora upoštevati  celoten razvoj posameznika, skupaj z njegovim 

socialnim položajem; 

- izhajati moramo iz otrokovih sposobnosti, želja, obenem pa ne smemo poudarjati njegovih 

primanjkljajev; 

- sestavni del programa izobraževanja na državni ravni s skupnimi učnimi vsebinami in 

skupno organiziranostjo naj bo izobraževanje otrok s PP; 

- vzgojitelji in učitelji potrebujejo za izvajanje programa dodatno znanje, ki ga uporabijo pri 

izvajanju programov za vse otroke; 

- dodatno pomoč naj bi v večji meri zagotovile šole; 

- o otrokovem obravnavanju in njegovem stanju morajo biti obveščeni starši oz. otrokovi 

zastopniki, ki jih obravnavamo kot enakovredne partnerje; 

- ne glede na to, v katero skupino je uvrščen otrok, morajo biti vzgojitelji (učitelji) in starši 

povezani ves čas; 

- ko spoznamo oz. predvidevamo, da se lahko pri otroku razvije posebna potreba, moramo 

takoj zagotoviti zgodnjo obravnavo otroka, katere cilj je, da se otrok vključi v običajno 

šolo; 

- cilj vseh oblik izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami je zaposlitev, 

do katere pridemo preko povezanih oblik in stalnega sistema med različnimi stopnjami 

izobraževanja (Vodnik po pravicah invalidov, 2003, v Lebarič, 2006, str.8). 

 Zgodnja obravnava 

»Predšolska vzgoja pomembno pripomore k odpravljanju vzgojnih in izobraževalnih vrzeli. 

Dokazano je, da so najučinkovitejši intervencijski programi v predšolskem obdobju tisti, ki se 

izvajajo takoj po odkritju primanjkljajev ali odklonskega vedenja pri otroku in so usmerjeni na 

družino z otrokom s PP« (Globačnik, 2012, str. 11). Zgodnja obravnava je temelj, ki vodi k 

inkluzivnemu izobraževanju. 

Pri nas zaenkrat še nimamo posebne zakonske podlage, s katero bi urejali zgodnjo obravnavo 

predšolskih otrok s PP, se pa za dosledno zagotavljanje zgodnje obravnave izvajajo dejavnosti 

nevladnih organizacij, med katerimi najpogosteje zasledimo Zvezo društev za cerebralno 

paralizo Slovenije (Sonček), Zvezo društev za pomoč ljudem z motnjo v duševnem razvoju 

Slovenije (Sožitje) in Zvezo slepih in slabovidnih Slovenije (Globačnik, 2012). Izhodišča za 

pripravo koncepta zgodnje obravnave pri nas v Sloveniji so zapisana v naslednjih zakonskih 
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podlagah: »Konvencija ZN o otrokovih pravicah, Konvencija ZN o pravicah oseb z motnjami 

oz. Konvencija o pravicah invalidov, Dokument zasedanja Generalne skupščine ZN »Svet po 

meri otrok« (2002), Deklaracija o človekovih pravicah, Ustava Republike Slovenije, Zakon o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Mednarodna 

klasifikacija okvar, invalidnosti in oviranosti Svetovne zdravstvene organizacije, Zakon o 

delovnih razmerjih, Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Ur. l. RS, 

št. 41/1983) in Zakon o socialnem varstvu« (Šoln Vrbinc idr., 2016, str. 38). 

V Sloveniji otroka takoj po rojstvu pregleda pediater, ki ga nadaljnjo spremlja tudi pri 

sistematskih pregledih. Otroke s PP obravnavajo v okviru zdravstvenega sistema v zdravstvenih 

domovih, pod okriljem dispanzerjev za mentalno zdravje oz. razvojnih ambulant, kjer ima 

vodilno vlogo pediater s pridobljenim znanjem iz otroške in razvojne nevrologije (Globačnik, 

2012). Preventivni pregledi se pri nas izvajajo v okviru osnovnega zdravstvenega varstva, kjer 

se spremlja splošno zdravstveno stanje in ocenjuje dejavnike tveganja za razvoj določene 

patologije. Novorojenčki in dojenčki so do svojega 18. meseca starosti obravnavani v 

»posvetovalnicah«, kje delujeta pediater in medicinska sestra, spremlja pa se otrokov telesni, 

psihični, socialni in čustveni razvoj. Otrokov razvoj se oceni na podlagi Denverjevega testa, 

otroci pa se po potrebi usmerijo v razvojne ambulante, kjer se spremlja razvoj otrok z ob 

porodnimi dejavniki ter nudi zgodnja obravnava otrokom z motnjami v razvoju. V nekaterih 

primerih se primanjkljaji lahko nadomestijo, medtem ko so zaradi primanjkljajev določeni 

otroci potrebni pomoči skozi vse življenje. Nacionalni inštitut za zdravje navaja najpogostejše 

motnje, ki jih zasledimo v predšolskem obdobju: motnje izražanja, spanja, tesnoba in strah, 

težave s hranjenjem, samotolažilne navade in pervazivne razvojne motnje (Šoln Vrbinc idr., 

2016).  

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS (2011) navaja, da v Sloveniji ni ustreznega in 

celostnega sistema zgodnje obravnave, ki bi zajel vse skupine otrok s posebnimi potrebami, je 

pa ta utemeljena v sodobnih konceptih otroštva, kjer so posebej izpostavljene hitre in 

kakovostne spremembe v razvoju. Zgodnjo obravnavo priporočajo tudi priporočila Evropske 

agencije za razvoj in izobraževanje na področju posebnih potreb, kjer imajo določene države 

(Velika Britanija, Finska, Avstrija) že razvit koncept zgodnje obravnave, zato je vzrokov za 

razvoj zgodnje obravnave tudi pri nas več (Šoln Vrbinc idr., 2016): 
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- malčki in otroci imajo glede na svoje posebne vzgojno-izobraževalne potrebe pravico 

do celostnega pristopa zgodnje pomoči, ki jim v njihovih prvih letih otroštva omogoča, 

da si od različnih strokovnjakov pridobijo najbolj ustrezno strokovno pomoč; 

- zgodnja obravnava se mora osredotočati na družino in ne le na posameznega otroka, 

omogočena pa jim bi morala biti individualizirana storitev, inkluzivni program, 

integrirana terapija in razne storitve v lokalni skupnosti;  

- pomemben je hiter odziv na posebne potrebe otrok, kjer so otroci deležni pravice do 

dodatne strokovne pomoči (2 uri na teden) vse od začetka do zaključka postopka 

usmerjanja otrok.  

Koncept zgodnje obravnave, ki se pripravlja za naš sistem, zajema standarde, ki temeljijo na 

petih principih in so v skladu z Evropsko agencijo za razvoj izobraževanja na področju posebnih 

potreb (Šoln Vrbinc idr., 2016): 

- Princip celovitosti – omogoča različne vrste obravnav in diagnostiko zgodaj v otroštvu, 

ob tem pa upošteva otrokov celostni razvoj in okoljske dejavnike; 

- Princip usmerjenosti v družino – zgodnja obravnava poteka v otrokovem primarnem 

okolju, saj je tako zagotovljen optimalen razvoj otroka, ki poteka med komunikacijo 

starš – otrok.  

- Princip dostopnosti, razpoložljivosti ter krajevne bližine – stalnost in enako dostopna 

zgodnja obravnava družini in otroku ne glede na kraj bivanja; 

- Cenovna dostopnost – brezplačne storitve vsem, ki to potrebujejo. 

- Raznolikost podpornih služb, interdisciplinarnost in razširjanje mreže pomoči – 

vključitev zdravstvenih, socialnih in vzgojno-izobraževalnih služb, zbliževanje služb in 

strokovnjakov (timsko sodelovanje), ter povezovanje neformalnih (sorodnikov, 

prijateljev) in formalnih (strokovnih služb, institucij ...) oblik mreže pomoči. 

Vzgoja in izobraževanje omogočata posamezniku kakovost njegovega življenja in sodelovanje 

na kulturnem področju, kjer lahko sodeluje in nekaj prispeva. Med dva pomembna cilja vzgoje 

in izobraževanja štejemo kakovostno življenje vsakega posameznika in največjo možnost 

samostojnosti vsakega posameznika, ki ju lahko dosežemo z zgodnjo obravnavo, pravočasno 

pomočjo in svetovanjem. Pomoč deluje po dveh sistemih, kjer na prvem mestu zajema 

obravnavo otrok s posebnimi potrebami, takoj za tem pa sodelovanje s starši, saj je otrokov 

uspeh v veliki meri odvisen od partnerskega odnosa med njim in straši (Novljan, 2004). O tem 

piše tudi B. Globačnik (2012, str. 23), ki pravi. da je »eden najpomembnejših dejavnikov 
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zgodnje obravnave ustvarjanje partnerstva med starši, strokovnjaki in otrokom«. »Zgodnja 

obravnava je celosten sistem specialno-pedagoških, psiholoških, medicinskih in socialnih 

postopkov za predšolske otroke s PP in njihove družine« (Novljan, 2004, str. 11). Ker pa je 

vsaka družina drugačna in ima vsak otrok drugačne potrebe, je treba tudi zgodnjo obravnavo 

prilagoditi posebnostim družine. »Temeljna ideja zgodnje obravnave je, da se oblikujejo 

ustrezne službe pomoči, ki so usposobljene omogočati družinam z rizičnimi otroki in otroki s 

PP lažji vstop v šolo« (Globačnik, 2012, str. 11). B. Globačnik pravi, da ima predšolska vzgoja 

velik vpliv pri odpravljanju vzgojnih in izobraževalnih vrzeli, ter da z zgodnjim odkritjem 

otrokovih primanjkljajev ali odklonskega vedenja zelo učinkovito vplivamo na socializacijo in 

vedenje otrok, obenem pa jim omogočamo enake možnosti (prav tam).  

»Cilj zgodnje obravnave je nuditi podporo in krepiti otroka, družino ter vse vključene službe« 

(Šoln Vrbinc idr., 2016, str. 1). 

Cilji zgodnjih obravnav so oblikovani predvsem v preventivne namene pred vstopom v šolo, 

otroku pa moramo omogočiti soodločanje o njegovem življenju v skladu z njegovimi 

zmožnostmi. Že v vrtcu je treba upoštevati načela vzgoje otrok s PP, ki zajemajo naslednja 

načela (Voroš, 2015): 

- pravočasna usmeritev v primeren program predšolske vzgoje, 

- interdisciplinarnost, 

- inkluzija, 

- individualizacija, 

- celovitosti in 

- kontinuiranost programov. 

Različni avtorji so enakega mnenja, da traja zgodnja obravnava od rojstva in vse do vstopa v 

šolo. L. Marjanovič Umek idr. (2009) deli zgodnjo obravnavo na tri obdobja, kjer kot prvo 

navaja prenatalno obdobje (spočetje – rojstvo), sledi obdobje dojenčka in malčka (rojstvo – 3 

leta) in zgodnje otroštvo (3–6 let) (Marjanovič Umek, 2009, v Globačnik, 2012). Zgodnja 

obravnava se začne na pobudo pediatrov na preventivnih pregledih ali staršev samih.  

V zgodnjo obravnavo so vključeni različni otroci, po mnenju Golin in Ducanis (1981, v 

Globačnik, 2012, str. 19) pa sta v zgodnjo obravnavo vključeni dve skupini otrok: 
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- »skupina rizičnih otrok, ki so mlajši od treh let in pri katerih predvidevamo, da bo prišlo 

do trajnega zaostanka na različnih področjih (kognitivnem, motoričnem, na področju 

komunikacije, čustvovanja) in 

- skupina otrok s primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami (invalidnosti), ki imajo 

primanjkljaj, ki ga lahko ugotovimo dokaj hitro. Primeri za to so okvare sluha, vida, 

motnja v duševnem razvoju, gibalna oviranost«. 

Medtem ko se v Evropi z zgodnjo obravnavo ukvarja nevladna organizacija Evropska agencija 

za izobraževanja na področju posebnih potreb, ki trdi, da se inkluzija začne že v vrtcu, pa je pri 

nas v Sloveniji stanje nekoliko drugačno, saj zgodnjo obravnavo ureja le Zakon o zdravstvenem 

varstvu, ki ne določa, kaj zajema obravnava, kako je organizirana in dostopna. Pomanjkljivosti 

zgodnje obravnave so zapisane v besedilu Zveze Sonček (2015, v (Šoln Vrbinc idr., 2016, str. 

1) in so naslednje: 

- »ni enakomerno porazdeljena, 

- ni dostopna vsem, ki bi jo potrebovali, 

- ni urejena v sistem«. 

Dejavnosti, ki so zasnovane na sistemski ravni in se izvajajo pri nas, so: razvojni oddelki v 

vrtcih, dodatna strokovna pomoč v rednih oddelkih vrtcev, spremljevalec za nekatere skupine 

otrok s PP, individualizirani program za otroke, razvojne ambulante in centri za duševno 

zdravje. V Mestni občini Ljubljana pa dodatno izvajajo še dodatno strokovno pomoč 1–2 uri 

pred izdajo odločbe (Šoln Vrbinc idr., 2016). 

 Individualiziran program 

Za otroka s PP, vključenega v vrtec (kasneje v osnovno šolo), moramo pripraviti 

individualiziran program, ki je v skladu z zakonodajo (Zakon o usmerjanju otrok s PP) (Voroš, 

2015). Pri oblikovanju programa pa moramo upoštevati otrokove zmožnosti, sposobnosti, 

interes otroka, otrokove intelektualne sposobnosti, govorni status, alternativno pismenost, 

psihofizične lastnosti, emocionalno in socialno zrelost ter njegova močna področja. Upoštevati 

moramo tudi dinamiko in značilnosti otrokove družine, kamor sodi družinska klima, 

pripravljenost na dodatno delo z otrokom, sodelovanje s šolo in drugimi institucijami, realna 

pričakovanja staršev, strpnost pri sprejemanju dejstev in tolerantnost (Ribnikar Kastelic in 

Levec, 1990). 
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»Individualiziran program je načrt individualizacije vzgojno-izobraževalnega in razvojno-

rehabilitacijskega dela posameznega otroka oziroma učenca.« (Bela knjiga, 2011, str. 294). N. 

S. Pulec Lah (2002, str. 196) pravi, da je »individualiziran program proces prilagajanja vzgojno-

izobraževalnega procesa otrokovim osebnim vzgojno-izobraževalnim potrebam, da bi jim 

omogočili optimalni razvoj«. 

Staršem in vzgojiteljem predstavlja osnovno vodilo pri zadovoljevanju posebnih potreb otroka, 

saj je prilagojen posamezniku in njegovim potrebam. Zanj je enako pomemben kot za 

vzgojitelje kurikulum za vrtce. Individualiziran program je za otroke s PP obvezen, obsegati pa 

mora prilagoditve, metode poučevanja, izhodiščno raven otrokovega funkcioniranja in 

prilagojene cilje (Bela knjiga, 2011). Individualiziran program je treba pripraviti najkasneje v 

30 dneh po vključitvi otroka s PP v zavod, izdela pa ga strokovna skupina, ki jo imenuje 

ravnatelj ustanove. Strokovno skupino sestavljajo strokovni delavci vrtca, šole ali zavoda, starši 

otroka s PP in tisti, ki bodo na kakršen koli način vključeni pri izvajanju vzgojno-

izobraževalnega programa (Nemec in Krajnc, 2011). Oblika individualiziranega programa ni 

predpisana, vsebovati pa mora vse bistvene elemente:  

- ime in priimek otroka, naslov,  

- rojstne podatke,  

- vrtec ki ga obiskuje,  

- datum sestavljanja individualiziranega programa, 

- člane, ki so izdelali individualiziran program, 

- datum sprejema individualiziranega programa, 

- globalno oceno okolja in delovanja otroka, 

- pregled nalog in obveznosti programa na koncu šolskega leta s predstavljeno realizacijo 

in napredkom, 

- predlog individualiziranega programa za naslednje šolsko leto, ki se izdela na temelju 

evalvacije individualiziranega programa zaključenega šolskega leta (Galeša, 1995). 

Individualiziran program se lahko glede na napredek in razvoj otroka s PP med šolskim letom 

spreminja in prilagaja, naloga strokovne skupine pa je, da ob koncu šolskega leta preveri 

ustreznost programa in ga po potrebi za prihodnje šolsko leto spremeni (Nemec in Krajnc, 

2011). 
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V skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s PP (Uradni list RS, št. 58/2011) se v 

individualiziranem programu določijo: 

- »cilji in oblike dela na posameznikovih vzgojno-izobraževalnih področjih; 

- strategije vključevanja otrok s posebnimi potrebami v skupino; 

- potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju standardov in 

napredovanju; 

- uporaba prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije; 

- izvajanje fizične pomoči; 

- izvajanje tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku; 

- prehajanje med programi ter potrebna prilagoditev pri organizaciji; 

- veščine za čim večjo samostojnost v življenju (prilagoditvene spretnosti) in načrt 

vključitve v zaposlitev«.  

 Timsko delo 

Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev imajo eno najodgovornejših vlog v vrtcu, saj s timskim 

delom sodelujejo pri skoraj vseh nalogah pri delu z otroki s PP (Dodatek h Kurikulumu, 2003). 

Med osnovnimi načeli zgodnje obravnave ima velik pomen timsko delo, ki se ga je treba učiti, 

znanje pa nadgrajevati. Timsko delo je »oblika dela, v katerem si multidisciplinarna skupina 

najprej izmenjuje informacije, ki jih nato usklajuje« (Golin in Ducanis, 1981, v Globačnik,  

2012). Da bo timsko delo kakovostno, pa mora temeljiti na transdisciplinarnemu pristopu med 

strokovnjaki in straši ter vključevati oblike svetovanja in sodelovanja (Schmidt, 2001). Prav 

tako pa je za dobro timsko delo potreben čas in usklajenost glede ciljev in načel med člani tima. 

Za oblikovanje skupine potrebujemo osebo, ki bo nosilka obravnave, in pripravljenost na stalno 

strokovno izpopolnjevanje vseh vključenih (Globačnik, 2012).  

Vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in drugi strokovni delavci morajo med seboj dobro timsko 

sodelovati, zavedati pa se moramo, da imajo člani tima različna pedagoško-psihološka znanja, 

različno stopnjo strokovne usposobljenosti, različne sposobnosti, osebnostne lastnosti, interese, 

želje po profesionalni rasti in motivacijo za skupno sodelovanje. M. Novak (2005) pravi, da bo 

uspešno le tisto timsko delo, kjer bodo udeleženci tima izkoristili svoje spretnosti in 

sposobnosti, svoje delo pa bodo samoevalvirali. 
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6 VLOGA VZGOJITELJA PRI DELU Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI 

Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev morajo imeti poklicno in osebno odgovornost pri delu z 

otroki s PP, sodelovati pa morajo s starši in strokovnjaki iz različnih področij. Ker so z otroki s 

PP v vsakodnevnem stiku, otroci pa so vključeni v vsa področja, potrebujejo strokovni delavci 

ogromno znanj, izkušenj, osebne angažiranosti in strokovno podporo s strani specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov/defektologov in ostalih strokovnjakov, ki so v stiku z otrokom s 

PP, prav tako pa morajo sodelovati z zunanjimi sodelavci, svetovalnimi službami vrtca in 

vodstvom. Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev dajejo ostalim otrokom zgled in nanje vplivajo 

tako, da ustvarijo pozitivno klimo v oddelku, kamor bo vključen otrok s PP (Navodila h 

Kurikulu za vrtce, 2003).  

Otroci s PP, ki so vključeni v redne oddelke vrtca, preživijo veliko časa brez dodatne strokovne 

pomoči, zato je pomembno, da so vzgojitelji dobro strokovno usposobljeni za delo z otroki s 

PP ter da imajo osnovna splošna pedagoška znanja in strategije ter določena osnovna specifična 

znanja, ki zadevajo delo z otroki s PP (strokovnemu delavcu omogočajo razumevanje 

primanjkljajev in seznanitev s pomembnimi načeli in oblikami prilagoditev tem otrokom) 

(Košir, 2008). 

Kadar je v vrtec vključen otrok s PP, se v sklopu strokovne skupine vrtca, ki je pomembna za 

oblikovanje individualiziranega programa, v sodelovanju s strokovnjaki (so timski sodelavci 

vzgojitelju, ki mu pomagajo in svetujejo pri delu z otroki s PP) in z otrokovimi starši večkrat 

letno preveri ustreznost odločbe, programa, kamor je otrok usmerjen. Zelo pomembno vlogo 

ima odkrit pogovor, kjer morajo vzgojitelji staršem poročati o otrokovem napredku oz. ne 

napredku. Vzgojitelj ima z otrokom veliko neposrednega stika, zato ga lahko opazuje v 

različnih situacijah, si o njem ustvari mnenje, za komisijo pa pripravi zapis poročila. Otrok bo 

uspešno usmerjen takrat, ko bodo člani komisije večkrat prišli v vrtec, si vzeli čas in opazovali 

otroka v nepredvidljivih situacijah in se pogovarjali s tistimi, ki z otrokom neposredno delajo – 

sem sodijo tudi vzgojitelji (Hleb, 2006).  

Stepančič (2006) pravi, da si mora vsak strokovni delavec, ki dela z otrokom s PP, vzeti čas za 

spoznavanje in opazovanje otroka, saj ljudje preveč radi posplošujemo in pozabljamo, da je 

vsak otrok individuum. Opazovati moramo otroka, skupino, sebe in širšo okolico. Ko to fazo 
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dobro spoznamo, pa je čas, da si zastavimo kratkoročne cilje in strategije ter v oddelku 

vzpostavimo dobro klimo. Prostor v oddelku organiziramo in prilagodimo potrebam otrok v 

oddelku, upoštevamo pa posebnosti otrok s PP, ki so bolj izrazite. Pomembno je, da se vsak 

vzgojitelj zaveda svoje vloge ter da išče nove poti, ki omogočajo napredovanje. Da lahko 

najdemo rešitve, moramo najprej poiskati vzroke, tu pa je potreben proces. Svoja pričakovanja 

in predvidevanja moramo potisniti na stran – otrok potrebuje priložnost (Stepančič, 2006).  

Naloga vzgojitelja je, da pri svojem delu z otroki s PP nima predsodkov, saj otroci to zelo dobro 

začutijo, opazijo, in posledično sami diskriminirajo drugačnega od sebe (Zavašnik, v Otroci s 

posebnimi potrebami, 2006). Uspešen vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja potrebujeta za dobro 

delo z otrokom s posebnimi potrebami dodatna znanja, ki se nanašajo na: 

- »značilnosti posamezne skupine otrok s PP, 

- značilnosti družin z otrokom s PP, 

- metode dela, značilne za posamezno skupino predšolskih otrok s PP, 

- timsko delo, 

- opazovanje otroka in spremljanje otrokovega napredka, 

- načrtovanje ciljev, 

- nove teoretične ugotovitve in praktične dosežke, 

- prilagajanja didaktičnih sredstev in 

- ustrezno uporabo tehničnih, ortopedskih in ortotičnih pripomočkov« (Navodila h 

kurikulu za vrtce, 2003, str. 11). 

