
 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

PREDŠOLSKA VZGOJA 

 

 

 

 

 

Erika Smrke 
 

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 

MED VRTCEM IN DOMOM STAREJŠIH 

OBČANOV 

 

MAGISTRSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2019 



 

 

 



 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

PREDŠOLSKA VZGOJA 

 

 

 

 

 

Erika Smrke 
 

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 

MED VRTCEM IN DOMOM STAREJŠIH 

OBČANOV 

 

MAGISTRSKO DELO 

 

 

Mentorica: izr. prof. dr. Tatjana Devjak  
 

 

 

 

 

Ljubljana, 2019  



 

 

  



 

 

ZAHVALA  

 

Iskreno se zahvaljujem mentorici izredni profesorici dr. Tatjani Devjak za spodbudo, strokovno 

mnenje, odzivnost, potrpežljivost in usmerjanje pri nastajanju magistrskega dela. 

 

Zahvaljujem se tudi svoji družini za vso spodbudo, potrpežljivost in razumnost do moje 

odsotnosti. Hvala za vso pomoč pri varstvu otrok, da ste verjeli vame in me spodbujali na 

vsakem koraku. 

 

Zahvaljujem se tudi vsem vzgojiteljem predšolskih otrok, delovnim terapevtom, otrokom Vrtca 

Jurček in starostnikom Doma starejših občanov, ki so sodelovali pri raziskavi. 

 

Hvala tudi vsem prijateljem, ki ste verjeli vame in me spodbujali, da uspešno zaključim študij.  

 

  



 

 

  

 

   



 

 

POVZETEK 

Slovenija je s strategijo trajnostnega razvoja družbe sprejela dejstvo, da bo omogočala 

kakovostno življenje vseh generacij (Smernice za vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj, 

2007). V Kurikulumu za vrtce (1999) na področju družbe lahko zaznamo, kako pomembno je, 

da otrok spoznava družbo, v kateri raste, živi in bo deloval. Odrasli pa smo tisti, ki vodimo 

otroka, da spoznava družbeno okolje, na katerega bo tudi aktivno vplival. Skozi področje družbe 

pa naj bi otrok tudi spoznaval zgodovino svojega kraja, kako so ljudje včasih živeli, in 

spoznaval tradicijo, običaje (prav tam). Medgeneracijsko sodelovanje ima tako vpliv na družbo, 

v kateri živimo, in tudi na družino, v kateri bivamo, saj prispeva k dobim medsebojnim 

odnosom, solidarnosti in strpnosti (Erenda, idr., 2014). Ramovš (2017) pravi, da bo družba 

napredovala in se razvijala, le če bo skrbela za sožitje vseh treh generacij. Za sožitje pa so 

potrebni temeljni človeški odnosi vseh treh generacij, na katerem začnemo graditi že v 

predšolskem obdobju (Ksenja Ramovš, 2013). Otroke zato vzgajamo za strpnost, medsebojno 

razumevanje in razvijanje pozitivne podobe staranja in starejših ljudi v družbi. Starejši pa imajo 

veliko izkušenj, zmožnosti in znanja, ki ga lahko prenašajo na mlajše generacije (Kralj, 2009).  

 

V empiričnem delu smo raziskovali, v kolikšni meri vrtci sodelujejo s starejšimi, v kakšni obliki 

sodelujejo, kako načrtujejo srečanja s starejšimi, ali obstajajo razlike v pogostosti sodelovanja 

med mestnimi in vaškimi vrtci pri sodelovanju s starejšimi ter izbiri dejavnosti, kakšni so 

pogledi strokovnih delavcev v vrtcu in strokovnih delavcev v domu starejših do sodelovanja 

med vrtcem in starejšimi ter kako se otroci in starejši odzovejo na medgeneracijsko sodelovanje 

in kaj jim doprinese. Pri raziskavi so z izpolnjevanjem anketnih vprašalnikov sodelovali 

vzgojitelji predšolskih otrok in delovni terapevti v domu starejših občanov, skozi intervjuje pa 

so sodelovali starostniki in otroci. Rezultati so pokazali, da vrtci 1–2-krat letno sodelujejo s 

starostniki v različnih oblikah, kot so sodelovanje s starimi starši, sodelovanje z domovi za 

ostarele in starostniki iz okolja. Dejavnosti med mestnimi in vaškimi vrtci se nekoliko 

razlikujejo, predvsem v tem, da v vaškem okolju poteka več gibalnih delavnic in več 

raziskovanja okolja, v katerem deluje vrtec. Vsi udeleženci v raziskavi pa razvijajo pozitiven 

odnos do medgeneracijskega sodelovanja med vrtcem in starostniki ter izražajo pomembnost 

tovrstnega sodelovanja že v predšolskem obdobju.  

 

Ključne besede: vrtec, medgeneracijsko sodelovanje, kurikulum za vrtce, moralni razvoj, 

dejavnosti otrok  



 

 

  



 

 

SUMMARY 

Sustainable society development is the strategy with which Slovenia shall enable a high quality 

of life for all generations (Guidelines for Education for Sustainable Development, 2007). The 

Curriculum for Kindergartens (1999) shows how important it is for children to explore social 

environment in which they grow up, live and are active in, while the adults are the ones that 

help a child explore this environment. A child would in this way learn local history, local 

tradition and local customs. Such intergenerational coopoeration has a positive effect on society 

and family since it develops good relationships, solidarity and tolerance (Erenda, idr., 2014). 

Ramovš (2014) finds that society can only progress if all three generations can coexist. Also, 

coexistance is easier to achieve if we start bringing generations together while a child is still in 

kindergarten (Ksenija Ramovš, 2013). A child can in this way be taught tolerance and 

understanding of older generation's place in society, while they would in return transfer their 

experience and knowledge on the younger generation (Kralj, 2009).  

 

In the empirical part we explored how much and in what way kindergartens cooperate with 

older generation, how they plan such meet-ups, is there a difference between urban and rural 

kindergartens' cooperation, kindergarten workers' perspective, what effect such cooperation has 

and how children and their parents respond to it. The survey of kindergarten teachers, 

kindergartners, retirement home therapists and seniors show that cooperations between children 

and seniors happen about 1-2 times per year. The seniors in such cases are usually grandparents 

of children, seniors in retirement homes or local seniors. The main difference between urban 

and rural kindergartens is that rural kindergartens have more outdoor activities and exploration 

of local areas. All survey participants have positive attitude towards intergenerational 

cooperation between kindergarten and  seniors  while  also  emphasise  the  importance  of  such  

cooperation at kindergarten age. 

 

Keywords: kindergarten,   intergenerational  cooperation,   kindergarten  curriculum,   ethical 

development, activities for children 
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1 UVOD 

 

V preteklosti je bilo medgeneracijsko sodelovanje nekaj samoumevnega oziroma 

neformalnega, v današnjem času pa zaradi sprememb velikokrat govorimo o formalnih oblikah 

sodelovanja med generacijami. Spremembe v prejšnjem stoletju, kot so hiter tehnološki razvoj, 

industrializacija in družbeni razvoj, so prinesle velike razlike med generacijami (Cepin, idr., 

2012). Tehnološke in družbene spremembe pa lahko izkoristimo za medgeneracijsko 

sodelovanje v smislu medgeneracijskega učenja. Žorž (2006) in Ramovš (2013) ugotavljata 

pomen prenosa znanja in veščin od starih staršev na vnuke, zlasti na področju digitalizacije, 

medgeneracijske komunikacije, interakcije in sodelovanja. V okviru projekta Teddy Bears in 

Pairs (2018) ugotavljajo, kako pomembni so dedki in babice v življenju njihovih vnukov. Tako 

otroci kot stari starši se skupaj dobro počutijo, otroci doživljajo vlogo starih staršev kot 

pomembno v svojem življenju in si želijo veliko stikov z njimi. Tudi v vrtcih je zaslediti, da se 

vedno več sodeluje s starimi starši in starostniki nasploh, kar predstavlja izreden pomen za 

družbo, v kateri živimo (Kozjek, 2013). V Kurikulumu za vrtce (1999) je poudarjeno, da vrtec 

omogoči otrokom različne programe, pester izbor vsebin in dejavnosti ter aktivno sodelovanje 

z družino. Preko programa otrok tako razvija občutek pripadnosti, je aktivno vključen v okolje 

vrtca in spoznava druge ljudi okoli sebe. Vzgojitelji pa so tisti, ki v vzgojno-izobraževalni 

sistem vključujejo in dajejo poudarek tudi na medgeneracijske dejavnosti, ki niso le površinske. 

Helfrich in Nidd (2009) poudarjata, da je pri načrtovanju in izvajanju medgeneracijskih 

dejavnosti pomembno, da se osredotočamo na interakcije med starostniki in otroki ter da 

začnemo z majhnimi dejavnostmi, ki napredujejo v projektno delo. Skozi projektno in skrbno 

načrtovano delo bomo med starostniki in otroki razvijali prijateljske odnose, ki temeljijo na 

čustveni in moralni opori (Boldin, 2013). Generacije, ki sodelujejo med seboj, oblikujejo dobre 

medgeneracijske odnose, s katerimi gradijo na solidarnosti, strpnosti, povečujejo občutek 

varnosti in spodbujajo blaginjo (Brevard, idr., 2013). 

 

Namen raziskave je s pomočjo kvantitativne raziskave ugotoviti poglede strokovnih delavcev 

v vrtcu in domu starejših občanov o  pomenu  medsebojnega sodelovanja, ugotoviti, kakšne 

oblike sodelovanja obstajajo in kako medgeneracijsko sodelovanje vpliva na predšolskega 

otroka. S pomočjo rezultatov raziskave bomo oblikovali predlog izboljšav v medgeneracijskem 

sodelovanju v vrtcih, ki bodo vključeni v raziskavo.
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2 SODELOVANJE Z OKOLJEM V KURIKULUMU ZA 

VRTCE 

 

2.1. Načelo sodelovanja z okoljem 

Kurikulum za vrtce (1999: 7–9) je nacionalni dokument, ki daje osnovo konceptu in sistemu 

predšolske vzgoje. Na eni strani spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, na drugi strani pa z 

novejšimi pogledi na vzgojo nadgrajuje in dopolnjuje delo v vrtcu. V Kurikulumu za vrtce so 

zapisani cilji Kurikuluma za vrtce in iz njih izpeljana temeljna načela ter področja dejavnosti, 

kjer so zapisani cilji in dejavnosti, primerne za določeno starost otrok. Dokument, s pomočjo 

druge strokovne literature, vzgojiteljem omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno 

predšolsko vzgojo ter organizacijo življenja v vrtcu in vpetost vrtca v širše okolje.  

 

V Kurikulumu za vrtce (1999) so zapisana različna načela predšolske vzgoje. Eno izmed 

glavnih načel je načelo sodelovanja z okoljem. Ta poudarja »upoštevanje različnosti in 

možnosti uporabe naravnih in družbeno kulturnih virov učenja v najbližjem okolju vrtca … in 

upoštevanje naravnih in družbeno-kulturnih specifičnosti okolij, iz katerih prihajajo otroci« 

(prav tam: 15). V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011) je zapisano, da mora biti vrtec 

neposredno vpleten v okolje in s svojo ponudbo bogatiti in dopolnjevati sodelovanje z 

različnimi institucijami in posamezniki iz okolja (prav tam: 75). Otroka tako seznanimo z 

okoljem, v katerem živi, in preko različnih aktivnosti v vrtcu spoznava kulturo in družbo, v 

katero spada. Lokalno okolje je za predšolskega otroka zelo pomembno, saj vpliva na njegov 

razvoj in na vpogled življenjske realnosti. Vrtec ter družbeno in kulturno okolje, v katerem 

sobiva vrtec, dajejo otroku možnost, da doživlja skupnost (Devjak, Berčnik in Fajfar, 2011: 5).  

 

Otroku počasi približamo družabno okolje, tako da sodeluje z bližnjo okolico, pridobiva 

različne izkušnje o svetu, spoznava različne življenjske navade, spoznava oblike družabnega 

življenja in spoznava različne objekte v bližini vrtca (knjižnice, domovi za ostarele, zdravstveni 

domovi itd.) (Devjak in Berčnik, 2018: 213). Otroka postopoma seznanimo tudi s kulturo in 

zgodovino domačega kraja. Skozi različne aktivnosti v vrtcu otrok spoznava kulturo nekoč in 

danes, spoznava kulturno dediščino in medgeneracijsko prenašanje kulturnega izročila. Vrtec 
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se tako aktivno vključuje v soustvarjanje kulture kraja s pomočjo različnih razstav, predstav, 

koncertov ipd. (Devjak, Berčnik in Fajfar, 2011: 69). Tu pa ne pozabimo tudi na stare starše in 

starejše ljudi, ki s svojim pripovedovanjem zgodb približajo pretekle dogodke otrokom in jim 

na svojevrsten način pomagajo razumeti življenje, ki je bilo nekoč (Gurtler, 2013). Vrtec otroku 

omogoči, da razvija občutek socialne pripadnosti in varnosti ter pridobiva konkretne izkušnje 

uresničevanja temeljnih človekovih pravic in demokratičnih načel (Kurikulum za vrtce, 1999: 

48–50).   

 

Lokalno skupnost otrok spoznava preko posameznikov iz okolja, starih staršev, staršev in ljudi 

z različnimi poklici. Ti otroku pomagajo, da doživi okolje kot skupnost in mu daje občutek 

pripadnosti in pomembnosti. Vrtec aktivno spoznava značilnosti okolja, v katerem deluje, pri 

tem pa mu lahko pomagajo posamezniki z najrazličnejšimi poklici. Otrok tako stopi v stik z 

naravo in spoznava gospodarstvo, ki je pomembno za lokalno okolje. Skozi tovrstne dejavnosti 

otrok vedno bolj prepoznava lokalno okolje in s tem razvija občutek obojestranske pripadnosti 

(Devjak, Berčnik in Fajfar, 2011: 35). Tudi starši otrok, ki si želijo aktivno sodelovati z vrtcem, 

lahko z veliko znanja, informacijami in novimi idejami pripomorejo k izražanju svojega mnenja 

in kakovosti pri izvajanju različnih projektov (Devjak in Berčnik, 2018: 202).  

 

Lokalna skupnost je tista, ki ustanavlja in zagotavlja finančna sredstva za delovanje javnega 

vrtca oziroma predšolske vzgoje (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

1996). Pristojnost lokalne skupnosti je tudi aktivno vključevanje v nadzor izvedbe programa, 

investicij in investicijskega vzdrževanja ter porabe proračunskih sredstev in aktivno 

vključevanje v pripravo razvojnih programov delovanja predšolske vzgoje (Berčnik in Devjak, 

2010: 187). Glede na pristojnosti lahko rečemo, da ima lokalna skupnost interes za sodelovanje 

z vrtcem. Da je pa sodelovanje med vrtcem in lokalno skupnostjo uspešno, je potrebno, da je 

pedagoško osebje vrtca dovolj izobraženo in poznajo sodobne smernice pri vključevanju v 

lokalno okolje. Otroci so že del lokalne skupnosti, vrtec pa jim omogoči, da postopoma 

spoznavajo svoj domači kraj in se seznanjajo z različnimi objekti (Devjak in Berčnik, 2018: 

214)  

 

Tudi koncept Reggio Emilia obravnava vrtec kot prostor, ki omogoča stike med odraslimi in 

otroki, ter prostor, ki predstavlja okolje. Malagauzzi (1993, v Devjak, Berčnik in Plestenjak, 

2008: 102) obravnava »vrtec kot prostor, ki izraža in ustvarja kulturo. To je živi organizem, 
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struktura v gibanju, ki se nenehno prilagaja, ker je odprt v okolje in okolju«. Poudarja tudi 

sodelovanje in komunikacijo treh subjektov: vzgojitelj, otrok in starš, ki so vpeti v širše socialno 

okolje (prav tam). Socialno okolje pa je v predšolskem obdobju zelo pomembno za razvoj 

otroka. Otrok se pri aktivnem raziskovanju v sodelovanju s svojimi vrstniki in tudi odraslimi 

osebami uči, kako se primerno odzvati na okolje. Vrtec tako otroku nudi prostor, ki ob ugodni 

socialni klimi gradi pozitivne medsebojne odnose (Čas, 2008).  

 

2.2. Družba kot področje dejavnosti 

V Kurikulumu za vrtec (1999) je opisanih šest področij dejavnosti, to so: družba, gibanje, jezik, 

umetnost, matematika in narava. Pri področjih so zapisani cilji, ki predstavljajo okvir, znotraj 

katerega so zapisane tudi vsebine in dejavnosti, primerne za določeno starost otrok (prav tam: 

25). Področje družbe je tesno povezano z načelom sodelovanja z okoljem, saj človek predstavlja 

družbo, v kateri raste, živi in deluje. Otroku skozi postopno spoznavanje družbenega okolja 

omogočamo, da bi kasneje tudi aktivno spreminjal in vplival na okolje. Skozi področje družbe 

se otrok spoznava s svojim domačim krajem in s tem, kako so ljudje živeli v prejšnjih časih, ter 

se postopoma seznanja z zgodovinskimi spremembami v širši družbi in svetu. Z vključevanjem 

v širšo družbo otroku omogočimo tudi vključevanje v  lastno kulturo, spoznavanje nacionalne 

tradicije in tudi seznanjanje z drugimi kulturami. Tako postopno vzgajamo medsebojno strpnost 

in spoštovanje drugačnosti (prav tam: 48–50).  

 

Z aktivno vpletenostjo v okolje otrok spoznava različne družbene skupine in tudi objekte. Cilji, 

ki naj bi jih otrok spoznaval skozi področje družbe in so povezani z medgeneracijskim 

sodelovanjem, so (prav tam: 50–51): 

• spoznavanje samega sebe in drugih ljudi, 

• oblikovanje osnovnih življenjskih navad in spoznavanje razlik med drugimi kulturami 

in družbenimi skupinami, 

• postopno spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja,  

• seznanjanje z raznimi kulturami in tradicijami, 

• spoznavanje, da vsi ljudje v določeni družbi pomagajo in sodelujejo ter s tem omogočijo 

družbi, da bi lahko delovala in omogočila dobro počutje, ugodje in preživetje, 

• spoznanje, da vsi pripadamo družbi, tako odrasli in otroci, 

• pridobivanje konkretnih izkušenj o demokratičnih načelih v sodobni družbi, 
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• spoznanje, kako je zgrajena naša družba, seznanjanje z različnimi funkcijami bližnjega 

okolja (s poklici, delovnim okoljem, kulturnim okoljem itn.) in spoznavanje različnih 

običajev in praznikov, 

• spoznavanje različnih oblik družin in družinskih skupnosti, 

• razvijanje interesa ter zadovoljstva ob odkrivanju domačega okolja, 

• spoznavanje značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost, 

• pridobivanje izkušenj o zgodovinskih spremembah. 

 

Vloga odraslega pri uresničevanju ciljev družbe je, da otroku omogoči sodelovanje pri 

vzgojnem procesu in ustvarjanju kulture sobivanja v razlikah in drugačnosti. Otrok naj bi vrtec 

doživljal kot okolje, v katerem se potrjuje kot posameznik in se vključuje v dejavnosti ne glede 

na drugačnost. Vzgojitelj skrbi tudi za povezanost vrtca z družino, tako da spodbuja prisotnost 

družinskih članov v skupini in spodbuja dobro komunikacijo med vrtcem in družino 

(Kurikulum za vrtce, 1999: 54–55). Ravno tako je pomembna vloga vrtca, da vzgaja otroka v 

sodobno družbo in poskrbi, da bo otrok znal kritično razmišljati, se vključevati v interakcijo z 

drugimi in se razvijal v tolerantnega človeka. Vloga odraslega je, da otroka seznani s svojim 

bližnjim okoljem, v katerem živi in se čuti vključenega in sprejetega vanj. Tako bo otrok lahko 

spoznaval tudi tujo kulturo, jo znal ceniti in spoštovati (Kranjc, v Marjanovič Umek, 2001: 

145–156).   

 

Že v švedskem kurikulumu (Pedagogiskt program för förskolan, 1987: 37–40) obravnavajo 

družbo kot pomembno za predšolskega otroka. Velik je poudarek na solidarnosti do ljudi, ki 

pomoč potrebujejo. Otroku to solidarnost do drugih omogočimo že v predšolskem obdobju in 

mu jo pustimo, da pomaga in nudi pomoč drugim. Ravno tako kot tudi naš kurikulum poudarja, 

da je pomembno, da otrok doživlja lokalno okolje, da spoznava objekte (knjižnice, dom 

starejših, pošto, cerkev itn.) in poklice, ki so pomembni za domače okolje. Za mlajše otroke je 

primernejše, da spoznajo vrtec in razvijejo odnos do njega, šele nato začnejo raziskovati okolje. 

Starejši otroci pa že aktivno spoznavajo okolico, dobivajo vpogled v življenje nekoč in danes, 

izkusijo različne poklice. Poudarek je predvsem na doživetem spoznavanju okolice in družbe, 

v kateri delujejo (prav tam). 

 

Kurikulum za vrtec (1999) poudarja sodelovanje z različnimi objekti, med drugimi tudi z 

domovi starejših in tudi s starejšimi nasploh. Glede na to, da je življenjska doba vse daljša in je 
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število rojstev vse manjše (Statistični urad Republike Slovenije, 2015), pomembno vlogo igra 

tudi medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. Vrtec in vzgojitelji poskrbijo, da program 

vsebuje sodelovanje s  starimi starši in otroki, ki predstavlja pomemben vidik socialnega učenja, 

socialnega sožitja in strpnosti. Vrtec se lahko povezuje tudi z domom upokojencev in s tem 

omogoči občutek sprejetosti obeh generacij, povezovanje generacij ter prenos znanja (Devjak 

in Berčnik, 2018). Medgeneracijsko sodelovanje je zavestna odločitev družbe, ki se stara in 

prinaša novo kvaliteto življenja. Pomembno je za izmenjavo izkušenj in spoznanj, druženje, 

pomoč med generacijami, širjenje in ohranjanje socialne mreže ter ohranjanje kulturne 

dediščine. Sodelujočim pa zagotavlja občutek sprejetosti, varnosti in smiselnosti, krepi duševno 

in telesno zdravje ter utrjuje socialne mreže. Družba sprejme odločitev, da je medgeneracijsko 

sodelovanje pomembno in ga tudi spodbuja (Kralj, 2009).  
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3 OBDOBJA ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA 

 

3.1. Mladost  

Obdobja življenja v človeškem vzdolžnem razvoju od spočetja do smrti se v grobem delijo na 

mladost, srednja leta in na starost, ki se nato delijo na več podobdobij. Delitev je potrebna za 

orientacijo pri praktičnem delu v skupnosti in pri znanstvenem raziskovanju. Poznavanje vseh 

obdobij nam prinese razumevanje posebnosti in medsebojne kompleksnosti vseh generacij. 

Pomembno pa je, da obarvamo in povezujemo življenje kot eno samo celoto in neprekinjen 

življenjski ciklus (Ramovš, 2003).   

 

Ramovš (2003: 68) obravnava mladost kot razvojno obdobje človeka od spočetja do 

samostojnosti. Naloga tega obdobja je zdrava rast in učenje za življenje, ki preraste v zmožnost 

za lastno samostojno družino in delo. Mejo starosti postavlja po petindvajsetem letu starosti.  

 

Razvojni psihologi delijo mladostno obdobje na več podobdobij. Zupančič (v Marjanovič 

Umek, Zupančič, 2004: 11) povzema različne psihologe in deli mladost in otroštvo na več 

obdobij. 

