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POVZETEK 

Tema diplomskega dela, opazovanje in dokumentiranje otrokovega napredka in 

razvoja v vrtcu, pomembno vpliva na kakovost vzgojnega delovanja in profesionalni 

razvoj vzgojitelja. Dosledno opazovanje in dokumentiranje vzgojitelju pomaga 

spremljati svoje lastno delo in nadaljnjo načrtovati dejavnosti in dela v oddelku.  

V teoretičnem delu opredeljujem namen, različne načine ter tehnike opazovanja in 

dokumentiranja. Opisujem tudi pristop Reggio Emilia. V njihovem konceptu ima 

dokumentiranje vzgojnega procesa in spremljanje otrokovega razvoja in napredka 

pomembno vlogo. Pri raziskovanju opazovanja in dokumentiranja pa ne moramo obiti 

subjektivnih teorij posameznikov. Kako opazovanje in dokumentiranje vpliva na 

subjektivne teorije in obratno se dotikam v zadnjem poglavju. 

V empiričnem delu se sprašujem predvsem o pogledih vzgojiteljev na opazovanje in 

dokumentiranje ter o načinih opazovanja ter zapisovanja opažanj, ki se jih poslužujejo 

pri vsakodnevnem delu. Zanimam se, ali in kako se priporočila strokovnjakov kažejo v 

praksi. Rezultati anket in intervjujev so pokazali, da se vzgojitelji zavedajo pomena 

opazovanja in dokumentiranja. Pri svojem delu se največkrat poslužujejo tistih tehnik 

in načinov opazovanja in dokumentiranja, ki jim predstavljajo manjšo časovno 

obremenitev. Rezultatov seveda ne morem posplošiti, saj je vzorec premajhen, vseeno 

pa menim, da pripomorejo k poznavanju predstavljene teme.  

Nazadnje ovrednotim pomembnost iskanja pozitivnih učinkov in spreminjanja pogleda 

na omenjeno vzgojiteljsko problematiko. Opazovanje in dokumentiranje lahko namreč 

izboljša kakovost dela, pomaga ozaveščati subjektivne teorije in še marsikaj drugega. 

 

 

Ključne besede: opazovanje, dokumentiranje, subjektivne teorije, otrokov razvoj in 

napredek, strokovni razvoj  



 
 

 

  



 
 

ABSTRACT 

The topic of the diploma thesis—observing and documenting a child's progress and 

development in kindergarten—has a significant influence on the quality of educational 

activity and the professional development of the educator. Consistent observation and 

documentation helps educators to monitor their own work and further plan activities 

and work in the department. 

In the theoretical part, I define the purpose, different modes and techniques of 

observation and documentation. I also describe the approach of Reggio Emilia. In their 

concept, documentation of the educational process and monitoring of a child's 

development and progress plays an important role. In researching observation and 

documentation, however, we cannot circumvent the subjective theories of individuals. 

I touch upon the influence of observation and documentation on subjective theories 

and vice versa in the last chapter. 

In the empirical part, I concern myself mainly with the views of educators on 

observation and documentation, and about the methods of observing and recording 

observations that are used in everyday work. I am interested in how experts’ 

recommendations show in practice. The results of surveys and interviews shown that 

educators are aware of the importance of observation and documentation. In their 

work, they often use techniques and methods of observation and documentation, 

which involve lesser time burden. Of course, I cannot generalize the results, because 

the sample is too small, but I still think that they contribute to the knowledge of the 

presented topic. 

Finally, I value the importance of looking for positive effects and changing the view on 

the aforementioned educational issues. Observing and documenting can actually 

improve the quality of work, help to raise awareness of subjective theories, and much 

more. 

Key words: observation, documentation, subjective theories, child development and 

progress, professional development. 
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1. UVOD 

 

V diplomski nalogi sem raziskovala opazovanje in dokumentiranje razvoja otrok v 

vrtcu. Zanimalo me je, kakšne načine opazovanja izbirajo vzgojitelji, kakšen pomen 

dajejo temu, ali to sploh počnejo ter kako dokumentirajo otrokov razvoj. 

V Kurikulumu za vrtce (1999:14, 16) piše, naj vzgojitelj sistematično spremlja, analizira 

in načrtuje pogoje predšolske vzgoje v vrtcih. Načelo kritičnega vrednotenja jasno 

zahteva spremljanje razvoja oddelčne skupine in posameznega otroka. V 22. členu 

Zakona o vrtcih (1996) je zapisano tudi, da mora vrtec voditi predpisano 

dokumentacijo, ki je določena s strani ministrstva.  

Spremljanje otrokovega razvoja in napredka pomeni, da je vzgojitelj pozoren na 

vsakega posameznika v oddelku ter sproti dokumentira svoja opažanja. V slovenskih 

javnih vrtcih način spremljanja razvoja in napredka otrok ni vnaprej predpisan oz. 

določen, zato si vsak vzgojitelj avtonomno izbere kaj, kako in zakaj bo opazoval in 

dokumentiral. Na njihove odločitve vplivajo različni dejavniki med katere spadajo 

subjektivne teorije, zato sem se v diplomskem delu dotaknila tudi tega področja.  

Menim, da je opazovanje in dokumentiranje otrokovega razvoja ključnega pomena za 

kakovostno delo vzgojiteljev. S tem spoznavajo otroke, reflektirajo lastno delo in bolje 

načrtujejo vzgojne situacije in dejavnosti. Preko tega se delo v vrtcu spreminja in 

spodbuja vzgojiteljevo strokovno rast.  

To temo sem si izbrala zato, da bi raziskala pomen opazovanja in dokumentiranja ter 

dobila vpogled v stanje nekaterih slovenskih vrtcev. 
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2. POMEN SPREMLJANJA OTROKOVEGA RAZVOJA V VRTCU 

 

»Preko opazovanja in zapisovanja poskušajo starši in strokovni delavci dati vsakemu 

otroku čim več kar lahko. S tem spoznavajo otroka ter se učijo, kako ga spodbujati na 

vseh področjih njegovega razvoja« (Bartholomew in Bruce, 1994:1). V Kurikulumu za 

vrtce (1999:18) piše, da »poznavanje otrokovega razvoja predstavlja pomemben okvir 

za oblikovanje koncepta predšolske vzgoje v vrtcu«. Tukaj so sicer mišljeni splošni 

okvirji otrokovega razvoja glede na starost, razvojno stopnjo itd., vendar lahko to 

prenesem na poznavanje razvoja posameznega otroka ter oblikovanje koncepta 

vzgojiteljeve vzgoje v oddelku. V nadaljevanju (prav tam: 18) je zastavljeno tudi 

pomembno vprašanje: »ali vidimo otroka, ali ga vidimo kot aktivnega in kompetentnega 

v rasti, razvoju in učenju«. Spremljanje otrokovega razvoja je ključno, če želimo izhajati 

iz otroka in ga spodbujati na vseh razvojnih področjih. Če želimo spremljati otrokov 

napredek, moramo otroka videti kot aktivnega in kompetentnega, kot je to zapisano v 

Kurikulumu za vrtce (prav tam).  

Pri spremljanju otrokovega razvoja se bom osredotočila predvsem na opazovanje in 

dokumentiranje. Vzgojitelj opazuje ves čas, vendar le to ni dovolj, saj mora razmišljati 

tudi o odzivih oz. obnašanjih otrok in sebe. To najbolj konkretno doseže z načrtovanjem 

opazovanja in dokumentiranjem. Vzgojiteljeva pozornost naj bi bila usmerjena na 

vsakega posameznega otroka, na celotno skupino otrok v oddelku ter na njihovo 

medsebojno sodelovanje.  

A. Holcar Brauner in sodelavci (2017) omenjajo formativno spremljanje otrok, v okviru 

katerega poudarjajo in spodbujajo aktivno vključevanje učitelja (vzgojitelja) in otroka 

(učenca) v proces učenja. S tem vsak otrok (učenec) dobi podporo in ima možnost 

izražati svoje individualne posebnosti.  

Dokumentiranje in opazovanje ponujata veliko različnih tehnik, ki jih lahko vzgojitelj 

uporabi, odločitev pa je odvisna od osebnega pogleda vzgojitelja na spremljanje 

otroka. V nadaljevanju bom natančneje opisala načine opazovanja in dokumentiranja, 

ki jih navajajo različni avtorji, v empiričnemu delu pa bom analizirala njihovo uporabo 

v praksi. 
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2.1. OPAZOVANJE OTROK 

 

Opazovanje nam pomaga razumeti otrokov razvoj ter njegov način učenja. S tem ne 

določamo novih stopenj v razvoju otrok, ampak spremljamo napredovanje 

posameznega otroka in tako lažje pričakujemo, kaj sledi. Opazovanje nam pomaga 

zaznati otrokov tempo razvoja, njegove šibke in močne točke, kar lahko uporabimo pri 

načrtovanju vzgojno spodbudnih situacij (Drummond in Nutbrown, 1996). 