Vzgojitelji se srečujejo z raznimi ovirami pri vključevanju oz. inkluziji otrok s PP. Te ovire so 

(Globačnik, 2012, str. 83): 

- »premalo kakovostnih preventivnih ukrepov ter omejena dostopnost in ustreznost služb 

za zgodnjo obravnavo; 

- nedostopnost in zagotovitev usposobljenih vzgojiteljev (učiteljev) in ostalih 

strokovnjakov; 

- prepričanje, da je inkluzija odvisna od »ko bo otrok pripravljen«; 

- negativni prizvok širše družbe do otroka s PP, kar povzroči stigmatizacijo, osamljenost 

in umikanje otroka s PP iz širše družbe; 

- prepričanje, da lahko le ustrezno usposobljeni vzgojitelji izvajajo učinkovito pomoč in 

nudijo podporo otrokom s PP«. 
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Strokovni delavci pa imajo pomembno vlogo tudi pri usmerjanju otrok s PP. N. Vovk-Ornik 

(2016, str. 143) navaja, da se je »vloga pedagoškega delavca v postopku usmerjanja spreminjala 

– od polnega sodelovanja enega vzgojitelja (vendar ne otrokovega vzgojitelja) kot stalnega 

člana KUOPP do vloge sodelujočega (otrokovega vzgojitelja) le na podlagi pobude članov 

KUOPP in ob njihovem predhodnem povabilu, do posredne vloge, ko se mora obvezno 

pridobiti pisno ali ustno mnenje otrokovega vzgojitelja«.  

Pri nas so predšolski otroci vključeni v sistematske preglede, ki so poleg preventivnih cepljenj 

pomembni zaradi informacij o splošnem zdravstvenem stanju in psihosocialnem razvoju otroka. 

Izrednega pomena je, da znajo strokovni delavci v vrtcu prepoznati otrokova šibka področja, 

da jih lahko čim hitreje vključimo v proces usmerjanja otrok s PP. Ko se pri otroku prepoznajo 

primanjkljaji in motnje, sledi korak, kjer se za otroka pripravi načrt ustreznih strategij za 

premagovanje teh ovir, motenj in primanjkljajev. V sam postopek je treba vključiti strokovnjake 

z ustreznih področij medicine, mentalnega zdravja in izobraževanja, saj le s celostnim načinom 

obravnave otroka dosežemo želene rezultate. Pri vsem tem pa imajo pomembno vlogo starši 

otrok, saj otrok v družini pridobiva prve življenjske izkušnje, na katerih kasneje gradi svojo 

osebnost (Voroš, 2015).  

6.1 SODELOVANJE S STARŠI 

Ena izmed vzgojiteljevih nalog je tudi sodelovanje s starši, ki poteka na različne načine: 

sodelovanje s starši otroka s PP, sodelovanje s starši ostalih otrok v oddelku in sodelovanje s 

starši ostalih otrok iz vrtca. Pomembno je, da so vsi starši seznanjeni s pomenom in vrednostjo 

skupne vzgoje in izobraževanja otrok s PP, način, kako bodo seznanjeni, pa se od vrtca do vrtca 

razlikuje. Nekateri vrtci se predstavijo že v publikacijah, drugje se strokovni delavci, ki bodo 

sodelovali z otrokom s PP, predstavijo na uvodnih, roditeljskih sestankih. Vsi strokovni delavci 

(vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, defektologi in drugi) morajo imeti s starši otrok s PP 

korekten in strokoven odnos ter jih seznanjati z napredkom otroka in težavami, ki zadevajo 

njihovo področje. Staršem je treba znati prisluhniti, upoštevati njihove izkušnje iz vsakdanjega 

življenja ter sodelovati pri skupnih analizah, ki pripomorejo k napredku vzgoje in izobraževanja 

otrok s PP (Navodila h Kurikulu za vrtce, 2003). Pomembna oblika sodelovanja s starši je 

načrtovanje, izvajanje in evalviranje individualiziranih programov, kjer so starši pomembni 
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člani tima, ki se zavzema za uspešen celostni napredek otroka. Vzgojitelji se s starši dogovorijo 

za termine srečanj, vloge in naloge pri individualiziranem programu (Kolenec in Kajfež, 2014).   

Starši lahko dobijo različne informacije in napotke pri Zvezi društev za pomoč osebam z 

motnjami v duševnem razvoju Slovenije, Zvezi društev Sonček, Zvezi slepih in slabovidnih 

Slovenije, Zvezi gluhih in naglušnih Slovenije, ki organizirajo različne oblike izobraževanj in 

srečanj. Sodelovanje s starši poteka v obliki informiranja, svetovanja in seznanitvijo otrokovega 

napredka, v veliki meri pa so starši odvisni od svoje iznajdljivosti, saj individualiziran program 

za starše ni uzakonjen, prav tako pa se pomoč staršem in dostopnost storitev razlikuje med 

mestom in podeželjem (Opara, idr., 2010).  

Dobri odnosi s starši so ključnega pomena pri dobrem počutju otrok v vrtcu in pripomorejo k 

uspešnejšemu napredovanju in odpravljanju morebitnih težav. Odnos strokovnih delavcev do 

staršev mora biti odprt, empatičen in brez obsojanja in iskanja krivca ob morebitnih konfliktnih 

okoliščinah (Kolenec in Kajfež, 2014). Ker se starši otrok s posebnimi otroki šele privajajo in 

učijo sprejemati svojega otroka z vsemi primanjkljaji, posebnostmi ali motnjami, jim je v veliko 

pomoč defektolog, ki starše aktivno vključuje v oblikovanje individualiziranega programa, k 

spremljanju otrokovega napredka ter jim svetuje, na kakšen način naj se lotijo dela z otrokom 

doma, kako naj odreagirajo pri nastalih ovirah, kaj lahko pričakujejo od otroka in od strokovnih 

delavcev. Bolj kot bodo starši informirani, lažje bodo opravljali svojo vlogo – starševstva, bolj 

pa bodo zaupali strokovnjakom – tudi vzgojiteljem (Navodila h Kurikulu za vrtce, 2003).  

V Navodilih h Kurikulu za vrtce (2003, str. 11) so zapisana priporočila za sodelovanje med 

vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev (ter ostalih strokovnjakov, ki obravnavajo otroka) in starši 

otrok s PP, kjer je naloga vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, da starše: 

- »seznanjajo o počutju in napredku otroka, ki ga opažajo ob različnih osebnih stikih, 

- seznanjajo z vsakimi napredkom in poudarjajo otrokove pozitivne lastnosti, 

- opozarjajo pred prekomernim učenjem otroka in jim svetujejo igre in dejavnosti, ki naj 

se jih otrok sam, s sorojenci in s starši igra doma, 

- svetujejo, da delajo z otrokom in ne namesto njega ter tako otroka vzpodbujajo k lastni 

aktivnosti, 

- spodbujajo, da otroku svet okoli njega opisujejo in mu ob tem tudi omogočajo, da ga 

spoznava z vsemi čutili, da hodijo na sprehode, se z njim veliko igrajo, mu berejo in 

pripovedujejo in ga vključujejo v domače zaposlitve kot druge otroke, 
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- spodbujajo k aktivnemu sodelovanju ter ustrezni komunikaciji z otrokom, 

- sodelujejo pri izobraževanju staršev otrok s PP«.  

»Sodelovanje s starši otrok s PP je dinamičen proces, iz katerega se lahko vsi člani učijo, 

predvsem pa zorijo drug ob drugem in ustvarjajo nove priložnosti za komplementarno 

sodelovanje« (M. Kolenec in Kajfež, 2014, str. 23). 
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7. REZILIENTNOST 

Rezilientnost se je začela raziskovati v drugi polovici 20. stoletja, ugotovljeno pa je bilo, da 

rezilientnost ni prirojena lastnost, temveč »splošen mehanizem, ki se vzpostavlja kot 

kompleksen, z značilnostmi posameznika in okolja opredeljen učno-odnosni proces, ki 

omogoča življenjsko prožnost in odpornost v tveganih, stresnih oz. kriznih situacijah, spodbuja 

k čimprejšnji normalizaciji stanja in omogoča čim bolj učinkovit proces nadaljnjega razvoja 

(Grotberg, 2003, po Masten idr., 1990, v Kiswarday in Valenčič Zuljan, 2015, str.183–194).  

Rezilientnost je dinamičen proces, kjer se je posameznik v dalj časa trajajočih težkih in 

ogrožajočih okoliščinah zmožen uspešno prilagoditi (Masten idr., 1990, v Kiswarday, bd). 

Podobno kot Masten idr. opisuje rezilientnost tudi Hong (2012, v Kiswarday in Valenčič Zuljan, 

2015, str. 184), ki pravi, da je to »zmožnost uspešne prilagoditve ob izzivalnih okoliščinah«. 

Rezilientnost je po mnenju V. Kiswarday in Drljić (2015, str. 249) »zmožnost konstruktivnega 

odziva na naporne in težke situacije«. Od vzgojitelja se vedno pogosteje pričakuje, da je 

sposoben pri otrocih prepoznati različne potrebe ter jim ustrezno prilagodi naloge. Različne 

zahteve in pričakovanja so lahko za vzgojitelja stresna ter vplivajo na njegovo motiviranost, 

ustvarjalnost in samoučinkovitost. Motiviranost, ustvarjalnost in samoučinkovitost so 

pomembni dejavniki izgrajevanja rezilientnosti in so pomembni za uresničitev načel inkluzije.  

V učnem kontekstu je rezilientnost opredeljena kot: 

- »zmožnost učinkovitega učnega napredovanja kljub pogosteje prekinjenemu šolanju, 

neustreznemu poučevanju in vrzelim v znanju« (Waxman 2004, v Kiswarday, 2008); 

- »zmožnost učinkovitega vključevanja v pouk oziroma razredno skupnost ter 

prizadevanje za učno uspešnost kljub težavam in stresnim izkušnjam iz svojega 

vsakdanjega življenja« (Naglier in Le Buffe, 1999, v Kiswarday, 2008); 

- »zmožnost otroka (učenca), da se učinkovito spoprime z (učnimi) težavami, (učnim) 

neuspehom, (učnim) stresom in (učnimi) obremenitvami« (Martin in Marsh, 2003; 

Meltzer, 2004; Margalit in Idan, 2004; Henderson, 2007; Cefai, 2008, v Kiswarday, 

2008). 

Za rezilienten odziv posameznika ali skupine morata biti zagotovljena dva pogoja: 

- »izpostavljenost hudim ali dalj časa trajajočim težavam, stiskam, nevarnosti; 
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- pozitiven odziv oziroma uspešna prilagoditev v kontekstu težav (v smislu prilagoditve 

zunanjim okoliščinam in vzpostavitve posameznikove notranje integritete), ne da bi bil 

v tem bistveno ogrožen potek razvojnega napredovanja« (Luthar in Cicchetti, 2000, str. 

543; Masten in Obradović, 2006, str. 15, v Kiswarday, 2011, str. 157). 

Načela, ki spodbujajo razvoj rezilientnosti v okviru vzgoje in izobraževanja, so: 

- Iskreni in skrbni medsebojni odnosi, kjer so pedagoški delavci pripravljeni prisluhniti 

posameznikom, so dostopni in imajo razvito empatijo, so optimistični in razumevajoči 

ter verjamejo v otrokove potenciale, niso negativno usmerjeni, se zavedajo pomena 

prikritega kurikuluma in v oddelku ustvarjajo pozitivno klimo, pri otrocih in starših pa 

spodbujajo strpnost in tolerantnost (Benard, 1997; Howard in Johnson, 2000; 

Henderson, 2007, v Kiswarday, 2011). N. Henderson in Milstein (2003, str. 59–72, v 

Kiswarday, 2011, str. 162) opozarjata na pomen odnosov med vodstvom šole/vrtca in 

zaposlenimi, ki so ključni dejavniki za oblikovanje dobrih odnosov: »profesionalni in 

osebnostni razvoj zaposlenih, učinkovito, kompetentno in skrbno vodenje in upravljanje 

šola/vrtca, ugodni delovni pogoji in zdravstveni standardi, opažanje in priznanje dobre 

prakse in dosežkov, ki doprinesejo k večanju kakovosti šole/vrtca«.  

- Visoka pričakovanja in standardi znanja, kjer so med pomembnimi dejavniki, ki 

vplivajo na življenjsko odpornost in prožnost posameznika »znanja in spretnosti, 

kompetence, učna uspešnost in občutek lastne učinkovitosti« (Masten, 2008, Howard, 

Johnson, 2000, v Kiswarday, 2011, str. 162). Na omenjene dejavnike imajo vpliv 

inteligentnost, naravne sposobnosti posameznika in dejavniki iz okolja (odnos staršev 

do znanja, učenja, šole in učiteljev). Benard (1997, v Kiswarday, 2011, str. 162) navaja 

varovalne dejavnike, ki spodbujajo rezilientnost v domačem okolju: »stimulativno in 

podporno domače okolje, zaupanje staršev v sposobnosti in zmožnosti svojih otrok, 

zanimanje za njihovo učno delo, izogibanje podcenjevanju in zasmehovanju, ustrezno 

vzgojno ravnanje v primeru vedenjskih in razvojnih težav, ovir, motenj oz. 

primanjkljajev, strukturirano domače okolje, v katerem imajo otroci in mladostniki 

uravnotežene pravice in dolžnosti, v katerem je znanje vrednota in so otroci in 

mladostniki za učenje spodbujani in motivirani«. Vzgojitelji si morajo prizadevati, da v 

vrtcu ustvarijo čim bolj stimulativno okolje, kjer si bodo otroci lahko razvijali 

samozaupanje in samoučinkovitost, sami pa morajo biti strokovno usposobljeni in imeti 

možnost kontinuiranega profesionalnega razvoja ter skrb za spremljanje napredovanja 
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otrok. Višja kot so vzgojiteljeva/učiteljeva pričakovanja do otrok, boljša je njihova učna 

uspešnost (Margalit in Idan, 2004, v Kiswarday, 2011).  

- Zagotavljanje priložnosti za aktivno participacijo in soustvarjanje, kjer so otroci in 

mladostniki kot aktivni udeleženci procesa vzgoje in izobraževanja. Pozitiven učinek 

ima predvsem na otroke s PP, saj zaradi sodelovalnega učenja, kjer si razvijajo socialne 

in akademske spretnosti (dogovori, sodelovanje, soustvarjanje, spodbujanje, skupno 

reševanje problemov) in aktivne udeležbe, ne čutijo odtujenosti od ostalih otrok 

(Benard, 1997, Henderson, Miltein, 2003, Meichenbaum, 2008, v Kiswarday, 2011). 

Otroci in mladostniki sodelujejo pri oblikovanju načrta učenja, na razrednih sestankih 

skupno rešujejo razredne težave, so vključeni v proces ocenjevanja in postavljanja ciljev 

in sodelujejo kot soustvarjalci pri postavljanju mej in pravil. 

7.1 POMEN REZILIENTNOSTI ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI IN 

OSTALE OTROKE V SMERI INKLUZIJE 

K. Marshall (2001, str. 3, v Kiswarday, 2011, str. 157) pravi, da je paradigma rezilientnosti 

»osredotočena na spodbujanje in krepitev posameznika in njegovega okolja, da bi se v težavah 

lahko kar najbolje odzval, jih presegel in čim uspešneje sledil razvojnim izzivom in nalogam«. 

Pojavi se zaradi pomanjkanja dajanja poudarka na motnje, težave in primanjkljaje 

posameznikov, ki so vključeni v šolsko okolje. Strokovni delavci morajo znati prepoznati 

težave in potrebe posameznika ter razvijati njihove potenciale, ki mu bodo omogočili vključitev 

v družbo, učenje in delo. Vzgojno-izobraževalne ustanove se preveč ukvarjajo z napakami, 

težavami, problemi in primanjkljaji otrok, premalo pa se osredotočajo na otrokove zmožnosti 

in potenciale (Benard, 1997, v Kiswarday, 2011).  

Otroci s PP sodijo v skupino otrok, kjer je rezilientnost še posebej pomembna, saj se otroci 

večkrat znajdejo v položaju, ki vpliva na njihovo učno in socialno vključitev v vrtec in kasneje 

šolo. Kiswarday (2011) navaja, da si otroci ob pozitivni klimi razvijajo občutek pripadnosti, 

medsebojne povezanosti in komunikacije. Pridobivanje raznih izkušenj ima največji učinek 

prav v zgodnjem otroštvu, ko otroci pridobijo veščine in vrednote za vse življenje. Bolj kot so 

pri otrocih razviti gradniki rezilientnosti (otroci so bolj motivirani, večja je njihova učna 

uspešnost, izboljša se vedenje in bolj cenijo sebe), hitreje se bodo prilagodili spremembam v 

okolju, premagovali stresorje in se vključili v socialno okolje.  
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M. Kovač Šebart, Krek in Vogrinc (2006, v Kiswarday, 2011, str. 159) opisujejo, da temeljijo 

»strategije za spodbujanje rezilientnosti na procesih medsebojnega povezovanja in sodelovanja 

in ne zgolj na dejavnostih, vezanih na posameznika«. Strategije, umeščene v vzgojni koncept 

oddelka, vrtca ali šole se povezujejo s »sodobnimi, konstruktivističnimi oblikami poučevanja 

in učenja, s celostnim osebnostnim razvojem posameznika, z vzpostavljanjem in oblikovanjem 

kakovostnih medsebojnih odnosov in s krepitvijo povezovanja in dejavnega sodelovanja med 

družino, vrtcem/šolo in lokalno skupnostjo« (prav tam).  Kadar otrok nima podpore iz okolja, 

njegove izvorne težave pa se ne rešujejo, lahko nastopi nevarnost verižne reakcije dejavnikov 

tveganja, kjer se zaradi nereševanja primarnih težav kopičijo še dodatne, nove težave 

(Kiswarday, 2011).  

7.2 POMEN VZGOJITELJEVE REZILIENTNOSTI V OKVIRU 

PROFESIONALNEGA RAZVOJA  

Vloga vzgojitelja je iz leta v leto bolj kompleksna in bolj zahtevna, višajo pa se tudi 

pričakovanja družbe (Hargreaves, 2003, v Hargreaves in Fink, 2008, v Kiswarday in Valenčič 

Zuljan, 2015), kar vpliva na klimo institucije, ki lahko pedagoške delavce »privede do visokih 

in zelo različnih, pogosto med seboj nasprotujočih si interesov in zahtev« (Kiswarday in 

Valenčič Zuljan, 2015, str. 179). Strokovni delavci imajo vpliv na kakovost v vzgoji in 

izobraževanju, zaradi česar morajo biti ustrezno usposobljeni za opravljanje svojih poklicnih 

nalog. Rečemo lahko, da mora biti posameznik profesionalno kompetenten, to pa pomeni, da 

ima vzgojitelj »določene spretnosti, znanja in kvalifikacije, ki predstavljajo eno izmed ključnih 

sestavin njegovega profesionalnega ravnanja« (prav tam, str. 180).  

V vzgoji in izobraževanju pa predstavlja strokovnim delavcem vedno večji izziv vključevanje 

otrok s PP, ki jih je iz leta v leto več. Učitelji/vzgojitelji morajo pridobiti določene vrednote, s 

pomočjo katerih bo tveganje za izključenost otrok s PP minimalno. Te vrednote so (Profil 

inkluzivnih učiteljev, 2012, v Kiswarday in Valenčič Zuljan, 2015): 

- spoštovanje raznolikosti otrok, 

- pomoč vsem otrokom, 

- sodelovanje in skupinsko delo ter 

- kontinuiran osebni strokovni razvoj. 
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O razvoju vzgojiteljskih (učiteljskih) kompetenc, ki naj bi bile v medsebojnem ravnotežju, piše 

tudi Marentič Požarnik (2006, v Kiswarday in Valenčič Zuljan, 2015), ki kompetence deli na 

spoznavno (znanje, razumevanje), akcijsko (spretnosti v poklicu) in čustveno-motivacijsko 

komponento (stališča in vrednote). Poleg omenjenih komponent navaja naslednje kompetence, 

ki so pomembni kazalniki rezilientnosti individualnih (Benard, 2004, v Kiswarday in Valenčič 

Zuljan, 2015) in kontekstualnih dejavnikov (Henderson in Milstein, 2003, v Kiswarday in 

Valenčič Zuljan, 2015, str. 182): 

- »komunikacija in odnosi, 

- učinkovito poučevanje, 

- organizacija in vodenje, 

- sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem, 

- profesionalni razvoj«.  

Včasih so težave in probleme iskali v otrocih, odraz pa je bil viden tudi pri strokovnih delavcih, 

ki so pri otrocih opazili le njihove primanjkljaje. Danes pri otrocih iščemo njihove potenciale 

in skrbimo za razvoj njihove rezilientnosti (Benard, 1998, v Kiswarday in Valenčič Zuljan, 

2015). Da bodo vzgojitelji pri otrocih lahko razvijali rezilientnost, pa morajo biti rezilientni tudi 

sami. Kakovost strokovnih delavcev je eden izmed najpomembnejših dejavnikov vrtčevskega 

(»šolskega«) okolja, ki lahko vplivajo na otroke. Uspešnost otrok je v veliki meri odvisna od 

kakovostnega posredovanja znanja vzgojiteljev, ki lahko imajo na posameznika veliko večji in 

bolj pozitiven vpliv kot sama institucija, vodstvo ali finančno stanje družine  (Valenčič Zuljan, 

Kiswarday, 2015). Ker se v vzgoji in izobraževanju strokovni delavci nenehno srečujejo s 

spremembami, morajo biti za kakovostno opravljanje svojega dela pripravljeni na 

vseživljenjsko učenje in profesionalni razvoj. Pripravljenost na profesionalno učenje in 

medsebojno sodelovanje pa predstavlja »temelj za razvoj rezilientnosti posameznega učitelja in 

učiteljske skupnosti« (Kiswarday, Valenčič Zuljan, 2015, str. 190). Poklicna skupnost, ki je 

naklonjena medsebojnemu sodelovanju in učenju ter podpira strokovne delavce, je v razvoju 

rezilientnosti posameznika eden najmočnejših zaščitnih dejavnikov. Med pomembne zaščitne 

dejavnike sodi tudi delovno okolje, kjer se zaposleni spoštujejo, si zaupajo in se drug od 

drugega učijo (Valenčič Zuljan in Marentič Požarnik, 2014, v Kiswarday in Valenčič Zuljan, 

2015). Vsak posameznik s svojo odprtostjo in pripravljenostjo za sodelovanje in profesionalno 

delovanje v širši javnosti pomaga ustvariti sodelovalno kulturo institucije. Kultura sodelovanja 

in učenje drug od drugega pa je zelo pomembno za učitelja začetnika (Valenčič Zuljan, 
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Kiswarday, 2015), ki jo je treba začeti graditi pri študentih – bodočih učiteljih/vzgojiteljih. 