• Prvo obdobje je prednatalno obdobje, ki traja od spočetja do rojstva. V tem obdobju 

je značilen najhitrejši telesni razvoj, saj se v devetih mesecih iz ene celice razvije popoln 

človeški organizem.  

• Drugo je obdobje dojenčka in malčka, ki ga delimo na dve podobdobji. Obdobje 

dojenčka traja od rojstva do prvega leta starosti, obdobje malčka pa od drugega do 

tretjega leta starosti. Za obdobje dojenčka je značilna odvisnost od drugih oseb. Dobro 

imajo razvite senzorne in zaznavne sposobnosti. Telesni in intelektualni razvoj sta v 

vseh treh letih izjemno hitra. Na koncu obdobja dojenčka pa se oblikuje močna vez med 

dojenčkom in vsaj eno odraslo osebo. V obdobju malčka je značilen tudi hiter razvoj 

govora, samostojnost in zanimanje za vrstnike.  

• Tretje je obdobje zgodnjega otroštva, ki traja od treh do šestih let, za katerega je 

značilno povečanje igralne dejavnosti, ekspanzija razvoja simbolnih funkcij in 

domišljije. Otrok postaja vse bolj samostojen, tako da skrbi zase, opravlja vsakodnevne 

obveznosti in se občasno loči od staršev. Vrstniki in druge odrasle osebe so pomembne 
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za njegov socialni stik. To obdobje se poimenuje tudi predšolsko obdobje, ki zajema 

tudi obdobje malčka, in je vezan na predšolsko institucijo – vrtec. 

• Četrto obdobje je srednje in pozno otroštvo. Srednje otroštvo traja približno do osmega 

leta, pozno pa vse do začetka pubertete. Telesni razvoj se počasi umiri, otrok pridobiva 

na mišični moči, gibalnih sposobnostih in drobnogibalnih spretnostih. Mišljenje postaja 

vse bolj logično, vendar vezano na konkretno predstavljene stvari, dogodke in pojave. 

Vrstniki postopno pridobivajo osrednjo vlogo v otrokovem življenju in prijateljstva 

postajajo trajnejša. Pri deklicah se obdobje zaključi nekoliko prej zaradi pojava 

pubertetnih sprememb.  

• Peto obdobje je mladostništvo, ki se začne med desetim in dvanajstim letom starosti, 

pri fantih nekoliko kasneje. Mladostništvo delimo na zgodnje (z vključno 14. letom), 

srednje (z vključno 18. letom) in pozno (do obdobja odraslosti). Za prvi dve podobdobji 

je značilen hiter telesni razvoj z doseganjem reprezentativne zrelosti, oblikovanje 

identitete, psihološko osamosvajanje od drugih oseb in velik vpliv vrstnikov. Odnos 

med staršem in otrokom je konflikten, vendar starši obdržijo pomembno vlogo v 

otrokovem življenju.  

 

3.1.1. Obdobje malčka in zgodnjega otroštva  

 

Razvojna psihologija obravnava psihični razvoj posameznikov od spočetja do smrti, psihični 

razvoj pa je tesno povezan tudi s telesnim razvojem in socialnim okoljem, v katerem se ljudje 

razvijajo. Temeljna področja razvoja so telesni, intelektualni, čustveno-osebni in socialni 

razvoj, ki so medsebojno povezani (Marjanovič Umek, 2001: 8–9). V nadaljevanju bomo 

podrobneje pogledali čustveno-osebni in socialni razvoj.  

   

Socialni razvoj se začne razvijati v prvih stikih z mamo in dojenček spoznava, da z mamo nista 

več eno (Žorž, 2006: 124–127). Pri novorojencu lahko opazimo, da raje posluša glas človeka 

kot druge zvočne dražljaje in spremlja človekov obraz. Že dojenček razlikuje obrazno mimiko 

in razlikuje nekaj čustvenih izrazov (Zupančič, v Marjanovič Umek, 2001: 255). Okoli devetega 

meseca se pri otroku razvija razumevanje sebe in drugih kot intencionalnih bitij, skupna vezana 

pozornost in posnemanje namere v dejanjih. Na kratko to pomeni, da je otrok sposoben 

usklajevati pozornost odrasle osebe v interakciji s pozornostjo na predmete. V tem obdobju se 

razvija tudi previdnost do neznanih ljudi in anksioznost ob ločitvi od osebe, na katero je navezan 
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otrok (prav tam). Otroka postopoma navajamo, da začasno zapusti mamo in se nato spet vrne 

nazaj k njej. V odnos z otrokom pridejo tako tudi očetje in ostale osebe, ki so blizu otroku 

(vzgojitelji, stari starši idr.) (Žorž, 2006: 124–127). Okoli prvega leta otrokove starosti pa se 

otrok loči od starša po navadi zaradi odhoda starša v službo. Za otroka to lahko predstavlja stres 

in vodi do kratkotrajnih neugodnih učinkov na otrokovo vedenje. Da se je otrok varno vključil 

v vrtec, izraža s pozitivnimi čustvi, vključevanjem v socialne dejavnosti z vrstniki in 

vzgojiteljico (Zupančič, v Marjanovič Umek, 2001: 270–274). V obdobju od drugega in tretjega 

leta se otrok močno zaveda samega sebe in uveljavlja lastne potrebe, želje. Prihaja do 

nestrinjanja z odraslimi in vrstniki, ki se izraža z negativnim vedenjem (ne bom), po drugi strani 

pa razvija čustveno-socialne spretnosti, kot so empatija, prosocialno vedenje in igra posnemanja 

(Asendorpf, Warkentin in Baudonniere, 1996, v Marjanovič Umek, 2001: 271). V predšolskem 

obdobju se med vrstniki že razvijajo prijateljstva. Do tretjega leta otroci vidijo prijateljstvo kot 

igro in izposojo igrač. Kasneje pa se že razvijajo prijateljstva, med katerimi je več prosocialnega 

vedenja in tudi empatije, kar pomeni, da si prijatelji pomagajo med seboj, se bolj celovito igrajo 

in sodelujejo med seboj. Raziskave nakazujejo, da so otroci, ki imajo prijatelje, bolj socialno 

kompetentni, sodelovalni, sociabilni, bolj zaupajo vase in so manj osamljeni. Vrtec pa je 

ustanova, ki spodbuja in omogoča prijateljske odnose (Marjanovič Umek, 2001: 365–369).  

 

Empatija in doživljanje krivde sta pomembna motiva za začetek moralnega razvoja. »Empatija 

je racionalno in čustveno dogajanje, ki temelji na sposobnosti postavljanja v položaj drugega in 

vživljanja vanj. To pomeni, da drugega razumemo in z njim sočustvujemo« (Ule, 2009: 302). 

Za razvoj empatije so potrebne izkušnje, ki jih z razvojem pridobimo iz okolja (prav tam). 

Razvija se postopoma že v prvih dveh letih otrokovega življenja. Dojenček se odziva na 

čustveno staje druge osebe, vendar brez razumevanja njegovega položaja. Tako je priča distresu 

ter sodoživlja in posnema njene čustvene izraze. V prvem letu otrok posnema enostavne 

čustvene izraze, predvsem nasmeh in jok, ter išče tolažbo zase. V drugem letu otrok že razvija 

občutek za drugega, tako da spozna krizo drugega, ga tolaži in hoče pomiriti (Zupančič, v 

Marjanovič Umek, 2001: 270–274). Za otroka je pomembno, da odrašča v čustvenem okolju, 

kjer ima možnost prepoznavanja in izražanja čustev ter prepoznavanje, kako čustva vplivajo na 

druge. Otrok se skozi predšolsko obdobje uči, kako njegova čustva vplivajo na druge in na 

okolje ter jih začne nadzirati in kultivirati. Starši so najpomembnejši pri razvoju čustev in 

otrokovega čustvovanja, pri katerem morajo paziti, da ne pride do pretiranega prevzemanja 

stereotipov. Tudi stari starši igrajo pomembno vlogo pri razvoju čustev, saj s svojo zrelostjo in 
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izkušenostjo otroku pokažejo pristno, umirjeno in iskreno čustvovanje. Ko je vnuk žalosten, se 

bodo starejši žalostili z njim, ko bo vesel, se bodo veselili z njim in ko bo rabil oporo starih 

staršev, mu jo bodo nudili. Velikokrat so tudi stari starši kot mediatorji med starši in otroki ter 

nudijo pomoč tako enim kot drugim (Žorž, 2006: 127–131).  

 

Otrok okoli drugega leta starosti začne razvijati tudi občutek, kaj je pravilno in kaj napačno. S 

tem se začne bolje razvijati moralni razvoj pri otroku. Morala je del kulturnovrednega sistema, 

ki ga sestavljajo pravila in načela, ki naj bi urejala človekovo življenje v družbi. Posameznik 

postopoma usvaja ali ponotranji družbeno sprejete standarde pravilnega vedenja ter z njimi 

ocenjuje, kaj je pravilno, kaj napačno in s tem uravnava svoje vedenje. Moralni razvoj ima tri 

temeljne sestavine: čustveno, spoznavno in vedenjsko. Pomembno je, da otrok postopno 

spoznava, kaj je socialna skupina, v kateri živi. Otrok ne prevzema vedenjskih vzorcev, ki 

prevladujejo v njegovem okolju, ampak si jih skladno s svojimi spoznavnimi sposobnostmi tudi 

razlaga. Naloga odraslih je, da z vzgojnimi tehnikami usmerjamo otrokovo vedenje in ga učimo 

pravil moralnega vedenja. Vedenjske vzorce bo otrok našel tako pri odraslih kot tudi v filmih, 

govorih, likovnih in drugih opisih, kako sme in kako ne sme ravnati v določeni situaciji. Otrok 

se moralnih standardov vedenja uči preko konkretnih izkušenj pogajanja, socialnega 

posnemanja, razumevanja in empatije (Zupančič, 1997, v Marjanovič Umek, 2001: 369–373).  

 

3.2. Srednja leta 

Srednja leta glede na kronološko in funkcionalno starost delimo na tri obdobja (Ramovš, 2003: 

74). 

• Zgodnja srednja leta trajajo od 26. do 35. leta. Za to obdobje je značilna priprava in 

ustanovitev družine z majhnimi otroki, odhod od rodne družine in uvajanje v poklicno 

delo.  

• Osrednja srednja leta trajajo od 36. do 50. leta. To je obdobje poklicnega in 

službenega vrhunca ter priprava na osamosvajanje šoloobveznih otrok.  

• Pozna srednja leta trajajo od 51. do 65. leta. Odrasla oseba se počasi pripravlja na 

upokojitev in osamosvojitev svojih otrok. Nekateri so že ovdoveli in tudi upokojeni.  

 

V obdobju srednjih let sposobnosti dosežejo najvišjo raven razvoja, v poklicu pridejo do 

vrhunca, pri nekaterih pa se v osrednji odraslosti razvija modrost. V tem obdobju posameznik 
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uredi cilje za svojo prihodnost in vnese spremembe v življenje. Vedno bolj postajajo dejavni v 

širši socialni skupnosti, saj se njihovi otroci osamosvojijo, starši pa potrebujejo vedno več 

pomoči (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

 

3.3. Starost  

Za obdobje starosti je pomembna upokojitev, ki jo večina ugodno sprejme, za nekatere pa je to  

stresni dogodek. Starostniki si v tem obdobju reorganizirajo svoje vsakdanje življenje, povečajo 

prostoročne dejavnosti in prevzamejo vlogo starega starša (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2004). Ramovš (2004: 75) tudi starost deli na tri obdobja. 

• Zgodnje starostno obdobje traja od 66. do 75. leta. Človek se navaja na svobodno 

življenje upokojenca. To obdobje naj bi bilo še dejavno in zdravo za posameznika.  

• Srednje starostno obdobje traja od 76. do 85. leta. Upokojenec svoje dejavnosti 

prilagaja svojim zmožnostim in zdravju, hitro izgublja vrtnike in večini že umre 

zakonec.  

• Pozno starostno obdobje je obdobje po 86. letu starosti. Starostnik v tem obdobju 

prejema pomoč mlajših generacij, je nemi učitelj temeljev človeškega dostojanstva in 

opravlja še zadnje naloge.  

 

V obdobju starosti se pogosto srečajo z osamljenostjo, depresijo, upadanjem gibalnih in 

funkcionalnih sposobnosti in so še bolj dovzetni za različne bolezni (Meško, idr., 2013). Pri 

posamezniku razlikujemo tri vrste staranja, to so biološka, doživljajska in kronološka starost. 

Kronološka starost je dejanska starost posameznika in jo določa rojstni datum. Funkcionalna 

starost ali biološka starost je pokazatelj, koliko posameznik lahko zmore skrbeti zase in 

opravljati temeljna življenjska opravila ter koliko je zdrav. Doživljajska starost pa je pokazatelj, 

kako posameznik doživlja in duševno sprejema svojo starost (Ramovš, 2003: 69). Za 

kakovostno staranje je potrebno, da človek sprejme svojo starost zavestno, osebno in se tega 

loti s procesom osebnega učenja. Starost naj sprejema s pozitivnimi čustvi, z zavedanjem koristi 

in prijetnih strani staranja ter s humorjem. Starostnik, ki se pošali na svoj račun, premaga tabu 

o starosti in strah pred starostjo. Za starostnika je zelo pomembno, da ves čas ohranja stike in 

se v majhnih skupinah povezuje v obliki socialnega učenja. Pomembna je medosebna 

komunikacija, preko katere starejši pripovedujejo osebne izkušnje in življenjske zgodbe 

(Ramovš, 59–61).    
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Osnovno gibalo človekovega razvoja je prav medsebojno razmerje med generacijami. Med 

generacijami vlada tudi napetost, ki je normalna, dokler ne pride do večjih odstopanj. Srednja 

generacija predvsem skrbi za rojstvo potomstva in dela za preživetje vseh treh generacij, zato 

ji pogosto zmanjka časa za svoje otroke. Starševsko vlogo pri razvoju otrok lahko dopolni in 

zadovolji tudi tretja generacija. Starejši pa imajo veliko časa, ki ga lahko namenijo mlajši 

generaciji. Če starejši sprejema svojo starost in jo živi smiselno in kakovostno, potem lahko 

svoj čas preživi tudi s svojimi vnuki. Stari starši lahko vnuku nudijo svoj čas in pristna čustva. 

Za čustva je značilno, da so tudi v starosti sveža. Otrok ima rad starejše ravno zaradi občutenj 

pristnih in čistih čustev. Zavedati se je potrebno, da mlajša in srednja generacija ne moreta 

zdravo človeško dozoreti, če nista v stiku s starejšo generacijo, ki je onemogla in potrebuje 

pomoč. Srednja generacija se pripravlja na svojo starost, otrok pa se ne more izšolati brez svojih 

izkušenih učiteljev. Vsako življenjsko obdobje naj bo osebno povezano z vsaj enim pozitivno 

usmerjenim človekom iz vsake generacije. Med osebami naj se razvija dober medosebni odnos 

in komunikacija na ravni osebnega človeškega doživljanja in izkušnje (Ramovš, 81–86).   
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4 MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 

 

4.1.  Povezovanje starejše in mlajše generacije 

Družba, v kateri trenutno živimo, nakazuje na manjše število rojstev in večje število starejše 

populacije. Glede na podatke Statističnega urada Republike Slovenije (2015) je razvidno, da se 

bo v naslednjih 65 letih pomembno spremenila starostna sestava prebivalstva Slovenije. »Leta 

2015 so starejši predstavljali 17,9 % prebivalstva, leta 2057 naj bil bilo v tej starostni skupini 

skoraj 31 % prebivalcev Slovenije, leta 2080 pa nekaj manj kot 29 %. Delež otrok se bo 

predvidoma nekaj let še nekoliko zviševal, nato naj bi začel upadati in čez približno dvajset let 

dosegel minimum (okrog 13,4 %). Sledila naj bi počasna rast tega deleža in leta 2080 naj bi 

bilo otrok med prebivalci 15,7 %« (Statistični urad Republike Slovenije, 2015, pridobljeno s 

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/6584). Podatki nakazujejo, kako pomembno bo 

sodelovanje ter povezovanje starejše in mlajše generacije. Pomembno pa je poudariti, da vedno 

bolj prihaja do opazne razlike med mlajšo in starejšo generacijo. Razlog za razlike med 

generacijami so hiter tehnološki razvoj, sprememba načina življenja in spremembe v navadah 

ljudi. Način življenja in napredek v tehnologiji prineseta nove navade, vrednote in cilj generacij, 

kar še poveča razkorak med generacijami. Vsako generacijo zaradi vpliva okolja zaznamujejo 

dogodki, ki vplivajo na njihove vrednote in vedenje (Meško, idr., 2013).  

 

Tako mlajša kot tudi starejša generacija spadata v občutljivo skupino, saj sta odvisni od drugih. 

Odrasli smo tisti, ki otrokom omogočimo, da pridobivajo izkušnje s starejšo generacijo in s tem 

ustvarjajo toleranco, spoštovanje in občutek za pomoč starejšim. Otrok je v predšolskem 

obdobju zelo dojemljiv tudi za pridobivanje in privzgajanje moralnih vrednot, zato je toliko 

pomembnejši stik s starejšo generacijo. S povezovanjem generacij krepimo pozitivne odnose 

med soljudmi, empatijo, čut za drugega in odnose, ki nam dajejo varnost, življenjsko moč in 

energijo (Koselj, 2013). Zato je potrebno negovati in razvijati odnos med generacijami, saj se 

tako otrok vključi v družbo in raziskuje povezanost med generacijami. Otrok se tako uči 

sodelovanja in pridobiva različna znanja, izkušnje, povezavo med kulturo in tradicijo (Arko, 

Goričan, Kovač in Novak, 2011).  Raziskave v Veliki Britaniji nakazujejo tudi to, kako otroci, 

ki že sodelujejo v medgeneracijskih programih, bolj pozitivno gledajo na starejšo populacijo 

kot tisti otroci, ki v programu še ne sodelujejo (Heyman, 2011).  

 

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/6584
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Medgeneracijsko sodelovanje je pomembno že v najzgodnejšem obdobju razvoja, saj prihaja 

do prenašanja izkušenj in modrosti od starejših na mlajše, otroci pa starejšim prinašajo radost 

in veselje. Pomen medgeneracijskega sodelovanja je negovanje temeljnega odnosa med ljudmi, 

ki dajejo varnost, življenjsko moč in energijo (Meško, idr., 2013). 

 

4.2. Medosebni odnosi 

Ljudje smo socialna bitja. Koselj (2013) pravi, da se brez odnosa do soljudi  ne razvijamo, »brez 

sodelovanja z ljudmi ne uspevamo, brez solidarne pomoči drug drugemu ne moremo preživeti 

v dneh, kadar smo nemočni, zlasti v času otroštva, kot tudi v času starosti in bolezni« (Koselj, 

2013: 1280). Medčloveški odnosi so odnosi med dvema ali več osebami, za katere je značilna 

močna in raznolika soodvisnost, ki traja dlje časa (Koselj, 2013). So pomemben del življenja 

vsakega izmed nas, saj je celo življenje prepleteno z različnimi odnosi. Od kvalitete odnosa pa 

je odvisno, kako vplivajo na nas (Trpnik, b. d.). Otrok pridobiva izkušnje in spretnosti v 

medsebojnem odnosu v predšolskem obdobju, zato smo odrasli tisti, ki posredujemo te 

spretnosti (Lamovec, 1993: 7–10). Vrtec pa je sistem odnosov in komunikacij, ki je vpet v širši 

socialni sistem in nudi otrokom, da doživlja sebe v skupini, razvija pozitivno samopodobo o 

sebi in zavest, da se razlikuje od drugih (Rinaldi, v Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2008: 103).  

 

Medosebni odnosi človeku omogočajo sodelovanje, osebno srečo, psihično zdravje in uspeh na 

poklicni poti. Človek, ki pa ni zmožen ustvarjati zadovoljivih odnosov z drugimi, pa velikokrat 

doživlja tesnobo, depresijo, odtujenost in osamljenost. Vendar se tudi odrasli lahko naučijo 

spretnosti medsebojnih odnosov. Te spretnosti so družbene ali medosebne spretnosti, ki jih 

delimo na zaznavne (zaznavanje drugih ljudi in situacij), kognitivne (zmožnost točnega 

presojanja), vedenjske (kaj storimo in rečemo v določeni situaciji) in afektivne (ustrezno 

čustveno izražanje in odzivanje). Spretnosti se učimo že od rojstva, nekateri se jih naučijo 

mimogrede, nekateri pa imajo pri učenju manjše ali večje primanjkljaje (prav tam). Otrok se v 

predšolskem obdobju uči prepoznavati situacije, kako in kdaj on ali drugi potrebuje stik z njim 

ter kako in kdaj je varno ta stik prekiniti. Razvija se mu že občutek, kdaj nekdo drug ni 

pripravljen na medsebojni odnos z njim in se nauči svobodnega odločanja. Otrok upošteva svoje 

potrebe in želje ter potrebe in želje okolja ter vpliva nanj in on na okolje (Žorž, 2006: 124–125).  
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S pomočjo medsebojnih odnosov si razvijamo osebnost in si ustvarjamo identiteto. V stikih z 

drugimi opazujemo, kako se odzivajo na našo komunikacijo, in pridobivamo povratno 

informacijo, kako nas zaznavajo. Lastnosti, ki so nam pri drugih všeč, jih razvijamo tudi pri 

sebi. Tako si ustvarjamo podobo o sebi in se učimo prevzemati različne socialne vloge. Kot 

človeku pa je pomembno, da te drugi potrdijo kot osebo in nam s tem sporočajo, da smo 

normalni, zdravi in vredni spoštovanja. Vsakdo od nas pa potrebuje vsaj dve specifični vrsti 

odnosov, kot sta intimni odnosi (navezanost in pripadnost) in prijateljski odnosi (občutek 

skupnosti) (Lamovec, 1993: 7–10). 

 

Lamovec (1993: 10–11) poudarja štiri področja za razvoj in ohranjanje medsebojnih odnosov: 

• medosebno povezovanje in zaupanje, 

• medsebojno sprejemanje in potrjevanje, 

• komuniciranje, 

• konstruktivno reševanje konfliktov v zvezi z odnosom.  

 

Medsebojni odnosi se začnejo s spoznavanjem drugih in samorazkrivanjem svojih čustev ter 

obujanjem dogodkov iz preteklosti. Samorazkrivanje pomeni, da pokažemo, kako doživljamo 

in zaznavamo našega partnerja. Če se mi odpremo svojemu partnerju, bo tudi večja verjetnost, 

da bo do nas tudi sam odkrit. Pomembno pa je, da se moramo zavedati in razumeti svoje reakcije 

in čustva, predno jih delimo z drugimi. Ko osebi med seboj odkrito gradita odnos, pa gradita 

tudi na zaupanju. Zaupanje v odnosu ni nekaj stabilnega in samoumevnega, vendar se potrjuje 

ali pa ruši. Pomembno je, da partnerju nudimo oporo in sodelovanje ter sprejemamo njegove 

misli, čustva in reakcije (prav tam: 15–32).  

 

»Medosebna komunikacija je proces, v katerem vsi udeleženci sprejemajo, pošiljajo in 

interpretirajo sporočila oziroma znake, ki so nosilci določenega pomena« (Lamovec, 1993: 33). 