C. Rinaldi (2005) piše, da je opazovanje pomemben del spremljanja, saj preko njega 

dobijo dejavnosti in interakcije večji pomen in vrednost. Več avtorjev poudarja, da je 

vloga vzgojitelja kot opazovalca zelo pomembna. M. Montessori (po Batistič Zorec, 

2003:244) pravi, da »mora biti vzgojitelj bolj pasiven kot aktiven«. Pri pasivnem 

opazovanju je vzgojitelj lahko obsojen brezdelja v službi, čeprav je  med sedenjem in 

opazovanjem zelo aktiven (Batistič Zorec in Prosen, 2015).  Zato je prav, da si svoje 

opazovanje osmislimo in znamo argumentirati, zakaj je opazovanje dobro ter kako 

vpliva na naše delo. 

Opazovanje je del vsakdana vsakega posameznika saj imamo vsak trenutek priložnost 

opazovati. To pa lahko počnemo zavedno ali nezavedno. V grobem lahko opazovanje 

razdelimo na slučajno, kjer opazujemo samo tisto, kar pritegne našo pozornost in 

načrtno opazovanje, kjer svoje opazovanje načrtujemo in določimo kaj, kdaj, kje, 

kako in zakaj bomo opazovali (Batistič Zorec in Prosen, 2015). M. Lužnik in N. Durjava 

(2015) opisujeta projekt Poglej me, ki so ga na temo opazovanja in dokumentiranja 

otrokovega razvoja izvedli v vrtcu Tržič. Ko sta analizirali rezultate, sta preko 

pogovorov in izvedenih opazovanj prišli do ugotovitve, da »so zapisi spontanega 

opazovanja osnova za nadaljnje načrtno opazovanje« (Lužnik in Durjava, 2015:80). Z 

zapisi spontanega opazovanja vzgojitelji namreč hitreje opazijo, katere otroke 

opazujejo manjkrat in katera področja otrokovega razvoja zanemarjajo. Ko to opazijo, 

lahko opazovanje bolje načrtujejo in ga s tem izboljšujejo.  

Strokovni delavci so v opazovano situacijo lahko vključeni s popolno vključenostjo v 

skupino in niso prepoznani kot opazovalci ali se v skupino sploh ne vključujejo. U. 

Fekonja Peklaj (2013) postavi opazovanje kot alternativo samoocenjevanju, saj je 

lahko opazovanje druge osebe veliko bolj objektivno. Na opazovanje vpliva veliko 
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dejavnikov, zato mora biti načrtovano opazovanje skrbno strukturirano in sistematično. 

Značilnosti takšnega opazovanja so (prav tam:8): 

»1. Opredelitev kategorij vedenja, ki ga raziskovalec opazuje pred začetkom 

opazovanja; 

2. Zapisovanje vedenja na stalen način z uporabo ene izmed tehnik zapisovanja; 

3. Trening opazovalcev za uporabo določene tehnike opazovanja, ki omogoča 

visoko stopnjo ujemanja med njimi.« 

Načrtovano opazovanje lahko poteka na več različnih načinov. Glede na to, koga 

opazujemo, ločimo opazovanje sebe in opazovanje drugih. Glede na to, kje 

opazujemo, opazovanje v naravni ali umetni situaciji. Glede na čas ali količino časa 

opazovanja, razdelimo opazovanje na kratkoročno in dolgoročno (Batistič Zorec in 

Prosen, 2015).  

Podobno razdeli opazovanje tudi U. Fekonja Peklaj (2013), ki glede na okolje 

opazovanja loči med opazovanjem v naravnem in laboratorijskem okolju, glede na 

udeležbo v opazovani situaciji pa med opazovanjem z in brez udeležbe opazovalca. V 

nadaljevanju navaja naslednje tehnike opazovanja (prav tam):  

- tehnike zapisov (dnevnik, zapisovanje kritičnih dogodkov  in anekdotski zapisi),  

- tehnika ček liste in  

- ocenjevalne lestvice. 

Opazovanje spreminjajo učinkujoče spremenljivke – tiste, ki imajo večji vpliv na 

opazovanje in jih moramo posledično tudi bolj nadzorovati ter neučinkujoče 

spremenljivke – tiste, ki jih lahko zanemarimo in jim ne namenimo večje pozornosti, 

saj na rezultate opazovanja ne vplivajo v veliki meri.  

Opazovanje je poleg teh spremenljivk pod velikim vplivom subjektivnih teorij, ki jih bom 

kasneje podrobneje opisala. To so dejavniki, ki vplivajo na opazovanje opazovalca. 

Kakovost opazovanja pa je odvisna tudi od obnašanja opazovanega (prav tam). 
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2.2. DOKUMENTIRANJE OTROKOVIH DOSEŽKOV IN NAPREDKA 

 

Rezultate opazovanja navadno tudi beležimo z zapisi (v obliki dnevnika, zapisovanja 

kritičnih dogodkov, anekdotskih zapiskov), opazovalno listo, ocenjevalno lestvico ali 

kako drugače. U. Fekonja Peklaj (2013) naprej opiše vzorčenje vedenja glede na 

pogostost, trajanje in čas pojavitve določenega vedenja. Vzorčenje razdeli na časovno 

vzorčenje, kjer opazovalec opazuje prisotnost ali odsotnost nekega vedenja v več 

enako dolgih časovnih intervalih ter vzorčenje vedenja, kjer opazovalec določeno 

vedenje opiše od začetka do konca vedenja. Opazovalec lahko opazuje trajanje 

vedenja, pogostost vedenja, vzorec vedenja ter intenzivnost vedenja. 

Za strokovno in objektivno opazovanje ter ustrezno zapisovanje opažanj je 

pomembno, da vzgojitelj loči med informacijami drugih, informacijami, ki jih dobi s 

strani otroka, lastnimi opažanji ter interpretacijo le-teh. S takšnim ločevanjem 

onemogoči vplivanje ene informacije na drugo ter napačne interpretacije (Batistič 

Zorec in Prosen, 2015). 

Poleg zapisovanja opažanj nam pri spremljanju razvoja otrok pomaga zbrana in 

hranjena dokumentacija. Zbiranje in analiza dokumentacije omogoča kakovostnejše 

načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela, izboljšanje pedagoške prakse, refleksijo 

lastnega dela in vpogled v otrokov razvoj (Vogrinc in Podgornik, 2010).  

Dokumentiranje in evalviranje vzgojnega procesa daje vzgojiteljem jasno sporočilo o 

njihovem delu. Lahko bi rekla, da je to začetek spreminjanja pedagoške prakse. Kot 

omenja tudi vzgojni koncept Reggio Emilia, se z dokumentiranjem naredi pedagoški 

proces vidnejši. V njihovem konceptu je dokumentiranje še posebej razvito. V 

nadaljevanju bom opisala njihovo dojemanje otroka in način spremljanja otrokovega 

razvoja. 
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2.3. SPREMLJANJE OTROKOVEGA RAZVOJA V PRISTOPU REGGIO 

EMILIA 

 

Pristop Reggio Emilia, ki ga je razvil Loris Malaguzzi, je nastal v Italijanskem mestu 

Reggio Emilia. Vrtec s tem pristopom naj bi bil vpet v kulturo okolja, kjer med otrokom, 

vzgojiteljem in starši poteka odprta komunikacija. Raziskovanje in opazovanje okolja 

temelji na vseh otrokovih čutih, preko katerih spoznava in se uči. Vsak otrok je 

drugačen ter razvija svojo identiteto. Zaradi te različnosti spodbujajo različne načine 

izražanja otrok in se ne omejujejo samo na govor, ki je le eden od stotih »jezikov«, ki 

jih otrok lahko »govori«. Vzgojitelj v pristopu Reggio Emilia otroka spremlja, mu 

pomaga iskati dobra vprašanja ter pusti, da do odgovorov pride sam, saj mu pripisujejo 

aktivno vlogo v pedagoškem procesu. Vzgojiteljeva vloga pri otrokovem razvoju je torej 

pomoč pri razvoju lastne strategije raziskovanja in spoznavanja okolja, sebe in drugih. 

Vzgojitelj sledi otroku, njegovim vprašanjem, željam in potrebam ter se ne omejuje na 

načrt. Vzgoja temelji tudi na močnem timskem sodelovanju, temeljiti komunikaciji in 

interakciji med vsemi, ki so vključeni v vzgojni proces, kar se jim zdi pomemben 

dejavnik za gradnjo otrokove identitete – zgled socialnih stikov, v katerih je aktiven tudi 

otrok. Stremijo k spodbudnemu okolju, kamor spadajo prostori in zgradba vrtca, ki je 

pritlična, z veliko okni in ogledali, na stenah pa so razstavljeni izdelki in rezultati 

dejavnosti, ki so potekale v vrtcu (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2008). 

V konceptu Reggio Emilia dajejo velik poudarek t. i. pedagogiki poslušanja. Ta 

vključuje vidik učenja in poučevanja, kjer otroci iščejo smisel sveta in svojega 

delovanja. Drugi vidik pa poudarja demokratičen dialog z okoljem in ljudmi okrog njih. 

S poslušanjem in razumevanjem otroških teorij lahko vzgojitelji opazujejo način 

razmišljanja otrok in kakšna razmerja vzpostavljajo z okoljem (Devjak, Novak in 

Lepičnik Vodopivec, 2009). Poslušati otroka in sodelavca je v njihovem konceptu zelo 

pomembno načelo, saj se medsebojno poslušanje med strokovnimi delavci prenaša 

tudi na poslušanje med otroki ter zaposlenimi in otroki. Velik poudarek dajo tudi 

zaznavanju otrokovega izraznega jezika, preko katerega otrok pove svoje občutke in 

misli (Scott, 2010). 