Študentje se soočijo s skupnim delom v obliki seminarskih nalog, skupne priprave na učno uro, 

analiziranju lastnih pojmovanj in ravnanj profesionalnega razvoja v praksi, pridobijo socialne 

spretnosti, sodelujejo z okoljem, posredujejo povratne informacije in analizirajo različne 

zbornične klime ... Na študente imajo v času študija vpliv rezilientni učitelji, ki morajo biti 

kompetentni za kakovostno vodenje visokošolskega pouka in opravljanje raziskovalnih in 

mentorskih dejavnosti. Pomembno je, da učitelji razumejo svojo poklicno vlogo, se zavedajo 

pomena profesionalnega razvoja in so s svojimi stališči in zgledom pripravljeni na medsebojno 

sodelovanje (Kiswarday in Valenčič Zuljan, 2015).  

Za vzgojitelje je prožnost pomembna iz štirih zornih kotov: 

- vzgojitelji bi morali biti sposobni oblikovati kakovostno učno okolje za dosego ciljev, 

ki jih zahteva družba; 

- prožnost lahko učinkovito razvijajo le z lastnim zgledom (Henderson in Milsteinu, 

2003, v Valenčič Zuljan in Kiswarday, 2015); 

- vzgojitelji (učitelji) se morajo soočiti s stresom in znati pravilno reagirati v 

nepredvidljivih in kritičnih situacijah (Hargreaves in Fink, 2006, v Valenčič Zuljan in 

Kiswarday, 2015); 

- Masten idr. (2008, v Valenčič Zuljan in Kiswarday, 2015) pravijo, da morajo strokovni 

delavci težiti k preprečevanju izgorevanja na delovnih mestih, v primerih, ko pa se le-ti 

soočijo s stresom, morajo imeti možnost, da si od stresnih situacijah hitro opomorejo.  

Rezilientnost nam pomaga pri preprečevanju vzgojiteljevega stresa in izgorelosti, zagotavlja 

kakovosten strokovni kader in postavlja vzor rezilientnosti pri otroku. M. Valečnič Zuljan in V. 

Kiswarday (2015, str. 12)  pravita, da je rezilienten učitelj  »usposobljen profesionalec, ki je 

zmožen oblikovati ustrezno učno okolje za optimalen izobraževalni in osebnostni razvoj vseh 

učencev ter si je sposoben skozi proces medsebojnega sovplivanja osebnih in socialnih vidikov 

oblikovati predelano podobo o sebi kot učitelju in o učiteljskem poklicu kot profesiji. Navedeno 

velja tudi za vzgojitelje. S tem lahko gradi lasten profesionalni razvoj in konstruktivno 

spreminja okolje (prav tam). 
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 Stres in poklicna izgorelost 

Muršak idr. (2011, v Slivar, 2003) navajajo, da je Huberman leta 1993 med prvimi opozarjal, 

da dodatna dela in daljše obremenitve negativno vplivajo na profesionalni razvoj. Posameznik 

se lahko tako sooči s stresom, ki ga občuti kot spremembo, zaradi katere se poruši njegovo 

notranje ravnotežje, vzpodbudijo pa se prilagoditveni potenciali (Selič, 1999, v Kovač, 2013). 

Lzarus (1996, v Kovač, 2013, str. 27) stres opredeljuje kot »interakcijo med posameznikom in 

njegovim okoljem, ki nastane kot posledica neravnotežja med zaznano zahtevo in 

posameznikovo sposobnostjo soočanja z zaznano zahtevo«.  

Na stres se ljudje različno odzivamo, kaj vse lahko povzroči stres, pa opisuje Battison (1999), 

ki ga deli v tri skupine. Meni, da na stres vplivajo pomembni življenjski dogodki posameznika, 

domače in pa širše okolje. Delovno okolje, ki sodi v širše okolje, povzroča stres na delovnem 

mestu, zato takšen stres imenujemo poklicni stres. Na poklicni stres po mnenju Sutherlanda in 

Cooperja (1988, v Kovač, 2013) vpliva več dejavnikov: 

- Notranji dejavniki, ki so povezani z izvajanjem nalog znotraj poklica, pogoji in časom 

dela (med najpogostejše stresorje štejemo neustrezno delovno okolje, izmensko delo, 

dolg delovnik, pomanjkanje zasebnosti, hrup, gnečo, pomanjkanje svetlobe, prepih, 

vibracije in temperaturna nihanja) (Kovač, 1975, v Slivar 2003; Sutherland, Cooper, 

1988; Burke, 1988). 

- Delovne navade, ki imajo pozitivne ali negativne vplive na počutje zaposlenih (dela je 

lahko občutno preveč ali premalo, delavniki so predolgi, nova IKT tehnologija, občutek 

nekompetentnosti itn.). 

- Vloga posameznika v organizaciji ima negativen vpliv, kadar pedagoški delavec nima 

jasnih informacij o delovnih nalogah in njegovi vlogi v sami organizaciji ali pa je teh 

informacij premalo. 

- Medsebojni odnosi vplivajo na počutje in sposobnost soočanja s stresom, te odnose pa 

posameznik vzpostavlja s svojimi družinskimi člani, prijatelji in sodelavci. Slabši kot 

so odnosi, težje se bo posameznik soočal s stresom. 

- Kariera posameznika lahko zaradi posledic stresa niha, saj v primeru prevelikega 

pričakovanja glede napredovanja, plač, avtonomije, varnosti zaposlitve pri pedagoškem 

delavcu povzroča izgubo samospoštovanja, pripadnosti in ima negativen vpliv na 

psihično in fizično počutje. 
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- Klima in struktura v organizaciji je sestavljena iz vrednot, prepričanj in pričakovanj, 

ki pedagoške delavce povezujejo v skupino, ki bo zmožna reševati probleme. Z 

možnostjo odločanja si bo posameznik dvignil samozavest in čutil večjo pripadnost 

organizaciji (Kovač, 1975). 

Izpostavljenost dolgotrajnemu stresu in pomanjkanju socialnih virov lahko pripelje do poklicne 

izgorelosti, ki jo Abel in Sewell (1999, v Pšeničny, 2006, str. 20) opredeljujeta kot »kronično 

stanje skrajne psihofizične in čustvene izčrpanosti«. Različni avtorji (Merentič Požarnik, 2000; 

Maslach in Jackson, 1981, 1986; Cherniss, 1980; Pines in Aronson, 1988, v Pšeničny, 2006) 

ugotavljajo, da je vzgojitelj zaradi preobremenjenosti dela izpostavljen kronični utrujenosti, 

katero povzroča dolgotrajen stres.  

Poklicno izgorelost lahko razdelimo na tri stopnje, ki jih je v svoji raziskavi predstavila 

Andreja Pšeničny (2006, str. 21): 

- Izčrpanost je začetna oblika izgorelosti in je storilnostno usmerjena. Posameznik ima 

občutek odgovornosti, anksioznosti in meni, da je nenadomestljiv, zato ga lahko privede 

do kronične utrujenosti. Posledice se lahko pojavijo v obliki bolečin, prebavnih težav, 

motnjah spanja, frustriranosti, pretirani skrbi za sočloveka, težavah v odnosu z drugimi. 

- Ujetost daje posamezniku občutek nemoči, krivde in jeze, zato se posledice večkrat 

pokažejo v menjavi delovnega mesta ali življenjskega okolja. Obdobje lahko traja tudi 

leto ali dve, poleg zgoraj navedenih posledic pa lahko ima posameznik tukaj tudi 

povišan krvni tlak, migrene, alergije, upad imunskega sistema ter potrebo po umiku iz 

okolja (življenjskega in delovnega). Na tej stopnji je večja nevarnost za samomorilnost, 

saj posameznik večkrat občuti bes, cinizem in grobost. 

- Sindrom adrenalne izgorelosti razdelimo na adrenalno izgorelost pred zlomom in 

adrenalno izgorelost po zlomu. Za prvo je značilno, da posameznik kljub vsem 

dejavnikom, ki smo jih našteli zgoraj, pri svojem delu vztraja, kar mu povzroča dodatne 

posledice (motnje spanja, nesposobnost odločanja in načrtovanja, depresija, žalost, 

jeza). Za drugo vrsto izgorelosti pa je značilna popolna izguba energije in motivacije. 

Ta doba lahko traja od dve do štiri ali celo do šest let, posameznik pa izgubi stik z 

notranjim svetom. Posledice so lahko vidne kot zloraba alkohola ali drugih substanc 

(Pšeničny, 2006).  
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Do poklicne izgorelosti lahko pride zaradi različnih dejavnikov, ki so po navadi: 

- osebni, kjer so v povprečju k izgorelosti bolj nagnjene ženske med 30 in 40-im letom 

starosti ter posamezniki s previsoko zastavljenimi cilj; 

- poklicni, kjer so glavni razlog za izgorelost delovna preobremenjenost, konfliktni 

odnosi, časovna stiska, nejasnost, stiki s težavnimi uporabniki …; 

- organizacijski, med katerimi so najpogostejši vzroki kvalitativne in kvantitativne 

zahteve dela, premalo avtonomije in premalo socialne opore, ki zmanjšuje učinkovitost 

celotne organizacije (Kovač, 2013). 

T. Devjak in A. Polak (2007, v Ivajnšič in Ivanuš Grmek, 2009, str. 109) navajata, da je treba 

spremembe v šolstvu uvajati »postopoma, v sistematično vodenem in spremljanjem procesu, ki 

poteka po določenih korakih«. Ali bo inovacija uspešna, je odvisno tudi od stališč pedagoških 

delavcev, njegovih pojmovanj, podpore, informiranosti in usposobljenosti posameznika za 

uvajanje novosti (Marentič Požarnik in Šteh, 2005, v Ivajnšič in Ivanuš Grmek, 2009). 

Pedagoški delavec ima nalogo, da pri otrocih spodbuja njihovo aktivno udeležbo in ustvarja 

interaktivno in konstruktivistično učno okolje, obenem pa mora znati uravnotežiti notranje in 

zunanje učne pogoje. Da bi zagotovil učno uspešnost in učinkovitost, mora svoje pedagoške 

pristope znati prilagoditi posameznikom in skupini ter jim nuditi pomoč v obliki podpore, ki 

otroke spodbuja k samostojnosti, odgovornosti in kompetentnosti (pomembna za iniciativnost, 

ustvarjalnost in učinkovitost posameznika) (Grotberg, 1997; Benard, 1998, v Kiswarday, 2011).  

V. Kiswarday (2012) je oblikovala model spodbujanja rezilientnosti v šolskem okolju, ki 

zajema devet sklopov dejavnikov na individualni in kontekstualni ravni: 

- »Vzgojiteljevo doživljanje institucionalne klime; 

- Prepričanje vzgojitelja o lastni učinkovitosti pri pedagoškem delu; 

- Samoocena kompetentnosti vzgojitelja za izbrane naloge s področja pedagoškega 

vodenja oddelka; 

- Vzgojiteljevo doživljanje organiziranosti in funkcionalnosti mreže pomoči otrokom in 

mladostnikom z različnimi težavami v ustanovi; 

- Vzgojiteljevo doživljanje kakovosti sodelovanja s starši; 

- Vzgojiteljeva naravnanost k načrtovanju v otroka usmerjene dejavnosti; 

- Spodbujanje razvoja življenjskih spretnosti pri otrocih in mladostnikih; 
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- Spodbujanje razvoja temeljnih vzgojnih vrednot pri otrocih in mladostnikih; 

- Značilnosti profesionalnega razvoja vzgojitelja« (Kiswarday, 2012).  

Zadnji sklop Modela spodbujanja rezilientnosti v pedagoškem (šolskem) okolju govori o 

stalnem izpopolnjevanju znanj v sodobni učeči se družbi in o vzgojiteljevem profesionalnem 

razvoju. Kadar so se pedagoški delavci pripravljeni izobraževati in skrbeti za svojo 

profesionalno rast, bodo lahko napredovali v smeri kritičnega, neodvisnega in odgovornega 

odločanja in ravnanja. Vse to pa prispeva k pristnemu posredovanju in zgledu rezilientnega 

vedenja otrokom (Henderson, 2007, v Kiswarday, 2013).  

Da bo vzgojitelj celostno vodil vzgojno-izobraževalni proces in spodbujal osebnostni razvoj 

otrok, je naloga družbe, da aktivno poskrbi za spodbujanje rezilientnosti in večje kohezivnosti 

v vzgoji in izobraževanju, za profesionalnost in družbeno prepoznavnost pomembnosti vloge 

vzgojiteljev (Kiswarday, 2011).  

Za rezilientnost strokovnega delavca je pomembno: 

- kako (učitelji) vzgojitelji zaznavajo in dojemajo dejavnost (pouk), znanje in lastno 

vlogo (Valenčič Zuljan, 2007; Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014, v Kiswarday 

in Valenčič Zuljan, 2015) ter kako vse to ozavestijo; 

- poznavanje značilnosti posameznih faz in dejavnikov profesionalnega razvoja; 

- da so vzgojitelji (učitelji) pripravljeni na profesionalno učenje in medsebojno 

sodelovanje in imajo podporo poklicne skupnosti; 

- rezilientno delovne okolje (dobra klima institucije), kjer se zaposleni spoštujejo, si 

zaupajo in so pripravljeni deliti izkušnje in znanja, obenem pa imajo podporo vodstva 

(Valenčič Zuljan in Marentič Požarnik, 2014, v Kiswarday in Valenčič Zuljan, 2015). 
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EMPIRIČNI DEL 

8. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN METODOLOGIJA 

Temeljni namen empiričnega dela je raziskati vzgojiteljevo presojo lastne usposobljenosti za 

delo z otroki s PP, saj je teh otrok v vrtcih iz leta v leto več, potrebna pa je profesionalnost tako 

pri prepoznavanju otrokovih posebnosti kot tudi pri ravnanju, zato je pomembno učenje 

vzgojiteljev in njihova usposobljenost za iskanje poti pri reševanju problemov, s katerimi se 

srečujejo.  

V okviru empirične raziskave želimo proučiti: 

- Kako vzgojitelji razumejo in doživljajo lastno vlogo pri delu z otrokom s PP in kako 

ocenjujejo lastno usposobljenost za delo z otroki s PP? 

Raziskati želimo, ali so vzgojitelji dovolj usposobljeni za delo z otroki s PP, s katerimi težavami 

se soočajo pri svojem delu in kako težave rešujejo.  

- Kako vzgojitelji ob delu z otroki s PP profesionalno rastejo? 

8.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Kvantitativni del: 

- Kako vzgojitelji razumejo/pojmujejo svojo vlogo pri delu z otroki s posebnimi potrebami?  

- Kako vzgojitelji ocenjujejo lastno usposobljenost za delo z otroki s posebnimi potrebami? 

- Kaj vzgojitelji naredijo za svojo profesionalno rast na tem področju?   

- Ali se vzgojitelji z različnimi leti delovne dobe, različnimi izkušnjami z otroki s posebnimi 

potrebami, zadovoljstvom v poklicu, nazivom statistično pomembno razlikujejo v 

pojmovanju vzgojiteljevega dela z otroki s posebnimi potrebami? 

- Ali se vzgojitelji z različnimi leti delovne dobe, različnimi izkušnjami z otroki s posebnimi 

potrebami, zadovoljstvom v poklicu, nazivom statistično pomembno razlikujejo v oceni 

lastne usposobljenosti za delo z otroki s posebnimi potrebami? 
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Kvalitativni del: 

- Kako vzgojitelji opredeljujejo svoje učenje in profesionalni razvoj ob delu z otroki s 

posebnimi potrebami? 

- Kateri dejavniki vplivajo na vzgojiteljevo učenje in profesionalni razvoj ob delu z otroki s 

posebnimi potrebami?  

8.2 RAZISKOVALNE METODE  

Raziskovalna naloga temelji na deskriptivni in kavzalno-neeksperimentalni metodi 

pedagoškega raziskovanja. Raziskava bo izvedena v skladu s kvantitativno in kvalitativno 

raziskovalno paradigmo. 

8.3 OPIS VZORCA 

Vzorec je zajemal 100 vzgojiteljev, ki smo jim anketne vprašalnike razdelili priložnostno. V 

vzorcu je sodelovalo 57 % vzgojiteljev, ki imajo doseženo visoko ali univerzitetno stopnjo 

izobrazbe, 87 % jih je zaposlenih na delovnem mestu vzgojitelj/-ica predšolskih otrok, največ 

anketiranih vzgojiteljev je v vzgoji in izobraževanju zaposlenih več kot 20 let – 33 %, kar 89 

% anketiranih vzgojiteljev pa ima pogodbo za nedoločen čas. Največ vzgojiteljev (35 %) je 

pridobilo naziv svetovalec, 31 % pa jih je bilo tisti trenutek brez pridobljenega naziva. Skoraj 

vsi anketirani vzgojitelji – kar  97 % jih meni, da so zase izbrali pravilen poklic. 

Tabela 1: Prikaz strukture anketirancev po stopnji dosežene izobrazbe 

Stopnja najvišje izobrazbe f f (%) 

Srednješolska izobrazba 20 20 % 

Višješolska izobrazba 21 21 % 

Visoka/univerzitetna izobrazba 57 57 % 

Strokovni magisterij 2 2 % 

Skupaj 100 100 % 

Več kot polovica anketirancev (57 %) ima doseženo visoko/univerzitetno izobrazbo, 21 % 

višješolsko izobrazbo in 20 % anketiranih le srednješolsko izobrazbo (starejši vzgojitelji). 

Strokovni magisterij imata dosežen le 2 anketirana vzgojitelja.  
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Tabela 2: Prikaz strukture anketirancev glede na delovno dobo 

Delovna doba f f (%) 

do 2 leti 6 6 % 

3–5 let 8 8 % 

6–10 let 23 23 % 

11–15 let 15 15 % 

16–20 let 15 15 % 

več kot 20 let 33 33 % 

Skupaj  100 100 % 

Največ anketiranih vzgojiteljev je v vzgoji in izobraževanju zaposlenih več kot 20 let (teh je 

kar 33 %), najmanj anketiranih vzgojiteljev (6 %) pa je v vzgoji in izobraževanju zaposlenih 2 

leti ali manj.  

Tabela 3: Prikaz strukture anketirancev po zaposlitvenem statusu 

Zaposlitveni status f f (%) 

Pogodba za nedoločen čas 89 89 % 

Pogodba za določen čas – za več kot eno šolsko leto  0  0 % 

Pogodba za določen čas – za eno šolsko leto ali manj 11 11 % 

Skupaj 100 100 % 

Med vsemi anketiranimi vzgojitelji jih ima kar 89 % pogodbo za nedoločen čas, ostalih 11 % 

pa imajo pogodbo za eno šolsko leto ali manj. Pogodbe za določen čas – za več kot eno šolsko 

leto – nima nihče izmed anektiranih vzgojiteljev. 

Tabela 4: Prikaz strukture anketirancev glede na zadovoljstvo izbire poklica 

Zadovoljstvo v poklicu f f (%) 

Da 97 97 % 

Ne vem 3 3 % 

Ne 0 0 % 

Skupaj 100 100 % 

Zanimalo nas je tudi, ali so anketirani vzgojitelji zadovoljni z izbiro svojega poklica. 97 % 

vzgojiteljev meni, da so zase izbrali pravilen poklic, trije anketiranci pa se ne morejo opredeliti. 

Nihče ni izrazil nezadovoljstva z izbiro poklica. 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                             Maruša Žgank – magistrsko delo 

 

94 

 

Tabela 5: Prikaz strukture anketirancev glede na naziv 

Naziv f f % 

Brez naziva 31 31 % 

Mentor 33 33 % 

Svetovalec 35 35 % 

Svetnik 1 1 % 

Skupaj 100 100 % 

Med vsemi anketiranimi vzgojitelji je največ takšnih, ki so pridobili naziv svetovalec (35 %), 

sledijo pa si vzgojitelji z doseženim nazivom mentor (33 %). 31 % anketiranih je bila brez 

naziva, medtem ko je naziv svetnik dosegel le 1 anketiran vzgojitelj.  

Tabela 6: Prikaz strukture anketirancev glede na delovno mesto, ki ga opravljajo 

Delovno mesto f f (%) 

Vzgojitelj/-ica predšolskih otrok 87 87 % 

Pomočnik/-ica vzgojitelja/-ice predšolskih 

otrok 12 12 % 

Drugo 1 1 % 

Skupaj 100 100 % 

87 % vzgojiteljev opravlja delovno mesto vzgojitelja predšolskih otrok, 12 % je zaposlenih na 

delovnem mestu pomočnik/-ica vzgojitelja/-ice predšolskih otrok, 1 anketirani vzgojitelj pa 

opravlja delo svetovalca.  

8.4 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Podatke smo zbrali na podlagi anketnega vprašalnika in intervjuja. Zbiranje podatkov je 

potekalo od januarja 2018 do aprila 2018  v različnih vrtcih štajerske regije, po predhodnem 

dogovoru z ravnatelji vrtcev. Anketni vprašalniki so bili posredovani vsem vzgojiteljem ne 

glede na delovno mesto, ki ga opravljajo.  

Anketni vprašalnik ni bil standardiziran (sestavili smo ga za namen raziskave), razdeljen pa je 

na dva dela, kjer prvi del predstavlja namen anketiranja in sprašuje po splošnih podatkih 

vzgojitelja (spol, delovna doba, izobrazba, smer izobrazbe, naziv), drugi del pa zajema 

naslednje sklope: razlogi za izbiro poklica in motivi za dodatna strokovna izobraževanja, potek, 
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način in pogostost prilagajanja dejavnosti otrok s PP v skupini in njihova ocena lastne 

usposobljenosti, problemi pri delu z otroki s PP. 

Podatke smo zbrali tudi z nestandardiziranim intervjujem, ki je bil polstrukturiran. Vprašanja 

so bila odprta, sam intervju pa je bil sestavljen iz treh sklopov: prvi del je vseboval splošne 

podatke (kot so npr. leta poučevanja, naziv), drugi del je spraševal po vzgojiteljevem 

profesionalnem razvoju ob delu z otroki s PP in dejavniki, ki nanj vplivajo, tretji del pa je bil 

osredotočen na dotični primer iz prakse.  