Sporočila so lahko verbalna ali neverbalna, kot komunikacijski znak, ki ga ena oseba prenese 

na drugo. Učinkovita komunikacija pa je tista, ko prejemnik sprejme in interpretira sporočilo 

tako, kot ga je želel pošiljatelj predati (prav tam). Komunikacijske znake delimo na simptome 

ali indekse, ki so spontano prisotni, ter simbole, ki so zavestno izbrani. Otrok v prvem letu 

svojega življenja komunicira predvsem z neverbalno komunikacijo, izrazom na obrazu, 

kretnjami, glasovi in to so indeksi. Komunikacija s pomočjo simbolov pa vključuje vrsto 

psiholoških ter kognitivnih stanj in procesov (zaznavanje, kategoriziranje, mišljenje, domišljija, 
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vrednotenje, projekcija). Poudariti pa je potrebno, da komunikacija ni le izmenjava simbolov, 

vendar komunikacija nastopi šele takrat, ko med ljudmi pride do socialne interakcije (Ule, 2009: 

12–20).  

 

Za človeka je izrednega pomena komuniciranje, saj večino svojega časa nameni komuniciranju 

z drugimi ali s samim seboj. Ule (2009) pravi, da je komuniciranje osnovna univerzalna socialna 

dejavnost, preko katere spoznavamo, kdo smo in to delimo z drugimi, poleg tega pa nam veliko 

pomeni, kako komuniciramo in kako uspešni smo v tem. Za ljudi so zelo pomembne socialne 

interakcije, tako skupinske kot tudi medosebne. S pomočjo socialnih interakcij pa urejamo 

odnose, se izražamo, sočustvujemo, vzgajamo, delimo naloge, sodelujemo in vodimo svoje 

življenje. Komuniciranje poteka na različnih ravneh, kot npr. dialog med osebama, med 

skupinami ali institucijami. Komunikacija se deli na medosebno komuniciranje, skupinsko 

komuniciranje, organizacijsko komuniciranje in množično komuniciranje. Medosebna 

komunikacija je neposreden stik med dvema osebama, ki sta usmerjena drug v drugega in 

neposredno vplivata drug na drugega. Značilnost medosebnega komuniciranja je, da se med 

udeleženci razvijajo občutki privlačnosti ali odbojnosti. Medosebno komunikacijo spremlja 

širok krog občutkov in čustev, ki izhajajo iz osebnih izkušenj in opazovanja partnerja ter imajo 

pomembno psihološko vlogo. To pomeni, da ima tudi pomembno svetovalno in terapevtsko 

vlogo v vsakdanjem življenju in pomaga utrjevati samopodobo in podobo drugega. Iz 

medosebnega komuniciranja izhajajo druge oblike komuniciranja. Skupinsko komuniciranje je 

običajna oblika komuniciranja v vsakdanjem življenju. Namen je izmenjava mnenj, 

usklajevanje dejavnosti tako v delovnih skupinah kot tudi med prijatelji. Tako vrsto 

komuniciranja uporabljamo za svetovanje, pomoč, zabavo ali sproščanje. Organizacijsko 

komuniciranje sestavlja tako medosebno kot tudi skupinsko komuniciranje. Uporabljajo ga 

velikokrat institucije, s pomočjo katerih vodijo delovanje organizacije, institucionalne odnose 

med člani organizacije, procese organizacije in organizacijsko kulturo. Množično 

komuniciranje pa predstavlja posredovano komuniciranje preko medijev. Mediji sestavljajo 

sporočila, ki jih pod nadzorom komunikacijskih vratarjev posredujejo javnosti. Sporočila so 

manj osebna, saj nimajo nobenega stika med pošiljateljem in poslušalcem (prav tam: 21–26).  

 

V medosebnem odnosu pa se ne moremo izogniti tudi konfliktom, saj je naravno, da si 

nasprotujemo v mnenju in v interesih. Konflikti velikokrat veljajo za negativno stran odnosa in 

ga velikokrat povezujemo z razpadom odnosa. Vendar temu ni tako, odnos ne razpade zaradi 
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konflikta, ampak zaradi nesposobnosti reševanja konflikta. V kolikor pa konflikt uspešno 

rešimo, v odnosu prinese korist, kot so ozaveščanje problema v odnosu, spodbujajo spremembe, 

motivirajo za soočanje s problemom, pripomorejo k ustreznejši odločitvi, nam postavljajo nove 

izzive v življenju, bolje spoznavamo samega sebe ter poglobijo in obogatijo odnos (prav tam: 

61–62). 

 

Medosebne odnose lahko delimo glede na globino in trajnost odnosa, nekateri pa so celo 

površni in manj trajni, odvisno od našega cilja. Vendar pa lahko tudi v manj trajne odnose 

vnašamo srčne kvalitete, kot so prijaznost, bonton, spodbudna beseda itn. Vrste medosebnih 

odnosov lahko razčlenimo na starševske, prijateljske, partnerske, odnose v službi, odnose v 

vrtcu, odnose med vzgojitelji in starši itn. (Trpnik, b. d.).   

 

Za nas so pomembni predvsem starševski odnosi, sorodstvena omrežja in prijateljski odnosi. 

Sorodstvene mreže so pomembnejši odnosi s tistimi, s katerimi živimo in smo si blizu, to so 

starši, otroci, stari starši, bratranci, sestrične itn. Odnosi med sorodniki so podobni prijateljskim, 

vendar da je poudarek na podpori in pomoči. Pomagajo si pri reševanju stanovanjskega 

problema, gospodinjskih opravilih, varstvu otrok, skrbi za ostarele in bolne sorodnike. Med 

sorodniki se večinoma razvijejo intenzivni odnosi in pomembni sorodstveni odnosi, kar pa 

velikokrat pripelje do konfliktov. Ti konflikti so velikokrat boleči in lahko poškodujejo 

sorodstvene odnose, vendar je potrebno strmeti k uspešni razrešitvi konflikta, saj ljudje v 

sorodstvene odnose vlagajo veliko svoje energije in čustev (Ule, 2009: 348–351). Prijateljski 

odnosi pa so vir življenjskega zadovoljstva in radosti. Prijateljstvo predstavlja posebno 

kakovost odnosa, saj se imajo radi, uživajo v družbi drug drugega, delijo svoje interese in 

dejavnosti, se razumejo med seboj, si zaupajo, se čustveno podpirajo itn. Najpomembnejše 

stvari prijateljstva so pogovori, medsebojna pomoč in skupno preživljanje časa. Prijatelji si 

delijo nasvete, so opora pri reševanju problemov, so dobri poslušalci in zaupniki. Število 

prijateljstev se skozi različna leta spreminja in ni omejeno na starostne razlike (prav tam: 338–

344).  

 

Prijateljski odnosi se lahko razvijajo tudi med starimi starši in vnuki. Raziskave na področju 

povezanosti med starimi starši in vnuki so pokazale, da med njimi potekajo zelo dobri 

medosebni odnosi, ki temeljijo na čustveni in moralni opori (Boldin, 2013). Medgeneracijski 

odnos se tako razvija med otrokom in starim staršem, ki prevzema vlogo skrbnika, vzornika in 
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nosilca tradicije. Stari starši naj bi predstavljali vzor vnukom, jim nudili čustveno oporo in 

pomoč. Vnuki pa starim staršem povrnejo igrivost, napolnijo njihov prosti čas in jim vlivajo 

veselje do življenja (Taylor, Robila in Lee, 2005). Žorž (2006) pa ugotavlja, da si otroci želijo 

več stikov z dedki in babicami, saj jim ti nudijo oporo tudi v težkih trenutkih. Poleg tega pa 

otroci radi preživijo svoj prosti čas s svojimi starimi starši. Pomembno je pa tudi, da 

medgeneracijske odnose ne gradimo le znotraj sorodstvenih in družinskih krogov, ampak da jih 

širimo tudi izven njih. Ameriška raziskava je dokazala, da so v okolju, kjer sodelujejo 

generacije med seboj, tudi veliko bolj povezani. Med generacijami se s sodelovanjem oblikujejo 

dobri medsebojni odnosi, solidarnost in strpnost. Poleg tega pa medgeneracijski odnosi vplivajo 

na povečanje občutka varnosti, spodbujajo blaginjo in vzdržujejo družbeni nadzor (Brevard, 

idr., 2013).  

 

4.3. Medgeneracijska solidarnost in sožitje 

Medgeneracijska solidarnost in medgeneracijsko sožitje sta v današnjem času ključna. 

Medgeneracijska solidarnost je zelo pomembna za enakopravnost vse družbe. Starejši, ki živijo 

aktivno starost, kontinuirano prispevajo mlajši generaciji in jim omogočajo prevzemanje 

družbene odgovornosti (Ksenja Ramovš, 2013). Tudi v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju 

(2011) je večkrat poudarjeno, da vzgajamo demokratično družbo, ki temelji na medsebojni 

strpnosti, solidarnosti za miroljubno sožitje in spoštovanje soljudi. 

 

Pomen solidarnosti je vzajemnost, vzajemna pomoč, družbenost, soglasnost, čut za skupno 

odgovornost in korist (Verbinc, 1997). Solidarnost je pomoč sočloveku v obdobju osebne 

nemoči zaradi bolezni, nesreče ali druge nezgode. Pomoč, ki jo nudimo, spodbuja razvoj 

njegovih zmožnosti, poveča kohezivnost med ljudmi in v ospredju je dobrobit sočloveka 

(Ksenja Ramovš, 2013). Razlikujemo neformalno osebno in institucionalizirano ali družbeno 

solidarnost. Družbena solidarnost je trenutno na najvišji stopnji, saj imamo socialna 

zavarovanja in tudi brezplačno šolstvo. To zagotavlja socialno varnost in razvijanje osebnih 

zmožnosti posameznika (Špidla, idr., 2013). Neformalno osebno solidarnost bi lahko opisali 

kot odnos med starostnimi skupinami in kot medgeneracijske odnose v družinah. Srednja 

generacija je v preteklosti v celoti skrbela tako za mlajšo kot tudi starejšo generacijo znotraj 

skupine, zdaj pa se del te skrbi prenaša na državo, tako z vrtci kot tudi z domovi upokojencev. 

Pozornost naklonimo odnosom med socialno državo, ki ureja vrtce in domove starejših, in 
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družino ter spremljamo dosežke in pomanjkljivosti njunega sodelovanja. Pozorni moramo biti, 

da se medgeneracijski odnosi v družini negujejo, nadgrajujejo in utrjujejo (Ksenja Ramovš, 

2013). »Čim večja je družinska kohezija, tem manj je javne pomoči, in čim manjša je družinska 

povezanost, tem večja je potreba po javni pomoči« (Millar in Worman, 1996, v Ksenja Ramovš, 

2013). Zavedati se moramo, da je vedno več starejših ljudi, ki aktivno živijo, kontinuirano 

prispevajo svojim družinam in rušijo stereotipe o starosti. Mladim pa je potrebno dati možnost 

prevzemanja družbene odgovornosti in vključevanje v družbene in družinske mreže. 

Demografske, gospodarske, socialne, kulturne in politične spremembe vplivajo na 

medgeneracijske odnose, na družino in družbene strukture (Ksenja Ramovš, 2013). 

Spremembe, ki se dogajajo v družbi, pa bodo razvile »nove oblike solidarnosti med 

generacijami z medsebojno podporo in prenosom znanja in izkušenj« (Svet EU, 2005). 

 

Medgeneracijsko sožitje temelji na odnosih med mlado, srednjo in tretjo generacijo, doprinese 

obnavljanje in negovanje odnosov med ljudmi. Sožitje predstavlja sistemsko medsebojno 

soodvisnost in medsebojni dialog, pri katerem sodelujejo vsi in ravno tako imajo vsi tudi korist 

(Ksenja Ramovš, 2013). Za medgeneracijsko sožitje je potrebno nuditi podporo večji 

solidarnosti in spodbujati dialog med generacijami (Meško, idr., 2013).  

 

Mlajši so polni energije, veseli, radovedni in na začetku svoje poti v življenju. Nasprotno se 

starejši približujejo koncu življenja in so čedalje bolj okorni. Tesen stik mlajše in starejše 

generacije v staremu človeku skristalizira temeljno življenjsko stališče. »Osnovni smisel prvega 

obdobja življenja je, da otrok odraste v zrelega, samostojnega in uravnoteženega odraslega 

človeka. Da se to zgodi, potrebuje otrok veliko investicijo vloženega časa, človeških čustev in 

osebnih človeških izkušenj od starejših dveh generacij« (Ramovš, 2003, str. 81). Starejša 

generacija ima več časa kot srednja generacija, zato velikokrat svoj čas namenijo vnukom. 

»Otroci tako občutijo pristna in zrela čustva, zato imajo tako radi svoje dedke in babice« 

(Ramovš, 2003, str. 82). Opora mlajše in starejše generacije pa prinaša tudi pozitiven učinek na 

zdravje starostnikov (World Healthe Organization, 2003). Stari starši otrokom nudijo varstvo, 

vzor in ohranjajo tradicionalne rituale. Otroci pa v starih starših vidijo vzornika, ki jim nudi 

pomoč in čustveno oporo takrat, ko jo potrebujejo (Taylor, Robila in Lee, 2005).  

 

Raziskave v Sloveniji nakazujejo na dobro medgeneracijsko solidarnost med vnuki in starimi 

starši. Stari starši svoje vnuke spravljajo v dobro voljo, jih tolažijo, jim pomagajo pri nalogah 
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in učenju ter jih pobotajo s svojimi starši, ko so skregani (Klemenc, 2014). Stari starši pa veliko 

pomoč nudijo tako finančno kot tudi pri varstvu vnukov, ki je odvisna od delovne aktivnosti 

starih staršev (Boldin, 2013). Raziskava o potrebah, zmožnostih in stališčih nad 50 let starih 

prebivalcev v Sloveniji nakazuje tudi pomoč vnukov svojim starim staršem. Pomagajo jim pri 

oskrbi, ko so starejši bolni, pri urejanju bivalnih prostorov in razvedrilu (Ramovš, 2013). Lepo 

sožitje so nematerialne vrednote, kot so empatija, osebna opora in pomoč (Ksenja Ramovš, 

2013).   

 

4.4. Sodelovanje med generacijami  

V preteklosti je bilo medgeneracijsko sodelovanje nekaj samoumevnega oziroma 

neformalnega, v današnjem času pa zaradi sprememb velikokrat govorimo o formalnih oblikah 

glede sodelovanja med generacijami. Spremembe v prejšnjem stoletju, kot so hiter tehnološki 

razvoj, industrializacija in družbeni razvoj, so prinesli velike razlike med generacijami (Cepin, 

idr., 2012). Stari starši so imeli pomembno vlogo v življenju svojih vnukov glede prenosa 

znanja, izkušenj in vzgoje. Starši pa so zaradi boljše gibalne sposobnosti več časa vložili v delo 

in boj za preživetje. V preteklosti je bilo več velikih družin, kjer je več rodov živelo skupaj. 

Danes pa lahko spremljamo trend družine, starši in otroci. To pomeni, da babice in dedki ne 

živijo več z vnuki, ampak so od njih neposredno ločeni (Koselj, 2013). Kljub temu pa babice 

in dedki še vedno predstavljajo pomembno vlogo v življenju svojih vnukov (Žorž, 2006). 

Starejši uživajo v vlogi starih staršev, saj se ne obremenjujejo, kako se vnuk obnaša in kako 

reagirati na to. Otroka tako lahko ljubeče negujejo in pomagajo pri skrbi za njega. Za otroka pa 

predstavljajo varno zavetje in brezpogojno, samoumevno ljubezen (Koselj, 2009).    

 

Ramovš (2017: 51–61) pravi, da človeško življenje tvorijo vse tri generacije. Ena generacija je 

odvisna od druge generacije, med seboj pa so soodvisne. Druga generacija skrbi za rodnost in 

vzgojo svojih otrok. Vendar pa pri vzgoji otrok pomembno vlogo igra tudi tretja generacija. 

Vrednote, ki se prenašajo iz roda v rod, lahko posredujejo starostniki s svojimi živimi 

izkušnjami. Druga in tretja generacija ustvarjajta delo in družbeno organizacijo, ki prinašata 

mir in blaginjo. Prva generacija pa daje obema generacijama smisel in cilj življenja.    
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Sodelovanje med mlajšo in starejšo generacijo temelji na prenašanju izkušenj na mlade, mladi 

pa prinašajo veselje in radost starejšim (Erenda, idr., 2014). Majhenič (1999, v Erenda, idr., 

2014) izpostavlja naslednje cilje medgeneracijskega sodelovanja:  

• ohranjanje avtonomije in individualnosti starejših, saj to spodbuja samostojnost, 

ustvarjalnost in odgovornost; 

• omogočanje starejšim, da ohranjajo stike z družino, sosesko in vrstniki; 

• dostopnost do informacij, ki so pomembne za starejše; 

• razvoj samozavesti mlajših; 

• učenje mlajših moralnih in etičnih razsežnosti medčloveških odnosov.  

 

Medgeneracijsko sodelovanje nudi pozitivne vplive na širšo skupnost, saj razbija stereotipe in 

predsodke med generacijami, skozi pogovore in dejavnosti si izmenjujemo mnenja in poglede 

med generacijami. Sodelovanje spodbuja solidarnost v družbi in krepi socialne vezi sožitja. 

Povezovanje generacij prestavlja tudi učenje, tako starejši kot tudi mlajši svoje znanje, 

spretnosti in izkušnje prenašajo med seboj. Starejši mlajšim nudijo predvsem tradicionalna 

znanja, mlajši pa nudijo pomoč starejšim pri uporabi tehnologije. S povezovanjem generacij 

pridobimo tudi na širini pogledov na posamezne vrednote, dogodke, pojave v okolju in 

izboljšamo kvaliteto življenja v lokalni skupnosti. Starejši so tako bolj vpleteni v okolje in se 

aktivno odzivajo na družbene razmere, mlajši pa spoznavajo in tudi ohranjajo tradicijo (Arko, 

idr., 2011).  

 

Starejši ljudje imajo še veliko energije, ki jo lahko družba pozitivno izkoristi in vgradi v svoje 

delovanje. Družba bo napredovala in se razvijala, če dobro povezuje sožitje vseh treh generacij 

(Ramovš, 2017: 46–47). Starejša generacija ima veliko izkušenj, zmožnosti in znanja, ki ga 

lahko prenaša na mlajše generacije. Skozi leta so starejši pridobivali neko širino in primerjalni 

vidik ter vnos tega znanja v prakso. Mlajši generaciji pa primanjkuje ravno izkušenj in prakse, 

zato bi sodelovanje generacij prineslo hitrejšo in pravilnejšo pot do cilja. Tudi starejši se morajo 

zaradi razvoja družbe ves čas učiti in napredovati, da lahko dohitevajo in delujejo v sodobni 

družbi. Sodelovanje generacij v izobraževanju tako prinaša pomemben pretok znanja med 

generacijami (Kralj, 2009). Szydlik (2012) pa poudarja, da ni medgeneracijsko sodelovanje 

povezano le z družino, ampak moramo graditi tudi na sodelovanju med generacijami izven 

družinskega kroga. Če sodelovanje med generacijami spodbujamo tudi v družbi, potem gradimo 

na povezavi družine z družbo in rahljamo vezi predvsem v socialni neenakosti družbe.  
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Skozi sodelovanje med generacijami posameznik spoznava svoje življenje in spoznava, komu 

pripada on in drugi. Tako otrok kot tudi starostnik pridobivata na socialnih veščinah, na 

samospoštovanju, na krepitvi samozavesti in samopodobe. Sodelovanje omogoča, da se 

generacije med seboj povežejo, sodelujejo in sprejmejo. Mlajši pridobivajo na izkušnjah, 

empatiji in solidarnosti. S pomočjo izmenjavanja znanj med generacijami pa obe strani 

pridobivata na sodelovanju, razvijanju spretnosti, pridobivanju novih znanj in izkušenj (Arko, 

idr., 2011). Otroke tako vzgajamo za strpnost, medsebojno razumevanje in razvijanje pozitivne 

podobe staranja in starejših ljudi v družbi. Pomembno je, da mlajšim omogočamo, da si 

oblikujejo stališča in pogled na obdobje starosti (Kralj, 2009). Sodelovanje med generacijami 

je potrebno spodbujati na različnih področjih in s tem omogočimo starejšim vpetost v okolje in 

zmanjšamo njihovo družbeno izključenost (Koselj, 2013).  

 

4.5. Dom starejših občanov  

Družba je tista, ki naj bi poskrbela za kakovostno življenje naših starostnikov. Stari prebivalci 

naj bi ostali čim dlje v okolju, kjer so živeli in delali, ko so bili še aktivni. Da bi to načelo 

uresničili, pa je potrebno poskrbeti za družabno življenje naših starostnikov, za zdravstveno 

oskrbo in primerne pokojnine. Osebam, ki pa ne morejo več živeti v svojem domu, je potrebno 

omogočiti bivanje v domu za starejše osebe. V domovih za starejše nudijo tako socialno kot 

tudi zdravstveno pomoč. Leta 2006 je bila sprejeta Strategija varstva starejših do leta 2010: za 

solidarnost, sožitje in kakovostno staranje. Tako je bil dom starejših vedno bolj vpet v okolje, 

v katerem deluje, in tudi poskrbi za starostnike, ki prebivajo doma. Bivanje starejših so delovni 

terapevti popestrili z medgeneracijskimi središči in povečanjem obsega družabnega ter 

svobodnega življenja prebivalcev domov (Mali, v Hlebec, 2009: 95–107). Družabno življenje 

je pa pomembno za starostnike, saj ima tesno povezavo z zdravjem in dobrim počutjem. 

Slovenska raziskava Potrebe, zmožnosti in stališča prebivalcev Slovenije, starega nad 50 let in 

več (Valenček, v Ramovš, 2013: 132–150) nakazuje, da si starejši želijo več družabnega 

življenja, ne glede na to, ali živijo v mestu ali na podeželju. Zelo radi se udeležijo prireditev za 

starejše, medgeneracijskih srečanj, športnih aktivnosti, izobraževanj, gledaliških prestav, 

veselic itn. Starejši si želijo tudi več druženja predvsem z različnimi starostnimi skupinami in 

več medgeneracijskih dejavnosti. Te bi pripomogle k seznanjenju procesa staranja, večji 

potrpežljivosti, spoštljivosti in razumevanju. Družabnega življenja si želijo starostniki tako v 
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mestih kot tudi na podeželju. Raziskava nakazuje tudi to, da si starejši želijo, da so vpeti v 

okolje, v katerem živijo, in da bi prispevali za dobrobit okolju. Starostnikom, ki živijo na 

podeželju, je potrebno omogočati javni prevoz, da so čimbolj mobilni in lahko sami skrbijo 

zase, kolikor le lahko. Tako mestni kot tudi podeželski starostniki poudarjajo, da je zelo 

pomembna socialna mreža. Velikokrat določenih stvari ne zmorejo postoriti sami in jim pri tem 

pomagajo otroci, vnuki, sosedi … Kot pomemben vidik za kakovostno starost starostniki 

navajajo tudi stik z naravo, mir in prijetno okolje, v katerem živijo (prav tam).  