 

 



Ema Hostnik 
 OPZOVANJE IN DOKUMENTIRANJE OTROKOVEGA NAPREDKA IN RAZVOJA V VRTCU 

 

7 
 

V Reggio Emilia vrtcih dokumentacija otrokovih izdelkov, fotografij, zapisov in ostalih 

stvari ne predstavlja le dekorativnega elementa, ampak pomembno dokumentacijo, ki 

služi evalvaciji dela, predstavlja vpogled v otrokov razvoj ter vodilo za nadaljnje 

načrtovanje (Batistič Zorec, 2003). 

Zelo pomemben člen vsakega projekta je prav dokumentiranje učnega procesa. S tem 

proces postane vidnejši, kar spodbuja udeležence (otroke in strokovne delavce) k večji 

radovednosti in angažiranosti. Napredek otrok lahko vidijo tudi starši. Poleg fotografij 

in posnetkov so v dokumentaciji prisotni tudi zapisi otrokovih izjav in razmišljanja 

vzgojiteljev ter ideje za nadaljnje delo. Vsi ti zapisi so vzgojiteljem v pomoč pri 

načrtovanju in evalviranju lastnega dela ter poglabljanju razumevanja otrokovega 

napredka (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). 

Dokumentacija vsebuje tudi fotografije, opazovanje in transkripcijo tonskih zapisov. 

Dokumentirajo ustvarjanje, ideje, učenje otrok in življenje vrtca. Izdelki so predstavljeni 

v različnih prostorih v vrtcu in oblikujejo celotno stavbo. Vse dejavnosti, v katerih deluje 

vrtec se beležijo in skrbno hranijo. Zbrani dokumenti služijo za pogovor med 

strokovnimi delavci, med njimi in starši ter otroki (Devjak idr., 2009). 

Vzgojitelj ne razstavi vedno izdelkov vseh otrok. Po kritičnem premisleku in 

posvetovanju z ostalimi strokovnimi delavci, se odloči o izboru izdelkov. S tem si tudi 

razjasnijo pomen izvedenega projekta in osmislijo povezave z nadaljnjim 

raziskovanjem in delom z otroki (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). 

 

 

  



Ema Hostnik 
 OPZOVANJE IN DOKUMENTIRANJE OTROKOVEGA NAPREDKA IN RAZVOJA V VRTCU 

 

8 
 

3. SUBJEKTIVNE TEORIJE VZGOJITELJEV IN NJIHOV VPLIV NA 

SPREMLJANJE RAZVOJA OTROK 

 

Subjektivne teorije so »naše osebne ideje, ki jih imamo o nekem pojavu in nam 

pomagajo razložiti svet ter se v njem znajti« (Batistič Zorec, 2003:264). V nadaljevanju 

avtorica (prav tam) piše, da te ideje pogosto niso zavestne in so čustveno obarvane.  

V obdobju strokovnega razvoja si osebe izoblikujejo teorije, ki odgovarjajo na njihove 

dileme in vprašanja, s katerimi se srečujejo tekom izobraževanja in različnih 

pedagoških situacij. Z njimi poenostavljajo zahtevnejše in kompleksnejše pedagoške 

situacije. Subjektivne teorije so pogojene z osebnimi vrednotami in prepričanji ter imajo 

velik vpliv na vzgojiteljevo vedenje in posledično tudi na vzgojo otrok. Z njimi vzgojitelj 

osmišlja svoje delo (Turnšek, 2008).  

Subjektivne teorije se v večjem delu oblikujejo že pred vstopom v delovno okolje, to 

pomeni v času lastnega izobraževanja, vzgojnih situacijah ter praktičnih izkušnjah 

(Batistič Zorec, 2003). 

Subjektivne teorije se povezujejo z območjem nezavednega ter prikritim kurikulumom. 

V nezavednem se prepletajo naše osebne izkušnje, družbeni odnosi, kulturno okolje 

in ostala prepričanja, v katerih smo bili vzgajani ali pa so se izkazala kot družbeno 

sprejemljiva. Prikriti kurikulum se kaže v delovanju vzgojitelja, ki v svojem ravnanju 

izhaja iz stereotipnih vedenj. Ta nastanejo v okolju, kjer so sprejemljiva ter 

samoumevna. Avtorica (prav tam) poudarja, da ima nezavedno v vzgoji tako velik vpliv, 

da določenim metodam ne moramo vnaprej pripisati učinkov (prav tam).  

Subjektivne teorije, ki vplivajo na vzgojno delovanje, je potrebno čimbolj ozaveščati in 

kritično vrednotiti ter jih v primeru negativnih vplivov poskušati tudi odstranjevati.  

A. Polak (1997:493) omenja dva procesa, ki sta prisotna pri odkrivanju in spreminjanju 

subjektivnih teorij, in sicer »proces odkrivanja in ozaveščanja« ter »proces razvijanja 

ali spreminjanja subjektivnih teorij.« Ob tem poudarja, da je prvi proces pogoj za 

drugega. Za profesionalni razvoj strokovnega delavca v vrtcu je ozaveščanje 

subjektivnih teorij ključno. V tem procesu je zelo pomembna refleksija, utemeljevanje, 

argumentiranje, raziskovanje ter s tem tudi ubesedenje lastnega delovanja (Turnšek, 

2008). 
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N. Turnšek (prav tam) opisuje, da je tak proces zelo kompleksen in zahteven. Zanj je 

potrebno strokovno vodstvo, primerno okolje in postopnost. Pomembno je, da se z 

odkrivanjem subjektivnih teorij začnemo soočati že v času izobraževanja. Pri takšnem 

odkrivanju se priporoča, da upoštevamo določena načela in pristope, ki jih avtorica 

opiše v devetih točkah (prav tam): 

1. Posameznik naj dobi primerno znanje o subjektivnih teorijah in kako se le-te 

izražajo. Ko ima o naravi subjektivnih teorij dovolj znanja, ga lahko prenaša v 

konkretne izkušnje v svojem življenju in vzgojnem delovanju. Na lastno pedagoško 

prakso je potrebno imeti kritičen pogled, ki ga mora ločevati od kritiziranja, ki lahko 

dinamiko skupine (delovni tim, ki želi ozavestiti svoje subjektivne teorije) 

popolnoma spremeni in osebe odvrne od sodelovanja.  

2. Spoznavanje problematike subjektivnih teorij naj bo sistematično in postopno. Iz 

tega sledi tudi postopno ozaveščanje. 

3. Posameznikom je potrebno dati dovolj časa, da se sprostijo, razmislijo in odkrivajo 

subjektivne teorije, prav tako pa je pomembno izbrati primeren čas za takšno delo.  

4. Do ozaveščanja subjektivnih teorij in sprememb v praksi lahko pride samo v 

primeru, da imajo posamezniki za to notranjo željo. Posameznik mora v 

spreminjanju stališč videti prednost za svoje pedagoško ravnanje. Strokovno in 

osebnostno rast se omogoča samo z lastno aktivnostjo.  

5. Pomemben dejavnik pri ozaveščanju subjektivnih teorij je diskusija. Z njo 

dosežemo, da se sreča več različnih subjektivnih teorij, da se tako soočijo med 

seboj in še dodatno konkretizirajo. Takšna diskusija mora nujno potekati v 

sproščenem in varnem okolju.  

6. Vsak človek je že po naravi nagnjen k avtorefleksiji. V strokovnem razvoju pa je 

potrebno, da jo sistematično razvijamo in nadgrajujemo in s tem poskrbimo, da ne 

ostane na istem nivoju. Strokovni delavec je pripravljen na spreminjanje 

subjektivnih teorij šele tedaj, ko sam čuti potrebo po avtorefleksiji in vidi v njej 

nujnost za dobro in kakovostno delo. 

7. Skupina, v kateri se posameznik razvija in ozavešča subjektivne teorije, mora biti 

varna, v sproščenem vzdušju, kjer je prostor za priznanje svojih slabosti brez 

posmehovanja, zbadanja ali kritiziranja.  
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8. Ker subjektivne teorije izvirajo iz osebnih izkušenj in vrednot moramo paziti, da le-

teh ne vrednotimo kot »napačne in pravilne ampak jih poskušamo videti kot med 

seboj drugačne in v okviru tega bolj ali manj ustrezne« (prav tam:495). 

9. Pomembno je, da se sprejemajo vsi člani skupine. Prav tako naj bodo sprejeta 

različna mnenja ter zagotovljen prostor za izmenjavo znanj, informacij ... 

Ozaveščanje subjektivnih teorij in s tem osebnostna in strokovna rast nikoli ni končana. 

Je vseživljenjski proces, kjer smo vsi in vedno na poti (Polak, 1997). 