- Veljavnost zagotavlja pregled mentorjev magistrskega dela. 

- Zanesljivost smo ugotavljali tako, da smo podali natančna navodila pri izpolnjevanju 

anketnega vprašalnika. 

- Objektivnost smo zagotavljali z uporabo zaprtega tipa vprašanj, kjer ni mogoče spreminjati 

informacij.  

8.5 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Za statistično analizo podatkov smo uporabili računalniški program SPSS. Uporabili smo 

deskriptivno in inferenčno statistiko, in sicer: 

- t-test in ANOVO, 

- hi-kvadrat preizkus neodvisnosti oziroma Kullbackov 2Î preizkus ob neizpolnjenih pogojih 

za uporabo hi-kvadrata. 

Upoštevana meja statistične pomembnosti je sig  ≤ 0,05. 

8.6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

8.6.1 Vzgojiteljevo razumevanje lastne vloge pri delu z otroki s posebnimi potrebami  

Zanimalo nas je, kako vzgojitelji doživljajo vključevanje otrok s PP in kako razumejo lastno 

vlogo. 
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Tabela 7: Mnenja vzgojiteljev ali delo z otrokom s PP v oddelku vpliva na to, da mora 

vzgojitelj/-ica spremeniti način dela za celotno skupino otrok 

  f f (%) 

Da 73 73 % 

Ne 27 27 % 

Skupaj 100 100 % 

Iz tabele 7 je razvidno, da je 73 % vzgojiteljev mnenja, da otrok s PP v oddelku vpliva na njihov 

način dela s celotno skupino otrok, medtem ko ostalih 27 % meni, da otrok s PP v oddelku nima 

vpliva na način dela z ostalimi otroki.  

Vzgojitelji so na vprašanje »Pojasnite kje in kakšne spremembe opažate, kadar je v redni 

oddelek vključen otrok s PP« navedli različne trditve, med katerimi je 16 vzgojiteljev zapisalo, 

da lahko zaradi otroka s PP v oddelku trpi celotna skupina otrok, saj potrebuje otrok s PP več 

prilagajanj, individualnega dela, več disciplinskih vložkov in odsotnost enega strokovnega 

delavca, ki mora velikokrat biti na razpolago le otroku s PP (oteženo je delo v tandemu). 17 

anketiranih vzgojiteljev pa kot negativen vpliv navaja pomanjkanje časa za delo z ostalo 

skupino otrok, posledično zaradi premalo časa manj kakovostno sodelujejo med zaposlenimi, 

njihovo delo pa pravijo, da je »upočasnjeno« (podaljšan čas izvedbe določenih dejavnosti, ki 

jih vzgojitelj izvaja). 15 % vprašanih je mnenja, da je vpliv odvisen predvsem od stopnje in 

zahtevnosti otroka s PP, 2 vzgojitelja pa dodajata, da jim je v primerih, ko je imel otrok s PP 

spremljevalca, bilo to v veliko pomoč, in takrat na njihovo delo otrok s PP ni vplival.  

Med pozitivne vplive je eden vzgojitelj navedel odgovor »delo na sebi«, v smislu večje 

potrpežljivosti in potrpljenja do vseh ostalih otrok, drugi anketiranec pa »osebno rast«, v smislu 

izobraževanja in poglabljanja svojega dela z otroki s PP. Pomembno bi bilo doseči tovrstne 

strokovne premike tudi pri pojmovanju ostalih vzgojiteljev, saj so pojmovanja do učenja otrok 

s PP pomemben del vzgojiteljeve profesionalne kompetence. Prav tako pa je pomemben 

premislek o sistemski podpori vzgojitelju, ko ima v skupini otroke s PP.  

5 % vzgojiteljev meni, da se ob prisotnosti otroka s PP v oddelku ne spremeni nič, saj izvajajo 

dejavnosti po ustaljenem urniku, otroku s PP pa prilagodijo dejavnosti in mu nudijo 

individualen pristop.  

Zaskrbljujoč je delež vzgojiteljev, ki otroka s PP ne doživljajo kot izziv k iskanju načinov dela 

in prilagoditev, ki bi spodbujala učenje tega in vseh ostalih otrok v skupini.  
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V nadaljevanju nas je zanimalo, na kakšen način oz. kako vzgojitelji prilagodijo svoje delo. 

Tabela 8: Načini prilagajanja vzgojiteljevega dela otrokom s PP 

Načini prilagajanja 

vzgojiteljevega dela 

Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno Skupaj 

f  

f (%) 

f  

f (%) 

f 

 f (%) 

f  

f (%) 

f  

f (%) 

f 

 f (%) 

Dam mu več časa za delo 
0 

0 % 

1 

1 % 

6 

6 % 

29 

29 % 
64 

64 % 

100 

100 % 

Prilagodim gradivo in 

materiale 

1 

1 % 

2 

2 % 

15 

15 % 

37 

37 % 
45 

45 % 

100 

100 % 

Pripravim posebne 

materiale in gradivo 

2 

2 % 

1 

1 % 

21 

21 % 
40 

40 % 

36 

36 % 

100 

100 % 

Prilagodim uvodno 

motivacijo 

1 

1 % 

7 

7 % 

32 

32 % 
35 

35 % 

25 

25 % 

100 

100 % 

Prilagodim prostor 
1 

1 % 

4 

4 % 

22 

22 % 
38 

38 % 

35 

35 % 

100 

100 % 

Tabela 8 prikazuje, kako vzgojitelji prilagajajo svoje delo, kadar je v oddelek vključen otrok s 

PP. Največ, kar 64 % vzgojiteljev da otroku vedno več časa za delo, 45 % pa jim tudi vedno 

prilagodi gradivo in materiale. Vzgojitelji pogosto pripravijo posebne materiale in gradivo za 

otroke s PP (40 %), prilagodijo uvodno motivacijo (35 %) in prostor (38 %). Oceni – nikoli in 

redko – sta pri vseh postavkah nizko ocenjene. V nekoliko večjem delu (8 %) vzgojiteljev 

ocenjuje, da nikoli oz. redko prilagaja uvodno motivacijo.  

8.6.1.1 Vzgojiteljevo razumevanje lastne vloge pri delu z otroki s PP in zadovoljstvo 

v poklicu 

Na začetku nas je zanimalo, kakšen vpliv ima na razumevanje vzgojiteljeve lastne vloge pri 

delu z otroki s PP zadovoljstvo v poklicu (ali so vzgojitelji izbrali pravilen poklic zase).  

Tabela 9: Vzgojiteljevo razumevanje lastne vloge pri delu z otroki s PP in zadovoljstvo v poklicu 

  

Pravilna izbira poklica 

Da Ne vem Skupaj 

Vpliv otroka s PP v oddelku na spremembo  

načina dela 

Da 

70 

95,9 % 

3 

4,1 % 

73 

100 % 

Ne 

27 

100 % 

0 

0 % 

27 

100 % 

Skupaj 
97 

97 % 

3 

3 % 

100 

100 % 
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Iz tabele je razvidno, da velika večina vzgojiteljev (95,9 %), ki so z izbiro poklica zadovoljni,  

zaradi otroka s PP v svojem oddelku spreminjajo tudi način dela.  

Tabela 10: Statistična značilnost Pearsonovega χ2 vpliva otroka s PP v oddelku na spremembo 

načina dela glede na pravilno izbiro poklica 

 Vrednost Stopnja prostosti Statistična značilnost 

Pearsonov χ2 1,144 1 0,285 

Vrednost hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna. Ker pogoji za Pearsonov χ2 niso 

izpolnjeni, se bomo v nadaljevanju osredotočili na 2Î preizkus.  

Tabela 11: Kullbackov 2Î preizkus 

 Vrednost Stopnja prostosti Statistična značilnost 

Likelihood Ratio 1,922 1 0,166 

Tabela nam prikazuje Kullbackov 2Î preizkus, kjer je vrednost signifikance 0,166 (>0,05), kar 

pomeni, da je vrednost hipoteze neodvisnosti statistično nepomembna.  

Na osnovi danih rezultatov sprejmemo alternativno hipotezo preizkusa neodvisnosti in lahko 

trdimo, da sta spremenljivki vpliv otroka s PP na spremembo načina dela v skupini in 

zadovoljstvo v poklicu med seboj neodvisni (nista povezani). 

8.6.1.2 Vzgojiteljevo razumevanje lastne vloge pri delu z otroki s PP in različna leta 

delovne dobe  

Tabela 12: Vzgojiteljevo razumevanje lastne vloge pri delu z otroki s PP in različna leta delovne 

dobe 

  

Delovna doba 

do 2 

leti 
3–5 let 

6–10 

let 

11–15 

let 

16–20 

let 

več 

kot 20 

let 

Skupaj 

Vpliv otroka s PP v 

oddelku na spremembo 

načina dela vzgojitelja v 

oddelku 

Da 

4 

5,5 % 

4 

5,5 % 

16 

21,9 % 

9 

12,3 % 

14 

19,2 % 

26 

35,6 % 

73 

100 % 

Ne 

2 

7,4 % 

4 

14,8 % 

7 

25,9 % 

6 

22,2 % 

1 

3,7 % 

7 

25,9 % 

27 

100 % 

Skupaj 
6 

6 % 

8 

8 % 

23 

23 % 

15 

15 % 

15 

15 % 

33 

33 % 

100 

100 % 

Ugotovili smo, da v največji meri ocenjujejo, da otrok s PP v oddelku vpliva na spremembo 

dela v njem, vzgojitelji, ki imajo največ delovne dobe (več kot 20 let), (teh je 35,6 %). 
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Kategorija, da otrok s PP ne vpliva na spremembo vzgojiteljevega dela, je najmočnejše 

zastopana v skupini vzgojiteljev z delovno dobo več kot 20 let in skupini 6–10 let delovne dobe.  

Tabela 13: Statistična značilnost Pearsonovega χ2 o vplivu otroka s PP v oddelku na 

spremembo načina dela glede na delovno dobo vzgojiteljev 

 Vrednost Stopnja prostosti Statistična značilnost 

Pearsonov χ2 7,400 5 0,193 

Vrednost hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna. Ker pogoji za Pearsonov χ2 niso 

izpolnjeni, se bomo v nadaljevanju osredotočili na Kullbackov 2Î preizkus.  

Tabela 14: Kullbackov 2Î preizkus 

 Vrednost Stopnja prostosti Statistična značilnost 

Likelihood Ratio 8,012 5 0,156 

Tabela prikazuje Kullbackov 2Î preizkus, kjer je vrednost signifikance 0,156 (>0,05), kar 

pomeni, da je vrednost hipoteze neodvisnosti statistično nepomembna. Na osnovi danih 

rezultatov sprejmemo alternativno hipotezo preizkusa neodvisnosti in lahko trdimo, da 

sta  spremenljivki vpliv otroka s PP na spremembo načina dela v skupini in leti delovne dobe 

med seboj neodvisni (nista povezani). 

8.6.1.3 Vzgojiteljevo razumevanje lastne vloge pri delu z otroki s PP in izkušnje (z 

delom z otroki s PP) 

Tabela 15: Vzgojiteljevo razumevanje lastne vloge pri delu z otroki s PP in izkušnje (z delom z 

otroki s PP) 

  

Izkušnje 

3 (srednje 

izkušen) 
4 (izkušen) 

5 (zelo 

izkušen) 
Skupaj 

Vpliv otroka s PP v 

oddelku na spremembo 

načina dela vzgojitelja v 

oddelku 

Da 

11 

15,1 % 

39 

53,4 % 

23 

31,5 % 

73 

100 % 

Ne 

6 

22,2 % 

13 

48,1 % 

8 

29,6 % 

27 

100 % 

Skupaj 
17 

17 % 

52 

52 % 

31 

31 % 

100 

100 % 

Vzgojitelji, ki se pogosto srečujejo z otrokom s PP v svojem oddelku in se ocenjujejo kot 

izkušene, v največji meri presojajo, da morajo samo delo prilagoditi (53,4 %). Kar 73 % 

anketiranih vzgojiteljev meni, da izkušnje vplivajo na vzgojiteljevo razumevanje lastne vloge 

pri delu z otroki s PP.  
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Tabela 16: Statistična značilnost Pearsonovega χ2 vpliva otroka s PP v oddelku na spremembo 

načina dela glede na vzgojiteljeve izkušnje 

 Vrednost Stopnja prostosti Statistična značilnost 

Pearsonov χ2 0,721 2 0,697 

Vrednost hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna. Ker pogoji za Pearsonov χ2 niso 

izpolnjeni, se bomo v nadaljevanju osredotočili na Kullbackov 2Î preizkus.  

Tabela 17: Kullbackov 2Î preizkus 

 Vrednost Stopnja prostosti Statistična značilnost 

Likelihood Ratio 0,691 2 0,708 

Tabela nam prikazuje Kullbackov 2Î preizkus, kjer je vrednost signifikance 0,708 (>0,05), kar 

pomeni, da vrednost hipoteze neodvisnosti statistično ni pomembna. Na osnovi danih rezultatov 

sprejmemo alternativno hipotezo preizkusa neodvisnosti in lahko trdimo, da sta  spremenljivki 

vpliv otroka s PP na spremembo načina dela v skupini in izkušnje vzgojiteljev med 

seboj neodvisni (nista povezani). 

8.6.1.4 Vzgojiteljevo razumevanje lastne vloge pri delu z otroki s PP in naziv  

Tabela 18: Vzgojiteljevo razumevanje lastne vloge pri delu z otroki s PP in naziv 

  Naziv 

 Brez 

naziva 
Mentor Svetovalec Svetnik Skupaj 

Vpliv otroka s PP v 

oddelku na spremembo 

načina dela vzgojitelja v 

oddelku 

Da 

22 

30,1 % 

23 

31,5 % 

27 

37 % 

1 

1,4 % 

73 

100 % 

Ne 

9 

33,3 % 

10 

37 % 

8 

29,6 % 

0 

0 % 

27 

100 % 

Skupaj 
31 

31 % 

33 

33 % 

35 

35 % 

1 

1 % 

100 

100 % 

Iz tabele je razvidno, da vzgojitelji v veliki večini, ne glede na stopnjo pridobljenega naziva, 

menijo, da otrok s PP v oddelku vpliva na spremembo načina njihovega dela.  

Tabela 19: Statistična značilnost Pearsonovega χ2 vpliva otroka s PP v oddelku na spremembo 

načina dela glede na vzgojiteljev naziv 

 Vrednost Stopnja prostosti Statistična značilnost 

Pearsonov χ2 0,922 3 0,820 
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Vrednost hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna. Ker pogoji za Pearsonov χ2 niso 

izpolnjeni, se bomo v nadaljevanju osredotočili na Kullbackov 2Î preizkus.  

Tabela 20: Kullbackov 2Î preizkus 

 Vrednost Stopnja prostosti Statistična značilnost 

Likelihood Ratio 1,187 3 0,756 

Zgornja tabela nam prikazuje Kullbackov 2Î preizkus, kjer je vrednost signifikance 0,756 

(>0,05), kar pomeni, da vrednost hipoteze neodvisnosti statistično ni pomembna. 

Na osnovi danih rezultatov sprejmemo alternativno hipotezo preizkusa neodvisnosti in lahko 

trdimo, da spremenljivki vpliv otroka s PP na spremembo načina dela v skupini in naziv 

vzgojiteljev med seboj nista odvisni (nista povezani). 

8.6.2 Vzgojiteljeva presoja lastne usposobljenosti za delo z otroki s PP 

 V nadaljevanju smo želeli ugotoviti, kako vzgojitelji ocenjujejo lastno usposobljenost za delo 

z otroki s PP. 

Tabela 21: Vzgojiteljeva presoja lastne usposobljenosti za delo z otroki s PP 

  f f (%) 

5 (odlično usposobljen) 0 0 % 

4 (zelo dobro usposobljen) 11 11 % 

3 (srednje usposobljen) 63 63 % 

2 (delno/pomanjkljivo usposobljen) 26 26 % 

1 (popolnoma neusposobljen) 0 0 % 

Skupaj 100 100 % 

Podatki v tabeli 21 kažejo, da nihče izmed anketiranih vzgojiteljev ne meni, da je za delo z 

otroki s PP odlično usposobljen, prav tako se nihče nima za popolnoma neusposobljenega. 11 

% anketiranih vzgojiteljev meni, da je za delo z otroki s PP zelo dobro usposobljen, kar 63 % 

je mnenja, da so srednje usposobljeni in 26 % vzgojiteljev pravi, da so za tovrstno delo delno 

oz. pomanjkljivo usposobljeni.  
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Trdimo lahko, da vzgojitelji svojo usposobljenost za delo z otroki s PP v povprečju ocenjujejo 

kot srednje usposobljeno.  

Tabela 22: Vzgojiteljeva ocena lastne usposobljenosti za prilagojeno izvajanje dejavnosti za 

različne skupine otrok s PP 

Vrsta posebne 

potrebe 

  
O

d
li

čn
o

 

u
sp

o
so

b
lj

en
 

Z
el

o
 d

o
b

ro
 

u
sp

o
so

b
lj

en
 

S
re

d
n

je
 

u
sp

o
so

b
lj

en
 

D
el

n
o

/ 

p
o

m
a

n
jk

lj
iv

o
 

u
sp

o
so

b
lj

en
 

P
o

p
o

ln
o
m

a
 

n
eu

sp
o

so
b

lj
en

 

S
k

u
p

a
j 

Otroci z motnjami v 

duševnem razvoju 
f 1 5 47 31 16 100 

f (%) 1 % 5 % 47 % 31 % 16 % 100 % 

Slepi in slabovidni 

otroci oz. otroci z 

okvaro vidne funkcije 

f 0 3 22 29 46 100 

f (%) 0 % 3 % 22 % 29 % 46 % 100 % 

Gluhi in naglušni 

otroci 
f 1 2 32 25 40 100 

f (%) 1 % 2 % 32 % 25 % 40 % 100 % 

Otroci z govorno-

jezikovnimi 

motnjami 

f 0 22 41 26 11 100 

f (%) 0 % 22 % 41 % 26 % 11 % 100 % 

Gibalno ovirani 

otroci 
f 3 21 37 27 12 100 

f (%) 3 % 21 % 37 % 27 % 12 % 100 % 

Dolgotrajno bolni 

otroci 
f 0 8 37 43 12 100 

f (%) 0 % 8 % 37 % 43 % 12 % 100 % 

Otroci s čustvenimi 

in vedenjskimi 

motnjami 

f 3 17 48 25 7 100 

f (%) 3 % 17 % 48 % 25 % 7 % 100 % 

Otroci z avtističnimi 

motnjami 
f 1 19 33 34 13 100 

f (%) 1 % 19 % 33 % 34 % 13 % 100 % 

Tabela 22 nam prikazuje vzgojiteljevo usposobljenost za prilagojeno izvajanje dejavnosti 

različnih skupin otrok s PP, in to po njihovi lastni oceni. Iz razpredelnice lahko razberemo, da 

se vzgojitelji za nobeno vrsto posebne potrebe ne ocenjujejo kot odlično usposobljene. Le 3 % 

vzgojiteljev sebe ocenjuje kot odlično usposobljene za delo z gibalno oviranimi otroki in otroki 

s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Najbolj usposobljene (ocena zelo dobro usposobljen) so 

vzgojitelji sebe ocenili pri skupini otrok z govorno-jezikovnimi motnjami (22 %) in pri gibalno 

oviranih otrocih (21 %), sledijo skupine otroci z avtističnimi motnjami (19 %) in otroci s 

čustveno vedenjskimi motnjami (17 %). Srednje usposobljene (ta stopnja je tudi 

najštevilčnejša) se vzgojitelji ocenjujejo za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 

(48 %) in otroci z motnjami v duševnem razvoju (47 %). 37 anketirancev meni, da so srednje 
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usposobljeni za delo z gibalno oviranimi otroki, enako število vprašanih se čuti srednje 

usposobljenih za delo z dolgotrajno bolnimi otroki. Sledita skupini otrok z avtističnimi 

motnjami (33 %) ter gluhi in naglušni otroci (32 %), na zadnjem mestu pa se srednje 

usposobljene čutijo vzgojitelji pri skupini slepih in slabovidnih otrocih oz. otrocih z okvaro 

vidne funkcije (22 %). Delno/pomanjkljivo usposobljene 43 anketiranih vzgojiteljev ocenjuje 

pri dolgotrajno bolnih otrocih, kar 34 % pa je mnenja, da so pomanjkljivo usposobljeni za delo 

z otroki z avtističnimi motnjami. Popolnoma neusposobljene se vzgojitelji ocenjujejo pri 

skupini slepih in slabovidnih otrocih oz. otrocih z okvaro vidne funkcije (46 %) ter gluhih in 

naglušnih otrocih (40 %). 

8.6.2.1  Vzgojiteljeva presoja lastne usposobljenosti za delo z otroki s PP in 

zadovoljstvo v poklicu 

Tabela 23: Opisna statistika, ki prikazuje razlike v povprečjih vzgojiteljeve usposobljenosti za 

delo z otroki s PP glede na njihovo mnenje o pravilni izbiri poklica – zadovoljstvo v poklicu 

Vsi anketirani vzgojitelji, ki so svojo usposobljenost ocenili kot zelo dobro, menijo, da so zase 

izbrali pravilen poklic. 1 anketiran vzgojitelj, ki je ocenil svojo usposobljenost kot srednjo, o 

izbiri svojega poklica ni prepričan, enakega mnenja sta tudi 2 anketiranca, ki svojo 

usposobljenost ocenjujeta kot pomanjkljivo.  

Tabela 24: Statistična značilnost Pearsonovega χ2 vpliva vzgojiteljeve presoje lastne 

usposobljenosti za delo z otrokom s PP v oddelku glede na pravilno izbiro poklica 

 Vrednost Stopnja prostosti Statistična značilnost 

Pearsonov χ2 2,739 2 0,254 

Vrednost hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna. Ker pogoji za Pearsonov χ2 niso 

izpolnjeni, se bomo v nadaljevanju osredotočili na Kullbackov 2Î preizkus.  

 
Ste mnenja, da ste izbrali 

pravilen poklic? Skupaj 

Da Ne vem 

Usposobljenost 

Pomanjkljiva 
24 

92,3 % 

2 

7,7 % 

26 

100 % 

Srednja 
62 

98,4 % 

1 

1,6 % 

63 

100 % 

Zelo dobra 
11 

100 % 

0 

0 % 

11 

100 % 

Skupaj 
97 

97 % 

3 

3 % 

100 

100 % 
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Tabela 25: Kullbackov 2Î preizkus 

 Vrednost Stopnja prostosti Statistična značilnost 

Likelihood Ratio 2,576 2 0,276 

Kullbackov 2Î preizkus nam v tabeli prikazuje vrednost signifikance, ki je 0,276 (>0,05), kar 

pomeni, da je vrednost hipoteze neodvisnosti statistično nepomembna. Sprejmemo alternativno 

hipotezo preizkusa neodvisnosti, kjer lahko trdimo, da spremenljivki usposobljenost 

vzgojiteljev in pravilna izbira poklica med seboj nista odvisni (nista povezani). 