 

V domu za starejše osebe za družabno življenje skrbi delovna terapija. Naloga delovne terapije 

je, da z znanstveno dokazanimi postopki stanovalcem omogoča čimbolj samostojno izvajanje 

aktivnosti, ki pomagajo pri ohranjanju in zviševanju stopnje zdravja ter vzdrževanju in večanju 

sposobnosti starostnika. Smisel delovne terapije je izboljšati in ohraniti kakovost življenja, tako 

da starostnik skrbi zase (oblačenje, slačenje, hranjenje …), je produktiven (zalivanje rož, 

izdelovanje ročnih del, pomoč stanovalcem …) in aktivno preživi prosti čas (prireditve ob 

praznikih, tombola, praznovanje rojstnih dni, medgeneracijska srečanja z vrtci in šolami, 

organizacija izletov in pohodov, pevski zbor …). Starostnik s svojo aktivnostjo v domu starejših 

poskrbi za svoje zdravje, dobro počutje, sprejetje in varnost v domu. Z aktivnostjo krepi tudi 

svoje fizične in intelektualne funkcije ter celostno preživi dan. Delovna terapija je pomembna 

zaradi terapevtske obravnave starostnikovega psihičnega in fizičnega stanja. Pomaga mu, da 

preko različnih aktivnosti osmisli svoje življenje in omogoča čim hitrejšo vključitev v novo 

okolje. Starostnik in delovni terapevt skupaj poiščeta aktivnosti, ki mu omogočajo višjo 

kakovost življenja in samostojnost, kar pa vpliva na človekovo dostojanstvo (Dom upokojencev 

Šmarje pri Jelšah, b. d.).  
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5 MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE V VRTCU 

 

5.1. Dejavnosti med vrtcem in starejšimi 

Otroci v današnjem času veliko časa preživijo v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, zato je 

pomembno, da vrtci spodbujajo sodelovanje z družinami. Med družino spadajo tako starši kot 

tudi stari starši. Starši imajo pomembno in odgovorno vlogo pri procesu vzgoje, tako po naravni 

poti kot tudi po družbeni funkciji. Za razvoj otroka pa je pomembno, da med starši in vrtci 

poteka uspešna medosebna komunikacija in sodelovanje (Kozjek, 2013). Stari starši pa 

velikokrat predstavljajo pomoč pri vzgoji in varstvu svojih vnukov (Žorž, 2006). Za 

medgeneracijsko sodelovanje med starejšo in mlajšo generacijsko niso pomembni le stari starši, 

vendar tudi drugi starostniki, ki prenašajo svoje izkušnje na mlajše. Sodelovanje med 

generacijami predstavlja prihodnost naše družbe, ki naj bi skrbela za solidarnost in blaginjo 

med generacijam (Szydlik, 2012).  

 

Slovenija je s strategijo trajnostnega razvoja družbe sprejela dejstvo, da bo omogočala 

kakovostno življenje vseh generacij. Vzgoja za trajnostni razvoj se začne že v predšolskem 

obdobju in zajema gospodarsko, socialno ter okoljsko področje. Ta področja morajo biti tako 

tesno povezana, da pri tem omogočajo rast in razvoj tudi za nadaljnje generacije. Za delovanje 

družbe je zelo pomembno, da vzgajamo otroke že v predšolskem obdobju za medgeneracijsko 

solidarnost in pravičnost, za sodelovanje in povezovanje z lokalnim in širšim okoljem, za 

odgovorno ravnanje z okoljem (Smernice za vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj, 2007).  

 

Dejavnosti v letnem delovnem načrtu naj bodo načrtovane tako, da povečujejo socialno 

vključenost otroka v vrtec in povečujejo otrokovo odgovornost do narave, okolja in lastnega 

telesnega, duševnega zdravja. Otroci v vrtcu krepijo svoja močna področja in imajo možnost 

medsebojnega sodelovanja. Poleg tega je pomembno, da razvija solidarnost in pomoč tako 

starejšim kot svojim prijateljem v vrtcu (Smernice za vzgojo in izobraževanje za trajnostni 

razvoj, 2007).  

 

Za načrtovanje medgeneracijskih dejavnosti oziroma medgeneracijskega projekta je potrebno 

skrbno izbrati cilje in dejavnosti, ki bodo vključevala tako mlajšo kot tudi starejšo generacijo, 

poleg tega pa da bodo zadovoljile potrebe vrtca in lokalne skupnosti (Helfrich in Nidd, 2009: 
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6). Poleg ciljev je potrebno poskrbeti za prostor, vsebino, skupino, izvajalce, dolžino aktivnosti, 

sponzorje, prigrizek itn. Faze medgeneracijske aktivnosti so priprava na aktivnost, ki jo gradijo 

začetek, izvedba in zaključek, po aktivnosti pa sledi vrednotenje in organizacijsko dokončanje 

aktivnosti. V fazi priprave analiziramo potrebe, določimo ciljno skupino in si postavimo namen 

in cilje aktivnosti. Glede na izbrane cilje si izberemo vsebine in primerne metode dela. Pozorni 

moramo biti na vsa različna področja, ki zajemajo našo aktivnost od prostora do prigrizka, 

povabila, prevoza itn. Dobra priprava je velikokrat rezultat uspešne izvedbe dejavnosti. Pred 

dejavnostjo izvajalci, ki so v našem primeru vzgojitelji ali delovni terapevti, pripravijo prostor 

in potrebne pripomočke. Če je prostor prijetno pripravljen in urejen, lahko pričakujemo dobro 

počutje. Tim, ki pripravlja medgeneracijsko dejavnost, mora biti obveščen o vseh dejavnikih 

priprave in izvedbe dejavnosti. Voditelj sprejme udeležence v prostor, jim poda osnovne 

informacije in začne ustvarjati občutek varnosti, tako pri otroku kot pri starostniku. Pomemben 

je osebni pozdrav, stisk roke in pogled v oči. Na začetku voditelj skupaj z udeleženci sklene 

dogovore dela in vedenja, v kolikor so z njimi že seznanjeni, jih le ponovi. Nato se začne 

izvedba aktivnosti. Med samo aktivnostjo smo pozorni na uresničevanje nalog in delovanje 

skupine. Aktivno se vključujemo v skupino in smo jim v pomoč. Po koncu aktivnosti sledi tudi 

zaključek, kjer pogledamo rezultate in načine, kako smo prišli do njih. V zaključku tudi 

vrednotimo dejavnost s strani udeležencev. Po aktivnosti sledi pospravljanje prostora, materiala 

in ovrednotenje glede na zastavljene namene in cilje. Izvajalci med seboj pogledajo pozitivne 

in negative strani aktivnosti ter si zabeležijo smernice za nadaljnjo aktivnost (Arko, idr., 2011: 

13–19). Pri načrtovanju medgeneracijskih dejavnosti je pomembno, da začnemo z majhnimi 

dejavnostmi, ki lahko napredujejo v projektno delo, in se osredotočimo na kakovost interakcije 

med starostniki in otroki, ki prinašajo pozitivne rezultate (Helfrich in Nidd, 2009: 11).  

 

Med organizacijo medgeneracijskih aktivnosti moramo biti pozorni na pasti, v katere se lahko 

ujamemo. Neprimerna aktivnost je lahko, kadar od udeležencev zahteva previsok nivo znanja 

in ustvarja nepotreben stres ali pa od udeležencev zahteva premalo znanja in se posamezniki 

dolgočasijo. Pomembno je, da poznamo skupino, s katero bomo sodelovali, in dejavnost 

načrtujemo tako, da ji bodo sledili tako starejši kot tudi najmlajši. Ravno tako je pomembno, 

da upoštevamo telesne in razvojne sposobnosti udeležencev oziroma načrtujemo dejavnost 

tako, da se generacije med seboj dopolnjujejo. Tudi čas izvajanja aktivnosti je pomemben, saj 

so tako mlajši kot starejši težko zbrani več kot 45 minut. Od dejavnosti, ki jo pripravljamo, pa 

je odvisno, koliko starostnikov ali otrok bomo povabili v medgeneracijske dejavnosti, da bodo 
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le-te kakovostno izvedene. Od vsebine delavnice je odvisno, koliko ljudi se bo delavnice 

udeležilo. Za udeležence je pomembno, da ustvarimo varen prostor, kjer lahko sodelujejo in se 

povezujejo. Če imamo v istem prostoru dve generaciji, še ne pomeni, da sodelujejo med seboj. 

Izvajalec mora v prostoru ustvariti pozitivno klimo in omogočati, da vsi sodelujejo, izražajo 

mnenja in soglašajo pri dogovorih. Pred aktivnostjo se je potrebno dogovoriti tudi o 

neprimernem obnašanju, saj se lahko zgodi, da imamo eno stvar za samoumevno, vendar ne 

pomislimo na to, da obstajajo različni pogledi nanj. Samoumevnost lahko prinaša težave pri 

prenašanju znanja, saj ne pomislimo, da ena generacija določene stvari obvlada, druga pa jih ne 

pozna. Pri prenašanju znanja iz ene generacije na drugo je potrebna potrpežljivost in spodbuda 

posameznika, tako da mu pomagamo narediti naloge in ne da nalogo naredimo namesto njega. 

Med generacijami mora potekati učinkovita komunikacija, ki skozi različna mnenja in poglede 

nudi priložnost za osebno rast posameznika. Če se med aktivnostjo uporabljajo povezovalne 

navade (podpiranje, opogumljanje, poslušanje, sprejemanje, zaupanje, spoštovanje, pogovor o 

razlikah), potem bo posameznik pridobival nove veščine in znanja, razvijal spretnosti in se učil 

sodelovanja z drugimi. V kolikor pa bo posameznik uporabljal razdiralna vedenja v 

komunikaciji (kritiziranje, obtoževanje, pritoževanje, nerganje, grožnje, kaznovanje, 

podkupovanje, nagrajevanje), bo dosegel ravno nasprotno. Velikokrat pa se v medgeneracijskih 

delavnicah soočamo tudi s stereotipi in predsodki. Pomembno je, da se zavedamo tega obsoja 

in nudimo posamezniku, da se izkaže kot posameznik. Medgeneracijske aktivnosti so odličen 

način premagovanja stereotipov, saj poleg druženja poskrbijo tudi za sodelovanje in 

soustvarjanje različnih generacij (Arko, idr., 2011: 21–27).   

 

Gualano in drugi avtorji (2018) so izvedli raziskavo, kako medgeneracijske aktivnosti vplivajo 

na starostnike in kako na otroke. Ugotovili so, da medgeneracijske aktivnosti pomembno 

vplivajo na otrokovo dojemanje starejših, za starejše pa medgeneracijske dejavnosti prinašajo 

dobro počutje, boljše zdravstveno stanje in samospoštovanje. Poleg tega še ugotavljajo, da so 

bili tudi izvajalci programov zadovoljni z izvedbo medgeneracijskih aktivnosti (Gualano, idr., 

2018). Japonska raziskava pa ugotavlja, da medgeneracijske dejavnosti starejših vračajo 

nasmehe na obraze starostnikov in jim s pomočjo pogovorov izpolnjujejo osnovne življenjske 

potrebe in jih vključujejo nazaj v družbo (Morita in Kobayashi, 2013).  
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5.2. Primeri dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja 

Vrtec z različnimi dejavnostmi povezuje mlajšo in starejšo generacijo ter spodbuja 

medgeneracijsko sodelovanje (Devjak in Berčnik, 2018). Sodelovanje vrtca z domom starejših 

občanov je ena od aktivnosti medgeneracijskega sodelovanja (Seliger, 2017). Kot primer 

sodelovanja avtorica navaja preganjanje zime s pustnim rajanjem, obdarovanje starejših s 

skromnimi izdelki, nastopi z različnimi točkami petja in plesa, igre … Skozi raziskovanje pa 

ugotavlja, da tako starejši kot tudi otroci radi sodelujejo med seboj, vendar so vsi odvisni od 

vzgojnega osebja v vrtcu in v zavodu starejših občanov. Tudi Petrič (2018) v svojem delu 

opisuje primere dobre prakse pri sodelovanju otrok z zavodom starejših občanov. Navaja 

projekte Božiček za en dan, Skupaj smo večji, Pliško zate, Mala pozornost za veliko veselje, 

Podarimo nasmeh drugim, Despasito. Projekti so obsegali različne dejavnosti. Otroci in starejši 

so razvijali dobre odnose, spoštovanje do drugega, empatijo, učenje in se imeli dobro v družbi 

drug drugega. Tudi But (2010) v svojem delu opisuje projekt Starostnik, dober dan, ki je potekal 

skozi celo leto in prinesel pozitivne rezultate za starostnike, otroke in strokovne delavce. Otroci 

so si skozi projekt želeli večkratnih srečanj s starejšimi in ravno tako starejši z otroki. Kakovost 

odnosov med otroki in starostniki je skozi srečanja naraščal. Na prvih srečanjih so bili otroci 

zadržani, nato pa so se bolj sprostili in bolj uživali v dejavnostih. Med otroki in starostniki so 

se razvijali tesnejši odnosi, ki so se izražali tudi v igri, obdarovanju in več druženju. Tudi 

strokovni delavci vrtca in doma starejših so opisovali pozitivna občutja ob medgeneracijskem 

sodelovanju med domom starejših in vrtcem.  

 

Tudi v tujini si lahko ogledamo primere dobih praks, kot npr. vrtec v domu starejših v Angliji 

(Inside the uk's first intergenerational care home, b. d.). Poročajo o pozitivni izkušnji, podiranju 

stereotipov, krepitvi spomina starejših in izboljšanju socialne interakcije. Jansen (2016) opisuje 

medgeneracijski program v Seattlu, in sicer delovanje vrtca in doma starejših skupaj. Program 

vodijo strokovnjaki na področju predšolske vzgoje in tudi na področju delovne terapije. 

Zasnovan je bil zaradi osamljenosti in dolgočasja starostnikov, vključevanje otrok v dom 

ostarelih pa je predstavljal naraven način reševanja tega problema. Izkazalo se je, da so s 

socialno interakcijo zmanjšali osamljenost starostnika, zakasnili duševni upad, znižali krvni 

tlak in zmanjšali tveganje za bolezni in smrt. Otroci pa so spremenili pogled na starostnike, da 

so nesposobni in se ob njih počutili varno (prav tam). 
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Medgeneracijske dejavnosti med vrtcem in domom starejših prinašajo veselje in radost v 

življenje starostnikov, ni več poudarka na opazovanju časa, vendar živijo za ta trenutek, 

starejšim povrne občutek, da so pomembni, uspešni in ne stagnirajo ter so cenjeni kot 

posamezniki. Svoje spretnosti, vseživljenjsko znanje lahko širijo na otroke in jim omogočajo 

pristne odnose v sodobnem svetu (Frankel, 2017). 

 

Otroci veliko časa preživijo v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, zato je pomembno 

sodelovanje tako z babicami in dedki kot tudi s starejšimi iz okolja. Sodelovanje vrtcev z 

babicami in dedki je vedno pogostejše v vrtcih. Vnuki dajejo starejšim pozitivno energijo, stari 

starši pa jim dajejo občutek varnosti, zaželenosti in sprejetosti. Vnuki življenje popestrijo starim 

staršem z druženjem in gibanjem (Kozjek, 2013). Skozi raziskovanje slovenskih vrtcev je lahko 

zaznati, da vrtci velikokrat povabijo babice in dedke na druženje, igro, telovadbo, različne 

ustvarjalne delavnice, plesne delavnice, čajanke, sajenje vrtov itn. Slovenski vrtci, ki sodelujejo 

z babicami in dedki, svoje sodelovanje delijo na svojih spletnih straneh. Poročajo predvsem o 

veselih družabnih dogodkih, s katerih se lahko otroci in starostniki veliko naučijo. Strahovnik 

(2007) pri sodelovanju s starejšimi poudarja ohranjanje slovenske kulturne dediščine. Skupaj z 

otroki in starejšimi so raziskovali starejše gibalne igre in pesmi, izdelovali butarice, imeli 

pustno rajanje s poudarkom na starih običajih. Skozi ohranjanje kulturne dediščine preko 

starejših oseb so otroci pridobivali na vljudnosti v medsebojnem komuniciranju, na izkušnjah 

o sprejemanju drugačnosti in na kompleksnih socialnih veščinah (vzpostavljanje stika, 

razumevanje čustev drugih, upoštevanje potreb drugih) (prav tam). 

 

V nadaljevanju so navedeni primeri medgeneracijskih dejavnosti v vrtcu (Helfrich in Nidd, 

2009; Kurikulum za vrtce, 1999). 

• Upokojeni kmet otrokom pokaže, kako pridelujejo zelenjavo, mleko in mlečne izdelke, 

kako skrbi za živali itn. 

• Starejši otrokom v knjižnici berejo pravljice in jim naredijo knjižni dan, otroci starejšim 

narišejo risbice o prebrani pravljici. 

• Otroci pripravijo predstavo v domu starejših ali za babice in dedke.  

• Starejši in otroci si med seboj delijo zgodbe in spretnosti. 

• Starejši in otroci igrajo družabne igre.  

• Otrok spoznava svoj domači kraj in se seznanja, kako so ljudje živeli v preteklosti. Pri 

raziskovanju mu lahko pomagajo starejši upokojeni ljudje.  
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• Starejši otroka učijo gibalno-rajalnih iger, ki so se jih igrali oni v mladosti. 

• Starejši skrbijo za ohranjanje starih običajev, tako da otroke seznanijo in govorijo o njih.  

• Organizirajo se orientacijske igre, v katerih sodelujejo tako otroci kot starostniki.  

• Starejši predstavijo svoj poklic, ki so ga opravljali pred upokojitvijo.  

 

Medgeneracijsko sodelovanje v vrtcu prinaša sodelovanje, medsebojno spoštovanje, krepitev 

solidarnosti med otroki in starostniki. Otroke s tovrstnimi dejavnostmi vzgajamo za strpnost, 

medsebojno razumevanje, razvijanje pozitivne podobe staranja in privzgajanje moralnih 

vrednot, ki so pomembne za življenje (Kralj, 2009; Koselj, 2009). 
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6 METODOLOGIJA 

 

6.1. Opredelitev raziskovalnega problema 

Družba, v kateri trenutno živimo, nakazuje na manjše število rojstev in večje število starejše 

populacije. Glede na podatke Statističnega urada Republike Slovenije (2015) je razvidno, da se 

bo v naslednjih 65 letih pomembno spremenila starostna sestava prebivalstva Slovenije. »Leta 

2015 so starejši predstavljali 17,9 % prebivalstva, leta 2057 naj bi bilo v tej starostni skupini 

skoraj 31 % prebivalcev Slovenije, leta 2080 pa nekaj manj kot 29 %. Delež otrok se bo 

predvidoma nekaj let še nekoliko zviševal, nato naj bi začel upadati in čez približno dvajset let 

dosegel minimum (okrog 13,4 %). Sledila naj bi počasna rast tega deleža in leta 2080 naj bi 

bilo otrok med prebivalci 15,7 %« (Statistični urad Republike Slovenije, 2015, pridobljeno s 

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/6584). Podatki nakazujejo, kako pomembno bo 

sodelovanje starejše in mlajše generacije. Tu pomembno vlogo igrajo tako vrtci kot tudi domovi 

za starejše.  

 

V magistrski nalogi želimo s pomočjo kvantitativne in delno kvalitativne pedagoške raziskave 

ugotoviti, v kolikšni meri vrtec sodeluje s starejšimi, v kakšni obliki sodelujejo, ali obstajajo 

razlike v pogostosti sodelovanja med mestnimi in vaškimi vrtci pri sodelovanju s starejšimi in 

kakšni so pogledi strokovnih delavcev vrtca in zaposlenih v domovih za starejše do sodelovanja 

med vrtcem in starejšimi. Zanimalo nas je tudi, koliko in katere dejavnosti so se razvile v okviru 

sodelovanja med vrtci in domovi za starejše, ki so vključeni v raziskavo. Prav tako nas je 

zanimalo, kaj medgeneracijsko sodelovanje doprinese starejši generaciji in kaj predšolskim  

otrokom. 

 

S pomočjo dobljenih rezultatov bomo oblikovali predloge za izboljšave pri sodelovanju med 

vrtci in starejšo populacijo.   

 

6.2. Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 

Glavni cilj raziskave je ugotoviti, koliko vrtci sodelujejo s starejšimi, v kakšni obliki sodelujejo, 

kako načrtujejo srečanja s starejšimi, ali obstajajo razlike v pogostosti sodelovanja med 

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/6584
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mestnimi in vaškimi vrtci pri sodelovanju s starejšimi ter izbiri dejavnosti, kakšni so pogledi 

strokovnih delavcev v vrtcu in strokovnih delavcev v domu starejših do sodelovanja med 

vrtcem in starejšimi. Zanima nas tudi, kako se otroci in starejši odzovejo na medgeneracijsko 

sodelovanje in kaj jim doprinese.  

 

V raziskavi smo si postavili naslednja raziskovalna vprašanja.   

• Kako strokovni delavci vrtca in doma starejših občanov načrtujejo srečanja? 

• Koliko medgeneracijskih srečanj letno poteka v skupini vrtca in koliko v domu starejših 

občanov? 

• Kako strokovni delavci vrtca in doma za starejše občane doživljajo medgeneracijsko 

sodelovanje? 

• Kje strokovni delavci vrtca in doma za starejše občane vidijo prednosti in kje težave 

medsebojnega sodelovanja? 

• Katere oblike sodelovanja s starejšimi so prisotne v mestnem in katere v vaškem vrtcu? 

Kdaj in kje potekajo? 

• Kako se otroci in kako starejši odzivajo na medsebojno sodelovanje? 

• Kaj medgeneracijsko sodelovanje doprinese starejši generaciji in kaj predšolskim  

otrokom? 

 

6.3. Osnovna raziskovalna metoda 

Osnovna raziskovalna metoda je deskriptivna metoda kvantitativnega in kvalitativnega 

pedagoškega raziskovalnega pristopa ter anketni vprašalnik za strokovne delavce v vrtcu in 

anketni vprašalnik za strokovne delavce v domu za ostarele. Med otroki in starostniki smo 

izvedli tudi polstrukturirani in fokusni intervju. 

 

6.4. Opis vzorca 

Vzorec je bil neslučajnostni, namenski. V raziskavi o sodelovanju vrtca s starejšimi so 

sodelovali diplomirani vzgojitelji predšolskih otrok in delovni terapevti v domovih za starejše 

občane.  
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Tabela 1: Struktura anketirancev glede na starost 

 Vzgojitelji predšolskih otrok Delovni terapevti 

Število Odstotek (%) Število Odstotek (%) 

(20–30 let) 35 32  6 19  

(31–45 let) 43 39  12 39  

(46–60 let) 32 29  13 42  

Skupaj 110 100  31 100  

  

Demografski podatki v Tabeli 1 nakazujejo, da je v raziskavi sodelovalo 110 vzgojiteljev 

predšolskih otrok iz osrednje slovenske regije. Starostna struktura prikazuje, da je bilo 35 (32 

%) vzgojiteljev starih 20–30 let, 43 (39 %) vzgojiteljev je bilo starih 31–45 let in 32 (29 %) 

vzgojiteljev je bilo starih od 46–60 let. V raziskavi pa je sodelovalo tudi 31 delovnih terapevtov, 

6 (19 %) jih je bilo starih  20–30 let, 12 (39 %) jih je bilo starih 31–45 let in ostalih 13 (42 %) 

je bilo starih 46–60 let. Starostna struktura nakazuje na to, da so bili vzgojitelji nekoliko mlajši 

od delovnih terapevtov.  