N. Turnšek (2008) opisuje nekaj značilnosti subjektivnih teorij. Omeni tudi znanstvena 

in laična znanja. Slednja se oblikujejo iz izključno osebnih izkušenj, stališč in vrednot, 

znanstvena znanja pa obsegajo znanje in razumevanje teoretičnih konceptov. Med ta 

dva pola bi lahko subjektivne teorije umestili približno na sredino, kjer posameznik išče 

kompromis in povezavo med enimi in drugimi znanji. Ta presoja je od posameznika do 

posameznika različna, saj nanjo vpliva nezavedno v laičnih znanjih ter implicitne 

predpostavke. Delovanje subjektivnih teorij se kaže v implicitnem pojmovanju in 

eksplicitno izraženih stališčih. Kar je implicitno, se težje ubesedi in se posledično bolj 

skrije. Torej gre pri odkrivanju subjektivnih teorij tudi za odkrivanje implicitne 

pedagoške podlage. Razkrivanje subjektivnih teorij in implicitnega še oteži dejstvo, da 

posameznik informacije iz okolja izbira. Na ravni nezavednega si izbere tiste, ki so 

najbolj podobne njegovi subjektivni teoriji, torej se bolj prilagajajo njegovemu načinu 

razmišljanja, in zato ne pride do večjih konfliktov med njegovim mišljenjem in 

informacijo. V kolikšni meri so subjektivne teorije spremenljive in v kolikšni toge, bo 

odvisno od posameznikovega ozaveščanja nezavednega, implicitnega in njegove volje 

do spremembe (prav tam). 

Glede na to, da način opazovanja in dokumentiranja otrokovega razvoja v vrtcih ni 

predpisan, lahko sklepamo, da je vpliv subjektivnih teorij še toliko večji, saj se vzgojitelji 

sami odločajo koliko in kako bodo opazovali ter dokumentirali opažanja. Na takšno 

odločanje seveda vplivajo njihove izkušnje in mnenje o tej problematiki.  

Za ozaveščanje subjektivnih teorij je pomembna avtorefleksija. V prvem poglavju sem 

opisovala, da opazovanje in dokumentiranje služita vzgojiteljem kot refleksija lastnega 

dela, vplivata pa tudi na njihovo načrtovanje in vzgojno delovanje. Menim, da lahko 

preko opazovanja in dokumentiranja otrokovega razvoja v vrtcu vzgojitelji ozaveščajo 

svoje subjektivne teorije in s tem strokovno rastejo.  
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Raziskava M. Peternelj (2017), ki se je v svojem diplomskem delu ukvarjala s 

spremljanjem otrokovega razvoja in napredka, kaže, da se vzgojitelji zavedajo 

pomembnosti opazovanja in dokumentiranja razvoja otrok v vrtcu. Njihovo ravnanje v 

praksi pa je nasprotno precej pomanjkljivo. Enako opisuje M. Batistič Zorec (2003), ko 

skozi nekaj izvedenih raziskav na področju subjektivnih teorij ugotavlja, da se stališča 

vzgojiteljev pogosto razlikujejo od njihovega delovanja v vrtcu. 

Primer konkretnega spreminjanja prakse in ozaveščanja subjektivnih teorij preko 

opazovanja in dokumentiranja otrokovega razvoja je projekt Poglej me v vrtcu Tržič, ki 

ga opisujeta M. Lužnik in N. Durjava (2015). Ko se je projekt predstavljalo vrtcu, je bilo 

s strani strokovnih delavcev zaznati bolj odklonilno vedenje, to pa predvsem zaradi 

dodatnih obremenitev, ki bi jih bili deležni tako vzgojitelji kot tudi pomočniki vzgojiteljev. 

Preko osmišljanja dela, so vzgojitelji to sprejeli in aktivno vstopili vanj. Svoje probleme, 

ki so se pojavili glede opazovanja in zapisovanja, so reševali na rednih srečanjih in se 

o njih tudi strokovno izobraževali. Po prvih rezultatih dela so si tudi izmenjali 

medsebojne izkušnje in podelili mnenja. Preko diskusij so vzgojitelji sami začeli 

razmišljati o ustreznosti njihovega dela, tako opazovanja kot tudi načrtovanja. S tem 

projektom so ustvarili odprt prostor, kjer so lahko strokovno rasli in varno ozaveščali 

svoje subjektivne teorije, ki so vplivale na njihovo delovanje.  
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4. OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

 

V teoretičnem delu sem že omenila, da v slovenskih javnih vrtcih način spremljanja 

razvoja in napredka otrok ni vnaprej predpisan oz. določen, zato si vsak vzgojitelj 

posebej izbere kaj, kako in zakaj bo opazoval in dokumentiral razvoj in napredek otrok. 

Zaradi različnih vplivov je opazovanje in dokumentiranje od vzgojitelja do vzgojitelja 

zelo različno.  

Cilj raziskovanja je bil ugotoviti, na kakšne načine vzgojitelji opazujejo posamezne 

otroke, ali oz. kako dokumentirajo in spremljajo njihov razvoj ter kakšen vpliv ima vse 

navedeno na vzgojiteljevo pedagoško delo in profesionalni razvoj. Zanimalo me je tudi, 

zakaj je spremljanje napredka oz. razvoja otrok pomembno za njihovo delo ter kje vidijo 

prednosti in slabosti opazovanja in dokumentiranja.   

 

5. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

• Katere tehnike opazovanja uporabljajo vzgojitelji pri opazovanju razvoja otrok v 

vrtcu? 

• Kako pogosto načrtno opazujejo posamezne otroke? 

• Kako pogosto in na kakšen način dokumentirajo opažanja?  

• Ali in kako se opazovanje in dokumentiranje odraža pri načrtovanju vzgojnega 

dela, pedagoškem delovanju in evalvaciji vzgojnega dela? 

• Ali in zakaj se vzgojiteljem zdi spremljanje otrokovega razvoja pomembno? 

• V čem vzgojitelji vidijo prednosti in slabosti spremljanja otrokovega razvoja? 

 

6. METODA RAZISKOVANJA  

 

Uporabila sem deskriptivno metodo raziskovanja. Raziskovanje je bilo kvantitativno, 

podkrepljeno s kvalitativnimi analizami.  
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6.1. VZOREC 

 

Vzorec je neslučajnostni, priložnostni. Vključenih je bilo 85 vzgojiteljev iz različnih 

vrtcev po Sloveniji. Od tega je 80 vzgojiteljev rešilo anketni vprašalnik, s petimi pa sem 

izvedla intervju.  

Od intervjuvanih vzgojiteljic ena dela v bolnišničnem oddelku, dve v vrtcu v Ljubljani in 

dve v vrtcih v Grosupljem in Šmartnem pri Litiji.  

 

6.2. POSTOPEK IN TEHNIKE ZBIRANJA PODATKOV 

 

Uporabila sem anketni vprašalnik ter tehniko polstrukturiranega intervjuja.  

Inštrumenta sem sestavila sama s pomočjo mentorice. Z anketnim vprašalnikom sem 

pridobila kvantitativne podatke, ki sem jih zbirala v oktobru in novembru 2018. 

Internetno povezavo do anketnega vprašalnika sem po elektronski pošti poslala v vrtce 

in prosila vzgojitelje za sodelovanje. Intervjuje pa sem izvedla individualno tako, da 

sem se z vzgojiteljicami vnaprej dogovorila za čas in kraj intervjuja ter jim zagotovila 

anonimnost pridobljenih podatkov. Intervjujev nisem snemala, ampak sem si sproti 

izdelala zapiske. 

 

6.3. POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Podatke, pridobljene z anketnimi vprašalniki, sem kvantitativno obdelala s pomočjo 

programa (Excel). 

Podatke, ki sem jih dobila z intervjuji, sem obdelala kvalitativno in se osredinila 

predvsem na razlike med odgovori. 
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7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

 

7.1. SPODBUDE ZA OPAZOVANJE IN PROFESIONALNO RAST 

 

V anketnem vprašalniku me je najprej zanimalo, ali dobijo vzgojitelji s strani vodstva 

vrtca spodbude in kakšne so le-te.  

Tabela 1: Spodbude s strani vodstva vrtca 

 Ne Deloma Da 

Vodstvo vrtca me spodbuja k opazovanju otrokovega 

razvoja.           
5 % 15 % 79 % 

Vodstvo vrtca oz. svetovalna služba mi nudi nekatere 

obrazce za opazovanje. 
23 % 42 % 34 % 

Dokumentiranje in opazovanje otrokovega razvoja je 

določeno s strani vodstva 
29 % 39 % 32 % 

 

Rezultati v Tabeli 1 kažejo, da spodbude s strani vodstva vrtca dobi večina anketiranih 

vzgojiteljev (79 %). V manj kot četrtini primerov vzgojitelji ne dobijo nobenega obrazca 

za opazovanje. V dobrih dveh tretjinah primerov je opazovanje in dokumentiranje 

določeno ali deloma določeno s strani vodstva. 

Tabela 2: Znanje o opazovanju in dokumentiranju 

 Ne Deloma Da 

O opazovanju in dokumentiranju otrokovega razvoja 

imam dovolj znanja.  
5 % 53 % 41 % 

Za opazovanje in dokumentiranje otrokovega razvoja v 

vrtcu se počutim dovolj kompetentno/-ega. 
3 % 39 % 58 % 

Čutim potrebo, da bi o načinih opazovanja in 

dokumentiranja otrokovega razvoja pridobil/-a še več 

znanja. 