8.6.2.2 Vzgojiteljeva presoja lastne usposobljenosti za delo z otroki s PP in 

različna leta delovne dobe 

Tabela 26: Opisna statistika, ki prikazuje razlike v povprečjih vzgojiteljeve usposobljenosti za 

delo z otroki s PP glede na njihovo delovno dobo 

Razpredelnica prikazuje, da vzgojitelji, ki imajo 16 let delovne dobe ali več, in vzgojitelji z več 

kot 20 let delovne dobe bolje ocenjujejo svojo usposobljenost, čeprav so mnenja o 

usposobljenosti med vzgojitelji z največ delovne dobe deljena (med njimi je velik odstotek, 

34,6 % takšnih, ki svojo usposobljenost ocenjujejo kot pomanjkljivo). Najmanj usposobljene 

se ocenjujejo vzgojitelji, ki so v vzgoji in izobraževanju zaposleni med 6 in 10 let (42,3 %). 

Tabela 27: Statistična značilnost Pearsonovega χ2 vpliva vzgojiteljeve presoje lastne 

usposobljenosti za delo z otrokom s PP v oddelku glede na delovno dobo vzgojiteljev 

 Vrednost Stopnja prostosti Statistična značilnost 

Pearsonov χ2 19,850 10 0,031 

Iz tabele je razvidno, da je vrednost Pearsonovega χ2 oz. hipoteze neodvisnosti med 

spremenljivkama usposobljenosti in leti delovne dobe statistično pomembna, saj je vrednost 

  

Delovna doba  

 

Skupaj 
do 2 

leti 
3–5 let 

6–10 

let 

11–15 

let 

16–20 

let 

več kot 

20 let 

U
sp

o
so

b
lj

en
o
st

 

Pomanjkljiva 
3 

11,5 % 

2 

7,7 % 

11 

42,3 % 

1 

3,8 % 

0 

0 % 

9 

34,6 % 

26 

100 % 

Srednja 
3 

4,8 % 

5 

7,9 % 

12 

19 % 

12 

19 % 

11 

17,5 % 

20 

31,7 % 

63 

100 % 

Zelo dobra 
0 

0 % 

1 

9,1 % 

0 

0 % 

2 

18,2 % 

4 

36,4 % 

4 

36,4 % 

11 

100 % 

Skupaj 
6 

6 % 

8 

8 % 

23 

23 % 

15 

15 % 

15 

15 % 

33 

33 % 

100 

100 % 
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signifikance 0,031 (<0,05). Glede na zgornjo tabelo frekvenc ugotovimo, da niso izpolnjeni 

osnovni pogoji za uporabo Pearsonovega χ2  testa, zato uporabimo nadomestni Kullbackov 2Î 

preizkus. 

Tabela 28: Kullbackov 2Î preizkus 

 Vrednost Stopnja prostosti Statistična značilnost 

Likelihood Ratio 25,733 10 0,004 

Tabela nam prikazuje  Kullbackov 2Î preizkus,  vrednost signifikance je 0,004 (<0,05)  zato je 

vrednost hipoteze neodvisnosti statistično pomembna. 

Na osnovi danih rezultatov sprejmemo alternativno hipotezo preizkusa neodvisnosti in lahko 

trdimo, da sta  spremenljivki  usposobljenost in leta zaposlitve v vzgoji in izobraževanju med 

seboj odvisni (povezani).  

Vzgojitelji, ki so dalj časa zaposleni, se ocenjujejo statistično pomembno bolje usposobljeni za 

delo z otroki s PP. 

8.6.2.3 Vzgojiteljeva presoja lastne usposobljenosti za delo z otroki s PP in 

izkušnje (z delom z otroki s PP) 

Tabela 29: Opisna statistika, ki prikazuje razlike v povprečjih vzgojiteljeve usposobljenosti za 

delo z otroki s PP glede na izkušnje pri delu z otroki s PP  

Razpredelnica kaže, da se vzgojitelji, ki se ocenjujejo kot zelo usposobljene, čutijo tudi bolj 

izkušene za delo z otroki s PP. Največ vzgojiteljev, 63 %, se pri delu z otroki s PP počuti srednje 

usposobljene. 

  

  

 Izkušnje pri delu z otroki s PP 
Skupaj 

3 (srednje izkušen) 4 (izkušen) 5 (zelo izkušen) 

Usposobljenost 

Pomanjkljiva 
9 

34,6 % 

14 

53,8 % 

3 

11,5 % 

26 

100 % 

Srednja 
7 

11,1 % 

33 

52,4 % 

23 

36,5 % 

63 

100 % 

Zelo dobra 
1 

9 % 

5 

45,5 % 

5 

45,5 % 

11 

100 % 

Skupaj 
17 

17 % 

52 

52 % 

31 

31 % 

100 

100 % 
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Tabela 30: Statistična značilnost Pearsonovega χ2 vpliva vzgojiteljeve presoje lastne 

usposobljenosti za delo z otrokom s PP v oddelku glede na izkušnje z delom z otroki s PP 

 Vrednost Stopnja prostosti Statistična značilnost 

Pearsonov χ2  11,080 4 0,026 

Iz tabele 30 je razvidno, da je vrednost Pearsonovega χ2  oz. hipoteze neodvisnosti med 

spremenljivkama usposobljenosti in izkušnjami statistično pomembna, saj je vrednost 

signifikance 0,026 (<0,05).  

Glede na zgornjo tabelo frekvenc ugotovimo, da niso izpolnjeni osnovni pogoji za uporabo 

Personovega χ2  testa, zato uporabimo nadomestni Kullbackov 2Î preizkus. 

Tabela 31: Kullbackov 2Î preizkus 

 Vrednost Stopnja prostosti Statistična značilnost 

Likelihood Ratio 11,128 4 0,025 

Tabela nam prikazuje  Kullbackov 2Î preizkus,  vrednost signifikance je 0,025 (<0,05)  zato je 

vrednost hipoteze neodvisnosti statistično pomembna. 

Na osnovi danih rezultatov sprejmemo alternativno hipotezo preizkusa neodvisnosti in lahko 

trdimo, da sta  spremenljivki usposobljenost in izkušnje pri delu z otroki s PP med seboj odvisni 

(povezani). Vzgojitelji, ki imajo več izkušenj z otroki s PP, se ocenjujejo bolj usposobljene za 

delo z otroki s PP. 

8.6.2.4 Vzgojiteljeva presoja lastne usposobljenosti za delo z otroki s PP in naziv 

Tabela 32: Opisna statistika, ki prikazuje razlike v povprečjih vzgojiteljeve usposobljenosti za 

delo z otroki s PP glede na njihov pridobljeni naziv 

  

Vaš naziv 

Skupaj Brez 

naziva 
Mentor Svetovalec Svetnik 

Usposobljenost 

Pomanjkljiva 
12 

46,1 % 

6 

23,1 % 

8 

30,8 % 

0 

0 % 

26 

100 % 

Srednja 
18 

28,6 % 

24 

38,1 % 

20 

31,7 % 

1 

1,6 % 

63 

100 % 

Zelo dobra 
1 

9,1 % 

3 

27,3 % 

7 

63,6 % 

0 

0 % 

11 

100 % 

Skupaj 
31 

31 % 

33 

33 % 

35 

35 % 

1 

1 % 

100 

100 % 
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Vzgojitelji, ki so pridobili naziv svetovalec (63,6 %), se pri delu z otroki s PP ocenjujejo tudi 

najbolj usposobljene, zato lahko trdimo, da ima naziv vpliv na vzgojiteljevo usposobljenost za 

delo z otroki s PP. Iz zgornje razpredelnice lahko razberemo tudi to, da se najmanj usposobljene 

ocenjujejo vzgojitelji brez pridobljenega naziva (46,1 %).  

Tabela 33: Statistična značilnost Pearsonovega χ2 vpliva vzgojiteljeve presoje lastne 

usposobljenosti za delo z otrokom s PP v oddelku glede na pridobljeni naziv 

 Vrednost Stopnja prostosti Statistična značilnost 

Pearsonov χ2 8,618 6 0,196 

Spremenljivki med seboj nista povezani, zato sprejmemo ničelno hipotezo. Vrednost hipoteze 

neodvisnosti ni statistično pomembna. Ker pogoji za Personov χ2 niso izpolnjeni, se bomo v 

nadaljevanju osredotočili na Kullbackov 2Î preizkus.  

Tabela 34: Kullbackov 2Î preizkus 

 Vrednost Stopnja prostosti Statistična značilnost 

Likelihood Ratio 8,947 6 0,177 

 

Kullbackov 2Î preizkus nam v tabeli prikazuje vrednost signifikance, ki je 0,177 (>0,05), kar 

pomeni, da je vrednost hipoteze neodvisnosti statistično nepomembna. Na osnovi danih 

rezultatov sprejmemo alternativno hipotezo preizkusa neodvisnosti in lahko trdimo, da 

sta  spremenljivki usposobljenost in naziv vzgojiteljev med seboj nista odvisni (nista 

povezani). 

8.6.3 Profesionalna rast vzgojiteljev na področju dela z otroki s posebnimi 

potrebami 

Da bi ugotovili, kaj vzgojitelji naredijo za profesionalno rast na področju dela z otroki s PP, 

smo vzgojiteljem zastavili vprašanja pod tabelami od št. 35 do 38.   

Zanimalo nas je, ali se uspejo dovolj aktivno vključevati v različne oblike izobraževanj, da bi 

ohranili in razvijali svoje kompetence, ali so se pripravljeni dodatno strokovno izobraževati na 

področju dela z otroki s PP, kaj vpliva nanje pri izbiri izobraževanj in na kakšne načine pridejo 

do znanj, povezanih z otroki s PP.  
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Tabela 35: Ali menite, da se uspete dovolj aktivno vključevati v različne oblike izobraževanja 

za ohranjanje in razvijanje kompetenc vzgojitelja? 

  f f (%) 

Da 82 82 % 

Ne 18 18 % 

Skupaj 100 100 % 

Na zgoraj zastavljeno vprašanje je kar 82 % vzgojiteljev odgovorilo, da se uspe dovolj aktivno 

vključevati v različne oblike izobraževanja, medtem ko ostalih 18 % meni, da se premalo 

vključujejo  v različne oblike izobraževanja, zato lahko na raziskovalno vprašanje odgovorimo 

pritrdilno.  

Tabela 36: Ali ste se pripravljeni dodatno strokovno izobraževati na področjih povezanih s 

posebnimi potrebami otrok? 

  f f (%) 

Da 84 84 % 

Ne 16 16 % 

Skupaj 100 100 % 

Iz tabele 36 je razvidno, da se je 84 % anketiranih vzgojiteljev pripravljeno dodatno strokovno 

izobraževati na področjih, povezanih s PP otrok, 16 % anketiranih pa na dodatno strokovno 

izobraževanje omenjenega področja ni pripravljeno.  

Iz tabele je razvidno tudi, da vzgojitelji opredeljujejo svoje učenje in profesionalni razvoj ob 

delu z otroki s PP že s pripravljenostjo po dodatnem strokovnem izobraževanju.  

Pri izbiri dodatnega strokovnega izobraževanja vodijo vzgojitelje različni motivi, med katerimi 

so najpogostejše zanimive vsebine (33 %) in želja po boljšem poznavanju strokovnega 

področja, kjer jim primanjkuje znanja (33 %). 25 % vzgojiteljev se za dodatno strokovno 

spopolnjevanje odloči zaradi dolgoročne uporabe pridobljenega znanja, medtem ko se najmanj 

vzgojiteljev za dodatno spopolnjevanje odloči zaradi  lokacije izobraževanj (1 %), pridobljenih 

točk za napredovanje (1 %), predlogov vodstva vrtca (2 %), inovativnega pristopa (2 %) in 

finančnih možnosti za udeležbo (3 %).  

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                             Maruša Žgank – magistrsko delo 

 

109 

 

Tabela 37: Motivi, ki vodijo vzgojitelja po izbiri dodatnih izobraževanj 

 f f  (%) 

Lokacija izobraževanja 1 1 % 

Finančne možnosti za udeležbo 3 3 % 

Zanimiva vsebina 33 33 % 

Inovativni pristop 2 2 % 

Dolgoročna uporabnost pridobljenih znanj 25 25 % 

Predlogi vodstva vrtca 2 2 % 

Pridobljene točke, ki omogočajo napredovanje 1 1 % 

Želja po boljšem poznavanju strokovnega 

področja, kjer mi primanjkuje znanja 
33 33 % 

Skupaj 100 100 % 

V nadaljevanju nas je zanimalo, na kakšne načine prihajajo vzgojitelji do dodatnih strokovnih 

izobraževanj, povezanih s PP otrok.  

Tabela 38: Načini pridobivanja dodatnih strokovnih znanj, povezanih z otroki s PP 

 

Izbrana trditev 

f (f %) 

Trditev ni bila 

izbrana 

f (f %) 

SKUPAJ 

f (f %) 

Z udeležbo na strokovnih 

seminarjih 
49 (49 %) 51 (51 %) 100 (100 %) 

Samoiniciativno, z branjem 

strokovne literature 
74 (74 %) 26 (26 %) 100 (100 %) 

S sodelovanjem z drugimi 

strokovnimi delavci, 

zunanjimi strokovnjaki 

61 (61 %) 39 (39 %) 100 (100 %) 

V sodelovanju s starši otroka 

s PP 
33 (33 %) 67 (67 %) 100 (100 %) 

Drugo 10 (10 %) 90 (90 %) 100 (100 %) 

Zgornja tabela (št. 38) prikazuje, da vzgojitelji prihajajo v največji meri do dodatnih strokovnih 

znanj samoiniciativno, z branjem strokovne literature; teh je kar 74 %.  

61 % vzgojiteljev pride do dodatnih strokovnih znanj s sodelovanjem z drugimi strokovnimi 

delavci in zunanjimi strokovnjaki, 49 % anketiranih se udeležuje strokovnih seminarjev, 33 % 

dodatna strokovna znanja pridobijo v sodelovanju s starši otroka s PP, 10 % vzgojiteljev pa je 

navedlo tudi druge načine in oblike sodelovanja, med katerimi so: praksa, magistrski študij, 

lastne izkušnje z otroki s PP, študij pedagogike in teologije; 2 anketirana vzgojitelja sta navedla, 

da dodatnih strokovnih izobraževanj še nista pridobila. 
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 Področja izobraževanja vzgojiteljev 

V anketnem vprašalniku smo vzgojiteljem zastavili tudi vprašanje »Na katerih področjih ste se 

v zadnjih petih letih izobraževali?«, kjer so bila med najpogostejšimi odgovori izobraževanja, 

ki so povezana z avtizmom in avtističnimi motnjami, sledila pa so izobraževanja, povezana z 

raznimi alergijami in zdravili (Epipen), z gibalno-oviranimi otroki, zahtevnimi otroki in 

njihovimi starši (nemirni otroci) in s temami povezanimi z delom z vedenjsko težavnimi otroki. 

Veliko vzgojiteljev je navedlo tudi izobraževanja, povezana z govornim področjem ter 

govorno-jezikovnimi motnjami (motnje v govoru), nasploh pa se vzgojitelji udeležujejo 

izobraževanj, ki jih organizira njihov vrtec.  

8.6.4 Pojmovanje vzgojiteljevega dela z otroki s posebnimi potrebami glede na leta 

delovne dobe, izkušnje z otroki s posebnimi potrebami, zadovoljstvo v poklicu 

in naziv.  

Za spremenljivko pojmovanj smo združili 5 podvprašanj v eno in ustvarili novo spremenljivko 

zaradi lažje izdelave analiz, saj bi drugače podatki bili preveč razdeljeni in razpršeni. 

 

8.6.4.1 Vzgojiteljevo pojmovanje dela z otroki s PP in število let delovne dobe 

Tabela 39: Opisna statistika, ki prikazuje razlike v povprečjih med vzgojiteljevim pojmovanjem 

dela z otroki s PP in številom let delovne dobe. 

 
Pojmovanje 

Skupaj 

 
Redko 

prilagaja 

dejavnosti 

Včasih 

prilagaja 

dejavnosti 

Pogosto 

prilagaja 

dejavnosti 

Vedno 

prilagaja 

dejavnosti 

D
el

o
v

n
a 

d
o

b
a 

do 2 leti 
0 

0 % 

8 

26,7 % 

14 

46,7 % 

8 

26,7 % 

30 

100 % 

3–5 let 
2 

5 % 

11 

27,5 % 

15 

37,5 % 

12 

30 % 

40 

100 % 

6–10 let 
8 

7 % 

27 

23,5 % 

38 

33 % 

42 

36,5 % 

115 

100 % 

11–15 let 
1 

1,3 % 

13 

17,3 % 

21 

28 % 

40 

53,3 % 

75 

100 % 

16–20 let 
1 

1,3 % 

7 

9,3 % 

33 

44 % 

34 

45,3 % 

75 

100 % 

več kot 20 let 
8 

4,8 % 

30 

18,2 % 

58 

35,2 % 

69 

41,8 % 

165 

100 % 

Skupaj 
20 

4 % 

96 

19,2 % 

179 

35,8 % 

205 

41 % 

500 

100 % 
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Iz zgornje tabele vidimo, da več kot 50 % vzgojiteljev (53,3 %)  z 11 do 15 let delovne dobe 

vedno prilagajajo dejavnosti,  kadar je v oddelek vključen otrok s PP. Prav tako vidimo, da tudi 

vzgojitelji, ki imajo najmanj delovne dobe (do 2 leti), pogosto prilagajajo dejavnosti otrokom s 

PP (teh je 46,7 %). 

Če pogledamo delovno dobo posameznih skupin in vzgojiteljevo pojmovanje pa lahko vidimo, 

da so vzgojitelji v vseh skupinah kot najpogostejši odgovor označili, da vedno prilagajajo 

dejavnosti otrokom s PP (samo vzgojitelji, ki imajo med 3 in 5 let delovne dobe so v večini 

označili, da svoje delo prilagajajo pogosto).  

Tabela 40: Levenov test homogenosti varianc vzgojiteljevega pojmovanja dela z otroki s PP  

glede na delovno dobo. 

  Levenova statistika df1 df2 sig 

Pojmovanje 1,485 5 494 0,193 

Uporabili smo Levenov preizkus, s katerim smo preverili homogenost varianc med skupinami. 

Dobljene variance so bile homogene (sig. je večja kot 0,05), zato smo v nadaljevanju uporabili 

ANOVO.  

Tabela 41: ANOVA glede razlike med vzgojiteljevim pojmovanjem pri delu z otroki s PP in 

številom let zaposlitve v vzgoji in izobraževanju.  

  
Vsota  

kvadratov df1 Povprečje kvadratov F Sig. 

Med skupinami 10,584 5 2,117 2,898 0,014 

Znotraj skupin 360,894 494 0,731 
  

Skupaj 371,478 499 
   

Ugotovili smo, da je sig < 0,05, zato lahko rečemo, da obstajajo statistično pomembne razlike 

v vzgojiteljevem pojmovanju pri delu z otroki s PP glede na delovno dobo. Vzgojitelji, ki imajo 

več let delovne dobe, bolj pogosto prilagajajo dejavnosti otrokom s PP. 

V nadaljevanju smo želeli ugotoviti, katera leta delovne dobe vplivajo na samo pojmovanje, 

zato smo uporabili Post Hoc Test (LSD), ki je prikazal razlike med delovno dobo vzgojiteljev 

glede na pojmovanje dela z otroki s PP.  
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Tabela 42: Post Hoc Test (LSD) v razlikah med leti delovne dobe glede na vzgojiteljevo 

pojmovanje dela z otroki s PP 

Odvisna spremenljivka 
Razlika 

povprečij 

Std. 

napaka 
sig 

95 % Interval 

zaupanja 

Nizki Visoki 

P
o
jm

o
v
an

je
 

do 2 

leti 

3-5 let 0,07500 0,20644 0,717 -0,3306 0,4806 

6-10 let 0,00870 0,17523 0,960 -0,3356 0,3530 

11-15 let -0,33333 0,18464 0,072 -0,6961 0,0294 

16-20 let -0,33333 0,18464 0,072 -0,6961 0,0294 

več kot 20 

let 
-0,13939 0,16964 0,412 -0,4727 0,1939 

3–5 let 

do 2 leti -0,07500 0,20644 0,717 -0,4806 0,3306 

6-10 let -0,06630 0,15690 0,673 -0,3746 0,2420 

11-15 let -0,40833* 0,16735 0,015 -0,7371 -0,0795 

16-20 let -0,40833* 0,16735 0,015 -0,7371 -0,0795 

več kot 20 

let 
-0,21439 0,15064 0,155 -0,5104 0,0816 

6–10 

let 

do 2 leti -0,00870 0,17523 0,960 -0,3530 0,3356 

3-5 let 0,06630 0,15690 0,673 -0,2420 0,3746 

11-15 let -0,34203* 0,12686 0,007 -0,5913 -0,0928 

16-20 let -0,34203* 0,12686 0,007 -0,5913 -0,0928 

več kot 20 

let 
-0,14809 0,10383 0,154 -0,3521 0,0559 

11–15 

let 

do 2 leti 0,33333 0,18464 0,072 -0,0294 0,6961 

3-5 let 0,40833* 0,16735 0,015 0,0795 0,7371 

6-10 let 0,34203* 0,12686 0,007 0,0928 0,5913 

16-20 let 0,00000 0,13958 1,000 -0,2742 0,2742 

več kot 20 

let 
0,19394 0,11903 0,104 -0,0399 0,4278 

16–20 

let 

do 2 leti 0,33333 0,18464 0,072 -0,0294 0,6961 

3-5 let 0,40833* 0,16735 0,015 0,0795 0,7371 

6-10 let 0,34203* 0,12686 0,007 0,0928 0,5913 

11-15 let 0,00000 0,13958 1,000 -0,2742 0,2742 

več kot 20 

let 
0,19394 0,11903 0,104 -0,0399 0,4278 

več 

kot 20 

let 

do 2 leti 0,13939 0,16964 0,412 -0,1939 0,4727 

3-5 let 0,21439 0,15064 0,155 -0,0816 0,5104 

6-10 let 0,14809 0,10383 0,154 -0,0559 0,3521 

11-15 let -0,19394 0,11903 0,104 -0,4278 0,0399 

16-20 let -0,19394 0,11903 0,104 -0,4278 0,0399 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,485, g1 = 5, g2= 494, sig = 0,193) 

je enosmerna analiza variance ANOVA v vzorcu med tistimi, ki imajo do 2 leti, 6–10 let, 11–
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15 let, 16–20 let ter več kot 20 let delovne dobe pokazala statistično pomembne razlike glede 

na pogostost prilagajanja različnih dejavnostih otrokom s PP.  