 

Tabela 2: Struktura anketirancev glede na delovno okolje 

 
Vzgojitelji predšolskih otrok Delovni terapevti 

Število Odstotek (%) Število Odstotek (%) 

Mestni vrtec 85 77  21 68  

Vaški vrtec 25 23  10 32  

Skupaj 110 100  31 100  

 

Tabela 2 prikazuje, da je v raziskavi sodelovalo 85 (77 %) oseb, ki delajo v mestnem vrtcu, in 

25 (23 %) vzgojiteljev, ki delajo v vaškem vrtcu. Delovni terapevti, ki so sodelovali v raziskavi, 

v 68 % (21) delajo v mestnem okolju, kjer deluje dom za ostarele, in 32 % (10) jih dela v vaškem 

okolju, kjer deluje dom za ostarele. Podatki nakazujejo, da je v raziskavi sodelovalo veliko več 

strokovnih delavcev, ki delujejo v mestnem kot pa v vaškem okolju.   
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6.5. Opis merskih instrumentov 

Podatke smo zbirali s pomočjo anketnega vprašalnika za strokovne delavce vrtca in doma za 

ostarele. Sestavljen je iz desetih vprašanj: šest vprašanj zaprtega tipa, tri vprašanja delno 

odprtega tipa in eno vprašanje odprtega tipa. Vprašanja se vsebinsko nanašajo na sodelovanje 

vrtca s starejšimi in domom ostarelih. Pri dveh vprašanjih smo uporabili petstopenjsko lestvico 

Likertovega tipa in s pomočjo dosedanjih raziskav na to temo oblikovali trditve, pri katerih je 

lahko anketiranec izrazil stališče strinjanja in nestrinjanja. S pomočjo ankete smo pridobili 

vpogled na obravnavo medgeneracijskega sodelovanja pri strokovnih delavcih vrtca in doma 

ostarelih. Podatke smo zbirali tudi s pomočjo individualnega – polstrukturiranega intervjuja za 

stanovalce Doma starejših občanov Grosuplje (DSO) in fokusnega intervjuja za predšolske 

otroke iz Vrtca Jurček. S pomočjo intervjuja smo pridobili vpogled, kako se otroci in starejši 

odzovejo na medgeneracijsko sodelovanje in kakšen pomen ima za njih. Intervju je bil 

sestavljen iz treh vnaprej postavljenih vprašanj, ki smo jih sproti prilagajali. 

 

6.6.  Postopek zbiranja podatkov 

Pred končno uporabo anketnega vprašalnika smo na manjšem številu anketirancev izvedli 

pilotsko raziskavo in v skladu s pomanjkljivostmi izboljšali ter dopolnili vprašanja, ki so se 

nanašala na raziskovalna vprašanja medgeneracijskega sodelovanja. Anketo smo v elektronski 

obliki posredovali vrtcem in domovom starejših občanov po osrednji Sloveniji. Zbiranje 

anketnih vprašalnikov je potekalo od konca marca 2019 do začetka maja 2019. Intervju z otroki 

smo izvajali v Vrtcu Jurček v mesecu aprilu 2019, intervju s starejšimi pa v DSO Grosuplje v 

mesecu juniji.  

 

6.7. Postopki obdelave podatkov 

Podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo anket, smo kvantitativno obdelovali s pomočjo 

programa IBM SPSS Statistics. Uporabili smo opisno statistiko – frekvenčne porazdelitve, 

povprečja in standardne odklone ter Hi-kvadrat test. Za prikaz podatkov smo uporabili tabele 

in grafe.  
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Podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo intervjujev, smo kvalitativno obravnavali s pomočjo 

opisne statistike, analizirali odgovore in jih primerjali s strokovno literaturo in dosedanjimi 

raziskavami.  
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

 

7.1. Načrtovanje medgeneracijskih srečanj med vrtci in domovi 

starejših občanov 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako strokovni delavci vrtca in starejših 

občanov načrtujejo srečanja, kar smo preverili z vprašanjem »Kako načrtujete sodelovanje 

otrok s starejšimi v svoji skupini?« in »Kako načrtujete sodelovanje otrok s starejšimi v domu 

starejših?«. Predvidevali smo (H 1):  Vzgojitelji predšolskih otrok in delovni terapevti 

načrtujejo medgeneracijska srečanja delno v LDN-ju ali letnemu strokovnemu planu ter delno 

sproti.  

 

Tabela 3: Načrtovanje medgeneracijskih srečanj – vzgojitelji predšolskih otrok  

Kako načrtujete sodelovanje otrok s starejšimi v svoji skupini? 

 Število Odstotek (%) 

V LDN-ju. 27 25,00  

Dogovarjamo se sproti.  23 21,30  

Delno v LDN-ju, delno sproti na ravni vrtca.  54 50,00  

Drugo. 4 4,70 

Skupaj 108 100,00 

 

Najpogostejši odgovor med vzgojiteljicami je bil Delno v LDN-ju, delno sproti na ravni vrtca. 

s kar 54 odgovori, oziroma kar 50,00 % vseh udeležencev v raziskavi je odgovorilo tako. V 

padajočem vrstnem redu si sledijo: V LDN-ju. s 27 odgovori (25 %), Dogovorimo se sproti s  

23 odgovori (21 %) in na zadnjem mestu Drugo s 4 odgovori (4 % celotnega vzorca). Kot 

odgovor drugo so anketiranci navedli, da jaslična skupina ne sodeluje z domom starejših in da 

za njih veljajo vsi trije odgovori.  
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Tabela 4: Načrtovanje medgeneracijskih srečanj – delovni terapevti  

Kako načrtujete sodelovanje otrok s starejšimi v domu starejših? 

  Število Odstotek (%) 

V letnem strokovnem planu.  0 0,00 

Sproti se dogovarjamo z vrtci in terapevti. 14 45,16 

Delno v letnem strokovnem planu, delno sproti z vrtci. 16 51,61 

Drugo. 1 3,23 

Skupaj 31 100,00 

 

Najpogostejši odgovor med delovnimi terapevti je bil Delno v letnem strokovnem planu, delno 

sproti z vrtci s kar 16 odgovori (oziroma kar 51,61 % vseh udeležencev v raziskavi).  V 

padajočem vrstnem redu sledijo: Sproti se dogovarjamo z vrtci in terapevti. s 14 odgovori 

(45,16 %) in na predzadnjem mestu odgovor Drugo. z 1 odgovorom (3,23 %). Prav noben 

anketiranec pa ni odgovoril z V letnem strokovnem planu. Kot odgovor drugo je anketiranec 

napisal, da več sodelujejo z osnovno šolo, ker je vrtec preveč oddaljen od doma starejših.  

 

Graf 1: Prikaz odgovorov vzgojiteljev in delovnih terapevtov glede načrtovanja sodelovanja medgeneracijskih srečanj 

 

 

Odgovori delovnih terapevtov

V letnem strokovnem planu.

Sproti se dogovarjamo z vrtci in terapevti.

Delno v letnem strokovnem planu, delno sproti
z vrtci.
Drugo.

Odgovori vzgojiteljev 
predšolskih otrok

  V LDN-ju.

  Dogovarjamo se sproti.

 Delno v LDN-ju, delno sproti na ravni vrtca.

 Drugo.
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Rezultati, prikazani na Grafu 1, kažejo, da so tako vzgojitelji (50,00 %) kot tudi delovni 

terapevti (51,61 %) kot najpogostejši odgovor uporabili, da načrtujejo sodelovanje med otroki 

in starejšimi tako v LDN-ju oziroma letnem strokovnem planu kot tudi sproti. Sledi mu 

odgovor, da se vzgojitelji (21,30 %) in delovni terapevti (45,16 %) sproti in med seboj 

dogovarjajo za sodelovanje z otroki in starejšimi. Medtem ko 25,00 % vzgojiteljev načrtuje 

sodelovanje med otroki in starejšimi le v LDN-ju, delovni terapevti ne načrtujejo sodelovanja 

z otroki in starejšimi v svojem letnem strokovnem planu. Zakon o vrtcih (2005, 21. člen) določa, 

da je v letnem delovnem načrtu določena organizacija, vsebina življenja in dela v vrtcu. Letni 

delovni načrt vrtca določa organizacijo in obratovalni čas vrtca, programe vrtca, vzgojo in 

varstvo otrok, razporeditev otrok v oddelke, delo vzgojiteljev, sodelovanje s starši, sodelovanje 

z okoljem in aktivnosti za vključevanje vrtca v okolje, sodelovanje s šolami itn. Vrtec in 

vzgojitelji, ki izvajajo programe za predšolsko vzgojo, se lahko povezujejo s strokovnimi, 

upravnimi organi, obenem se povezujejo v skupnosti zavodov (prav tam, 39. člen). Letni 

delovni načrt vzgojitelji načrtujejo usklajeno s Kurikulumom za vrtce (1999), ki omogoča 

kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu s pomočjo strokovne literature ter na ravni izvedbenega 

kurikuluma razvija in spreminja odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu in 

vpetost vrtca v širše okolje. Vzgojiteljeva avtonomija je prilagajanje različnim spremembam 

ter uveljavljanje posebnosti okolja v program vrtca skozi leto, vendar mora biti program še 

vedno dovolj strukturiran in mora predstavljati kakovostno podlago za visoko profesionalno 

delo (prav tam). Vzgojitelj skozi načrtovanje pedagoškega dela sledi načelom kurikuluma, ki 

temeljijo tudi na timskem delu in sodelovanju z drugimi vzgojno-izobraževalnimi in 

strokovnimi ustanovami ter načrtovanju, analiziranju in kritičnem vrednotenju z zunanjimi 

strokovnimi uslužbenci (prav tam). Delovni terapevti pa skozi načrtovanje dejavnosti 

upoštevajo želje posameznikov, jih oblikujejo v smiselne aktivnosti, ki bodo starostnikom 

pomagale izboljšati zdravstveno stanje, in jim omogočiti aktiven preostanek življenja (Zbornica 

delovnih terapevtov, 2017).  

 

Hipotezo 1 lahko potrdimo, saj več kot polovica vzgojiteljev predšolskih otrok in delovnih 

terapevtov v domu starejših načrtuje medgeneracijska srečanja delno v LDN-ju ali letnemu 

strokovnemu planu in delno sproti z vrtci in starostniki.  
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7.2. Obseg medgeneracijskih srečanj v vrtcu in domu ostarelih 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, koliko medgeneracijskih srečanj letno 

poteka v vrtcu in koliko v domu starejših.  Anketiranci so imeli postavljeno vprašanje, kjer so 

označili, kolikokrat letno izvajajo medgeneracijska srečanja. Postavili smo hipotezo (H 2): 

Vzgojitelji predšolskih otrok in delovni terapevti 3–7-krat letno načrtujejo in izvajajo 

medgeneracijske dejavnosti in aktivnosti.  

Odgovore na to vprašanje prikazujeta Tabeli 5 in 6 ter Graf 2. 

 

Tabela 5: Število načrtovanih medgeneracijskih srečanj – vzgojitelji predšolskih otrok 

 

 

Najpogostejši odgovor med vzgojitelji predšolskih otrok je bil 1–2-krat letno z 81 odgovori, 

oziroma kar 75,00 % vseh vzgojiteljev v raziskavi. Na drugem mestu je 23 vzgojiteljev oziroma 

21,30 % odgovorilo, da 3–7-krat letno načrtujejo medgeneracijska srečanja, in le 4 vzgojitelji 

oziroma 3,70 % je odgovorilo, da 7–10-krat letno načrtujejo medgeneracijska srečanja.  

 

Tabela 6: Število načrtovanih medgeneracijskih srečanj – delovni terapevti  

Kolikokrat letno načrtujete sodelovanje starejših z vrtčevskimi otroki? 

 Število Odstotek (%) 

1–2-krat letno 6 20,69 

3–7-krat letno 12 41,38 

7–10-krat letno 11 37,93 

Skupaj 29 100,00 

 

Najpogostejši odgovor med delovnimi terapevti je bil 3–7-krat letno s kar 12 odgovori oziroma 

kar 41,38 % vseh delovnih terapevtov v raziskavi. Temu na drugem mestu z 11 odgovori sledi, 

da kar 7–10-krat letno poteka medgeneracijsko srečanje, kar je 37,93 % vzorca. Na zadnjem 

Kolikokrat letno načrtujete sodelovanje otrok s starejšimi? 

  Število Odstotek (%) 

1–2-krat letno 81 75,00 

3–7-krat letno 23 21,30 

7–10-krat letno 4 3,70 

Skupaj 108 100,00 
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mestu po številu odgovorov je odgovor, da poteka medgeneracijsko srečanje 1–2-krat letno z 

le 6 odgovori, kar predstavlja 20,69 % vseh v raziskavi. 

 

Graf 2: Prikaz odgovorov vzgojiteljev in delovnih terapevtov glede števila medgeneracijskih srečanj 

 

 

Rezultati, prikazani v Grafu 2, nakazujejo, da v vrtcu poteka sodelovanje s starejšimi večinoma 

1–2-krat letno (75 %), le 21,30 % vzgojiteljev je odgovorilo, da načrtuje sodelovanje s 

starejšimi 3–7-krat letno, in le peščica (3,70 %) vzgojiteljev izvaja sodelovanje s starejšimi več 

kot 7-krat letno. Med delovnimi terapevti je bil najpogostejši odgovor (41,38 %), da načrtujejo 

sodelovanje starejših z vrtčevskimi otroki 3–7-krat letno, 37,93 % jih izvaja srečanja z vrtcem 

več kot 7-krat letno in le 20,69 % domov za ostarele izvaja dejavnosti z otroki 1–2-krat letno. 

Kar pomeni, da v domu starejših občanov pogosteje potekajo medgeneracijska srečanja med 

starostniki in predšolskimi otroki kot v skupinah v vrtcu. Razlog za to bi lahko bil, da je res 

veliko več vrtcev, ki sodelujejo z enim dotičnim domom starejših, vendar pa lahko skupine v 

vrtec povabijo tudi druge starostnike iz okolja ter stare starše. Ena izmed anketirank je še 

zapisala, da »so potrebna pogosta srečanja, da se otroci privadijo in izgubijo strah pred stikom 

s starejšimi. Pomembna je disciplina otrok, saj brezglavo divjanje in kričanje večino starejših 

zelo vznemirja in živcira. Velikokrat pride do zadržkov glede obiska s strani vzgojiteljic, ker se 

bojijo okužb, ki bi se lahko prenesle na otroke«. 

 

But (2010) v svojem delu ugotavlja, kako pomembno je, da imajo otroci več stika z dotično 

skupino starostnikov. Navaja, da so otroci na začetku medgeneracijskih aktivnosti imeli strah 
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pred neznanimi osebami, skozi večkratne obiske pa so se sprostili in uživali. Šele tako so se 

začeli razvijati pozitivni odnosi med starostniki in otroki. Helfrich in Nidd (2009: 11) navajata, 

da je pri načrtovanju medgeneracijskih dejavnosti pomembno, da na začetku načrtujemo 

majhne dejavnosti, ki lahko napredujejo v projektno delo, in se osredotočimo na kakovost 

interakcije med starostniki in otroki, ki prinašajo rezultate.  

 

Glede na dobljene rezultate lahko sklepamo, da v vrtcu potekajo predvsem kratke in enkratne 

dejavnosti, kar pomeni, da hipotezo 2 delno zavrnemo.  

Hipotezo 2 delno zavrnemo, saj vzgojitelji v večini načrtujejo in izvajajo srečanja le 1–2-krat 

letno, in delno potrdimo, saj delovni terapevti v povprečju izvajajo 3–10 medgeneracijskih 

aktivnosti z vrtčevskimi otroki. Skozi intervjuje otrok je bilo zaznati, da si želijo več 

medgeneracijskih aktivnosti v vrtcu, kar prikazujejo tudi rezultati anket. Med starostniki je bilo 

zaznati, da v domu starejših občanov skozi leto poteka dovolj aktivnosti s predšolskimi otroki, 

saj jih imajo skoraj vsak mesec.  

 

7.3. Doživljanje medgeneracijskih srečanj med strokovnimi delavci 

v vrtcu in domu starejših 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako strokovni delavci vrtca in doma 

starejših občanov doživljajo medgeneracijsko sodelovanje. To smo preverjali s sklopom osmih 

trditev, na katera so anketirani odgovarjali s pomočjo 5-stopenjske Likertove lestvice strinjanja 

s trditvijo. Odgovor 1 je pomenil popolno nestrinjanje s trditvijo, odgovor 5 pa popolno 

strinjanje s trditvijo. Postavili smo hipotezo (H 3):  Strokovni delavci vrtca in strokovni delavci 

doma starejših občanov doživljajo medgeneracijsko sodelovanje s pozitivnimi čustvi in občutki 

ter si želijo več srečanj med starejšimi osebami in predšolskimi otroki.  

 

Tabeli 7 in 8 prikazujeta opisno statistične vrednosti vseh osmih trditev, Graf 3 frekvenc pa 

razdelitev odgovorov. 
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Tabela 7: Kako vzgojitelji predšolskih otrok doživljajo medgeneracijsko sodelovanje 

Meritev N Povprečje Std. odklon Mediana Min Maks 

Sodelovanje med vrtcem in 

starostniki mi vzbuja 

pozitivna čustva in občutke. 

87 4,425 0,676 5 3 5 

Prijetno mi je, ko se 

dogovarjamo za 

sodelovanje s starejšimi ali 

z domom starejših občanov. 

93 4,237 0,758 4 2 5 

Neprijetno mi je, ko se 

moram dogovoriti za 

sodelovanje s starostniki ali 

z domom starejših občanov. 

87 1,621 0,781 1 1 5 

Po sodelovanju s starejšimi 

me obdajajo pozitivna 

čustva in občutki. 

87 4,448 0,743 5 1 5 

Po sodelovanju s starejšimi 

sem zelo utrujena in 

izmučena. 

87 1,931 1,009 2 1 5 

Po sodelovanju s starejšimi 

me obdajajo negativna 

čustva in občutki. 

86 1,349 0,569 1 1 4 

Želim si več 

medgeneracijskega 

sodelovanja v naši skupini. 

87 3,598 0,895 3 1 5 

V skupini imamo dovolj 

organiziranih dejavnosti za 

medgeneracijsko 

povezovanje. 

88 3,091 1,013 3 1 5 

 

Pri pregledu odgovorov vzgojiteljev predšolskih otrok je iz Tabele 7 razvidno, da jim 

sodelovanje med vrtcem in starostniki vzbuja pozitivna čustva, da je anketiranim prijetno, ko 

se dogovarjajo za sodelovanje, ter da sodelovanje obdajajo pozitivna čustva ter občutki in 

posledično obstaja visoka stopnja strinjanja. Pri prvem je namreč povprečje odgovorov kar 4,42 

in minimalni odgovor 3 (delno se strinjam), pri drugem je povprečje kar 4,24 in je najmanjši 

odgovor 2 (se ne strinjam), pri tretjem pa je povprečje 4,45 z minimalnim odgovorom 1 (sploh 

se ne strinjam). 

 

Vzgojitelji so izrazili nestrinjanje s sledečimi tremi trditvami: da jim je neprijetno, ko se 

dogovarjajo za sodelovanje (povprečje je 1,62), da anketirance po sodelovanju s starejšimi 

obdajajo negativna čustva in občutki (povprečje 1,35) ter da so po sodelovanju s starejšimi zelo 

utrujeni in izmučeni (povprečje 1,93). 
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Do določene mere se vzgojitelji strinjajo tudi s trditvama, da imajo dovolj organiziranih 

dejavnosti za medgeneracijsko povezovanje (povprečje je 3,09) in da želijo več 

medgeneracijskih srečanj (povprečje 3,56). Povzamem lahko, da obstaja v splošnem strinjanje 

s pozitivnimi trditvami glede medgeneracijskih srečanj in nestrinjanje z negativnimi trditvami 

glede medgeneracijskih srečanj. 

 

Tabela 8: Kako delovni terapevti doživljajo medgeneracijsko sodelovanje 

 

Meritev N Povprečje 
Std. 

odklon 
Mediana Min Maks 

Sodelovanje med vrtcem in 

starostniki mi vzbuja pozitivna 

čustva in občutke. 

29 4,586 0,501 5 4 5 

Prijetno mi je, ko se 

dogovarjamo za sodelovanje z 

vrtcem.  

29 4,414 0,501 4 4 5 

Neprijetno mi je, ko se 

dogovarjamo za sodelovanje z 

vrtcem.  

29 1,345 0,553 1 1 3 

Po sodelovanju z vrtcem me 

obdajajo pozitivna čustva in 

občutki. 

29 4,655 0,484 5 4 5 

Po sodelovanju z vrtcem sem 

zelo utrujena in izmučena. 
29 2,103 1,081 2 1 5 

Po sodelovanju z vrtcem me 

obdajajo negativna čustva in 

občutki.  

29 1,276 0,455 1 1 2 

V domu starejših imamo dovolj 

organiziranih dejavnosti za 

medgeneracijsko povezovanje.  

29 3,793 0,819 4 2 5 

Želim si več medgeneracijskega 

sodelovanja v našem domu 

starejših. 

29 3,207 0,819 3 2 5 

 

Pri pregledu odgovorov delovnih terapevtov je iz Tabele 8 razvidno, da jim sodelovanje med 

vrtcem in starostniki vzbuja pozitivna čustva, da je anketiranim prijetno, ko se dogovarjajo za 

sodelovanje, ter da sodelovanje obdajajo pozitivna čustva ter občutki in posledično obstaja 

visoka stopnja strinjanja. Pri prvem je namreč povprečje odgovorov kar 4,59 in minimalni 

odgovor 4 (se strinjam), pri drugem je povprečje kar 4,41 in prav tako je najmanjši odgovor 4 

(se strinjam), pri tretjem pa je povprečje 4,66 s prav tako minimalnim odgovorom 4 (se 

strinjam). 
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Delovni terapevti so izrazili nestrinjanje s sledečimi tremi trditvami: da jim je neprijetno, ko se 

dogovarjajo za sodelovanje (povprečje je 1,35), da sodelovanje obdajajo negativna čustva in 

občutki (povprečje 1,28) ter da so po sodelovanju zelo utrujeni in izmučeni (povprečje 2,10). 

 

Do določene mere se delovni terapevti strinjajo tudi s trditvama, da imajo dovolj organiziranih 

dejavnosti za medgeneracijsko povezovanje (povprečje je 3,79) in da si želijo več 

medgeneracijskih srečanj (povprečje 3,21). Povzamem lahko, da obstaja v splošnem strinjanje 

s pozitivnimi trditvami glede medgeneracijskih srečanj in nestrinjanje z negativnimi trditvami 

glede medgeneracijskih srečanj. 

 

Graf 3: Doživljanje medgeneracijskega sodelovanja 

 

 

Graf 3 prikazuje, da ni večjih razlik pri povprečnih vrednostih strinjanja s trditvami vzgojiteljev 

predšolskih otrok in delovnimi terapevti. Najdemo pa predvsem razlike pri minimalnih 
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vrednosti in v dveh primerih tudi pri maksimalnih vrednostih odgovorov. To pomeni, da obstaja 

določen konsenz med vzgojitelji in delovnimi terapevti, obstajajo pa robni primeri pri 

vzgojiteljih predšolskih otrok, ki izstopajo iz povprečja nekoliko bolj kot delovni terapevti. 