11 % 32 % 57 % 

Dokumentiranje in opazovanje  mi daje možnost refleksije 

lastnega dela in kakovostnejšega delovanja.  
1 % 14 % 84 % 
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V Tabeli 2 so predstavljeni odgovori o znanju in usposobljenosti vzgojiteljev za 

opazovanje in dokumentiranje. Več kot polovica vzgojiteljev se počuti dovolj 

kompetentne za opazovanje in dokumentiranje otrokovega razvoja, čeprav jih več kot 

polovica meni, da imajo le deloma dovolj znanja oz. si želi pridobiti o tem več znanja. 

To pomeni, da vzgojitelji stremijo k strokovni rasti in stalnemu strokovnemu 

izpopolnjevanju, kar se mi zdi ključno za profesionalni razvoj ter odkrivanje vpliva 

subjektivnih teorij na njihovo delovanje. Pri odkrivanju slednjih je namreč pomembno, 

da se pokaže interes s strani vzgojitelja, če ne bo težko sodeloval v tem procesu 

(Turnšek, 2008). 

Večina (84 %) vzgojiteljev se zaveda, da jim dokumentiranje in opazovanje daje 

možnost refleksije lasnega dela in kakovostnejšega delovanja. Torej s pomočjo 

dokumentiranja in opazovanja vzgojitelji izsledijo »kvalitativne vidike vzgojno-

izobraževalnega procesa« ter posledično iščejo nove možnosti in novo znanje (Devjak 

in Petek, 2011:28). 

Vse vzgojiteljice, s katerimi sem izvedla intervju, so mi potrdile, da jim opazovanje in 

dokumentiranje pomagata pri načrtovanju in evalvaciji lastnega dela. V bolnišničnem 

oddelku, kjer je pristop zelo individualen, je po mnenju vzgojiteljice zapisovanje nujno, 

da se spomni, katere dejavnosti so bile izvedene s katerim otrokom. Tako ustrezno 

nadaljuje in lažje načrtuje dejavnosti, če se otrok ponovno vrne v bolnico. Dve 

vzgojiteljici si opažanja zapisujeta skupaj z evalvacijo dela (tedensko). Intervjuvane 

vzgojiteljice so omenile tudi, da jih zapisovanje opažanj spodbuja k strokovni rasti, k 

premisleku o lastnem delu ter jim je v pomoč pri načrtovanju in izvajanju vzgojno 

ustreznejših in spodbudnejših dejavnosti. Prav tako jim zapisi služijo kot dodatne 

informacije pri pripravi na govorilne ure s starši. V primeru izstopajočega vedenja 

katerega od otrok, so zapisi tudi dokaz za to, da so njihove besede resnične.  

V projektu Poglej me vrtca Tržič se je po zaključku izkazalo podobno. Vzgojiteljice so 

se strinjale, da je zaradi dobrih zapisov opazovanja komunikacija s starši veliko bolj 

jasna in poglobljena ( Lužnik in Durjava 2015). 
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7.2. POMEMBNOST OPAZOVANJA IN DOKUMENTIRANJA 

 

Kako bodo vzgojitelji v vrtcu opazovali in dokumentirali opažanja, je poleg spodbud s 

strani vodstva odvisno tudi od njihovega osebnega mnenja, koliko se jim to delo zdi 

pomembno oz. kako to delo vrednotijo.  

Tabela 3: Pomembnost opazovanja in dokumentiranja 

 Ne Deloma Da 

Načrtno opazovanje posameznih otrok v oddelku se mi zdi 

pomembno. 
1 % 4 % 95 % 

Dokumentiranje opažanj o posameznem otroku se mi zdi 

pomembno. 
0 % 14 % 86 % 

 

V Tabeli 3 vidimo, da se večini anketiranih vzgojiteljev zdi opazovanje in prav tako 

dokumentiranje pomembno.  
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Graf 1: Kako pomembna  za vaše delo se vam zdi trditev? 

V Grafu 1 so prikazane ocene pomembnosti zapisanih trditev, iz katerih lahko 

razberemo, da prevladuje ocena zelo pomembno, ki je najpogostejša pri vseh trditvah, 

razen dveh (fotografiranje in snemanje otroka, opazovanje s ček listo).  

Med vsemi trditvami je odgovor sploh ni pomembno največ vzgojiteljev izbralo pri trditvi 

snemanje in fotografiranje ključnih dogodkov v otrokovem razvoju. Največ vzgojiteljev 

je kot pomembno izbralo trditev opazovanje interakcij med otroki (95 %) ter  

opazovanje proste igre (94 %). 
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pripomočkov.

17. Opazovanje otrok med rutinskimi dejavnostmi 
(obroki, spanje, toaleta, prihodi in odhodi …).

18. Načrtno opazovanje določenega področja razvoja.

19. Sprotno zapisovanje opažanj.

20. Zapisovanje opažanj za vsakega otroka v oddelku.

21. Sprotno beleženje opažanj o posameznikih med
potekom vzgojnega dela (npr. na lističe).

22. Nenačrtovano/priložnostno opazovanje otrok.

23. Zapisovanje opažanj sodelavcev in staršev otrok.

24. Oblikovanje osebne mape (portfolia - zapisi o
razvoju, fotografije, opis dogodkov...) otrok.

25. Snemanje in fotografiranje ključnih dogodkov v
otrokovem razvoju.

26. Zapisovanje otrokovih komentarjev.
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Delež obkroženih odgovorov zelo pomembno je najmanjši predvsem pri tistih trditvah, 

kjer bi se od vzgojitelja pričakovala večja aktivnost. Sem štejem fotografiranje, ček 

listo, portfolio in zapisovanje opažanj staršev in drugih sodelavcev. Čeprav se jim 

opazovanje in dokumentiranje zdi pomembno, iz odgovorov sklepam, da vzgojitelji 

temu ne bi namenili veliko več dodatnega časa in napora. To delno potrjujejo tudi 

rezultati iz Tabele 3, ki kažejo, da se vzgojiteljem opazovanje otrok zdi bolj pomembno 

kot dokumentiranje.  

Pri intervjuvanih vzgojiteljicah sem dobila nekoliko drugačne informacije, saj so bile 

vse mnenja, da je pomembno oboje. Zdelo se mi je, da si vzamejo čas tudi za 

dokumentiranje, četudi se zavedajo, da jim bo to vzelo več časa.  

Poleg tega sem intervjuvanke spraševala, čemu dajo pri opazovanju in dokumentiranju 

večji poudarek in čemu namenijo več pozornosti. V bolnišničnem oddelku se 

vzgojiteljica osredotoča predvsem na otrokovo sprejemanje zdravljenja in bolezni ter 

zapisovanje komentarjev in opažanj staršev in zdravnikov. Ostale pa imajo obrazec, ki 

jim je v pomoč, da otroka opazujejo kolikor se da celostno. Opazujejo in dokumentirajo 

otrokov napredek, njegove komentarje, kako se otrok znajde v skupini ter kakšne vloge 

prevzema pri igrah. Nekatere zapisujejo tudi opažanja pomočnice ter občasno tudi 

komentarje staršev, ko gre za kakšen poseben primer.  

 

7.3. NAČIN IN POGOSTOST OPAZOVANJA IN DOKUMENTIRANJA  

 

Ker opazovanje in dokumentiranje otrokovega razvoja v vrtcu ni točno predpisano, je 

od vsakega vzgojitelja odvisno, na kakšen način ter kako pogosto opazuje in 

dokumentira. Najprej sem vzgojitelje spraševala po načinu opazovanja.  
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Graf 2: Na kakšen način opazujete otroke v oddelku? 

Največ vzgojiteljev (96 %) je obkrožilo, da otroke opazujejo nenačrtovano 

(priložnostno), dobra polovica vzgojiteljev pa opazovanje tudi načrtuje (65 %). Polovica 

vzgojiteljev (53 %) opazuje tudi s pomočjo ček liste. Pri odgovoru drugo pa so 

anketiranci našteli, da otroke opazujejo za pripravo na pogovorno uro, analizirajo 

posnetke, se glede opazovanja dogovorijo s sodelavko ter za opazovanje določenega 

otroka prosijo tudi druge strokovne delavce.                                                                                                                         

 

 

Graf 3: Pogostost opazovanja in dokumentiranja 
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V Grafu 3 lahko vidimo, da več kot polovica vzgojiteljev pogosto opazujejo tako glasne 

otroke in tiste, ki vzbujajo pozornost (66 %) kot tudi tihe in bolj vase zaprte otroke (63 

%). Najbolj pogosto vzgojitelji opazujejo otroke med načrtovanimi dejavnostmi (86 %), 

med njihovo spontano igro (94 %) ter med rutinskimi dejavnostmi (86 %). 

Največ odgovorov včasih zasledimo pri trditvah opazujem enega otroka naenkrat (76 

%), opazujem tiste otroke, ki pridobijo mojo pozornost (67 %) ter opazujem tiste otroke, 

ki so vključeni v bolj vpadljive dejavnosti (72 %).  

Tabela 4: Kako pogosto načrtno opazujete otroke? 