Post Hoc Test (LSD) je pokazal statistično pomembne razlike med vzgojitelji z do 2 leti ter 11–

15 let delovne dobe (sig = 0,015), med vzgojitelji z do 2 leti ter 16–20 let delovne dobe (sig = 

0,015), med vzgojitelji z 6–10 let ter 11–15 let delovne dobe (sig = 0,007), med vzgojitelji z 6–

10 let ter 16–20 let delovne dobe (sig = 0,007), med vzgojitelji z 11–15 let ter od 3 do 5 let 

delovne dobe (sig = 0,015), med vzgojitelji z 11–15 let ter 6–10 let delovne dobe (sig = 0,007), 

med vzgojitelji z 16–20 let ter od 3 do 5 let delovne dobe (sig = 0,015) in med vzgojitelji z 16–

20 let ter 6–10 let delovne dobe (sig = 0,007).  

8.6.4.2 Vzgojiteljevo pojmovanje dela z otroki s PP in naziv 

 

Tabela 43: Opisna statistika, ki prikazuje razlike v povprečjih med vzgojiteljevim pojmovanjem 

dela z otroki s PP in nazivom 
 

Pojmovanje 

Skupaj 

 
Redko 

prilagaja 

dejavnosti 

Včasih 

prilagaja 

dejavnosti 

Pogosto 

prilagaja 

dejavnosti 

Vedno 

prilagaja 

dejavnosti 

N
az

iv
 

Brez 

naziva 

5 

3,2 % 

31 

20 % 

62 

40 % 

57 

36,8 % 

155 

100 % 

Mentor 
10 

6,1 % 

28 

17 % 

54 

32,7 % 

73 

44,2 % 

165 

100 % 

Svetovalec 
5 

2,9 % 

37 

21,1 % 

60 

34,3 % 

73 

41,7 % 

175 

100 % 

Svetnik 
0 

0 % 

0 

0 % 

3 

60 % 

2 

40 % 

5 

100 % 

Skupaj 
20 

4 % 

96 

19,2 % 

179 

35,8 % 

205 

41 % 

500 

100 % 

Iz zgornje tabele vidimo, da vzgojitelji ne glede na pridobljen naziv v 41 % vedno in v 35,8 % 

pogosto prilagajajo dejavnosti, kadar je v oddelek vključen otrok s PP (skupaj je to kar 75,8 %).  

Vzgojitelji s pridobljenim nazivom svetnik v kar 60 % pogosto prilagajajo dejavnosti, kadar je 

v njihov oddelek vključen otrok s PP. Najredkeje prilagajajo dejavnosti vzgojitelji s 

pridobljenim nazivom mentor (teh je 6,1 %).  
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Tabela 44: Levenov test homogenosti varianc vzgojiteljevega pojmovanja dela z otroki s PP  

glede na naziv 

Uporabili smo Levenov preizkus, s katerim smo prišli do rezultatov sig > 0,05, zato lahko 

rečemo, da statistično pomembnih razlike v vzgojiteljevem pojmovanju pri delu z otroki s PP 

glede na pridobljen naziv ni.  

Pogoji Levenovega testa so izpolnjeni, zato lahko nadaljujemo z uporabo nadaljnjega 

statističnega testa.  

Tabela 45: ANOVA glede razlike med vzgojiteljevim pojmovanjem pri delu z otroki s PP in 

nazivom 

  
Vsota  

kvadratov df1 Povprečje kvadratov F sig 

Med skupinami 0,580 3 0,193 0,259 0,855 

Znotraj skupin 370,898 496 0,748 
  

Skupaj 371,478 499 
   

Z zgornjo tabelo ANOVE smo preverili, če prihaja do statistično pomembnih razlik med več 

skupinami. Vidimo, da je signifikantna vrednost večja od 0,05 (sig. > 0,05), kar pomeni, da do 

statistično pomembnih razlik med skupinami ni prišlo.  

Glede na zgornjo predpostavko lahko zaključimo, da med vzgojiteljevim pojmovanjem pri delu 

z otroki s PP in nazivom ne prihaja do statistično pomembnih razlik. Pogostost prilagajanja 

dejavnosti otrokom s PP ni odvisna od naziva vzgojitelja. 

 Z uporabo dodatnega post hoc testa (LSD) smo to tudi potrdili. 

 

 

 

 

 

 Levenova statistika df1 df2 sig 

Pojmovanje 1,262 3 496 0,287 
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Tabela 46: Post Hoc Test (LDS) v razlikah med nazivom glede na vzgojiteljevo pojmovanje  

dela z otroki s PP 

Odvisna spremenljivka 
Razlika 

povprečij 

Std. 

napaka 
sig 

95 % Interval 

zaupanja 

Nizki Visoki 

P
o
jm

o
v
an

je
 

Brez 

naziva 

Mentor -0,04829 0,09673 0,618 -0,2383 0,1418 

Svetovalec -0,04535 0,09538 0,635 -0,2327 0,1421 

Svetnik -0,29677 0,39291 0,450 -1,0688 0,4752 

Mentor  

Brez 

naziva 
0,04829 0,09673 0,618 -0,1418 0,2383 

Svetovalec 0,00294 0,09383 0,975 -0,1814 0,1873 

Svetnik -0,24848 0,39254 0,527 -1,0197 0,5228 

Svetovalec  

Brez 

naziva 
0,04535 0,09538 0,635 -0,1421 0,2327 

Mentor -0,00294 0,09383 0,975 -0,1873 0,1814 

Svetnik -0,25143 0,39221 0,522 -1,0220 0,5192 

Svetnik  

Brez 

naziva 
0,29677 0,39291 0,450 -0,4752 1,0688 

Mentor 0,24848 0,39254 0,527 -0,5228 1,0197 

Svetovalec 0,25143 0,39221 0,522 -0,5192 1,0220 

 

8.6.4.3 Vzgojiteljevo pojmovanje dela z otroki s PP in zadovoljstvo v poklicu 

 

Tabela 47: Opisna statistika, ki prikazuje razlike v povprečjih med vzgojiteljevim pojmovanjem 

dela z otroki s PP in zadovoljstvom v poklicu – pravilna izbira poklica 
 

Pojmovanje 

Skupaj 

 
Redko 

prilagaja 

dejavnosti 

Včasih 

prilagaja 

dejavnosti 

Pogosto 

prilagaja 

dejavnosti 

Vedno 

prilagaja 

dejavnosti 

Ste mnenja, da 

ste zase izbrali 

pravilen poklic? 

Da 
20 

4,1 % 

92 

19 % 

172 

35,5 % 

201 

41,4 % 

485 

100 % 

Ne 

vem 

0 

0 % 

4 

26,7 % 

7 

46,7 % 

4 

26,7 % 

15 

100 % 

Skupaj 
20 

4 % 

96 

19,2 % 

179 

35,8 % 

205 

41 % 

500 

100 % 

Iz tabele je razvidno, da vzgojitelji, ki so zase izbrali pravilen poklic, v 41,4 % vedno prilagajajo 

dejavnosti, prav tako pa pogosto prilagajajo dejavnosti tudi vzgojitelji, ki o svoji izbiri poklica 

niso popolnoma prepričani (teh je kar 46,7 %).  
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Sledila je uporaba Levenovega preizkusa, s katerim smo preverili, ali bomo v nadaljevanju 

morali uporabiti navaden ali aproksimativen t-test. Ker je sig > 0,05, aproksimativen t-test ni 

bil potreben. 

Tabela 48: Levenov test in t-test za preverjanje razlik v zadovoljstvu glede na vzgojiteljevo 

pojmovanje dela z otroki s PP 

Signifikanca je (0,53) > 0,05, zato  med skupinami v zadovoljstvu s poklicem ni prišlo do 

statistično pomembnih razlik,  kar pomeni, da zadovoljstvo ni statistično pomembno značilno 

glede na pojmovanje dela z otroki s PP. 

8.6.4.4 Vzgojiteljevo pojmovanje dela z otroki s PP in izkušnje 

 

Tabela 49: Opisna statistika, ki prikazuje razlike v povprečjih med vzgojiteljevim pojmovanjem 

dela z otroki s PP in različnimi izkušnjami pri delu z otroki s PP 
 

Pojmovanje 

Skupaj 

 
Redko 

prilagaja 

dejavnosti 

Včasih 

prilagaja 

dejavnosti 

Pogosto 

prilagaja 

dejavnosti 

Vedno 

prilagaja 

dejavnosti 

Iz
k
u
šn

je
 

3 

(srednje izkušen) 

16 

18,8 % 

42 

49,4 % 

22 

25,9 % 

5 

5,9 % 

85 

100 % 

4  

(izkušen) 

4 

1,5 % 

54 

20,8 % 

128 

49,2 % 

74 

28,5 % 

260 

100 % 

5 

(zelo izkušen) 

0 

0 % 

0 

0 % 

29 

18,7 % 

126 

81,3 % 

155 

100 % 

Skupaj 
20 

4 % 

96 

19,2 % 

179 

35,8 % 

205 

41 % 

500 

100 % 

  

Levenov test 

za enakost 

varianc 

t-test enakost povprečij 

F sig 

t-
te

st
 e

n
a

k
o

st
 

p
o

v
p

re
č
ij

 
df 

A
si

m
p

. 
p

-

v
re

d
n

o
st

 (
2

-

st
ra

n
sk

a
) 

 

R
a

zl
ik

a
 v

 

p
o

v
p

re
č
ji

h
 

N
a

p
a

k
a

 

ra
zl

ik
e 

v
 

p
o

v
p

re
č
ji

h
 95 % Interval 

zaupanja 

Nizki Visoki 

P
o

jm
o

v
an

je
 

Predpostavlje

ne so enake 

variance 
1,877 0,171 0,629 498 0,530 0,14227 0,22633 

-

0,30242 
1,877 

Enake 

variance niso 

predpostavlje-

ne 

  
0,715 15,160 0,486 0,14227 0,19910 

-

0,28172 
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Iz tabele je razvidno, da zelo izkušeni vzgojitelji v 81,3 % vedno prilagajajo dejavnosti otrokom 

s PP, vzgojitelji, ki se ocenjujejo kot izkušene, prilagajajo dejavnosti pogosto (49,2 %), najmanj 

prilagoditev pa izvajajo srednje izkušeni vzgojitelji. 

Tabela 50: Levenov test homogenosti varianc vzgojiteljevega pojmovanja dela z otroki s PP  

glede na različne izkušnje pri delu z otroki s PP 

  Levenova statistika df1 df2 sig 

Pojmovanje 20,029 2 497 0,127 

Iz zgornje tabele vidimo, da je sig vrednost večja od 0,05, kar pomeni, da so pogoji Levenovega 

testa izpolnjeni in lahko nadaljujemo z uporabo nadaljnjega statističnega testa.  

Tabela 51: ANOVA glede razlike med vzgojiteljevim pojmovanjem pri delu z otroki s PP in 

različnimi izkušnjami pri delu z otroki s PP 

  Vsota kvadratov df1 povprečje kvadratov F sig 

Med skupinami 149,469 2 74,735 167,305 0,000 

Znotraj skupin 222,009 497 0,447 
  

Skupaj 371,478 499    

Z zgornjo tabelo ANOVE  smo preverili, če prihaja do statistično pomembnih razlik med več 

skupinami. Vidimo, da je signifikantna vrednost manjša od 0,05 ( sig.< 0,05), kar pomeni, da 

je prišlo do statistično pomembnih razlik med skupinami.  

Glede na zgornjo predpostavko lahko zaključimo, da prihaja do statistično pomembnih razlik 

med vzgojiteljevim pojmovanjem pri delu z otroki s PP in različnimi izkušnjami vzgojiteljev. 

Izkušenost vzgojiteljev vpliva na pogostost prilagajanja dejavnosti otrokom s PP. 

Ker nas je zanimalo, pri katerih skupinah prihaja do statistično pomembnih razlik, smo 

uporabili še dodaten post hoc test (LSD). 
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Tabela 52: Post Hoc Test (LDS) v razlikah med vzgojiteljevimi izkušnjami pri delu z otroki s 

PP glede na vzgojiteljevo pojmovanje dela z otroki s PP 

Odvisna spremenljivka 
Razlika 

povprečij 

Std. 

napaka 
sig 

95 % Interval 

zaupanja 

Nizki Visoki 

P
o
jm

o
v
an

je
 

3 (srednje 

izkušen) 

4 (izkušen) -0,85792* 0,08351 0,000 -1,0220 -0,6938 

5 (zelo izkušen) -1,62467* 0,09021 0,000 -1,8019 -1,4474 

4 (izkušen) 
3 (izkušen) 0,85792* 0,08351 0,000 0,6938 1,0220 

5 (zelo izkušen) -0,76675* 0,06782 0,000 -0,9000 -0,6335 

5 (zelo 

izkušen) 

3 (srednje 

izkušen) 
1,62467* 0,09021 0,000 1,4474 1,8019 

4 (izkušen) 0,76675* 0,06782 0,000 0,6335 0,9000 

Iz zgornje tabele je razvidno, da je do statistično pomembne razlike prišlo pri popolnoma vseh 

posameznih parih (3 in 4, 3 in 5 ter 4 in 5). Pri vseh je vrednost signifikance manjša od stopnje 

tveganja 0,05. Več kot ima vzgojitelj izkušenj, bolj pogosto prilagaja dejavnosti otrokom s PP. 

8.6.5 Vzgojiteljeva ocena lastne usposobljenosti za delo z otroki s posebnimi 

potrebami glede na število let delovne dobe, izkušnje z otroki s posebnimi 

potrebami, zadovoljstvo v poklicu ter naziv.  

8.6.5.1 Vzgojiteljeva ocena lastne usposobljenosti za delo z otroki s PP in število 

let delovne dobe 

 

Opisno statistiko, ki prikazuje razlike v povprečjih vzgojiteljeve usposobljenosti za delo z 

otroki s PP glede na njihovo delovno dobo smo predstavili v preglednici št. 26. 

Uporabili smo Levenov preizkus, s katerim smo preverili homogenost varianc med skupinami. 

Dobljene variance so bile homogene (sig je večja kot 0,05), zato smo v nadaljevanju uporabili 

ANOVO.  
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Tabela 53: Levenov test homogenosti varianc vzgojiteljeve usposobljenosti glede na delovno 

dobo 

  Levenova statistika df1 df2 sig 

Usposobljenost 1,413 5 94 0,227 

Iz zgornje tabele vidimo, da je sig vrednost večja od 0,05, kar pomeni, da so pogoji Levenovega 

testa izpolnjeni in lahko nadaljujemo z uporabo nadaljnjega statističnega testa.  

Tabela 54: ANOVA glede razlike med vzgojiteljevo usposobljenostjo za delo z otroki s PP in 

številom let zaposlitve v vzgoji in izobraževanju 

  Vsota kvadratov df1 povprečje kvadratov F sig 

Med skupinami 6,527 5 1,305 4,348 0,001 

Znotraj skupin 28,223 94 0,3     

Skupaj 34,75 99       

Z zgornjo tabelo ANOVE  smo preverili, če prihaja do statistično pomembnih razlik med več 

skupinami. Vidimo, da je signifikantna vrednost manjša od 0,05 ( sig.< 0,05), kar pomeni, da 

je prišlo do statistično pomembnih razlik med skupinami.  

Glede na zgornjo predpostavko lahko zaključimo, da prihaja do statistično pomembnih razlik 

med vzgojiteljevo usposobljenostjo za delo z otroki s PP in številom let delovne dobe.  

Ker nas zanima, pri katerih skupinah prihaja do statistično pomembnih razlik, smo uporabili še 

dodaten post hoc test (LSD). 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                             Maruša Žgank – magistrsko delo 

 

120 

 

Tabela 55: Post Hoc Test (LDS) v razlikah med leti delovne dobe glede na vzgojiteljevo 

usposobljenost za delo z otroki s PP 

Odvisna spremenljivka 
Razlika 

povprečij 

Std. 

napaka 
sig 

95 % Interval zaupanja 

Nizki Visoki 

U
sp

o
so

b
lj

en
o
st

 

do 2 leti 

3-5 let -0,37500 0,29593 0,208 -0,9626 0,2126 

6-10 let -0,02174 0,25119 0,931 -0,5205 0,4770 

11-15 let -0,56667* 0,26468 0,035 -1,0922 -0,0411 

16-20 let -0,76667* 0,26468 0,005 -1,2922 -0,2411 

več kot 20 

let -0,34848 0,24319 0,155 -0,8313 0,1344 

3–5 let 

do 2 leti 0,37500 0,29593 0,208 -0,2126 0,9626 

6-10 let 0,35326 0,22491 0,120 -0,0933 0,7998 

11-15 let -0,19167 0,23989 0,426 -0,6680 0,2846 

16-20 let -0,39167 0,23989 0,106 -0,8680 0,0846 

več kot 20 

let 0,02652 0,21594 0,903 -0,4022 0,4553 

6–10 let 

do 2 leti 0,02174 0,25119 0,931 -0,4770 0,5205 

3-5 let -0,35326 0,22491 0,120 -0,7998 0,0933 

11-15 let -0,54493* 0,18185 0,003 -0,9060 -0,1839 

16-20 let -0,74493* 0,18185 0,000 -1,1060 -0,3839 

več kot 20 

let -0,32675* 0,14884 0,031 -0,6223 -0,0312 

11–15 let 

do 2 leti 0,56667* 0,26468 0,035 0,0411 1,0922 

3-5 let 0,19167 0,23989 0,426 -0,2846 0,6680 

6-10 let 0,54493* 0,18185 0,003 0,1839 0,9060 

16-20 let -0,20000 0,20008 0,320 -0,5973 0,1973 

več kot 20 

let 0,21818 0,17063 0,204 -0,1206 0,5570 

16–20 let 

do 2 leti 0,76667* 0,26468 0,005 0,2411 1,2922 

3-5 let 0,39167 0,23989 0,106 -0,0846 0,8680 

6-10 let 0,74493* 0,18185 0,000 0,3839 1,1060 

11-15 let 0,20000 0,20008 0,320 -0,1973 0,5973 

več kot 20 

let 0,41818* 0,17063 0,016 0,0794 0,7570 

več kot 20 

let 

do 2 leti 0,34848 0,24319 0,155 -0,1344 0,8313 

3-5 let -0,02652 0,21594 0,903 -0,4553 0,4022 

6-10 let 0,32675* 0,14884 0,031 0,0312 0,6223 

11-15 let -0,21818 0,17063 0,204 -0,5570 0,1206 

16-20 let -0,41818* 0,17063 0,016 -0,7570 -0,0794 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,413 , g1 = 5, g2= 94, sig = 0,227) 

je enosmerna analiza variance ANOVA v vzorcu med tistimi, ki imajo do 2 leti, 6–10 let, 11–
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15 let, 16–20 let ter več kot 20 let delovne dobe, pokazala statistično pomembne razlike glede 

na vzgojiteljevo usposobljenost za delo z otroki s PP. Post Hoc Test (LSD) je pokazal statistično 

pomembne razlike med vzgojitelji z do 2 leti ter 11–15 let delovne dobe (sig = 0,035), med 

vzgojitelji z do 2 leti ter 16–20 let delovne dobe (sig = 0,005), med vzgojitelji z 6–10 let ter 11–

15 let delovne dobe (sig = 0,003), med vzgojitelji z 6–10 let ter 16–20 let delovne dobe (sig = 

0,000), med vzgojitelji z 6–10 let ter več kot 20 let delovne dobe (sig = 0,031), med vzgojitelji 

z 11–15 let ter do 2 leti delovne dobe (sig = 0,035), med vzgojitelji z 11–15 let ter 6–10 let 

delovne dobe (sig = 0,003), med vzgojitelji z 16–20 let ter do 2 leti delovne dobe (sig = 0,005), 

med vzgojitelji z 16–20 let ter 6–10 let delovne dobe (sig = 0,000), med vzgojitelji z 16–20 let 

ter več kot 20 let delovne dobe (sig = 0,016), med vzgojitelji z več kot 20 let ter 6–10 let delovne 

dobe (sig = 0,031) in med vzgojitelji z več kot 20 let ter 16–20 let delovne dobe (sig = 0,016).  

8.6.5.2 Vzgojiteljeva ocena lastne usposobljenosti za delo z otroki s PP in naziv 

Opisno statistiko, ki prikazuje razlike v povprečjih vzgojiteljeve usposobljenosti za delo z 

otroki s PP glede na njihov naziv, smo predstavili v preglednici št. 32. 

Tabela 56: Levenov test homogenosti varianc vzgojiteljeve usposobljenosti  glede na naziv 

Iz zgornje tabele vidimo, da je sig vrednost večja od 0,05, kar pomeni, da so pogoji Levenovega 

testa izpolnjeni in lahko nadaljujemo z uporabo nadaljnjega statističnega testa.  

Tabela 57: ANOVA glede razlike med vzgojiteljevo usposobljenostjo za delo z otroki s PP in 

vzgojiteljevim nazivom 

Z zgornjo tabelo ANOVE  smo preverili, če prihaja do statistično pomembnih razlik med več 

skupinami. Vidimo, da je signifikantna vrednost večja od 0,05 ( sig. > 0,05), kar pomeni, da do 

statistično pomembnih razlik med skupinami ni prišlo. Glede na zgornjo predpostavko lahko 

zaključimo, da do statistično pomembnih razlik med vzgojiteljevo usposobljenostjo za delo z 

otroki s PP in vzgojiteljevim nazivom ne prihaja.  

  Levenova statistika df1 df2 sig 

Usposobljenost 1,579 2 96 0,211 

  Vsota kvadratov df1 povprečje kvadratov F sig 

Med skupinami 1,955 3 0,652 1,907 0,134 

Znotraj skupin 32,795 96 0,342 
  

Skupaj 34,750 99 
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8.6.5.3 Vzgojiteljeva ocena lastne usposobljenosti za delo z otroki s PP in 

zadovoljstvo v poklicu 

Opisno statistiko, ki prikazuje razlike v povprečjih vzgojiteljeve usposobljenosti za delo z 

otroki s PP glede na njihovo zadovoljstvo v poklicu, smo predstavili v preglednici št. 23.   

Tabela 58: Levenov test in t-test za preverjanje razlik med zadovoljstvom v poklicu glede na 

vzgojiteljevo usposobljenost za delo z otroki s PP 

Ob upoštevanju predpostavk o homogenosti varianc t-test ni pokazal statistično pomembnih 

razlik. Signifikanca je (0,126) > 0,05, zato med skupinami v zadovoljstvu s poklicem ni prišlo 

do statistično pomembnih razlik, kar pomeni, da zadovoljstvo v poklicu ni statistično 

pomembno značilno glede na usposobljenost za delo z otroki s PP. 