Eden izmed vzgojiteljic predšolskih otrok je še posebej izpostavila, da jo »srečanje s starejšimi 

vedno napolni s pozitivno energijo in vedno se veseli njihovega obiska v vrtcu. Vedno znova jo 

kot vzgojitelja nekaj novega naučijo in nasmejijo.« 

 

Slovenski raziskavi, ki ju opisujeta But (2010) in Starc (2013), ravno tako nakazujeta na 

pozitiven odziv strokovnih delavcev vrtca na medgeneracijsko sodelovanje z domom starejših 

občanov. Ugotavljata še, da strokovni delavci vrtca vidijo veliko dobrega in koristnega v 

medgeneracijskem sodelovanju med vrtcem in domom starejših občanov. But (2010) ugotavlja 

tudi, da strokovni delavci doma starejših občutijo sodelovanje z vrtcem kot pozitivno in 

koristno. Tudi Seliger (2017) v svojem delu ugotavlja pozitiven odnos strokovnih delavcev 

vrtca do medgeneracijskega sodelovanja med vrtcem in domom starejših in kot dobrodošla ter 

pozitivna oblika sodelovanja vrtca z okoljem. Ravno tako ugotavlja tudi za strokovne delavce 

doma starejših, ki izražajo pozitivno energijo ob srečanjih z vrtcem in si želijo še več srečanj 

med vrtcem in domom starejših. Za medgeneracijsko sodelovanje v vrtcu pa je pomembno tudi 

sodelovanje z družinami oziroma babicami in dedki, ki v današnjem času predstavljajo 

pomembno vlogo za vnuke, in pozitivno vpliva tako na otroke kot tudi na stare starše (Kozjek, 

2013).  

 

Hipotezo 3 v večini sprejmemo, saj tako strokovni delavci vrtca kot tudi strokovni delavci doma 

starejših doživljajo medgeneracijsko sodelovanje kot pozitivno in s prijetnimi občutki. Ravno 

tako se obe strani anketirancev dobro počutijo in jih obdajajo pozitivna čustva po sodelovanju 

z otroki in starostniki. Glede zadostnega medgeneracijskega sodelovanja se ravno tako obe stani 

delno strinjata s trditvijo, da imajo dovolj medgeneracijskega sodelovanja. 

 

7.4. Prednosti in slabosti medsebojnega sodelovanja med vrtcem in 

domom starejših občanov 

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kje strokovni delavci vidijo prednosti in 

kje težave medsebojnega sodelovanja. To smo preverjali s sklopom trditev, na katera so 

anketiranci ponovno odgovarjali s pomočjo 5-stopenjske Likertove lestvice strinjanja. Postavili 
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smo hipotezo (H 4): Strokovni delavci vrtca in doma starejših vidijo prednosti predvsem v 

pozitivni energiji med otroki in starostniki, saj se radi družijo med seboj in uživajo v družbi 

drug drugega. Slabosti pa vidijo v usklajevanju terminov za medgeneracijska srečanja, v 

preobremenjenosti z drugimi projekti skozi leto, v oddaljenosti med ustanovama in v prostorski 

stiski v ustanovah.  

 

Rezultati so predstavljeni v Tabelah 9 in 10 opisno statističnih vrednosti in Grafu 4 frekvenc. 

 

Tabela 9: Prednosti in slabosti medgeneracijskega sodelovanja – vzgojitelji predšolskih otrok 

Meritev N Povprečje Std. 

odklon 

Mediana Min Maks 

Sodelovanje vrtca s starejšimi 

je nujno za predšolske otroke. 

95 4,116 0,836 4 1 5 

Starejši ljudje pozitivno 

vplivajo na predšolske otroke. 

91 4,407 0,596 4 3 5 

Načrtovanje za 

medgeneracijsko sodelovanje 

mi vzame veliko časa. 

88 2,432 0,814 2 1 4 

Skozi leto sem 

preobremenjen/a z ostalimi 

projekti, zato ne najdem časa 

za medgeneracijsko 

sodelovanje. 

88 1,989 0,795 2 1 4 

V skupini si želim več 

medgeneracijskega 

sodelovanja. 

88 3,580 0,813 4 1 5 

V vrtcu imamo prostorsko 

stisko, zato težko organiziramo 

srečanje s starejšimi. 

87 2,207 1,153 2 1 5 

Starejši se srečanj z otroki radi 

udeležijo. 

87 4,667 0,584 5 3 5 

Otroci uživajo in so radi v 

družbi starejših. 

86 4,477 0,589 5 3 5 

Oddaljenost od doma starejših 

občanov nam predstavlja oviro 

za sodelovanje z njimi. 

88 2,466 1,485 2 1 5 

Brez težav najdemo termin za 

sodelovanje s starejšimi ljudmi. 

89 3,663 0,953 4 2 5 

Težko najdemo usklajen termin 

za sodelovanje s starejšimi. 

88 2,114 0,928 2 1 4 

V medgeneracijskem 

sodelovanju prihaja do prenosa 

znanja obeh generacij. 

90 4,500 0,585 5 3 5 
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Pri pregledu opisno statističnih vrednosti iz Tabele 9 je razvidno, da v splošnem obstaja konsenz 

glede strinjanja s sledečimi trditvami. Vzgojitelji predšolskih otrok se strinjajo, da je 

sodelovanje nujno za starejše ljudi (povprečje je 4,12), da predšolski otroci pozitivno vplivajo 

na starejše ljudi (povprečje je 4,41), da si v vrtcu želijo več medgeneracijskega sodelovanja z 

domom starejših občanov (povprečje je 3,58), da se starejši srečanj z otroki radi udeležijo 

(povprečje je 4,67), da otroci uživajo in so radi v družbi starejših (povprečje je 4,48), da brez 

težav najdejo termine za sodelovanje (povprečje je 3,66) in da v medgeneracijskem sodelovanju 

prihaja do prenosa znanja obeh generacij (povprečje je 4,50).  

 

Vzgojitelji predšolskih otrok so se delno strinjali s sledečima trditvama: da načrtovanje za 

medgeneracijsko srečanje vzame veliko časa (povprečje je 2,43) in da oddaljenost vrtca od 

doma starejših in nemobilnost nekaterih stanovalcev predstavlja oviro za obisk vrtca (povprečje 

je 2,47).  

 

Ne strinjajo pa se vzgojitelji s trditvami, da zaradi preobremenjenosti ne najdejo čas za 

medgeneracijsko srečanje (povprečje je 1,99), da obstaja prostorska stiska za organizacijo 

srečanja (povprečje je 2,21) in da se težko uskladijo za termin za sodelovanje (povprečje je 

2,11). Iz  pregleda odgovorov delovnih terapevtov lahko razberemo, da v splošnem obstaja več 

prednosti v medgeneracijskih srečanjih, s slabostmi pa se vzgojitelji ne strinjajo.  
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Tabela 10: Prednosti in slabosti medgeneracijskega sodelovanja – delovni terapevti 

Meritev N Povprečje 
Std. 

odklon 
Mediana Min Maks 

Sodelovanje vrtca s starejšimi je 

nujno za starejše ljudi. 
29 4,379 0,775 5,0 2 5 

Predšolski otroci pozitivno 

vplivajo na starejše ljudi.  
29 4,724 0,455 5,0 4 5 

Načrtovanje za medgeneracijsko 

sodelovanje mi vzame veliko 

časa. 

28 2,607 1,031 2,5 1 5 

Skozi leto smo preobremenjeni z 

ostalimi dejavnostmi, zato ne 

najdemo časa za 

medgeneracijsko sodelovanje z 

vrtcem. 

28 1,536 0,637 1,0 1 3 

V domu starejših si želim več 

medgeneracijskega sodelovanja z 

vrtcem. 

29 3,276 1,066 3,0 2 5 

V domu starejših imamo 

prostorsko stisko, zato težko 

organiziramo srečanje z vrtcem. 

29 1,793 1,146 1,0 1 5 

Starejši se srečanj z otroki radi 

udeležijo.  
28 4,714 0,460 5,0 4 5 

Otroci uživajo in so radi v družbi 

starejših.  
28 4,286 0,659 4,0 3 5 

Oddaljenost vrtca od doma 

starejših in nemobilnost 

nekaterih stanovalcev nam 

predstavlja oviro za obisk v 

vrtcu.  

29 2,966 1,451 3,0 1 5 

Brez težav najdemo termin za 

sodelovanje z vrtcem.  
29 4,207 0,726 4,0 3 5 

Težko najdemo usklajen termin 

za sodelovanje z vrtcem.  
28 1,679 0,670 2,0 1 3 

V medgeneracijskem 

sodelovanju prihaja do prenosa 

znanja obeh generacij. 

29 4,414 0,733 5,0 3 5 

 

Pri pregledu statističnih vrednosti iz Tabele 10 je razvidno, da v splošnem obstaja konsenz glede 

strinjanja s sledečimi trditvami. Delovni terapevti se strinjajo, da je sodelovanje nujno za 

starejše ljudi (povprečje je 4,38), da predšolski otroci pozitivno vplivajo na starejše ljudi 

(povprečje je 4,72), da si v domu starejših želijo več medgeneracijskega sodelovanja z vrtcem 

(povprečje je 3,28), da se starejši srečanj radi udeležijo (povprečje je 4,71), da otroci uživajo in 
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so radi v družbi starejših (povprečje je 4,29), da brez težav najdejo termine za sodelovanje 

(povprečje je 4,21) in da v medgeneracijskem sodelovanju prihaja do prenosa znanja obeh 

generacij (povprečje je 4,41).  

 

Delovni terapevti so se delno strinjali s sledečima trditvama: da načrtovanje za medgeneracijsko 

srečanje vzame veliko časa (povprečje je 2,61) in da oddaljenost vrtca od doma starejših in 

nemobilnost nekaterih stanovalcev predstavlja oviro za obisk vrtca (povprečje je 2,97).  

 

Anketirani pa se ne strinjajo, da zaradi preobremenjenosti ne najdejo časa za medgeneracijsko 

srečanje (povprečje je 1,54), da obstaja prostorska stiska za organizacijo srečanja (povprečje je 

1,79) in da se težko uskladijo za termin za sodelovanje (povprečje je 1,68). Iz tega pregleda 

odgovorov delovnih terapevtov lahko razberem, da v splošnem obstaja več prednosti v 

medgeneracijskih srečanjih, s slabostmi pa se delovni terapevti ne strinjajo.  

 

Graf 4: Prednosti in slabosti medgeneracijskega sodelovanja 
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Vzgojitelji predšolskih otrok Delovni terapevti
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Pri pregledu statističnih vrednosti iz Tabel 9, 10 in Grafa 4 je razvidno, da v splošnem obstaja 

konsenz glede strinjanja s sledečimi trditvami. Anketirani se strinjajo, da je sodelovanje nujno 

tako za starejše ljudi kakor tudi za otroke, da predšolski otroci pozitivno vplivajo na starejše 

ljudi in obratno, da si v domu starejših želijo več medgeneracijskega sodelovanja z vrtcem in 

enako tudi v vrtcu, da se starejši in otroci srečanj radi udeležijo, da otroci uživajo in so radi v 

družbi starejših, da brez težav najdejo termine za sodelovanje in da v medgeneracijskem 

sodelovanju prihaja do prenosa znanja obeh generacij.  

 

Anketirani se delno strinjajo s sledečima trditvama: da načrtovanje za medgeneracijsko srečanje 

vzame veliko časa in da oddaljenost vrtca od doma starejših in nemobilnost nekaterih 

stanovalcev predstavlja oviro za obisk vrtca. 

 

Anketirani pa se ne strinjajo, da zaradi preobremenjenosti ne najdejo časa za medgeneracijsko 

srečanje, da obstaja prostorska stiska za organizacijo srečanja in da se težko uskladijo za termin 

za sodelovanje. 

 

Tudi pri pregledu slabosti in prednosti medgeneracijskega sodelovanja večjih razlik pri 

povprečnih vrednostih strinjanja med tistimi, ki so zaposleni v vrtcu, in tistimi, ki so zaposleni 

v domu starejših, ni zaznati. Niti ni večjih razlik pri minimalnih in maksimalnih odgovorih 

prednosti in slabosti (največje so razlike za eno vrednost), kar pomeni, da obstaja velik konsenz 

med tistimi iz vrtca in tistimi iz doma starejših. 

 

Starc (2013) v svojem delu ugotavlja, da vzgojitelji predšolskih otrok vidijo veliko dobrega v 

medgeneracijskem sodelovanju s starostniki iz doma starejših in da težko najdejo v odnosu, 

sodelovanju in prepletanju udeležencev negativne lastnosti. Omejitve vidijo pa v prostorskih 

omejitvah in pri usklajevanju dneva, ure aktivnosti. Seliger (2017) v svoji raziskavi ugotavlja, 

da tako strokovni delavci vrtca kot tudi strokovni delavci doma starejših občanov vidijo 

prednosti v tem, da otrok spoznava raznolikost družbe in okolja, v katerem živijo, in imajo 

možnosti spoznavati značilnosti staranja. Otroci se skozi srečanja s starejšim učijo spoštovanja 

in empatije ter dobivajo izkušnje od starih staršev, otroci pa starejšim prinesejo veliko dobrega 

in jim popestrijo vsakdan, obujajo spomine na mladost. Kot pomembno prednost intervjuvanci 

poudarjajo, da skozi medgeneracijsko sodelovanje med vrtcem in domom starejših spoznavajo 

lepote staranja. But (2010) skozi raziskavo ugotavlja, da strokovni delavci vrtca in doma 
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starejših vidijo prednosti v učenju vrednot spoštovanja do soljudi, interakcije med otroki in 

starostniki, prenos znanja iz starejše na mlajšo generacijo in prenos izkušenj iz ene v drugo 

generacijo. Povzema še, da srečanja med starostniki in otroki doprinašata h kvaliteti in koristi 

obeh skupin.      

 

Skozi anektiranje pa so tako strokovni delavci vrtca kot tudi strokovni delavci doma starejših 

občanov izpostavili še nekaj prednosti medgeneracijskega sodelovanja. 

• »Medgeneracijsko sodelovanje pozitivno vpliva na otroke in starejše ljudi, saj se iz 

srečanja oboji nekaj novega naučijo in s prijetnimi občutki zapustijo prostor. 

• Starejši zelo radi prenašajo svoje znanje na mlajše generacije in menim, da bi vrtci 

morali to spodbujati. 

• Medgeneracijsko sodelovanje nas vse plemeniti. 

• Medgeneracijsko sodelovanje bi moralo biti prednostno, saj s tem učimo otroke 

solidarnosti in pomoči starejšim. 

• Medgeneracijsko sodelovanje je nujno za predšolske otroke, saj res uživajo v družbi 

dedkov, babic in drugih starejših oseb. 

• Nekateri otroci nimajo možnosti stika s starejšimi v svojem domačem okolju, kar jim 

lahko omogočimo v vrtcu. 

• Starejši zelo radi vidijo svoje vnučke še izven domačega okolja. 

• Sodelovanje z vrtcem je res velika popestritev za dom starejših. 

• Medgeneracijsko sodelovanje bogati odnose in vključenost v lokalno okolje. 

• Medgeneracijsko sodelovanje je pomembno, saj starejšim obudi spomine, ko so tudi oni 

nekoč bili majhni. 

• S sodelovanjem s starejšimi imamo vsi veliko koristi, tako starejši kot otroci in tudi mi 

vzgojitelji. 

• Medgeneracijsko sodelovanje je nekaj najlepšega, kar lahko ponudimo našim 

starostnikom.« 

 

Anketiranci pa so izpostavili tudi nekaj dodatnih slabosti. 

• »Premalo sodelovanja na ravni celotne enote. 

• Vitalni starostniki se običajno dobro odzovejo, hudo pa je videti tiste, ki jih pripeljejo 

na silo in dajejo občutek, da smo v domu nezaželeni in potrebujejo mir. 
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• Sodelovanje je prijetno, a včasih imam občutek, da je to sodelovanje malo na komando 

naših nadrejenih, ker je to trenutno moderno. Sodelovanje in druženje je prijetno in 

dobrodošlo in to vedno bo, a včasih se malo pretirava. 

• Želim si več pogovorov in ne samo nastopov vrtcev.« 

 

Hipotezo 4 delno potrdimo in delno zavrnemo. Potrdimo jo glede strinjanja strokovnih delavcev 

vrtca in doma starejših občanov o prednostih medgeneracijskega sodelovanja. Oboji se 

strinjajo, da se tako starostniki kot tudi otroci radi udeležijo medgeneracijskega sodelovanja, da 

se radi družijo med seboj, uživajo v družbi drug drugega in med njimi poteka vzpodbudna klima 

in energija. Starejši radi prenašajo znanje na mlajše generacije, mlajši pa obujajo starejšim 

spomin na mladosti in jim dajejo moč in energijo. Pri usklajevanju terminov za medgeneracijska 

srečanja med otroki in starostniki ni težav, zato ta del hipoteze zavrnemo. Ravno tako strokovni 

delavci vrtca in doma starejših ne vidijo težav pri preobremenjenosti z drugimi projekti in s 

prostorsko stisko v vrtcu ali v domu starejših, zato tudi ta del hipoteze zavrnemo. Delno strinjajo 

pa se strokovni delavci vrtca in doma starejših s tem, da medgeneracijska srečanja vzamejo 

veliko časa za načrtovanje in da oddaljenost vrtca od doma starejših in nemobilnost nekaterih 

stanovalcev predstavlja oviro za sodelovanje z domom starejših, kar pa ne pomeni, da 

predstavlja tudi oviro za sodelovanje s starostniki nasploh. To tudi potrjujejo odgovori 

anketirancev, ki so zapisali, da bi si »želeli obiskati tudi starostnike v domu starejših, vendar 

so predaleč« in »do sedaj smo vedno izvajali le sodelovanje s starimi starši«.   

 

7.5. Oblike sodelovanja s starejšimi v mestnem in vaškem vrtcu 

Pri petem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, katere oblike sodelovanja s starejšimi so 

prisotne v mestnem in katere v vaškem vrtcu. Zanimalo nas je še, kdaj in kje izvajajo 

sodelovanja otrok s starejšimi osebami. V vprašalniku so anketirani lahko izbrali med desetimi 

različnimi aktivnostmi, ki so jih izvajali med otroki in starostniki ter med vrtcem in domom 

starejših občanov. Določene dejavnosti so anketiranci tudi sami zapisali. Postavili smo hipotezo 

(H 5):  V mestnem vrtcu so bolj prisotni obiski v domovih starejših, ustvarjalne delavnice in 

igra z različnimi igračami. V vaškem vrtcu pa so bolj prisotne dejavnosti obujanja starih 

običajev, gibalne delavnice in raziskovanje okolja, v katerem deluje vrtec. Medgeneracijske 

dejavnosti med predšolskimi otroki in starostniki pa se izvajajo predvsem v dopoldanskem času 

in v vrtcu, oziroma za starostnike v domu starejših občanov.  
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Odgovore prikazuje Tabela 11, ki je razdeljena glede na okolje, v katerem se vrtec nahaja, in 

nadaljnja analiza odgovorov. 

 

Tabela 11: Dejavnosti med otroki in starostniki v mestnem in vaškem vrtcu 

 Mestno okolje 

 

Vaško okolje 

Meritev Število Odstotek  

(%) 

Število Odstotek 

(%) 

Hi-

kvadrat 

P (α) 

Obisk doma starejših 

občanov. 
46 58,2 9 37,5 3,1782 0,076 

Ustvarjalne delavnice 

(ples, prepevanje 

pesmic, izdelovanje 

okraskov …). 

54 64,3 15 60,0 0,1523 0,696 

Obujanje starih običajev 

(izdelovanje butaric, 

folklora ...). 

26 32,9 11 45,8 1,3353 0,248 

Gibalne delavnice 

(pohodi, orientacijske 

igre, športne igre ...). 

16 20,3 11 45,8 6,2274 0,013 

Prenos znanja. 15 19,0 6 25,0 0,41 0,522 

Raziskovanje okolja, v 

katerem deluje vrtec. 
8 10,1 7 29,2 5,3634 0,021 

Predstava za starejše. 42 53,2 14 58,3 0,1982 0,656 

Obdarovanje ob 

različnih praznikih 

(božič, dan žena, dan 

mučenikov …). 

23 29,1 11 45,8 2,3270 0,127 

Pustno rajanje. 18 22,8 5 20,8 0,0404 0,841 

Igra z različnimi 

igračami (dojenčki, 

kocke …). 

7 8,9 3 12,5 0,2781 0,598 

 

Pri pregledu medgeneracijskih dejavnosti med starostniki in otroki v vrtcu so opazne določene 

razlike, ki smo jih zračunali s pomočjo hi-kvadrat testa. Hi-kvadrat je pokazal, da se statistično 

pomembne razlike pri dejavnostih med mestnim in vaškim vrtcem pojavljajo pri gibalnih 

delavnicah na ravni α = 0,013 in s tveganjem 1,3 % potrdimo hipotezo neodvisnosti. Hi-kvadrat 

je pokazal tudi statistično pomembne razlike pri dejavnostih med mestnim in vaškim vrtcem, 
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ki se pojavljajo pri raziskovanju okolja, v katerem deluje vrtec, na ravni α = 0,021 in s 

tveganjem 2,1 % potrdimo hipotezo neodvisnosti. 

 

Graf 5: Medgeneracijske dejavnosti v vrtcu 

 

 

Ugotovili smo, da se med vaškimi in mestnimi vrtci tudi pojavljajo razlike, ki pa niso statistično 

pomembne. Pojavljajo se manjše razlike pri dejavnostih, kot so obdarovanje ob različnih 

praznikih, obujanje starih običajev in pri obisku doma starejših občanov. In sicer prvi dve 

dejavnosti potekata pogosteje v vaškem vrtcu, obisk doma starejših občanov pa je pogostejši v 

mestnem vrtcu.  

 

Anketiranci so zapisali še druge dejavnosti, ki jih pogosto izvajajo v vrtcih:  dejavnosti v tednu 

simbioze, spremstvo na različnih dejavnostih, čajanka za dedke in babice, razstava otroških 

izdelkov v domu starejših občanov, sodelovanje pri sv. maši. 

 

Podrobneje pa so opisali tudi dejavnosti, ki so jih izvajali v okviru določenega sklopa. 

Anketiranci so v sklopu ustvarjalnih delavnic izvajali: petje ob harmoniki, rajanje, ples, peka 

piškotov, petje pesmic, izdelovanje izdelkov in okraševanje vrtca ali doma starejših občanov, 

lutkovna predstava, predstavitev inštrumentov, izdelovanje punčk in fantkov iz cunj, 
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izdelovanje blazinic, napolnjenih s sivko, izdelovanje voščilnic, priprava idrijskih žlinkrofov, 

izdelovanje ognjičeve kreme. 

 

V sklopu obujanja starih običajev so izvajali: barvanje pirhov, spoznavanje smučanja po starem 

načinu, izdelovanje ljudskih inštrumentov, spoznavanje iger naših babic in dedkov, 

spoznavanje slovenskih ljudskih pesmi in plesov, luščenje koruze, fižola, trebljenje buč, 

pletenje košar, grabljenje listja, izdelovanje punčke iz ličkanja, izdelovanje adventnih venčkov, 

spoznavanje kvačkanja, izdelovanje piščalke, izdelovanje butaric, branje starih pravljic, 

obujanje starih plesov (folklora), spoznavanje čipkarstva, razstava starih predmetov, peka kruha 

po starem receptu, spoznavanje običaja za Gregorjevo, spoznavanje kurentov … 

 

V sklopu gibalnih delavnic so izvajali: gibanje z igralnim padalom, izvajanje joge v vrtcu, 

skupna telovadba v domu starejših, sprehod v naravi, igra slepe miši, izleti, pohodi, gibalno-

rajalne igre, športne igre, gibalni poligon, ples, sprehod na Rožnik, orientacijski pohodi … V 

sklopu prenosa znanja na mlajšo generacijo so povzeli vse zgoraj zapisane dejavnosti, kar 

pomeni, da so otroci skozi dejavnosti s starejšimi pridobili ali obnovili svoje znanje.  