 Odstotek 

Otroke opazujem sproti, tega ne načrtujem vnaprej. 39 % 

Vsak dan 26 % 

Nekajkrat na mesec 14 % 

Enkrat tedensko 10 % 

Dva do trikrat tedensko 7 % 

Drugo: 4 % 

Nikoli 0 % 

 

Glede pogostosti opazovanja (Tabela 4), je več kot tretjina (39 %) vzgojiteljev 

odgovorilo, da otroke opazujejo sproti in tega ne načrtujejo vnaprej, dobra četrtina (26 

%) pa otroke opazuje vsak dan.  

Ti podatki potrjujejo odgovore glede načina opazovanja (Graf 2), kjer prevladuje 

nenačrtovano opazovanje. To lahko poimenujem tudi priložnostno opazovanje, ki ga 

M. De Batistič (1992:284) opiše kot »zaznavanje stvari in dogajanj v neposrednem 

okolju, ki pri človeku poteka z večjo ali manjšo pozornostjo ves čas njegove budnosti«. 

Slaba plat takšnega opazovanja je, da opazujemo le tisto, čemur namenimo pozornost 

oz. kar se nam v tistem trenutku ali obdobju zdi pomembno. Zaradi spreminjanja fokusa 

glede na opazovalčeve vrednote, vplive iz okolja ter ostale dejavnike, pa opazovanje 

ni nujno posvečeno resnično pomembnim stvarem (Batistič Zorec in Prosen, 2015). 
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Tabela 5: Na kakšen način zapisujete opažanja? 

 Frekvenca Odstotek 

Osebni zapiski v zvezku ali mapi. 45 63 % 

Zapisujem si na listke, ki jih vlagam v otrokovo mapo. 37 51 % 

Opažanja o posameznikih vključujem v dnevne evalvacije 

vzgojnega dela. 37 51 % 

V strukturirano razpredelnico. 24 33 % 

Drugo: 4 6 % 

Zapisujem si v računalniško datoteko. 4 6 % 

Si ne zapisujem, saj si zapomnim, kaj sem opazil/a. 3 4 % 

Si ne zapisujem, saj se mi to ne zdi pomembno. 0 0 % 

 

Več kot polovica vzgojiteljev (63 %) beleži opažanja o otrocih z osebnimi zapiski v 

zvezku ali mapi. Poleg tega si več kot polovica vzgojiteljev (51 %) opažanja zapisuje 

na listke, ki jih vlaga v otrokovo mapo, enak delež (51 %) vzgojiteljev pa opažanja o 

posameznikih vključuje v dnevne evalvacije vzgojnega dela.  

Tabela 6: Kako pogosto si zapisujete opažanja? 

 Odstotek 

Sproti, ko kaj opazim. 60 % 

Dnevno po opravljenem vzgojnem delu. 18 % 

Najmanj enkrat tedensko. 13 % 

Najmanj enkrat mesečno. 6 % 

Nekajkrat v šolskem letu. 1 % 

Si ne zapisujem. 1 % 

Drugo: 1 % 

 

Glede pogostosti zapisovanja (Tabela 6) je največ, malo manj kot dve tretjini (60 %), 

anketiranih vzgojiteljev odgovorilo, da zapisujejo sproti, ko kaj opazijo, manj kot petina 

(18 %) pa zapisuje dnevno po opravljenem delu.  

Glede na to, da je večina vzgojiteljev odgovorila, da opazujejo nenačrtovano, je 

pričakovano, da opazujejo sproti oz. vsak dan med rutinskimi dejavnostmi in ob ostalih 
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priložnostih. Ker si večina vzgojiteljev tudi zapisuje sproti, ko kaj opazijo, so zapisi temu 

primerni – na lističih, v zvezku ali v dnevnih evalvacijah.  

M. De Batistič (1992) pravi, da je sprotno zapisovanje zelo pomembno, saj v 

nasprotnem primeru, ko so zapisi narejeni na koncu leta ali ob koncu daljšega obdobja 

zgolj zaradi prisile in zahtevane obveze, ne dosežejo svojega pravega namena. Zato 

poudarja, da je pomembno zapisovati sproti, ko je informacija še sveža in opažanje 

aktualno. S sprotnim zapisovanjem lahko podatki vzgojitelju služijo za nadaljnje 

načrtovanje in boljše lastno delo v oddelku. 

Tabela 7: Kaj si zapisujete? 

 Frekvenca Odstotek 

Otrokov napredek v razvoju. 63 89 % 

Problematična vedenja, težave v razvoju. 52 73 % 

Dogodke, ki vzbudijo mojo pozornost. 50 70 % 

Komentarje otrok. 49 69 % 

Opis vedenja v krajšem časovnem okviru. 25 35 % 

Opažanja staršev, sodelavcev in ostalih, ki so v stiku z otrokom. 24 34 % 

Drugo: 3 4 % 

Ničesar si ne zapisujem. 1 1 % 

 

Kot prikazuje Tabela 7, me je poleg načina in pogostosti opazovanja in dokumentiranja 

zanimala tudi vsebina oz. kaj si vzgojitelji zapisujejo. Pri tem vprašanju je bilo možnih 

več odgovorov.  

Največ vzgojiteljev si zapisuje otrokov napredek v razvoju (89 %). Več kot polovica jih 

zapisuje problematična vedenja in težave v razvoju (73 %), dogodke, ki vzbudijo 

pozornost (70 %) ter komentarje otrok (69 %). Vzgojitelji najmanj pogosto zapisujejo 

opažanja staršev in drugih strokovnih delavcev ter opis vedenja otroka v krajšem 

časovnem obdobju.  

Glede načina opazovanja in dokumentiranja sem več podrobnih informacij dobila s 

pomočjo intervjujev, v katerih so mi vzgojiteljice natančneje opisale vsaka svoj način 

dela. 
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Specifika dela v bolnišničnem vrtcu od vzgojiteljice zahteva bolj podrobno opazovanje 

in zapisovanje, saj se otroci pogosto menjajo. Nekateri prihajajo za daljše, nekateri za 

krajše časovno obdobje. Natančno si piše tedenske evalvacije, kjer zapisuje tudi 

komentarje staršev in zdravnikov. Sodelovanje teh je pri njenem delu zelo pomembno.  

Druga vzgojiteljica si opazovanje in dokumentiranje deli na več sklopov. Eden je na 

ravni celotne skupine, kjer beleži kakšne skupne dogodke, obvestila … V zvezek z 

zapisi piše, kar se zgodi in se ji zdi pomembno, da ne pozabi (otrokove spretnosti, 

vedenje, reagiranje …). Izdeluje tudi otrokovo osebno mapo, kjer je shranjeno veliko 

fotografij, risb in otrokovih komentarjev. Pri tem dobiva veliko spodbud vodstva. 

Naslednja vzgojiteljica si opažanja zapisuje v zvezek, kamor zapiše tudi dogodke, ki 

se ji zdijo pomembni. S strani vodstva dobi tudi obrazec, ki vključuje vsa področja 

otrokovega razvoja in ji pomaga otroke opazovati celostno. 

Četrta vzgojiteljica otroke opazuje skozi cel dan, posebej pa med dejavnostjo, ki jo 

načrtuje. Pri dnevnih refleksijah, ki jih zapisuje na računalnik, dodaja imena otrok in 

svoja dnevna opažanja zapisuje ter ovrednoti. Na posameznega otroka je malo bolj 

pozorna tudi pred govorilnimi urami s starši, na katere se pripravlja tudi s pomočjo že 

prej napisanih podatkov iz dnevnih evalvacij. 

Zadnja intervjuvana vzgojiteljica si dela osebne zapiske na listke ali pa zapisuje v 

pripravo vzgojnega dela, posebej se pripravi na govorilne ure, kamor prinese tudi 

kakšne otrokove izdelke, ob katerih je otrok kaj povedal in se ji zdi smiselno, da to 

pokaže staršem. Listke z opažanji vlaga v otrokovo osebno mapo. 

 

7.4. PREDNOSTI IN SLABOSTI OPAZOVANJA IN DOKUMENTIRANJA 

 

V zadnjem delu anketnega vprašalnika sem vzgojitelje spraševala o njihovem mnenju, 

kaj so prednosti in slabosti opazovanja in dokumentiranja. Pri izbiri prednosti (Graf 6) 

so imeli na voljo več trditev, med katerimi so morali izbrati tri, s katerimi se najbolj 

strinjajo.  
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Graf 4: Prednosti opazovanja in dokumentiranja 

 

Največ vzgojiteljev (62 %) je odgovorilo, da jim opažanja pomagajo pri načrtovanju 

vzgojnega dela. Malo manj kot polovica vzgojiteljev je obkrožilo trditve: spodbuja me k 

raziskovanju novih strategij, načinov in možnosti vzgojnega dela (46 %); pogovori s 

starši so zato kakovostnejši (46 %); bolje razumem otrokovo vedenje in odzivanje (45 

%). Najmanj vzgojiteljev (6 %) je obkrožilo, da z opazovanjem in dokumentiranjem 

omogočijo staršem boljši vpogled v delo v vrtcu. 

Na koncu anketnega vprašalnika pa je vsak vzgojitelj naštel še tri slabosti opazovanja 

in dokumentiranja.  