8.6.5.4 Vzgojiteljeva ocena lastne usposobljenosti za delo z otroki s PP in izkušnje 

Opisno statistiko, ki prikazuje razlike v povprečjih vzgojiteljeve usposobljenosti za delo z 

otroki s PP glede na njihove izkušnje pri delu z otroki s PP, smo predstavili v preglednici št. 29.  

Tabela 59: Levenov test homogenosti varianc vzgojiteljeve usposobljenosti  glede na izkušnje 

  Levenova statistika df1 df2 Sig 

Usposobljenost 2,976 2 97 0,056 

Iz zgornje tabele vidimo, da je sig vrednost večja od 0,05, kar pomeni, da so pogoji Levenovega 

testa izpolnjeni in lahko nadaljujemo z uporabo nadaljnjega statističnega testa.  
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Tabela 60: ANOVA glede razlike med vzgojiteljevo usposobljenostjo za delo z otroki s PP in 

njegovimi izkušnjami 

Z zgornjo tabelo ANOVE  smo preverili, če prihaja do statistično pomembnih razlik med več 

skupinami. Vidimo, da je signifikantna vrednost manjša od 0,05 (sig.< 0,05), kar pomeni, da je 

do statistično pomembnih razlik med skupinami prišlo.  

Glede na zgornjo predpostavko lahko zaključimo, da prihaja do statistično pomembnih razlik 

med vzgojiteljevo usposobljenostjo za delo z otroki s PP in njegovimi izkušnjami.  

Ker nas zanima, pri katerih skupinah prihaja do statistično pomembnih razlik, smo uporabili še 

dodaten post hoc test (LSD). 

Tabela 61: Post Hoc Test (LDS) v razlikah med vzgojiteljevimi izkušnjami pri delu z otroki s 

PP glede na vzgojiteljevo usposobljenost za delo z otroki s PP 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 2,976 , g1 = 2, g2= 97, sig = 0,056) 

je enosmerna analiza variance ANOVA v vzorcu med tistimi, ki so srednje izkušeni, in tistimi 

zelo izkušenimi, ki vedno prilagajajo potek dejavnosti otrokom s PP, pokazala statistično 

pomembne razlike glede na vzgojiteljevo usposobljenost za delo z otroki s PP. Post Hoc Test 

(LSD) je pokazal statistično pomembne razlike med vzgojitelji, ki so srednje izkušeni (3), ter 

zelo izkušenimi vzgojitelji (5) (sig = 0,002). 

  Vsota kvadratov df1 povprečje kvadratov F sig 

Med skupinami 3,201 2 1,601 4,922 0,009 

Znotraj skupin 31,549 97 0,325 
  

Skupaj 34,750 99 
   

Odvisna spremenljivka 
Razlika 

povprečij 

Std. 

napaka 
sig 

95 % Interval 

zaupanja 

Nizki Visoki 

U
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 3 (srednje 

izkušen) 

4 (izkušen) -0,298 0,159 0,065 -0,61 0,02 

5 (zelo izkušen) -0,535* 0,172 0,002 -0,88 -0,19 

4 (izkušen) 
3 (srednje izkušen) 0,298 0,159 0,065 -0,02 0,61 

5 (zelo izkušen) -0,238 0,129 0,069 -0,49 0,02 

5 (zelo 

izkušen) 

3 (izkušen) 0,535* 0,172 0,002 0,19 0,88 

5 (zelo izkušen) 0,238 0,129 0,069 -0,02 0,49 
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8.6.6 Kvalitativni del 

- Opredelitev učenja in profesionalnega razvoja vzgojiteljev ob delu z otroki s posebnimi 

potrebami 

V intervjuju sem se pogovarjala z diplomirano vzgojiteljico, ki je v vrtcu zaposlena 16 let ter 

ima pridobljen naziv svetovalca. V svojem poklicu pravi, da je zadovoljna.  

Vzgojiteljico sem vprašala, kako pojmuje svojo vlogo pri delu z otroki s PP, njen odgovor se je 

glasil: »Kadar je v mojo skupino vključen otrok s PP, sem na začetku šolskega leta v 

pričakovanju, ki ni vedno pozitivno, saj otrok, ki ima PP, naloži dodatno delo, skrb in dodaten 

čas, ki je potreben, da se na področju PP izobrazim (kadar je posebna potreba nova zame). To 

pomeni, da moram delati na svoji strokovnosti, pridobiti nova znanja in biti pripravljena na 

nenavadne situacije.« Naštete lastnosti predstavljajo vzgojitelja profesionalca, ki jih navaja tudi 

Hoyle (1989, v Valenčič Zuljan, 2012). Avtor dodaja, da mora učitelj (v našem primeru 

vzgojitelj) kot profesionalec imeti visoko raven specifičnih znanj in spretnosti, pridobljeno 

visokošolsko ali podiplomsko izobrazbo, sposobnost delovanja v nepredvidljivih situacijah in 

izoblikovan etični kodeks. Prav tako mora analizirati svoje delo in delo sodelavcev, biti 

avtonomen pri izbiri delovnih postopkov in biti pripravljen na združevanje v profesionalnih 

organizacijah (prav tam). V nadaljevanju nas je zanimalo, ali se vzgojiteljica čuti dovolj 

usposobljena za delo z otroki s PP, kjer smo prišli do ugotovitev, da se mora vzgojitelj stalno 

strokovno spopolnjevati, kar navajajo že M. Valenčič Zuljan idr. (2011, str. 65), ki pravijo, da 

je »vseživljenjsko učenje pedagoških delavcev eden od temeljev njihovega profesionalnega 

razvoja ter da za opravljanje vseh nalog, s katerimi se srečajo na svoji profesionalni poti, 

pedagoški delavci ne morejo pridobiti vsega znanja v času študija in pripravništva, ampak se 

morajo izpopolnjevati v celotni profesionalni karieri. Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje 

je pot, ki pedagoškim delavcem omogoča, da svoje poklicne potencialne razvijejo do stopnje 

eksperta«. Do podobnih trditev je prišla tudi vzgojiteljica, ki navaja: »V svojih letih dela sem 

pridobila veliko izkušenj na področju posebnih potreb, udeležila pa sem se tudi ogromno 

izobraževanj – na določena me je poslalo vodstvo, druga so bila moja želja po pridobitvi 

dodatnega znanja. Sprva je bilo moje znanje, ki sem ga prinesla iz fakultete, šibko. Poleg tega, 

da nisem imela znanja (nekaj malega že, to pa ni bilo dovolj za delo z otroci s PP), tudi izkušenj 

nisem imela. Bila sem zbegana in prestrašena. Veliko mi je pomenilo, da sem prva leta delala 
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s starejšo, bolj izkušeno sodelavko, ki mi je bila v veliko pomoč. Z izkušnjami in z udeležbo na 

seminarjih pa sem strokovno rastla. In še rastem!«  

- Vloga vzgojitelja pri delu z otroki s PP 

Vsak vzgojitelj se počuti odgovornega, kadar se na začetku šolskega leta sreča z dejstvom, da 

bo v njegov oddelke vključen otrok s posebnostmi v razvoju. Ni pa nujno, da bo na začetku leta 

imel kakšnega otroka s PP, a se bo z njim vseeno srečal – tu je pomembno zgodnje odkrivanje 

posebnosti v razvoju otrok, prepoznavanje razlik, primanjkljajev in odstopanj, da se lahko 

zagotovi zgodnja obravnava, ki je izrednega pomena. O ciljih zgodnje obravnave piše že Voroš 

(2015), ki pravi, da je zgodnja obravnava namenjena preventivnemu namenu pred vstopom v 

šolo, Globačnik (2012) pa dodaja, da ravno predšolska vzgoja pripomore k odpravljanju 

vzgojnih in izobraževalnih vrzeli, saj z zgodnjim odkritjem vplivamo na otrokovo socializacijo 

in vedenje ter mu omogočamo enake možnosti. Vzgojiteljica pravi, da je njena vloga pri delu z 

otroki s PP predvsem ta, »... da sem v oporo otroku, mu pomagam po svojih zmožnostih in mu 

pomagam pri vključevanju v oddelek.« Nadaljuje pogovor o svoji usposobljenosti za delo z 

otroki s PP, za katero pravi: »Nisem pa usposobljena za dodatno izvedbo raznih »korekcijskih« 

vaj ipd. Za delo z otroki s PP nisem popolnoma usposobljena – veliko je odvisno tudi od posebne 

potrebe, ki jo ima otrok – od stopnje, zahtevnosti le-te! Govorno-jezikovne motnje, ki so lažje, 

mi npr. ne predstavljajo dodatnih ovir – tu se čutim dovolj usposobljeno. Zakaj? Otrok z 

govorno-jezikovnimi motnjami je veliko, zato se s temi srečujem skoraj vsako leto – imamo 

različne artikulacijske vaje, ki jih tako ali tako vnašamo v svoj vsakdan v vrtcu. Otroci niso 

»zahtevni«, v primeru da se ne razumemo, si pomagamo s slikami – in gre. Težje je pri gibalno-

oviranih otrocih, kjer so potrebne prostorske prilagoditve. Igralnice pa so majhne in ne vedno 

naklonjene takšnim otrokom.« Zgoraj našteto drži, zavedati pa se moramo, da preživijo otroci 

s PP, ki so vključeni v redne oddelke vrtca, ogromno časa brez dodatne strokovne pomoči, zato 

je naloga vzgojiteljev, da imajo poleg osnovnih pedagoških znanj in strategij tudi določena 

specifična znanja, ki zadevajo delo z otroki s PP (Košir, 2008).  

- Začetki kariere in nadaljevanje 

Vzgojitelji so izpostavljeni različnim izzivom, od njih pa je odvisno, kakšen spekter znanj bodo 

pridobili. Skozi različna delovna obdobja gredo vzgojitelji skozi različne stopnje, ki jih 

prikazuje tudi Berlinerjev petstopenjski model. Ta prikazuje rast pedagoškega delavca od 
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novinca do učitelja izvedenca (Valenčič Zuljan, 2001). To je potrdila tudi intervjuvana 

vzgojiteljica, ki pravi, da na njeno ravnanje vpliva »modrost – starejša kot sem, bolje razumem 

in lažje sprejmem otroka s PP. Na začetku sploh nisem čutila, da imam dovolj znanja. Priznam, 

tudi želje po pridobivanju teh znanj nisem imela, saj si nisem izbrala študija specialne 

pedagogike. To je bila nekakšna »prisila« k dodatnemu izobraževanju, ki sprva ni bilo tako zelo 

učinkovito, saj to ni bila moja notranja motivacija. Potem sem spoznala, da to ni nekaj, kar si 

želiš, pač pa se srečujemo in takšna znanja, hočemo-nočemo, rabimo. Na stvar sem pogledala 

bolj celovito in dodatna izobraževanja meni niso predstavljala več napora.« Tu je vzgojiteljica 

dosegla 4. stopnjo, ki ji pravimo strokovnjak oz. uspešen učitelj (v našem primeru velja enako 

za vzgojitelja).  

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali je vzgojiteljica na svoji poklicni poti kaj pogrešala. Sama 

pravi: »Pogrešala sem predvsem praktične nasvete, uporabnost, smernice za delo s takšnimi 

otroki. Iskala sem jih pri sodelavkah in starših otrok. Znanje sem iskala tudi v literaturi in pri 

specialni defektologinji, to mi je bilo v pomoč, ni pa zadostilo mojega pomanjkanja informacij.« 

Pa je s pridobljenimi informacijami pridobila dovolj znanj? »Z informacijami sem bila 

predvsem bolj informirana, ne pa tudi pomirjena. Suverenost je prišla z leti, izkušnjami – 

lastnimi.« Vzgojiteljičine trditve se potrjujejo s trditvami, ki jih navaja M. Valenčič Zuljan (v 

Valenčič Zuljan idr., 2011), ki pravi, da se učiteljev profesionalni razvoj zaključi z njegovo 

upokojitvijo in ne z zaključkom šolanja, saj se mora dober učitelj izobraževati skozi svojo 

celotno profesionalno kariero. 

Ker pa so si otroci različni, prav tako pa ima vsak otrok s PP različne potrebe in potrebuje 

različne prilagoditve, mora vzgojitelj znati dnevno prilagajati dejavnosti in biti neprestano vpet 

v dogajanje. To lahko doseže le s sprotnimi evalvacijami, komuniciranjem s starši otrok in 

zunanjimi sodelavci ter samoizobraževanjem. Tako lahko rečem, da imamo vzgojitelji vsako 

leto več znanja in izkušenj. In kaj naredimo z izkušnjami? Intervjuvana vzgojiteljica pravi: »Kar 

je dobro, prenašam na ostale otroke s PP, je pa vsak otrok drugačen in so prilagoditve, ki so 

potrebne letno, mesečno, včasih tedensko, dnevno …  Nikoli pa nisem 100 % v svoje ravnanje. 

Naučila sem se predvsem strpnosti, poslušanja in iskanja pomoči – spraševanja – zbiranja 

ogromno informacij, ki jih ni nikoli preveč.« V nadaljevanju pove, kaj pogreša, in to je zunanja 

pomoč: »Premalo je sodelovanja s strokovnjaki in predvsem premalo je spremljevalcev – za te 

ni nikoli denarja, otrok, ki bi stalnega spremljevalca nujno potrebovali, pa je veliko.« 
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Vzgojiteljica, ki smo jo spraševali, se ni ustalila in »zasidrala«, pač pa za svoj profesionalni 

razvoj skrbi letno, in sicer tako, da se udeležuje raznih izobraževanj, izmenjuje informacije, 

izvaja hospitacijske nastope in bere strokovno literaturo.  

- Vpliv dejavnikov na vzgojiteljevo učenje in profesionalni razvoj ob delu z otroki s posebnimi 

potrebami 

Vsak človek je individuum, zato se tudi vsak vzgojitelj na prisotnost otroka s PP, vključenega 

v njihovo oddelek, odziva drugače. Na delo z otrokom s PP, ravnanje vzgojitelja in njegov 

odnos pa vplivajo različni notranji in zunanji dejavniki, katere Javornik Krečič (2008, po 

Ivajnšič in Ivanuš Grmek, 2009) deli na pojmovanja ter prepričanja pedagoških delavcev in 

subjektivne teorije (notranji dejavniki) ter različne oblike formalnih izobraževanj, 

izpopolnjevanj, uvajanje novosti, klima institucije itn. (zunanji dejavniki). Intervjuvana 

vzgojiteljica je mnenja, da na učenje in PR vplivajo notranji in zunanji dejavniki, za svoj primer 

pa navede: »…saj sem vzgojiteljica želela postati že odkar pomnim, obenem pa je name močno 

vplivala starejša sodelavka, ki mi je na začetku poklicne poti ogromno pomagala. Rada imam 

otroke in delo z njimi. Pri delu z OPP so mi trenutno v veliko pomoč predvsem pridobljene 

izkušnje in pa različne informacije, ki jih uspem pridobiti ali od staršev, zunanjih sodelavcev 

ali pa z branjem strokovnih člankov in udeležitve raznih seminarjev.« V svoji poklicni karieri 

pa se sooča tudi z ovirami, kjer med največjo oviro navaja čas in organizacijo dela v vrtcu: 

»Občutim pomanjkanje časa, ki ga lahko posvetim otroku s PP. Celotna skupina otrok je lahko 

zelo zahtevna in zahteva veliko moje energije, ki mi je večkrat potem zmanjka za razmišljanje, 

iskanje rešitev in organizacijo mojega časa za strokovno izpopolnjevanje. Veliko je tudi 

obveznosti v samem vrtcu – obvezni seminarji, ki jih morda ne potrebujemo in mi vzamejo 

energijo in željo po izobraževanju, ki ga potrebujem oz. želim po lastni izbiri.« Poleg omenjene 

ovire pa intervjuvana vzgojiteljica ob delu z otroki s PP pogreša več vključenosti v izvajanje 

dodatne strokovne pomoči (»vpogled v dogajanje s specialnim defektologom, logopedom …«). 

Vzgojiteljica je mnenja, da bi z znanjem, ki ga imajo zunanji strokovnjaki, lahko obogatila 

svoje že pridobljene izkušnje in dobila nov vpogled v samo delo. Želi si predvsem prisotnosti 

na prvih urah DSP. Zakaj je temu tako? »Če je motnja oz. posebna potreba, ki jo ima otrok, 

zame nova, mi sprva predstavlja velik stres, saj zame pomeni, da bom veliko svojega prostega 

časa morala nameniti izobraževanju, to pa pomeni manj časa za mojo osebno življenje, družino. 

S prisotnostjo na uri DSP pa bi imela nekoga, ki se bolje spozna na otroke s PP, ima več znanja 
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in bi mi tako lahko podal prve smernice za delo z njim.« Ker je vloga vzgojitelja vsako leto bolj 

zahtevna, so tudi vzgojitelji vsako leto bolj izpostavljeni stresnim situacijam. Pri obvladovanju 

stresa in izgorelosti pa si vzgojitelji lahko pomagajo tudi z izgradnjo dobre samopodobe o 

svojem poklicu kot profesiji, kar s pojmom rezilientnosti označujeta tudi M. Valenčič Zuljan in 

V. Kiswarday (2015).  

Na drugi strani pa se vzgojitelji srečujejo z različnimi poklicnimi izzivi, med katere lahko 

zagotovo štejemo tudi otroke s PP. Otroci s PP v neki meri predstavljajo izziv tudi naši 

anketirani vzgojiteljici, ki pravi: »Če otroka že poznam ali pa bo v moji skupini tudi v novem 

šolskem letu, mi to predstavlja izziv – zanima me, kaj lahko še nadgradiva. Kaj se lahko še 

naučiva?«   

- Vpliv otroka s posebnimi potrebami na profesionalni razvoj vzgojitelja 

Zanimalo nas je, kaj je pustilo na anketirani vzgojiteljici največji vpliv v smeri njenega 

profesionalnega razvoja. Že pred soočenjem z dolgotrajno bolnim otrokom z govorno-

jezikovnimi motnjami jo se sprva spreletaval strah, saj je o dečku prejela le grobe informacije 

in subjektivno mnenje ostalih strokovnih delavcev. Sledilo je prvo srečanje, ki je vzgojiteljico 

pozitivno presenetilo:  »Ob srečanju z otrokom, pogovoru z mamico in prebrani literaturi je 

ostal le še pozitivni strah in nekaj negotovosti, ki je sčasoma zbledela. Potrebovala sem 

predvsem praktična znanja in zaupanje vase – kako začeti delo, kako prilagoditi dejavnosti, 

kako organizirati čas v oddelku in kako ne zapostaviti ostalih otrok. Potrebovala sem nekoga, 

da mi je rekel »zmoreš« in nato sebe, da sem to sprejela. Sodelovala sem s strokovno 

defektologinjo, starši in logopedinjo. Udeležila sem se izobraževanj na temo otrok s PP, pobuda 

pa je bila kar moja. Zaupanje v svoje delo, samozavest in pridobljeno znanje so stvari, ki so 

name močno vplivale.« Omenjeno še enkrat potrjuje, kako zelo je pomembno, da vzgojitelj 

zaupa vase, v svoje sposobnosti in v svoje delo. Takšen vzgojitelj je sposoben lastne refleksije 

v negotovih in nepredvidljivih okoliščinah, zato takšnemu vzgojitelju pravimo razmišljajoč 

praktik, ki se znajde v vsaki poklicni situaciji (Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014).   

Z intervjujem smo prišli do potrditve nekaterih spoznanj, ki smo jih navedli že pri interpretaciji 

anketnega vprašalnika.  
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9. SKLEP in ZAKLJUČEK 

Vrtec ne predstavlja le prostora, kjer otroci pridobivajo nove spretnosti in znanja, pač pa si tu 

oblikujejo svojo osebnost in zadovoljijo mnoge druge potrebe, kot je socializacija z vrstniki 

ipd. Ključni dejavnik kakovosti predšolske vzgoje so strokovni delavci, ki morajo imeti 

sposobnost upoštevati različne značilnosti, interese in potrebe otrok, oblikovati spodbudno 

okolje in pripraviti različne dejavnosti, pri katerih otroci pridobivajo znanje in si razvijajo 

različne sposobnosti, oblikujejo samopodobo, se učijo sprejemati odgovornost za svoja dejanja, 

bogatijo svoje veščine v komunikaciji, se navajajo na sodelovanje itd. Ena izmed pomembnih 

vzgojiteljevih kompetenc je tudi kompetenca za delo z otroki s PP.  

V raziskavi nas je zanimalo, kako vzgojitelji razumejo in doživljajo sebe, svojo vlogo pri delu 

z otroki s PP in kako ocenjujejo lastno usposobljenost za delo z njimi. Poleg tega smo želeli 

izvedeti tudi, ali se ob tem soočajo s kakšnimi težavami, kako jih rešujejo in kako ob delu z 

otroki s PP profesionalno rastejo.  

Ugotovili smo, da so vzgojitelji mnenja, da prisotnost otroka s PP v njihovem oddelku vpliva 

tako na njih kot na samo delo v oddelku. Izmed 100 anketiranih vzgojiteljev jih je 73 % mnenja, 

da otrok s PP vpliva na način dela s celotno skupino otrok, izmed katerih je 16 % vzgojiteljev 

zapisalo, da zaradi prisotnosti otroka s PP v oddelku »trpi celotna skupina otrok«. Med glavne 

razloge so navedli prilagajanje otroku s PP, odsotnost enega strokovnega delavca (zaradi 

povečane pozornosti, ki je namenjena otroku s PP), več individualnega dela, disciplinskih 

ukrepov … Dodatnih 17 % anketirancev pa je kot glavni razlog navedlo še pomanjkanje časa 

za ostale otroke v skupini, s tem naj bi trpelo delo v tandemu, posledično pa je slabša tudi 

kakovost medsebojnega sodelovanja.  

Vzgojitelji so tudi mnenja, da je vpliv otroka s PP v oddelku odvisen predvsem od stopnje 

njegovega primanjkljaja in zahtevnosti, ob pomoči spremljevalca, ki pa občasno takšnega 

otroka spremlja, njihovo delo v oddelku poteka brez posebnosti in dodatnih obremenitev.  

Prilagoditve, ki jih vzgojitelji uvedejo ob prisotnosti otroka s PP v oddelku, so različne: 93 % 

anketiranih vzgojiteljev ukrepa tako, da otroku s PP pogosto ali vedno omogočijo več časa za 

delo, 82 % vprašanih pa otroku s PP pogosto ali vedno prilagodijo tudi gradivo in materiale. 76 

% vzgojiteljev pogosto ali vedno pripravi posebne materiale in gradivo, prav tako pa več kot 
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polovica vzgojiteljev pogosto ali vedno prilagaja tudi uvodno motivacijo  (55 %)  ter prostor 

(73 %).  