 

Skozi raziskavo, ki jo je izvedla Seliger (2017) v svojem delu, je bilo ravno tako kot v naši 

raziskavi zaznati, da se med vrtcem in starostniki odvija veliko predstav in ustvarjalnih 

delavnic. Lešnik (2018) v svojem članku ravno tako opisuje predstavo za starejše, gibalne 

delavnice, predstavitev in rajanje ob inštrumentih, ustvarjalne delavnice in obujanje starih iger 

(slepe miši, tiče vagamo). Skozi delo, ki ga opisuje But (2010), pa je zaznati, da je med vrtcem 

in domom starejših občanov potekal daljši projekt, znotraj katerega so bile različne dejavnosti. 

Skozi analiziranje anketnih vprašalnikov pri naši raziskavi ni bilo zaznati, da v zajetem vzorcu 

vrtcev potekajo projekti med vrtcem in domom starejših ali med vrtcem in starimi starši, vendar 

le enodnevne dejavnosti. Tudi eden izmed anketirancev je podal mnenje, »imam občutek, da je 

sodelovanje med vrtcem in domom starejših na komando nadrejenih in se pretirava«. V tujini 

pa lahko zaznamo več primerov dobrih praks, ki poročajo o pozitivni izkušnji bivanja otrok v 

domu za ostarele (Jansen, 2016). Med primere dobrih praks prištevamo vrtec v Angliji (Inside 

the uk's first intergenerational care home, b. d.) in medgeneracijski program v Seattlu (Jansen, 

2016). V Sloveniji so o varstvu otrok v domu starejših občanov poročali tudi v Dosorju v 

Radencih (Kavčič, 2019). Vodstvo je zaposlenim staršem mlajših otrok omogočila poletno 

varstvo v domu starejših za nekaj dni. Tako so otroci in starostniki prebivali v skupnih prostorih 
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in ustvarjali skupne projekte (prav tam). Tudi ena izmed anketirank si želi, »da bi v prihodnosti 

obstajale oblike varstva otrok tudi v domovih in centrih za starejše«. 

 

V nadaljevanju nas je tudi zanimalo, kje in kdaj se izvajajo dejavnosti med otroki in starostniki. 

Odgovore prikazujeta Tabeli 12 in 13 ter nadaljnja analiza odgovorov.  

 

Tabela 12: Kje se izvajajo dejavnosti med otroki in starostniki v vrtcu 

Kje izvajate zgoraj omenjene dejavnosti? 

 Število Odstotek (%) 

V vrtcu. 52 45,61  

V domu starejših občanov.  38 33,33  

V vrtcu in v domu starejših občanov.  19 16,67  

Drugo. 5 4,39  

Skupaj 114 100  

 

Rezultati kažejo, da se dejavnosti najpogosteje izvajajo v vrtcu (45,61 %), nato mu sledi 

odgovor v domu starejših občanov (33,33 %) in nato v vrtcu in v domu starejših občanov (16,67 

%). Kot drugo so anketiranci dodali še: v prostorih upokojenskega društva, v pst-ju (Pot 

spominov in tovarištva – telovadnica) in v naravi. V vrtcu pa so anketiranci navedli, da se 

dejavnosti izvajajo v igralnici, telovadnici, skupnih prostorih, igrišču in okolici vrtca.   

 

Tabela 13: Kdaj se izvajajo dejavnosti med otroki in starostniki 

Kdaj izvajate zgoraj označene dejavnosti? 

   Število Odstotek (%) 

 Dopoldan. 80 79,21  

 Popoldan. 4 3,96  

 Dopoldan in popoldan. 17 16,83  

  Skupaj 101 100  

 

Izvajanje dejavnosti med predšolskimi otroki in starostniki se večinoma izvajajo v 

dopoldanskem času (79,21 %), nekaj vzgojiteljev predšolskih otrok dejavnosti izvaja tako v 

dopoldanskem kot tudi v popoldanskem času (16,83 %), zelo malo vzgojiteljev pa izvaja 

sodelovanje med otroki in starostniki le v popoldanskem času (3,96 %).  
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Hipotezo 5 lahko skoraj v celoti potrdimo, saj so v mestnem vrtcu bolj prisotni obiski v domovih 

za ostarele in ustvarjalne delavnice,  igre z igračami so manj prisotne. V vaškem vrtcu se 

pogosteje izvajajo gibalne delavnice, dejavnosti za obujanje starih običajev in večkrat 

raziskujejo okolje, v katerem deluje vrtec. Ravno tako lahko potrdimo, da medgeneracijske 

dejavnosti med predšolskimi otroki in starostniki potekajo v dopoldanskem času in pretežno v 

vrtcu, za starostnike pa v domu za ostarele.  

 

7.6. Odzivi otrok in starejših na medsebojno sodelovanje in pomen 

sodelovanja za starostnike in otroke 

Pri šestem in sedmem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako se otroci in starejši 

odzovejo na medsebojno sodelovanje ter kaj medgeneracijsko sodelovanje doprinese starejši 

generaciji in kaj predšolskim otrokom. Odgovore smo pridobili s pomočjo fokusnega intervjuja 

z otroki in intervjuja 10 starostnikov ter anketirancev, ki so podali svoje mnenje na 

medgeneracijsko sodelovanje. Intervju je bil sestavljen iz štirih kratkih vprašanj, ki smo jih 

razširili po potrebi.  

 

Prvo vprašanje tako za otroke kot starostnike je bilo, ali se medgeneracijskih srečanj radi 

udeležijo in zakaj. Otroci so z besedami in mimiko izrazili, da imajo radi babice, dedke in druge 

starostnike ter z njimi radi sodelujejo. Razloge za to so navedli: »Ker vedno nekaj izdelujemo.«, 

»Ker jih ne vidim velikokrat.«, »Ker jih imamo radi.«, »Ker nas pridejo obiskat v vrtec.«, »Ker 

se z njimi igramo.«, »Ker jih imam zelo rada.« in »Ker me velikokrat tudi čuvajo.«. Otroci še 

pravijo, da so jim všeč delavnice s starejšimi in se jih radi udeležijo. Na vprašanje, ali so bili v 

domu starejših občanov in kako jim je bilo, so odgovarjali  skupinsko, da so bili, vendar ne 

vedo točno, ali je bilo to pred novoletnimi prazniki. Tam so »peli in vsakega obdarili«, »naredili 

svečnike, angelčke in jih obdarili« in »delili tudi objeme, tako da je otrok lahko objel koga v 

domu«. Na vprašanje, kako so se imeli v domu starejših, so odgovorili: »Dobro, super in še 

kdaj bi lahko šli.«, »Bonbone so nam dali.«, »Bili so nas zelo veseli.«. Povzamemo lahko, da 

se otroci radi udeležijo srečanj s starostniki, pa naj bodo to babice in dedki, drugi starostniki ali 

starostniki v domu starejših. Imajo jih radi in si z njimi želijo deliti trenutke v vrtcu. Najbolj so 

se spomnili dejavnosti, kot so: »Izdelovali smo butarice iz zelenja.«, »Po izdelovanju butaric 

smo imeli tudi čajanko, z dedkom sva pila čaj in jedla piškote.«, »Imeli smo tudi venčke, tiste s 
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svečkami, in smo jih potem lahko vzeli domov.«, »Z babicami smo se tudi igrali z vrtčevskimi 

igračami. Sem ji lahko pokazala, kaj imamo tukaj za igrati.«, »Spomnim se, da smo enkrat tudi 

izdelovali snežake in snežinke, ki smo jih nato obesili po naši igralnici.«, »Tudi rišemo z 

babicami in dedki.«, »Babi in dedi mi pomagata zavezati pentlji in narediti butarico, ki jo 

nesemo potem v cerkev.«. Glede na izjave otrok je občutiti, da so veseli obiska starostnikov, 

predvsem babic in dedkov v vrtcu. Želijo jim pokazati okolje vrtca in ga z njimi tudi seznaniti. 

Poleg tega pa jim je lepo, da jih seznanijo z nečem novim in jih o tem tudi kaj naučijo. Pri teh 

dotičnih intervjuvanih otrocih gre predvsem za obujanje starih običajev.  

 

Starostniki so odgovarjali tudi na vprašanje, ali se medgeneracijskih srečanj radi udeležijo in 

tudi zakaj se jih radi udeležijo. Vsi starostniki so odgovarjali, da se zelo radi udeležijo srečanj 

z otroki, ker so »otroci luštni, prijetni in simpatični«, »nastopajo, deklamirajo in se z nami 

pogovarjajo«, »luštni in veselje jih je gledati«, dve intervjuvanki pa sta prej tudi varovali otroke 

in se zato srečanj še toliko raje udeležita. Ravno tako so tudi vsi starostniki odgovorili, da imajo 

enkrat na mesec srečanja s predšolskimi otroki in da menijo, da je tovrstnih srečanj dovolj. To 

potrjujejo tudi naslednje izjave starostnikov: »Ja, mislim, da jih je dovolj. Zelo rada se udeležim 

srečanj predšolskih otrok kot pa starejših. In veste, kako dobro jih vse to naučijo.«, »Dovolj jih 

je in zelo rada jih spremljam.«, »Veliko imamo srečanj. Človeka to gor drži, veselje je potem.«, 

»Dovolj jih je, ker imamo tudi druga srečanja.«, »Veliko, vendar se velikokrat nisem udeležila 

zaradi bolezni.«, »Dovolj jih je in res je luštno, veselje je, ker tako lepo poslušajo, nastopajo 

…«. Srečanja, ki so se jim vtisnila v spomin, pa so bila obdarovanja po sobah, petje otrok, 

plesanje otrok, telovadba z otroki, igre z njimi, nastopanje punc itn. Ena izmed intervjuvank je 

bila deležna celo obiska v vrtcu, kot stanovalci doma so obiskali bližnji vrtec, kjer so jih zelo 

lepo sprejeli, jih pogostili in to se ji je najbolj vtisnilo v spomin.  Druga intervjuvanka pa je 

opisala, kateri ples se ji je najbolj vtisnil v spomin: »Enkrat so imeli ples za rast pšenice. Veste, 

prvič so prav kazali, kako so posadili seme, kako je rastlo in na koncu tudi kako so dobili moko 

in iz nje kruh. In to vse so zaplesali. Res so bili neverjetni.«. Nekateri intervjuvanci pa so tudi 

pohvalili poklic in delo vzgojitelja, kaj vse lahko naučijo tako majhne otroke.  

 

Slovenske raziskave ravno tako nakazujejo na pozitivne odnose med predšolskimi otroci in 

starostniki, med vnuki in starimi starši. Zupančič (2016) v svojem delu ugotavlja, da imajo 

predšolski otroci in stari starši v večini pogoste stike, so v dobrih odnosih in da se dobro 

razumejo med seboj. Nekateri stari starši imajo vpliv na vzgojo svojih vnukov, drugi stari starši 
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ga nimajo oziroma ga ne želijo imeti. Je pa večina starih staršev pripravljena pomagati svojim 

vnukom. Predšolski otroci pa so svoje stare starše opisovali s pozitivnimi in dobrimi lastnostmi. 

Ostrič (2016) ugotavlja, da stari starši pomagajo predšolskemu otroku privzgajati vrednote, ki 

so pomembne za nadaljnje življenje, kot so poštenost, pravičnost, prijaznost, ljubezen, iskrenost 

in dobrota. Žorž (2006) pa ugotavlja, da si otroci želijo več stikov z dedki in babicami, saj jim 

ti nudijo oporo tudi v težkih trenutkih.  

 

Za medgeneracijsko sodelovanje med predšolskimi otroki in starostniki pa je pomembno, da 

odnose gradimo tudi izven sorodstvenih vezi. Pomembno je tudi sodelovanje z domom starejših 

občanov in sodelovanje s posamezniki iz okolja (Szydlik, 2012). Ameriška raziskava je 

dokazala, da so v okolju, kjer sodelujejo generacije med seboj, tudi veliko bolj povezani. Med 

generacijami se s sodelovanjem oblikujejo dobri medsebojni odnosi, solidarnost in strpnost. 

Poleg tega pa medgeneracijski odnosi vplivajo na povečanje občutka varnosti, spodbujajo 

blaginjo in vzdržujejo družbeni nadzor (Brevard, idr., 2013).  

 

Odgovor na zadnje raziskovalno vprašanje, kaj medgeneracijsko sodelovanje doprinese 

predšolskemu otroku in kaj starostniku, smo dobili skozi odgovore ene intervjuvanke in 

anketirank. Vzgojitelji predšolskih otrok so poudarili, da medgeneracijsko sodelovanje prinaša 

pozitivne učinke na obeh straneh. »Starejši prejmejo toplino otrok, njihovo prijaznost, 

nasmešek, objem, katerega mnogi ne dobijo zaradi pomanjkanja obiskov. Otroci pa v njih 

prepoznajo svoje stare starše (odprtost, prijaznost).« je zapisala ena od vzgojiteljic. Zapisale 

so tudi, da je medgeneracijsko sodelovanje pomembno za ohranjanje stikov s starejšimi, da je 

pomembno za druženje otrok s starejšimi in da vse udeležence plemeniti. Ena izmed anketirank 

je tudi zapisala, da bi »v svoji skupini namenila več časa medgeneracijskemu sodelovanju, saj 

se pri otrocih res izraža pozitiven pogled na tovrstne dejavnosti«. Delovni terapevti pa so 

zapisali, da je »medgeneracijsko sodelovanje izjemnega pomena. Želim si, da bi v prihodnosti 

obstajale oblike varstva otrok tudi v domovih in centrih za starejše. Stari ljudje lahko otroke 

marsičesa naučijo. Otroci lahko izjemno prispevajo k boljšemu počutju starih ljudi in boljši 

energiji, igrivosti, veselju do življenja. Otroci in starejši se počutijo koristni, če lahko en za 

drugega kaj postorijo, npr. otroci naredijo rožice za starejše ali jih kam peljejo, se z njimi 

pogovarjajo«. in »Izredno podpiram in vidim velik pomen medgeneracijskega sodelovanja. 

Sama sem v tem odraščala, v primarni družini, in mislim, da nimamo pravice za to prikrajšati 

mlajših generacij in vseh naših starejših, ki so pot izkušenj ter modrost življenja hodili pred 
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nami. Prav je, da se to vedno prepleta, izkuša in nikoli ne konča.«. Gospa, ki je bila ena izmed 

intervjuvank, pa je še dodala: »Starejše nas otroci zelo razveselijo, saj imamo mi že pravnuke. 

Otroci nam kar dajo zagon in res moč za naprej. Kar malo nas pomladijo in dobro je biti malo 

mladosten. Otroci imajo to radi.«. Otroci pa menijo, da se od starejših lahko kaj naučijo in da 

jih tudi varujejo, ko je to potrebno.  

 

V strokovni literaturi lahko razberemo veliko doprinosov za predšolske otroke in še večji 

pomen sodelovanja za starostnike. Erenda in drugi avtorji (2014) menijo, da sodelovanje med 

mlajšo in starejšo generacijo temelji na prenašanju izkušenj in znanja na mlade, mladi pa 

prinašajo veselje in radost starejšim. Majhenič (1999, v Erenda, idr., 2014) izpostavlja razvoj 

samozavesti mlajših; ohranjanje stika starejših z družino, sosesko in vrstniki; ohranjanje 

avtonomije in individualnosti starejših, saj to spodbuja samostojnost, ustvarjalnost in 

odgovornost; dostopnost do informacij, ki so pomembne za starejše, in učenje mlajših moralnih 

ter etičnih razsežnosti medčloveških odnosov. Tako predšolski otrok kot tudi starostnik 

pridobivata na socialnih veščinah, samospoštovanju, krepitvi samozavesti in samopodobe. 

Sodelovanje omogoča, da se generacije med seboj povežejo, sodelujejo in sprejmejo. Otroci pa 

pridobivajo na izkušnjah, empatiji in solidarnosti (Arko, idr., 2011). Sodelovanje med 

generacijami je potrebno spodbujati na različnih področjih in s tem omogočimo starejšim 

vpetost v okolje in zmanjšamo njihovo družbeno izključenost (Koselj, 2013), mlajšim pa 

omogočimo, da spoznavajo in tudi ohranjajo tradicijo (Arko, idr., 2011). Medgeneracijsko 

sodelovanje nudi pozitivne vplive na širšo skupnost, saj razbija stereotipe in predsodke med 

generacijami, skozi pogovore in dejavnosti pa si izmenjujejo mnenja in poglede med 

generacijami (prav tam). 
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8 SKLEP 

 

Družba, v kateri trenutno živimo, nakazuje na manjše število rojstev in večje število starejše 

populacije (Statistični urad Republike Slovenije, 2015). V prihodnosti bo vedno večji poudarek 

na povezovanju in sodelovanju starejše in mlajše generacije. Poudariti pa je potrebno, da vedno 

bolj prihaja do opazne razlike med mlajšo in starejšo generacijo (Meško, idr., 2013). 

 

Zato bo potrebno izkoristiti potenciale vseh generacij in jih povezati v skupnost. Starejša 

generacija ima veliko izkušenj, zmožnosti in znanja, ki ga lahko prenaša na mlajše generacije. 

Skozi leta so starejši pridobivali neko širino in primerjalni vidik ter vnos tega znanja v prakso. 

Mlajši generaciji pa primanjkuje ravno izkušenj in prakse, zato bi sodelovanje generacij 

prineslo hitrejšo in pravilnejšo pot do cilja. Sodelovanje generacij v izobraževanju tako prinaša 

pomemben pretok znanja med generacijami (Kralj, 2009). Otroci pa starejšim prinašajo radost 

in veselje do življenja ter jim krepijo življenjsko moč in energijo (Meško, idr., 2013). 

Medgeneracijske dejavnosti med vrtcem in domom starejših prinašajo veselje in radost v 

življenje starostnikov, ni več poudarka na opazovanju časa, vendar živijo za ta trenutek, 

starejšim povrne občutek, da so pomembni, uspešni in ne stagnirajo, ter so cenjeni kot 

posamezniki. Svoje spretnosti, vseživljenjsko znanje lahko širijo na otroke in jim omogočajo 

pristne odnose v sodobnem svetu (Frankel, 2017). 

 

Skozi raziskavo smo ugotovili, da vzgojitelji v večini načrtujejo in izvajajo 1–2-krat letno 

medgeneracijske dejavnosti, medtem ko jih imajo v domu za ostarele skoraj vsak mesec. Razlog 

za to lahko iščemo predvsem v veliko večjem številu vrtcev kot pa domov za ostarele. Tako 

vzgojitelji kot tudi delovni terapevti pa načrtujejo medgeneracijska srečanja delno sproti in 

delno v letnem delovnem načrtu. Kljub številu in pozitivnemu pogledu na medgeneracijske 

dejavnosti v vrtcu vzgojitelji menijo, da imajo dovolj medgeneracijskih srečanj v vrtcu. Ravno 

tako menijo tudi delovni terapevti, saj imajo pozitiven pogled na sodelovanje med vrtcem in 

starostniki ter menijo, da imajo dovolj medgeneracijskih srečanj. Starostniki so skozi intervjuje 

potrdili, da v domu poteka dovolj medgeneracijskih srečanj, medtem ko so otroci izrazili, da si 

jih želijo več. Kot izboljšavo v prihodnosti bi vzgojiteljem predšolskih otrok predlagali, da 

upoštevajo želje otrok in večkrat organizirajo medgeneracijska srečanja, tako s starimi starši 

kot z obiski v domih za ostarele ali posamezniki iz okolja vrtca.  
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Kot prednosti medgeneracijskega sodelovanja med vrtcem in domom starejših občanov tako 

vzgojitelji predšolskih otrok kot delovni terapevti vidijo predvsem pozitiven odnos med 

starostniki in otroki, tako da se radi udeležujejo medgeneracijskih srečanj in uživajo v družbi 

drug drugega. Tako vzgojiteljem predšolskih otrok kot tudi delovnim terapevtom ne 

predstavljajo ovire pri usklajevanje terminov za medgeneracijska srečanja, preobremenjenosti 

z ostalimi projekti in prostorski stiski v vrtcu ali domu za ostarele. Kot slabost 

medgeneracijskega sodelovanja pa sta obe skupini izpostavili, da oddaljenost med vrtcem in 

domom za ostarele občasno predstavlja oviro za sodelovanje in da za načrtovanje 

medgeneracijskih srečanj potrebujejo veliko časa. Zato je pomembno, da vzgojitelji predšolskih 

otrok izkoristijo prednosti okolja, v katerem deluje vrtec, in tudi starostnike, ki so že v 

upokojitvi, da svoje izkušnje in znanja prenašajo na mlajše generacije. S tem širijo svoja obzorja 

znanja, pripomorejo k ohranjanju in prenašanja tradicije iz roda v rod ter ohranjanju slovenske 

kulture. 

 

Raziskava je pokazala, da so v mestnem vrtcu pogosteje prisotni obiski v domovih za ostarele 

in ustvarjalne delavnice, igre z igračami so manj prisotne. V vaškem vrtcu se pogosteje izvajajo 

gibalne delavnice, dejavnosti za obujanje starih običajev in večkrat raziskujejo okolje, v 

katerem deluje vrtec. Ravno tako lahko potrdimo, da medgeneracijske dejavnosti med 

predšolskimi otroki in starostniki potekajo v dopoldanskem času in pretežno v vrtcu, za 

starostnike pa v domu za ostarele. Predlog izboljšav za mestne vrtce je, da v vzgojno-

izobraževalni program vključijo več dejavnosti, s katerimi bi skozi znanje starostnika otroci 

spoznavali okolje vrtca, in jih združili z gibalnimi delavnicami ter spoznavali zgodovino in 

kulturo okolja. Poleg tega pa tudi poglobili obiske v domovih za ostarele z večkratnimi obiski 

in družabnimi igrami s starostniki. Za vaške vrtce, ki pa nimajo možnosti obiska doma za 

ostarele, pa bi predlagali, da izkoristijo potencial starih staršev in starostnikov iz okolja. Kot 

projektno delo bi lahko uvedli delavnice s starostniki na določeno temo, ki bi potekale večkrat 

letno ali celo mesečno. Delavnice bi bile osredotočene predvsem na prenos znanja iz starejše 

generacije na mlajšo, kot primer: spoznavanje družabnih iger naših starih staršev. Skozi 

delavnice bi starostniki in otroci poglobili medgeneracijske odnose ter poudarili pomembnost 

obeh generacij.  

 

Skozi intervjuje pa je bilo zaznati, da se tako otroci kot tudi starostniki veselijo 

medgeneracijskih srečanj. Otroci so skozi intervjuje poudarili, kaj vse so jih stari starši in 
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posamezniki iz okolja naučili ter kako so razveselili starostnike v domu za ostarele. Starostniki 

pa so v večini govorili o simpatičnosti in pozitivni energiji otrok, ki jih napolni z radostjo in 

jim dajo zagon ter moč za naprej.  