Največkrat so omenili, da to delo vzame veliko časa (40 %) ter da je število otrok v 

oddelku preveliko, da bi lahko bilo opazovanje kakovostno (13 %). Nekaj (7 %) 

vzgojiteljev je napisalo, da zapisovanje med vzgojnim delom oz. dejavnostjo moti potek 

le-te in zaradi tega ostane pomočnik vzgojitelja sam z otroki. Kot slabost so omenili 

tudi, da na opazovanje močno vpliva individualno mnenje opazovalca. Ostale slabosti, 

ki so jih napisali, so bile še, da se lahko podatki zlorabijo, da je veliko pisanja ter da 
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nimajo pripomočkov in dovolj znanja. Manjši delež (13 %) vzgojiteljev je napisal, da 

slabosti opazovanja in dokumentiranja ni. 

Pri odgovorih prevladujejo prednosti, ki so povezane s kakovostnejšim pedagoškim 

delom, sodelovanjem s starši in poslušanjem otroka ter delovanjem v njegovo korist. 

Čeprav je najpogosteje izražena slabost pomanjkanje časa za opazovanje in 

dokumentiranje, se večini anketiranih vzgojiteljev opazovanje in dokumentiranje ne zdi 

odveč in nepomembno. 

Tudi v intervjujih sem vzgojiteljice spraševala glede pozitivnih plati njihovega 

opazovanja in dokumentiranja, kjer so odgovarjale, da jim opazovanje in 

dokumentiranje pomagata pri evalviranju njihovega dela, kar pomeni tudi boljše 

načrtovanje. Omenile so tudi, da jim opazovanje in dokumentiranje pomaga 

uresničevati vzgojo za življenje. Ena od vzgojiteljic je rekla, da se ji njen način zdi 

primeren, saj ji ne vzame veliko časa, če dela sproti, vseeno pa je dovolj natančen in 

celosten. Opažanja o posameznih otrocih zapisuje v dnevne evalvacije. Intervjuvanke 

dodajajo, da jim dokumentiranje otrokovega napredka služi tudi kot dobro izhodišče pri 

pogovorih s starši. 
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8. ZAKLJUČEK 

 

Po analizi odgovorov iz anketnih vprašalnikov sem ugotovila, da pri opazovanju 

prevladuje tehnika zapisov, kjer izstopata zapisovanje kritičnih dogodkov in anekdotski 

zapisi. Vzgojitelji redkeje uporabljajo ček liste in ocenjevalne lestvice. Najpogosteje 

opazujejo sproti, ko kaj opazijo, torej nenačrtovano. Nekaj pa jih načrtno opazuje vsak 

dan, pri čemer nisem dobila podatka, v kolikšni meri in kako je to opazovanje 

načrtovano. Skladno s tem si tudi sproti zapisujejo, kar opazijo.  

Zavedanje, da opazovanje in dokumentiranje vpliva na načrtovanje vzgojnega dela, 

pedagoško delovanje in evalvacijo vzgojnega dela, je med anketiranimi vzgojitelji zelo 

prisotno. Med prednostmi opazovanja izrazito izstopajo kakovostnejše načrtovanje, 

boljše razumevanje otroka, profesionalna rast in iskanje novih strategij. To so tudi 

razlogi, zaradi katerih se vzgojiteljem zdi spremljanje otrokovega razvoja pomembno. 

Najpogosteje navedena težava opazovanja in dokumentiranja je, velika časovna 

obremenitev vzgojitelja ter preveliko število otrok v oddelku, kar zmanjša kakovost 

dela. 

Z raziskovanjem opazovanja in dokumentiranja sem ugotovila tudi njun pomen za 

strokovno delo. Veliko strokovnjakov in tudi anketiranih vzgojiteljev je navedlo, da jim 

opazovanje in dobro dokumentiranje pomaga strokovno rasti, bolje načrtovati in 

kakovostnejše delati v skupini in delovnem timu. Pri odgovorih vzgojiteljev sem opazila 

tudi, da jim to delo predstavlja dodatno breme. Razlika med vzgojitelji je bila le v tem, 

ali se jim je to zdelo smiselno početi ali pa je bila to 'prisila' s strani vodstva. 

Intervjuvane vzgojiteljice, ki so v tem videle smisel, so se mi zdele tudi veliko bolj 

zadovoljne s svojim delom. Znale so ga kritično ovrednotiti. Zavedale pa so se, da so 

vselej na poti strokovne rasti, kar pomeni, da je po njej potrebno hoditi. Glede na 

pozitivne vplive, ki jih ima lahko opazovanje in dokumentiranje, se mi zdi pomembno, 

da bi pri vzgojiteljih ozaveščali pomembnost in smiselnost tega dela, saj bi tako v njih 

rasla notranja motivacija za to delo. 

Zavedam se, da z majhnim vzorcem anketnih vprašalnikov podatkov ne morem 

posploševati. Med zbiranjem podatkov in analizo sem opazila, da so nekatera 

vprašanja premalo jasno napisana, zaradi česar predvidevam, da so jih vzgojitelji 
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razumeli zelo različno. Nekatere pojme bi zato morala bolje definirati in opisati. Gotovo 

pa je na rezultate vplivalo tudi to, da so anketo reševali vzgojitelji, ki so to želeli. 

Menim, da bi z nadaljnjim raziskovanjem na tem področju lahko iskali spodbude, ki bi 

vzgojiteljem to delo bolj osmislile in jih usmerile h kakovostnemu spremljanju napredka 

in razvoja otrok. Zanimivo bi bilo raziskati tudi, kakšna mnenja imajo vodstva vrtcev o 

opazovanju in dokumentiranju. Glede mnenj vzgojiteljev bi lahko raziskovanje razširili 

z opazovanjem njihovega dela in analizo njihove dokumentacije. S tem bi dobili boljši 

vpogled v prakso. Zanimalo bi me tudi, kako lahko bolj konkretno ozaveščamo 

subjektivne teorije s pomočjo opazovanja in dokumentiranja ter s tem odkrivamo 

nezavedne in ne reflektirane vidike strokovnega dela. 
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10. PRILOGE 

 

10.1. ANKETNI VPRAŠALNIK 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJE/ICEANKETNI VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJE/ICEANKETNI VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJE/ICEANKETNI VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJE/ICE    

 

Sem Ema Hostnik, študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pripravljam 

diplomsko nalogo na temo opazovanja in dokumentiranja otrokovega napredka in razvoja v 

vrtcu. Vabim vas k sodelovanju ter vas prosim, da iskreno odgovorite na vprašanja v vprašalniku 

ter mi s tem pomagate raziskati omenjeno področje. Anketni vprašalnik je anonimen, rezultate 

bom uporabila le za namen diplomske naloge.  

Vprašalnik vam bo vzel približno 10 min časa. 

 

Pri vsakem vprašanju izberite en odgovor, razen kadar je napisano, da je možnih več odgovorov. 

Vprašanja se nanašajo na vrtec in oddelek, v katerem trenutno delate. 

 

Delovna doba v vrtcuDelovna doba v vrtcuDelovna doba v vrtcuDelovna doba v vrtcu:  ______ letletletlet 

    

Starost otrok v oddelku: Starost otrok v oddelku: Starost otrok v oddelku: Starost otrok v oddelku: od ____ do od ____ do od ____ do od ____ do ____ let.____ let.____ let.____ let.    

    

Za vsako trditev spodaj obkrožite, ali oz. koliko za vas drži aliZa vsako trditev spodaj obkrožite, ali oz. koliko za vas drži aliZa vsako trditev spodaj obkrožite, ali oz. koliko za vas drži aliZa vsako trditev spodaj obkrožite, ali oz. koliko za vas drži ali    ne.ne.ne.ne.    

    

TRDITEVTRDITEVTRDITEVTRDITEV    NENENENE    DelomaDelomaDelomaDeloma    DADADADA    

1. Vodstvo vrtca me spodbuja k opazovanju otrokovega razvoja.           1111    2222    3333    

2. Vodstvo vrtca oz. svetovalna služba mi nudi nekatere obrazce za opazovanje.      1111    2222    3333    

3. Dokumentiranje in opazovanje otrokovega razvoja je določeno s strani vodstva.    1111    2222    3333    

4. Načrtno opazovanje posameznih otrok v oddelku se mi zdi pomembno. 1111    2222    3333    

5. Dokumentiranje opažanj o posameznem otroku se mi zdi pomembno. 1111    2222    3333    

6. O opazovanju in dokumentiranju otrokovega razvoja imam dovolj znanja.     1111    2222    3333    

7. Za opazovanje in dokumentiranje otrokovega razvoja v vrtcu se počutim dovolj 

kompetentno/-ega.      

1111    2222    3333    

8. Čutim potrebo, da bi o načinih opazovanja in dokumentiranja otrokovega razvoja 

pridobil/-a še več znanja. 

1111    2222    3333    

9. Dokumentiranje in opazovanje  mi daje možnost refleksije lastnega dela in 

kakovostnejšega delovanja. 