Kako vzgojitelji razumejo/pojmujejo svojo vlogo pri delu z otroki s posebnimi potrebami?  

- Leta delovne dobe, zadovoljstvo v poklicu, naziv in izkušnje vzgojiteljev ne vplivajo na 

vzgojiteljevo razumevanje lastne vloge pri delu z otroki s PP. Spremenljivke med seboj niso 

povezane (so neodvisne). 

- Strokovni delavci se za delo z otroki s PP ne čutijo dovolj usposobljene: 63 % jih meni, da 

so za delo z otroki s PP srednje usposobljeni, 26 % pa jih je celo mnenja, da so za takšno 

delo pomanjkljivo usposobljeni. Vzgojitelji se kot zelo dobro usposobljene čutijo pri delu z 

otroki z govorno-jezikovnimi motnjami (teh je 22 %) in za delo z gibalno-oviranimi otroki 

(21 %). Najmanj usposobljene (torej popolnoma neusposobljene) pa se vzgojitelji vidijo za 

delo s slepimi in slabovidnimi otroki oz. otroki z okvaro vidne funkcije (46 %) ter za delo 

z gluhimi in naglušnimi otroki (40 %). 

Kako vzgojitelji ocenjujejo lastno usposobljenost za delo z otroki s posebnimi potrebami? 

- Pravilna izbira poklica/zadovoljstvo v poklicu in naziv ne vplivata na vzgojiteljevo presojo 

lastne usposobljenosti za delo z otroki s PP. Spremenljivki usposobljenost vzgojiteljev za 

delo z otroki s PP in pravilna izbira poklica med seboj nista povezani, prav tako nista 

povezani spremenljivki usposobljenost za delo z otroki s PP in strokovni naziv.  

- Delovna doba vzgojiteljev vpliva na vzgojiteljevo presojo usposobljenosti za delo z otroki 

s PP: vzgojitelji, ki imajo daljšo delovno dobo, bolje ocenjujejo svojo usposobljenost. 

- Vzgojitelji z več izkušnjami prav tako bolje ocenjujejo svojo usposobljenost za delo z otroki 

s PP kot tisti z manj izkušnjami, zato lahko trdimo, da sta spremenljivki usposobljenost 

vzgojiteljev za delo z otroki s PP in izkušnje med seboj odvisni.  

Kaj vzgojitelji naredijo za svojo profesionalno rast na tem področju?   

Za razvijanje svojih kompetenc se vzgojitelji udeležujejo raznih izobraževanj, s katerimi  

pridejo do dodatnih znanj, ki jih potrebujejo pri delu z otroki s PP. Do novih znanj pridejo 

največkrat samoiniciativno, z branjem strokovne literature in v sodelovanju z drugimi 

strokovnimi delavci in strokovnjaki.  82 % jih meni, da se uspejo aktivno vključevati v različne 

oblike izobraževanja, kar 84 % anketiranih pa se jih je pripravljeno izobraževati prav na 

področjih, povezanih s PP otrok. Motivi, ki jih vodijo pri izbiri izobraževanj, so zanimive 
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vsebine, želja po boljšem poznavanju področja, kjer se čutijo šibkejše, in dolgoročna uporaba 

pridobljenih znanj.  

Ali se vzgojitelj z različnimi leti delovne dobe, različnimi izkušnjami z otroki s posebnimi 

potrebami, zadovoljstvom v poklicu, nazivom, statistično pomembno razlikujejo v 

pojmovanju vzgojiteljevega dela z otroki s posebnimi potrebami? 

- Delovna doba:  

53, 3 % vzgojiteljev z 11 do 15 let delovne dobe vedno prilagaja dejavnosti, kadar je v oddelku 

otrok s PP, obenem pa tudi 46,7 % vzgojiteljev z najmanj delovne dobe (do 2 leti) svoje delo 

otrokom s PP pogosto prilagodi. Statistično pomembne razlike smo z enosmerno analizo 

ANOVA dobili v vzorcu med tistimi vzgojitelji, ki imajo do 2 leti, med 6 in 10 let, 11 in 15 let, 

16 in 20 let ter več kot 20 let delovne dobe. V nadaljnjem LSD testu smo dobili rezultate, ki 

kažejo statistično pomembne razlike med naslednjimi skupinami vzgojiteljev: (delovna doba) 

- do 2 leti in 11–15 let 

- do 2 leti in 16–20 let 

- 6–10 let in 11–15 let 

- 6–10 let in 16–20 let 

- 11–15 let in 3–5 let 

- 11–15 let in 6–10 let 

- 16–20 let in 3–5 let 

- 16–20 let in 6–10 let 

 

- Naziv:  

Raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik v vzgojiteljevem pojmovanju pri delu z 

otroki s PP in njihovim pridobljenim nazivom. 

Vzgojitelji ne glede na pridobljen strokovni naziv v kar 75,8 % vedno ali vsaj pogosto 

prilagajajo dejavnosti, kadar je v oddelku otrok s PP. Najpogosteje prilagajajo dejavnosti 

vzgojitelji s pridobljenim nazivom svetnik (teh je 60 %), najredkeje pa vzgojitelji, ki imajo 

naziv mentor (6,1 %).  

- Izkušnje: 

Med vzgojiteljevim pojmovanjem pri delu z otroki s PP in različnimi izkušnjami vzgojiteljev 

prihaja do statistično pomembnih razlik v vseh posameznih parih (srednje izkušenimi, 

izkušenimi in zelo izkušenimi). 
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- Zadovoljstvo v poklicu: 

Vzgojitelji, ki menijo, da so izbrali pravilen poklic zase, v 41,4 % vedno prilagajajo dejavnosti, 

kadar je v oddelek vključen otrok s PP. V nadaljevanju je raziskava pokazala, da med skupinami 

v zadovoljstvu s poklicem glede na pojmovanje dela z otroki s PP ne prihaja do statistično 

pomembnih razlik.  

Ali se vzgojitelji z različnimi leti delovne dobe, različnimi izkušnjami z otroki s posebnimi 

potrebami, zadovoljstvom v poklicu, nazivom, statistično pomembno razlikujejo v oceni 

lastne usposobljenosti za delo z otroki s posebnimi potrebami? 

- Delovna doba: 

Prišli smo do ugotovitev, da prihaja do statistično pomembnih razlik med vzgojiteljevo 

usposobljenostjo za delo z otroki s PP in delovno dobo. Statistično pomembne razlike smo z 

enosmerno analizo ANOVA dobili v vzorcu med tistimi vzgojitelji, ki imajo do 2 leti, med 6 in 

10 let, 11 in 15 let, 16 in 20 let ter več kot 20 let delovne dobe. V nadaljnjem LSD testu smo 

dobili rezultate, ki kažejo statistično pomembne razlike med naslednjimi skupinami 

vzgojiteljev: (delovna doba) 

- do 2 leti in 11–15 let 

- do 2 leti in 16–20 let 

- 6–10 let in 11–15 let 

- 6–10 let in 16–20 let 

- 6–10 let in več kot 20 let 

- 11–15 let in do 2 leti 

- 11–15 let in 6–10 let 

- 16–20 let in do 2 leti 

- 16–20 let in 6–10 let 

- 16–20 let in več kot 20 let 

- več kot 20 let in 6–10 let 

- več kot 20 let in 16–20 let 

 

- Naziv: 

Med vzgojiteljevo usposobljenostjo za delo z otroki s PP in vzgojiteljevim nazivom ni 

statistično pomembnih razlik. 

- Izkušnje: 

Z raziskavo smo prišli do ugotovitev, da prihaja do statistično pomembnih razlik med 

vzgojiteljevo usposobljenostjo za delo z otroki s PP in njegovimi izkušnjami. Test LSD je 

pokazal statistično pomembne razlike med vzgojitelji, ki potek dejavnosti prilagajajo včasih 

(srednje izkušenimi), in tistimi, ki to počnejo vedno (zelo izkušenimi). 
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- Zadovoljstvo v poklicu: 

Raziskava je pokazala, da med skupinami v zadovoljstvu s poklicem glede vzgojiteljeve ocene 

lastne usposobljenosti za delo z otroki s PP ne prihaja do statistično pomembnih razlik.  
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PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik za vzgojitelje 

Priloga 2: Intervju 
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Priloga 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Pozdravljeni, 

 

sem Maruša Žgank, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok. V okviru magistrskega dela, ki ga 

pripravljam na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, želimo raziskati, kako vzgojitelji 

ocenjujejo lastno usposobljenost za delo z otroki s posebnimi potrebami in kateri dejavniki po 

njihovi presoji vplivajo na to. Pridobljeni podatki bodo uporabljeni izključno v raziskovalne 

namene. Izpolnjevanje je anonimno. 

 

Prosim Vas, da izpolnjeni anketni vprašalnik vrnete najpozneje do 16. aprila 2018. 

 

Že vnaprej se Vam lepo zahvaljujem za Vaš čas in Vam želim uspešno pedagoško delo.  

 

Maruša Žgank 

 

 

1. Status / koliko časa ste zaposleni v vzgoji in izobraževanju? 

a) do 2 leti 

b) 3–5 let 

c) 6–10 let 

d) 11–15 let 

e) 16–20 let 

f) več kot 20 let 

 

2. Kakšen je vaš zaposlitveni status v vrtcu? 

a) Pogodba za nedoločen čas 

b) Pogodba za določen čas – za več kot eno šolsko leto 

c) Pogodba za določen čas – za eno šolsko leto ali manj 

d) Drugo: _________________ 

 

3. Katera je vaša najvišja stopnja izobrazbe? 

a) Srednješolska izobrazba 

b) Višješolska izobrazba 

c) Visoka/univerzitetna izobrazba 

d) Strokovni magisterij 

e) Doktorat ali znanstveni magisterij 

 

4. Kateri naziv imate? 

a) Brez naziva 

b) Mentor 

c) Svetovalec 

d) Svetnik 
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5. Ste mnenja, da ste zase izbrali pravilen poklic? 

a) Da 

b) Ne 

c) Ne vem 

 

6. Delovno mesto, ki ga opravljate? 

a) Vzgojitelj/-ica predšolskih otrok 

b) Pomočnik/-ica vzgojitelja/-ice predšolskih otrok 

c) ½ vzgojitelj/ica in ½ pomočnik/-ica vzgojitelja predšolskih otrok 

d) Drugo ________________ 

 

7. V spodnji tabeli so navedene različne trditve. Pri vsaki trditvi ocenite koliko je ob izbiri 

poklica posamezna trditev veljala za vas.   

1 = nikakor ne drži  

2 = ne drži 

3 = se ne morem opredeliti 

4 = dokaj drži 

5 = popolnoma drži 

RAZLOG 1  2  3  4 5  

1. Vedno sem si želel-a postati vzgojitelj-ica.      

2. Ta poklic je prisoten tudi v naši družini 

(sorodstvu). 

     

3. Ta poklic je zaradi narave dela zlasti primeren 

za ženske. 

     

4. Želim delati z otroki (mladimi).      

5. Delo vzgojitelja/-ice v vrtcu je koristno javno 

delo za celotno družbo. 

     

6. Kot vzgojitelj-ica sem zgled otrokom in mladim.      

7. V tem poklicu imam možnost poklicnega 

razvoja skozi celo kariero. 

     

8. V tem poklicu so mi všeč delovni pogoji (krajši 

delovni čas, počitnice ipd.). 

     

9. Poklic vzgojitelja/-ice mi zagotavlja ekonomsko 

(finančno) varstvo. 

     

10.  S to stopnjo izobrazbe lahko delam tudi v 

drugih poklicih. 

     

11. To je bil edini poklic, v katerem »sem se videl-

a«. 

     

12.  Poklic mi omogoča uporabo mojih močnih 

področij - spretnosti (glasba, šport, jezik, 

likovno ustvarjanje, nastopanje ...). 

     

13.  V tem poklicu sem pristal-a po naključju.      
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14.  Na izbiro poklica je vplivalo to, da so v vrtcu 

boljše zaposlitvene možnosti.  

     

15.  Imam dovolj znanj, spretnosti in sposobnosti, ki 

jih lahko prenesem na otroke. 

     

16.  Rad-a delam z otroki, veselim se njihovega 

napredka. 

     

17.  Delo s potencialno nadarjenimi otroki mi 

predstavlja izziv. 

     

18.  Delo z otroki s posebnimi potrebami mi 

predstavlja izziv.  

     

19.  Če bi imel-a možnost, bi delal v razvojnem 

oddelku z otroki s posebnimi potrebami. 

     

20.  Vesel-a sem, kadar je v mojo skupino vključen 

otrok s posebnimi potrebami, saj lahko tako 

pokažem svoja dodatna strokovna znanja ali pa 

se podučim o njihovih posebnih potrebah.  

     

 

 8. Ali menite, da se uspete dovolj aktivno vključujete v različne oblike izobraževanja za 

ohranjanje in razvijanje kompetenc vzgojitelja? 

a) Da      

b) Ne 

Prosim utemeljite svoj odgovor: 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

9. Na kakšne načine in kako pogosto prilagajate potek dejavnosti otrokom z različnimi 

posebnimi potrebami?  

1 = nikoli      

2 = redko       

3 = včasih        

4 = pogosto       

5 = vedno 

PRILAGODITEV 1  2  3  4 5  

1. Dam mu več časa za delo.       

2. Prilagodim gradivo in materiale.      

3. Pripravim posebne materiale in gradivo.      

4. Prilagodim uvodno motivacijo.      

5. Prilagodim prostor.      

6. Drugo:      
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10. a) Kako ocenjujete lastno usposobljenost za delo z otroki s posebnimi potrebami?  

Obkroži številko, ki drži zate. 

5 = odlično usposobljen  

4 = zelo dobro usposobljen 

3 = srednje usposobljen 

2 = delno/pomanjkljivo usposobljen 

1 = sem popolnoma neusposobljen 

 

Utemeljite svoj odgovor:  ______________________________________________________ 

 

10. b) Kako ocenjujete svojo usposobljenost za prilagojeno izvajanje dejavnosti za 

različne skupine otrok s posebnimi potrebami? Upoštevajte tabelo, kjer pomeni: 

5 = odlično usposobljen  

4 = zelo dobro usposobljen 

3 = srednje usposobljen 

2 = delno/pomanjkljivo usposobljen 

1 = sem popolnoma neusposobljen 

Vrsta posebne potrebe 5 4 3 2 1 

1. Otroci z motnjami v duševnem razvoju.      

2. Slepi in slabovidni otroci oz. otroci z okvaro 

vidne funkcije. 

     

3. Gluhi in naglušni otroci.      

4. Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami.      

5. Gibalno ovirani otroci.      

6. Dolgotrajni bolni otroci.      

7. Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.      

8. Otroci z avtističnimi motnjami.      

 

11. Kako pogosto se s spodaj navedenimi problemi srečujete pri svojem delu? 

 Pogosto Občasno Skoraj 

nikoli 

1. S pomanjkanjem časa za individualni pristop s 

posameznim otrokom.  

   

2. Z nezadostno usposobljenostjo za delo z različnimi 

skupinami otrok s posebnimi potrebami. 

   

3. S socialno izključenostjo otroka s posebnimi 

potrebami. 

   

4. S pomanjkanjem posebnih didaktičnih pripomočkov.    
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5. S prepozno pripravljenim individualiziranim 

programom. 

   

6. S premalo natančno izdelanim individualiziranim 

programom. 

   

7. Z nepripravljenostjo (ali premajhno pripravljenostjo) 

staršev otroka s posebnimi potrebami za sodelovanje. 

   

8. Z neodobravanjem staršev ostalih otrok glede 

vključitve otroka s posebnimi potrebami v oddelek. 

   

9. Z nezadostno podporo svetovalne službe pri 

neposrednem delu z otroki s posebnimi ptrebami. 

   

10.  S seznanjanjem ostalih otrok v skupini s posebnimi 

potrebami otroka s posebnimi potrebami (otroci 

morajo vedeti kako se vesti do slabovidnega, 

naglušnega …). 

   

 

12. Ali ste se pripravljeni dodatno strokovno izobraževati na področjih povezanih s 

posebnimi potrebami otrok? 

a) Da 

b) Ne 

Utemeljite svoj odgovor: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Če ste obkrožili odgovor a, navedite katere tematike/vsebine bi želeli?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

13. Kaj vas najpogosteje vodi pri izbiri dodatnega strokovnega spopolnjevanja? (izberite 

eno možnost) 

a) Lokacija izobraževanja 

b) Finančne možnosti za udeležbo 

c) Zanimiva vsebina 

d) Inovativni pristop 

e) Možnost izobraževanja na daljavo 

f) Dolgoročna uporabnost pridobljenih znanj 

g) Zanimanje kolegov vzgojiteljev v vrtcu 

h) Predlogi vodstva vrtca 

i) Pridobljene točke, ki omogočajo napredovanje 

j) Želja po boljšem poznavanju strokovnega področja, kjer mi primanjkuje znanja 

Drugo ______________________________________ 

 

14. Ali delo z otrokom s posebnimi potrebami v oddelku vpliva na to, da mora vzgojitelj-

ica spremeni način dela za celotno skupino otrok?  

a) Da 

b) Ne 
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Pojasnite kje in kakšne spremembe opažate, kadar je v redni oddelek vključen otrok s posebnimi 

potrebami? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

15. Ali menite, da ste tekom študija pridobili dovolj znanj za delo z otroki s posebnimi 

potrebami? 

a) Da 

b) Ne 

 

16. Na kakšen način ste prišli do dodatnih znanj, potrebnih za delo z otroki s posebnimi 

potrebami? 

a) Z udeležbo na strokovnih seminarjih 

b) Samoiniciativno, z branjem strokovne literature 

c) S sodelovanjem z drugimi strokovnimi delavci, zunanjimi strokovnjaki 

d) V sodelovanju s starši otroka s posebnimi potrebami 

e) S specializacijo ___________________________________ (kakšno?)  

f) Drugo___________________________________________________ 

 

17. Ali ste se oz. se izven vrtca v katerem ste (bili) zaposleni srečujete z osebo s posebnimi 

potrebami?  

a) Da 

b) Ne 

Če ste odgovorili z da: Kako to vpliva na vašo profesionalnost, odnos in delo v vrtcu? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

18. Na katerih področjih ste se v zadnjih petih letih izobraževali? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Zakaj ste se udeležili teh izobraževanj?  

a) Izobraževanje je bilo obvezno in ne po moji volji 

b) Na izobraževanje me je povabilo vodstvo in zdelo se mi je zanimivo, primerno zame 

c) Na tem področju vidim svoj primanjkljaj znanja, želel-a sem pridobiti nove informacije 

d) Izobraževanja so mi prinesla točke, ki jih potrebujem za napredovanje 

e) Drugo: _______________________________________________________________ 
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19. V tabeli so navedene različne dejavnosti. Pri vsaki obrazložite ali ste v zadnjih dveh 

letih imeli izkušnjo s to dejavnostjo. Pri dejavnostih, s katerimi ste imeli izkušnje ocenite 

vpliv le-teh na vaš profesionalni razvoj in delo z otroki s posebnimi potrebami. 

  

  

 

Izkušnje 

Vpliv na vaš 

profesionalni 

razvoj   

Pod vpliv ki drži za 

vas zapišite črko A 

 

Vpliv na vaše 

delo z otroki s 

PP 

Pod vpliv ki drži za 

vas zapišite črko B 

Da 

 

Ne Majhen ali 

nobenega 

vpliva 

Zmeren 

vpliv 

Velik ali 

zelo velik 

vpliv 

1. Tečaji ali delavnice povezane z 

VIZ. 

     

2. Udeležba na strokovni ali 

znanstveni konferenci, seminarju. 

     

3. Predstavitev prispevka na 

strokovni, znanstveni konferenci, 

seminarju. 

     

4. Objava članka v strokovni oz. 

znanstveni reviji. 

     

5. Izobraževalni program za 

pridobitev dodatne stopnje 

izobrazbe (npr. program za 

pridobitev magisterija). 

     

6. Hospitacije pri sodelavcih v 

svojem vrtcu. 

     

7. Hospitacije v drugih vrtcih.      

8. Mentorstvo.      

9. Branje znanstvenih besedil.      

10. Neformalni pogovori s sodelavci o 

tem, kako izboljšati svoje delo, 

delo z otroki s PP. 

     

11. Spopolnjevanje na področju dela z 

otroki s PP. 
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Priloga 2: INTERVJU 

 

1. Koliko let ste zaposleni v vrtcu? 

2. Kakšen je vaš naziv? 

3. Ste v svojem poklicu zadovoljni?  

4. Kako opredeljujete svoje učenje in profesionalni razvoj ob delu z otroki s posebnimi 

potrebami? 
 Kako pojmujete svojo vlogo pri delu z otroki s posebnimi potrebami? 

 Ali menite, da ste za delo z otroki s posebnimi potrebami dovolj usposobljeni? 

 Kje se kaže to v praksi? Lahko navedete kakšen konkreten primer? 

 Kaj je v vašem primeru vplivalo na vaše ravnanje?  

 Bi v prihodnje ravnali enako ali drugače? Zakaj? 

 Kaj ste se ob tem naučili? 

 Ste z začetkom svojega dela čutili, da imate za delo z OPP dovolj znanj?  

 Katera znanja ste pogrešali in kako ste jih »iskali«? 

 S kom ste sodelovali in na kakšen način?  

 Vam je bilo to sodelovanje v pomoč? Kakšen vpliv je imelo na vas? 

 So se vaša stališča, mnenja do dela z OPP z leti spremenila?  

 Kaj je imelo na to največji vpliv?  

 Kako skrbite za svoj profesionalni razvoj?  

5. Kateri dejavniki vplivajo na vaše učenje in profesionalni razvoj ob delu z otroki s 

posebnimi potrebami?  
 Kateri so tisti dejavniki, ki so vam pri delu z OPP v pomoč?  

 Ali je kakšen dejavnik, ki vas pri delu ovira? Kako? 

 Ali ste oz. pri delu z OPP kaj pogrešate?  

 Bi se dalo to v prihodnje kako spremeniti?  

 Vam otrok s posebnimi potrebami v oddelku predstavlja izziv ali stres? Obrazložite!  

6. Opišite primer dela z otrokom s posebnimi potrebami (navedite vrsto PP), ki je 

profesionalno najmočneje vplivala na vas? 

 Katera znanja ste potrebovali pri delu z otrokom s PP in kje ste jih pridobili? 

 S kom ste sodelovali?  

 Ste se udeležili kakšnega izobraževanja? Na čigavo pobudo?  

7. Bi želeli kaj dodati? 

 

 