 

Raziskovanje medgeneracijskega sodelovanja med vrtcem in starostniki nas je pripeljejo do 

sklepa, da vrtec sodeluje s starostniki, vendar na površinski ravni. Ena od intervjuvank je 

zapisala, da se ji dozdeva, da medgeneracijske dejavnosti v vrtcu potekajo le zato, ker je to 

zahteva od nadrejenih in ne želja vzgojitelja. Glede na pogostost sodelovanja vrtca s starostniki 

bi to trditev lahko potrdili, kljub pozitivnemu odnosu vzgojitelja do teh dejavnosti. Za nadaljnje 

medgeneracijske dejavnosti bi predlagali več projektnega dela med starostniki in vrtci ter med 

domom starejših občanov in vrtcem. Srečanja bi morala biti večkratna, bolj poglobljena in bolj 

organizacijsko načrtovana. Med raziskavo je bilo zaznati veliko več enkratnih srečanj. Tisti 

vzgojitelji, ki pa so v skupini izvajali več kot dve medgeneracijski srečanji na leto, pa so tudi 

oblikovali drugačen odnos do starostnikov in tudi izvajali bolj poglobljene dejavnosti med 

otroki in starostniki. V prihodnosti bi bilo potrebno še bolj poudariti pomen medgeneracijskega 

sodelovanja in ponuditi priložnost starostnikom, da svoje znanje delijo že z otroki v 

predšolskem obdobju. Tako otroci kot starostniki si želijo stikov med seboj, zato bi morali 

vzgojitelji bolj upoštevati želje otrok in jih tudi izkoristiti. Potrebno se je zavedati, da bi lahko 

delo s starostniki olajšalo tudi delo vzgojiteljev, saj bi jim prihranilo čas raziskovanja na 

določeno temo, ki jo želijo bolj poglobljeno spoznati. Poleg širjenja znanja pa se je potrebno 

zavedati, da skozi medgeneracijske dejavnosti otrok razvija odnos do staranja, razvija strpnost 

in solidarnost ter razbija stereotipe. Kar pa je najpomembnejše, otrok skozi odnose s starejšimi 

razvija tudi moralni razvoj.  

 

Kot zanimivost pa bi bilo dobro spremljati tudi obliko varstva predšolskih otrok v domovih za 

ostarele, kot je tudi že praksa v tujini. Vitalni starostniki bi lahko pomagali pri varstvu in negi 

otrok, otroci pa bi razveseljevali in osrečevali starejše. Sodelovanje s pomočjo vzgojiteljev in 

delovnih terapevtov bi bilo vzajemno in za razvoj družbe tudi velik napredek. Otroci bi se od 

starostnikov veliko naučili, spoznavali kulturo in stare običaje, otroci pa bi starostnikom 

popestrili vsakdan in jih naredili pomembne, kljub njihovi starosti.  
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10 PRILOGE 

 

10.1. Anketni vprašalnik za vzgojitelje predšolskih otrok 

Sem Erika Smrke, študentka 2. stopnje magistrskega študija Predšolska vzgoja, in pišem 

magistrsko nalogo z naslovom Medgeneracijsko sodelovanje med vrtcem in domom starejših 

občanov. Kot starejši bodo v nadaljnji raziskavi obravnavane vse osebe, ki so starejše od 65 let 

ali pa so že postali babice in dedki, otroci pa vsi predšolski otroci, stari od 1 do 6 let. V 

sodelovanje s starejšimi se vključujejo babice in dedki, stanovalci doma starejših občanov in 

osebe iz vrtčevskega okolja. Prosim, da si vprašanja in trditve natančno preberete in nanje 

iskreno odgovorite. Podatki bodo anonimni in služili le v namen raziskave.  

                                                                 Že vnaprej se Vam zahvaljujem za vaše sodelovanje.  

Starost vzgojitelja: ________ let 

1.  Obkrožite okolje, v katerem deluje vaš vrtec. 

a) MESTNO OKOLJE (sedež vrtca v kraju, kjer deluje občina). 

b) NEMESTNO OKOLJE (vsi vrtci izven kraja, kjer ima vrtec sedež). 

 

2. Ali v bližini vašega vrtca deluje dom starejših občanov? 

a) DA in tudi sodelujemo z njim. 

b) DA, vendar ne sodelujemo z njim.  

c) NE. 

 

3. Kolikokrat letno načrtujete sodelovanje otrok s starejšimi? 

a) 1–2-krat letno 

b) 3–7-krat letno 

c) 7–10-krat letno 

 

4. Kako načrtujete sodelovanje otrok s starejšimi v svoji skupini? 

a) V LDN-ju. 

b) Dogovarjamo se sproti. 

c) Delno v LDN-ju, delno sproti na ravni vrtca.  

d) Drugo: _____________________________ 

 

5. Kakšne oblike sodelovanja so prisotne pri izvajanju dejavnosti med mlajšo in starejšo 

generacijo (obkrožite lahko več odgovorov, pri c, d in e alineji Vas prosim, da dopišete 

katere)? 

a) OBISK DOMA STAREJŠIH OBČANOV 

b) USTVARJALNE DELAVNICE (ples, prepevanje pesmic, izdelovanje okraskov …) 

c) OBUJANJE STARIH OBIČAJEV:_______________________________(dopišite) 

d) GIBALNE DELAVNICE:_______________________________________ (dopišite) 

e) PRENOS ZNANJA NA MLAJŠO GENERACIJO:_____________________ 

(dopišite) 

f) RAZISKOVANJE OKOLJA, V KATEREM DELUJE VRTEC 

g) PREDSTAVA ZA STAREJŠE 
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h) OBDAROVANJE OB RAZLIČNIH PRAZNIKIH (božič, dan žena, dan mučenikov 

…) 

i) PUSTNO RAJANJE 

j) IGRA Z RAZLIČNIMI IGRAČAMI (dojenčki, kocke …) 

k) DRUGO:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(dopišite) 

 

6. Kje izvajate zgoraj označene dejavnosti? 

a) V vrtcu: ____________________________(dopišite) 

b) V domu starejših občanov. 

c) V vrtcu in v domu starejših občanov. 

d) Drugo:________________________(dopišite) 

 

7. Kdaj izvajate zgoraj označene dejavnosti? 

a) Dopoldan. 

b) Popoldan. 

c) Dopoldan in popoldan.  

 

8. Kje vidite prednosti in kje slabosti medgeneracijskega sodelovanja? Obkrožite Vaše 

stališče ob naslednjih trditvah!  

Sodelovanje vrtca s starejšimi je nujno za predšolske otroke. 

Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam  

Starejši ljudje pozitivno vplivajo na predšolske otroke. 

Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

Načrtovanje za medgeneracijsko sodelovanje mi vzame veliko časa. 

Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

Skozi leto sem preobremenjen/a z ostalimi projekti, zato ne najdem časa za 

medgeneracijsko sodelovanje. 

Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

V skupini si želim več medgeneracijskega sodelovanja. 

Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

V vrtcu imamo prostorsko stisko, zato težko organiziramo srečanje s starejšimi. 

Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

Starejši se srečanj z otroki radi udeležijo.  

Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

Otroci uživajo in so radi v družbi starejših.  

Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

Oddaljenost od doma starejših občanov nam predstavlja oviro za sodelovanje z 

njimi.  

Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

Brez težav najdemo termin za sodelovanje s starejšimi ljudmi.  

Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

Težko najdemo usklajen termin za sodelovanje s starejšimi.  

Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

V medgeneracijskem sodelovanju prihaja do prenosa znanja obeh generacij. 

Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 
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9. Kako doživljate sodelovanje s starejšimi Vi kot vzgojitelj? Obkrožite Vaše stališče ob 

naslednjih trditvah!   

Prijetno mi je, ko se dogovarjamo za sodelovanje s starejšimi ali z domom starejših 

občanov.  

Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

Sodelovanje med vrtcem in starostniki mi vzbuja pozitivna čustva in občutke. 

Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

Neprijetno mi je, ko se moram dogovoriti za sodelovanje s starostniki ali z domom 

starejših občanov. 

Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

Po sodelovanju s starejšimi me obdajajo pozitivna čustva in občutki.  

Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

Po sodelovanju s starejšimi sem zelo utrujena in izmučena. 

Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

Po sodelovanju s starejšimi me obdajajo negativna čustva in občutki.  

Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

Želim si več medgeneracijskega sodelovanja v naši skupini. 

Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

V skupini imamo dovolj organiziranih dejavnosti za medgeneracijsko povezovanje. 

Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

 

10. Kaj bi želeli še dodati ob misli na medgeneracijsko sodelovanje? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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10.2. Anketni vprašank za delovne terapevte  

Sem Erika Smrke, študentka 2. stopnje magistrskega študija Predšolska vzgoja, in pišem 

magistrsko nalogo z naslovom Medgeneracijsko sodelovanje med vrtcem in domom starejših 

občanov. Kot starejši bodo v nadaljnji raziskavi obravnavane vse osebe, ki so starejše od 65 let 

ali pa so že postali babice in dedki, otroci pa vsi predšolski otroci, stari od 1 do 6 let. V 

sodelovanje s starejšimi se vključujejo babice in dedki, stanovalci doma starejših občanov in 

osebe iz vrtčevskega okolja. Prosim, da si vprašanja in trditve natančno preberete in nanje 

iskreno odgovorite. Podatki bodo anonimni in služili le v namen raziskave.  

                                                                 Že vnaprej se Vam zahvaljujem za vaše sodelovanje.  

Starost delovnega terapevta: _____ let 

1. Obkrožite okolje, v katerem deluje vaš dom starejših občanov. 

a) MESTNO OKOLJE (sedež doma starejših v kraju, kjer deluje občina). 

b) NEMESTNO OKOLJE (vsi domovi starejših izven kraja, kjer ima dom starejših 

sedež). 

 

2. Ali v bližini vašega doma starejših občanov deluje vrtec? 

a) DA in tudi sodelujemo z njim. 

b) DA, vendar ne sodelujemo z njim niti z ostalimi vrtci.  

c) NE. 

d) NE, vendar sodelujemo z njim.  

 

3. Kolikokrat letno načrtujete sodelovanje starejših z vrtčevskimi otroki? 

a) 1–2-krat letno 

b) 3–7-krat letno 

c) 7–10-krat letno 

 

4. Kako načrtujete sodelovanje otrok s starejšimi v domu starejših? 

a) V letnem strokovnem planu. 

b) Sproti se dogovarjamo z vrtci in terapevti. 

c) Delno v letnem strokovnem planu, delno sproti z vrtci. 

d) Drugo: _________________________________ 

 

 

5. Kakšne oblike sodelovanja so prisotne pri izvajanju dejavnosti med mlajšo in 

starejšo generacijo (obkrožite lahko več odgovorov, pri c, d in e alineji Vas prosim, 

da dopišete katere)? 

a) OBISK VRTCA 

b) USTVARJALNE DELAVNICE (ples, prepevanje pesmic, izdelovanje okraskov 

…) 

c) OBUJANJE STARIH OBIČAJEV:______________________________(dopišite) 

d) GIBALNE DELAVNICE:_____________________________________ (dopišite) 

e) PRENOS ZNANJA NA MLAJŠO GENERACIJO:_____________________ 

(dopišite) 
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f) RAZISKOVANJE OKOLJA, V KATEREM DELUJE VRTEC 

g) PREDSTAVA ZA STAREJŠE 

h) OBDAROVANJE OB RAZLIČNIH PRAZNIKIH (božič, dan žena, dan mučenikov 

…) 

i) PUSTNO RAJANJE 

j) IGRA Z RAZLIČNIMI IGRAČAMI (dojenčki, kocke…) 

k) DRUGO:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

______ (dopišite) 

 

6. Kje izvajate zgoraj označene dejavnosti? 

a) V vrtcu. 

b) V domu starejših občanov. 

c) V vrtcu in v domu starejših občanov. 

d) Drugo:________________________(dopišite) 

 

7. Kdaj izvajate zgoraj označene dejavnosti? 

a) Dopoldan. 

b) Popoldan. 

c) Dopoldan in popoldan.  

 

8. Kje vidite prednosti in kje slabosti medgeneracijskega sodelovanja z vrtcem? 

Obkrožite Vaše stališče do naslednjih trditev!  

Sodelovanje vrtca s starejšimi je nujno za starejše ljudi. 
Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

Predšolski otroci pozitivno vplivajo na starejše ljudi.  
Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

Načrtovanje za medgeneracijsko sodelovanje mi vzame veliko časa. 
Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

Skozi leto smo preobremenjeni z ostalimi dejavnostmi, zato ne najdemo časa za 

medgeneracijsko sodelovanje z vrtcem. 
Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

V domu starejših si želim več medgeneracijskega sodelovanja z vrtcem. 
Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

V domu starejših imamo prostorsko stisko, zato težko organiziramo srečanje z vrtcem. 
Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

Starejši se srečanj z otroki radi udeležijo.  
Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

Otroci uživajo in so radi v družbi starejših.  
Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

Oddaljenost vrtca od doma starejših in nemobilnost nekaterih stanovalcev nam 

predstavlja oviro za obisk v vrtcu.  
Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

Brez težav najdemo termin za sodelovanje z vrtcem.  
Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

Težko najdemo usklajen termin za sodelovanje z vrtcem.  
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Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

V medgeneracijskem sodelovanju prihaja do prenosa znanja obeh generacij. 
Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

 

9.  Kako doživljate sodelovanje s starejšimi Vi kot delavni terapevt? Obkrožite Vaše 

stališče do naslednjih trditev!   

Sodelovanje med vrtcem in starostniki mi vzbuja pozitivna čustva in občutke. 
Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

Prijetno mi je, ko se dogovarjamo za sodelovanje z vrtcem.  
Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

Neprijetno mi je, ko se dogovarjamo za sodelovanje z vrtcem.  
Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

Po sodelovanju z vrtcem me obdajajo pozitivna čustva in občutki. 
Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

Po sodelovanju z vrtcem sem zelo utrujena in izmučena. 
Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

Po sodelovanju z vrtcem me obdajajo negativna čustva in občutki.  
Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

V domu starejših imamo dovolj organiziranih dejavnosti za medgeneracijsko 

povezovanje.  
Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

Želim si več medgeneracijskega sodelovanja v našem domu starejših. 
Sploh se ne strinjam 1 2  3 4 5  popolnoma se strinjam 

 

10.  Kaj bi želeli še dodati ob misli na medgeneracijsko sodelovanje? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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10.3. Intervju s predšolskimi otroki 

1. Ali rad vidiš, da v vrtec pridejo starejši, si vesel, ko pridejo babice in dedki?  

»Vsi otroci kimajo in dvigujejo roke, da jim je všeč.« 

Zakaj? 

»Ker vedno nekaj izdelujemo.« 

»Ker jih ne vidim velikokrat.« 

»Ker jih imamo radi.« 

»Ker nas pridejo obiskat v vrtec.« 

»Ker se z njimi igramo.« 

»Ker jih imam zelo rada.« 

»Ker me velikokrat tudi čuvajo.« 

2. Ali so ti všeč delavnice s starejšimi?  

»Ja, všeč so nam. Vsi prikimavajo, da so jim všeč delavnice s starejšimi.« 

3. Kaj pa se spomnite iz delavnic s starejšimi? Kaj ste delali ali izdelovali? 

»Izdelovali smo butarice iz zelenja.« 

»Po izdelovanju butaric smo imeli tudi čajanko, z dedkom sva pila čaj in jedla piškote.« 

»Imeli smo tudi venčke, tiste s svečkami, in smo jih potem lahko vzeli domov. « 

»Z babicami smo se tudi igrali z vrtčevskimi igračami. Sem ji lahko pokazala, kaj imamo tukaj 

za igrati.« 

»Spomnim se, da smo enkrat tudi izdelovali snežake in snežinke, ki smo jih nato obesili po naši 

igralnici.« 

»Tudi rišemo z babicami in dedki.« 

»Babi in dedi mi pomagata zavezati pentlji in narediti butarico, ki jo nesemo potem v cerkev.« 

Ali ste že bili v domu starejših občanov?  

»Ja, smo bili. Mislim, da pred novoletnimi prazniki.«  

4. Kaj ste delali?  

»V domu smo peli in vsakega obdarili.« 

»Naredili smo jim svečnike in angelčke.« 

»Delili smo tudi objeme, tako da je otrok lahko objel koga v domu.« 

5. Kako ste se imeli? 

»Dober, super in še kdaj bi lahko šli. Bonbone so nam dali. Bili so nas zelo veseli.« 

6. Ali bi si želeli, da bi šli lahko večkrat na obisk v dom starejših občanov in bi vas obiskali 

stari starši?  
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Večina otrok kima, da si želi več sodelovanja s starimi starši in starostniki, ostali še dodajo:  

»Ja, to bi bilo res super.« 

»Tudi jaz si želim, da bi babice večkrat prišle.« 

»Radi imamo svoje babice in dedke.« 
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10.4. Intervju s starostniki doma starejših občanov  

OSEBA 1: 

Ali se radi udeležite srečanj s predšolskimi otroki? Zakaj? 

»Rada, zato ker so luštni tamali. Tudi zato, ker kaj nastopajo, deklamirajo in se z nami 

pogovarjajo.« 

Koliko takih srečanj imate v domu starejših občanov?  

»Vsak mesec vsaj eno ali pa tudi več.« 

Ali bi si želeli več takih srečanj? Zakaj?  

»Imamo dovolj srečanj.« 

Katera srečanja so vam ostala v spominu in zakaj? 

»Nastopi otrok, ko so plesali, in igre z njimi.«  

 

OSEBA 2:  

Ali se radi udeležite srečanj s predšolskimi otroki? Zakaj? 

»Ja, rada imam srečanja, zato ker so otroci luštni, prijetni in simpatični.« 

Koliko takih srečanj imate v domu starejših občanov?  

»Veliko takih srečanj imamo. Predvsem glasbenih in športnih.« 

Ali bi si želeli več takih srečanj? Zakaj?  

»Jih imamo dovolj.« 

Katera srečanja so vam ostala v spominu in zakaj? 

»Plesne vaje z otroki, petje in vsa njihova srečanja.« 

 

OSEBA 3:  

Ali se radi udeležite srečanj s predšolskimi otroki? Zakaj? 

»Ja, zato ker so zanimivi otroci.« 

Koliko takih srečanj imate v domu starejših občanov?  

»Dovolj.« 

Katera srečanja so vam ostala v spominu in zakaj? 

»Plesanje in petje, nastopanju punc.« 

 

OSEBA 4:  

Ali se radi udeležite srečanj s predšolskimi otroki? Zakaj? 

»Da, ker je zelo lepo.« 
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Koliko takih srečanj imate v domu starejših občanov?  

»Približno 5 v štirih mesecih, odkar sem tukaj.« 

Ali bi si želeli več takih srečanj? Zakaj?  

»Mislim, da je to dovolj.« 

Katera srečanja so vam ostala v spominu in zakaj? 

»Spomnim se prav najmlajših, tistih, ki so komaj shodili. So pa telovadili, plesali in peli.« 

 

OSEBA 5:  

Ali se radi udeležite srečanj s predšolskimi otroki? Zakaj? 

»Rada vidim otroke, ker so mi zelo všeč. Otroci so res luštni.« 

Koliko takih srečanj imate v domu starejših občanov?  

»Nimamo dostikrat, ene trikrat v mesecu. Včasih notri pridejo, včasih so zunaj, včasih jih 

spremljam od zunaj.« 

Ali bi si želeli več takih srečanj? Zakaj?  

»Dovolj jih je in zelo rada jih spremljam.« 

Katera srečanja so vam ostala v spominu in zakaj? 

»Enkrat so imeli ples za rast pšenice. Veste, prvič so prav kazali, kako so posadili seme, kako 

je rastlo in na koncu tudi kako so dobili moko in iz nje kruh. In to vse so zaplesali. Res so bili 

neverjetni.«   

 

OSEBA 6:  

Ali se radi udeležite srečanj s predšolskimi otroki? Zakaj? 

»Ja, zelo rada, otročke imam res zelo rada.« 

Koliko takih srečanj imate v domu starejših občanov?  

»Kar ne znam natančno povedati, precej dosti. Prihajajo pevci iz grosupeljskih vrtcev. Pridejo 

in so prav luštni.« 

Ali bi si želeli več takih srečanj? Zakaj?  

»Ja, mislim, da jih je dovolj. Zelo rada se udeležim srečanj predšolskih otrok kot pa starejših. 

In veste, kako dobro jih vse to naučijo.«  

Katera srečanja so vam ostala v spominu in zakaj? 

»Ja, jaz ne vem, kako bi rekla. Bili so otroci, ki so nas obdarili. Bilo je pa veliko vrtcev in so 

mi bili res zelo všeč.« 
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OSEBA 7:  

Ali se radi udeležite srečanj s predšolskimi otroki? Zakaj? 

»Radi, to so tako luštni, veselje jih je gledati. Včasih nismo imeli teh možnosti.« 

Koliko takih srečanj imate v domu starejših občanov?  

»Pa imamo kar precej.« 

Ali bi si želeli več takih srečanj? Zakaj?  

»Veliko imamo srečanj. Človeka to gor drži, veselje je potem.« 

Katera srečanja so vam ostala v spominu in zakaj? 

»Ko so bili tisti najmlajši in so plesali in nastopali. Vsi zelo dobro nastopajo. Vzgojiteljice jih 

res vse naučijo, dobre so.« 

 

OSEBA 8:  

Ali se radi udeležite srečanj s predšolskimi otroki? Zakaj? 

»Zelo navdušena sem nad srečanji z otroki. Enkrat smo bili celo na obisku. In zelo lepo so nas 

sprejeli.« 

Koliko takih srečanj imate v domu starejših občanov?  

»Ja, ne vem točno, pridejo velikokrat, ko so prireditve.«  

Ali bi si želeli več takih srečanj? Zakaj?  

»Dovolj jih je, ker imamo tudi druga srečanja.« 

Katera srečanja so vam ostala v spominu in zakaj? 

»Tisto, k smo bili pri njih, zato ker so se zelo potrudili, plesali, peli in nas res lepo pogostili. 

Res smo se imeli lepo.«  

 

OSEBA 9:  

Ali se radi udeležite srečanj s predšolskimi otroki? Zakaj? 

»Rada, prej sem se jih udeležila in tudi veliko otrok premirkala.« 

Koliko takih srečanj imate v domu starejših občanov?  

»Veliko, vendar se jih velikokrat nisem udeležila zaradi bolezni.« 

Katera srečanja so vam ostala v spominu in zakaj? 

»Ko so prišli iz vrtca in so nas obdarovali po sobah. Mislim, da je bilo v času decembrskih 

praznikov. Prepevali in plesali so tudi.«  

 

OSEBA 10 (najstarejša oseba, stara čez 90 let):  



80 

 

Ali se radi udeležite srečanj s predšolskimi otroki? Zakaj? 

»Da, rada, veste, sem delala tri leta v vrtcu. Varuhinja sem bila. Starejše nas otroci zelo 

razveselijo, saj imamo mi že pravnuke. Otroci nam kar dajo zagon in res moč za naprej. Kar 

malo nas pomladijo in dobro je biti malo mladosten. Otroci imajo to radi.«  

Koliko takih srečanj imate v domu starejših občanov?  

»Da, veliko je otrok in prav je tako.« 

Ali bi si želeli več takih srečanj? Zakaj?  

»Dovolj jih je in res je luštno, veselje je, ker tako lepo poslušajo, nastopajo …« 

Katera srečanja so vam ostala v spominu in zakaj? 

»Veste kaj, kakšne igrice, pravljice sem jim pripovedovala in sem se jih sama spomnila. Otroci 

so zelo radi poslušali. Tako se spomniš za nazaj in zelo rada vidim, kako mladina napreduje. 

Zelo rada jih imam. Veste, morate vedeti, da imate res težak poklic, ampak tudi najlepšega. To 

je res lepo, kar delate, res imate lep poklic.« 

 