1111    2222    3333    
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Napisane so dejavnosti opazovanja in dokumentiranja, ki jih lahko izvajate vzgojitelji/Napisane so dejavnosti opazovanja in dokumentiranja, ki jih lahko izvajate vzgojitelji/Napisane so dejavnosti opazovanja in dokumentiranja, ki jih lahko izvajate vzgojitelji/Napisane so dejavnosti opazovanja in dokumentiranja, ki jih lahko izvajate vzgojitelji/----ce. Za ce. Za ce. Za ce. Za 

vsako trditev vsako trditev vsako trditev vsako trditev ocenite, kako pomembna je za vaše deloocenite, kako pomembna je za vaše deloocenite, kako pomembna je za vaše deloocenite, kako pomembna je za vaše delo....    

    

DEJAVNOST OPAZOVANJA IN DOKUMENTIRANJADEJAVNOST OPAZOVANJA IN DOKUMENTIRANJADEJAVNOST OPAZOVANJA IN DOKUMENTIRANJADEJAVNOST OPAZOVANJA IN DOKUMENTIRANJA    Sploh ni Sploh ni Sploh ni Sploh ni 

pomembnopomembnopomembnopomembno    

Srednje Srednje Srednje Srednje 

pomembnopomembnopomembnopomembno    

Zelo Zelo Zelo Zelo 

pomembnopomembnopomembnopomembno    

10. Opazovanje posameznega otroka v situacijah, ki mi slučajno pritegnejo 

pozornost. 

1111    2222    3333    

11. Vsakodnevno opazovanje posameznih otrok. 1111    2222    3333    

12. Opazovanje otroka med načrtovanimi dejavnostmi. 1111    2222    3333    

13. Načrtovano spremljanje razvoja oz. napredka otrok. 1111    2222    3333    

14. Opazovanje proste igre otrok. 1111    2222    3333    

15. Opazovanje interakcij med otroki. 1111    2222    3333    

16. Opazovanje s pomočjo ček liste ali drugih podobnih pripomočkov. 1111    2222    3333    

17. Opazovanje otrok med rutinskimi dejavnostmi (obroki, spanje, toaleta, 

prihodi in odhodi …). 

1111    2222    3333    

18. Načrtno opazovanje določenega področja razvoja. 1111    2222    3333    

19. Sprotno zapisovanje opažanj. 1111    2222    3333    

20. Zapisovanje opažanj za vsakega otroka v oddelku. 1111    2222    3333    

21. Sprotno beleženje opažanj o posameznikih med potekom vzgojnega 

dela (npr. na lističe). 

1111    2222    3333    

22. Nenačrtovano/priložnostno opazovanje otrok. 1111    2222    3333    

23. Zapisovanje opažanj sodelavcev in staršev otrok. 1111    2222    3333    

24. Oblikovanje osebne mape (portfolia) otrok. 1111    2222    3333    

25. Snemanje in fotografiranje ključnih dogodkov v otrokovem razvoju. 1111    2222    3333    

26. Zapisovanje otrokovih komentarjev. 1111    2222    3333    

 

Kako pogosto spodnje trditve držijo za vas?  Kako pogosto spodnje trditve držijo za vas?  Kako pogosto spodnje trditve držijo za vas?  Kako pogosto spodnje trditve držijo za vas?      

TRDITEVTRDITEVTRDITEVTRDITEV    nikolinikolinikolinikoli    včasihvčasihvčasihvčasih    pogostopogostopogostopogosto    

27. Opazujem glasne otroke in tiste, ki vzbujajo pozornost. 1111    2222    3333    

28. Opazujem tihe in bolj vase zaprte otroke. 1111    2222    3333    

29. Opazujem enega otroka naenkrat. 1111    2222    3333    

30. Opazujem tiste otroke, ki pridobijo mojo pozornost. 1111    2222    3333    

31. Opazujem tiste otroke, ki so vključeni v bolj vpadljive dejavnosti.  1111    2222    3333    

32. Opazujem otroke, katerih starši so bolj 'problematični'. 1111    2222    3333    

33. Opazovanja načrtujem tako, da so vsi otroci opazovani enakovredno.  1111 2222 3333 

34. Otroke opazujem med načrtovanimi dejavnostmi.  1111 2222 3333 

35. Otroke opazujem med njihovo spontano igro. 1111 2222 3333 

36. Otroke opazujem med  rutinskimi dejavnostmi (obroki, spanje, toaleta, prihodi in 

odhodi …). 

1111    2222    3333    

37. Otroke opazujem nenačrtovano, ko opazim kakšno zanimivo situacijo. 1111 2222 3333 
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38. Na kakšen način opazujete otroke v oddelku? (možnih več odgovorov) 

a) Nenačrtovano (priložnostno) 

b) S pomočjo ček liste 

c) Načrtujem koga, kako in kaj bom opazoval/-a 

d) Ne opazujem posameznih otrok 

e) Drugo:_________________________________________________ 

 

39. Kako pogosto načrtno opazujete otroke? 

a) Vsak dan 

b) Dva do trikrat tedensko 

c) Enkrat tedensko 

d) Nekajkrat na mesec 

e) Otroke opazujem sproti, tega ne načrtujem vnaprej 

f) Nikoli  

g) Drugo:_________________________________________________ 

 

40. Na kakšen način zapisujete opažanja? (možnih več odgovorov) 

a) Osebni zapiski v zvezku ali mapi. 

b) Zapisujem si na listke, ki jih vlagam v otrokovo mapo. 

c) Zapisujem si v računalniško datoteko. 

d) V strukturirano razpredelnico. 

e) Opažanja o posameznikih vključujem v dnevne evalvacije vzgojnega dela. 

f) Si ne zapisujem, saj si zapomnim, kaj sem opazil/-a. 

g) Si ne zapisujem, saj se mi to ne zdi pomembno. 

h) Drugo:__________________________________________________________ 

 

41. Kako pogosto si zapisujete opažanja? 

a) Sproti, ko kaj opazim 

b) Dnevno po opravljenem vzgojnem delu 

c) Najmanj enkrat tedensko 

d) Najmanj enkrat mesečno 

e) Nekajkrat v šolskem letu 

f) Si ne zapisujem 

g) Drugo:__________________________________________________ 

 

42. Kaj si zapisujete? (možnih je več odgovorov) 

a) Otrokov napredek v razvoju. 

b) Problematična vedenja, težave v razvoju.  

c) Dogodke, ki vzbudijo mojo pozornost. 

d) Opis vedenja v krajšem časovnem okviru. 

e) Komentarje otrok. 

f) Opažanja staršev, sodelavcev in ostalih, ki so v stiku z otrokom. 

g) Ničesar si ne zapisujem. 

h) Drugo:____________________________________________________ 
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43. Zapisanih je nekaj prednosti opazovanja in dokumentiranja. Obkrožite največ tri (najmanj pa 

nič) trditve, s katerimi se najbolj strinjate.  

a) Opažanja mi pomagajo pri načrtovanju vzgojnega dela.  

b) Bolje razumem otrokovo vedenje in odzivanje. 

c) Bolj ustrezno se odzivam na vedenje posameznega otroka.  

d) Otrok se zaradi tega v vrtcu počuti bolj slišanega in sprejetega. 

e) Izboljša nivo profesionalnega ravnanja in razvoja vzgojitelja.  

f) Spodbuja me k raziskovanju novih strategij, načinov in možnosti vzgojnega dela. 

g) Služi mi kot dobra refleksija lastnega dela. 

h) Timsko sodelovanje med vzgojiteljem/-ico in pomočnikom/-co vzgojitelja/-co je 

kakovostnejše. 

i) Pogovori s starši so zato kakovostnejši. 

j) S tem imajo starši boljši vpogled v delo v vrtcu. 

k) Drugo:________________________________________ 

 

44. Spodaj zapišite največ tri slabosti opazovanja in dokumentiranja. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

10.2. POLSTRUKTURIRAN INTERVJU 

 

POLSTRUKTURIRAN INTERVJUPOLSTRUKTURIRAN INTERVJUPOLSTRUKTURIRAN INTERVJUPOLSTRUKTURIRAN INTERVJU    

Opazovanje in dokumentiranje predšolskih otrok v vrtcuOpazovanje in dokumentiranje predšolskih otrok v vrtcuOpazovanje in dokumentiranje predšolskih otrok v vrtcuOpazovanje in dokumentiranje predšolskih otrok v vrtcu    

    

1. Kako poteka vaš način opazovanja in dokumentiranja? 

(Kdaj opazujete? Kako opazujete? Pripomočki? Kako pogosto beležite? Na kakšen način 

beležite opažanja?) 

 

 ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Na kaj ste pri opazovanju še posebej pozorni? Daste čemu večji poudarek? 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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3. Se opirate samo na svoja opažanja ali zapisujete tudi opažanja drugih (staršev/sodelavcev) 

in otroka? Če da, kako si beležite le-te? 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Ali ocenjujete, da je vaš sedanji način opazovanja in dokumentiranja otrokovega napredka 
ustrezen in zakaj tako menite. Ali menite, da bi morali kaj spremeniti; če da, napišite kaj. 

    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

___________________________________________________________________________ 

 

5. Ali menite, da opazovanje in dokumentiranje otrokovega razvoja vpliva na vaše 

načrtovanje vzgojnega dela, pedagoško delovanje, evalvacijo vzgojnega dela  ter strokovni 

razvoj? Prosim, utemeljite zakaj to mislite. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


