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POVZETEK 
 

Področje posredovanja vrednot mlajšim generacijam je upravičeno deležno vedno več 

pozornosti v raziskovalnem svetu. Vrednote oz. posredovanje vrednot je namreč relativno 

široko zasnovan pojem, podvržen subjektivnim teorijam in lastni interpretaciji strokovnih 

delavcev. Na podlagi številnih raziskav se pojavlja potreba po jasnem, strokovnem izrazoslovju 

in metodiki, ki bi pedagoškim delavcem omogočila kvalitetnejše načrtovanje in izvajanje 

pedagoške prakse. S tem bi se zmanjšali nesluteni učinki prikritega kurikuluma, ki s svojimi 

dejavniki pomembno vpliva na posredovanje vrednot, hkrati pa bi področje posredovanja 

vrednot dvignili na bolj eksplicitno in ozaveščeno raven. 

V teoretičnem delu diplomskega dela sem predstavila področje oblikovanja in posredovanja 

vrednot, vlogo družine in vrtca v tem procesu ter poiskala učinkovite pristope in metode 

poučevanja vrednot. V empiričnem delu sem raziskala, v kolikšni meri se vzgojitelji zavedajo 

pomena skritega kurikuluma pri posredovanju vrednot, kako kompetentne se počutijo za 

posredovanje vrednot, kakšna so njihova stališča o pomembnosti vzgoje za vrednote ter katero 

jezikovno izrazje pri tem uporabljajo. Primerjala sem tudi odnos do vrednot med vzgojitelji in 

pomočniki vzgojitelja ter starši. Podatke sem pridobila z anketnim vprašalnikom, v katerem je 

skupno sodelovalo 313 ljudi, in z 8 individualnimi intervjuji z vzgojiteljicami. 

Rezultati kažejo, da imajo vrednote v vrtcu velik pomen in da se vzgojitelji večinoma čutijo 

kompetentne za posredovanje vrednot, vendar nekateri čutijo pomanjkanje znanja na 

jezikovnem področju oz. kako vrednote korektno ubesediti in strokovne opore. Zavedajo se 

pomena skritega kurikuluma, ki ga izpostavljajo kot glavni način posredovanja vrednot, a se 

mu pridružujejo tudi drugi načini, kot so posvečeni tematski sklopi, izbrana literatura, igra 

vlog, pogovor in socialne igre. Ti rezultati so primerljivi z izidi drugih raziskav, ki prav tako 

opozarjajo na ključen pomen, ki ga ima področje posredovanja vrednot na oblikovanje 

kolektivne družbene identitete, znanje o globalnem razvoju, kritično mišljenje, socialne veščine 

in osebnostni razvoj. Izpostavim tudi določene primankljaje področja, ki bi jih bilo vredno 

izboljšati, in sicer pomanjkanje strokovnega znanja, jezika in metod. 

Ključne besede: vrednote, posredovanje vrednot, prikriti kurikulum, vloga vzgojitelja, pristopi 

poučevanja vrednot 



 

 



 

ABSTRACT 
 

The field of value transfer onto younger generations is justifiably getting increasingly more 

attention in research. Values and value transfer is a relatively broad term and subject to 

subjective theories and individual interpretation of professionals. Based on numerous research 

there is a need for clear and professional terminology and methodology, which would enable 

teachers better planning and execution of teaching. With this we would diminish the effects of 

hidden curriculum that have a substantial influence on value transfer, while at the same time 

raising the field of transferring values to a more expicit and conscientious level. 

The purpuse of this thesis in its theoretical part is to explore the field of forming and transferring 

values, presenting the value of family and pre-school education in this process and finding 

efficient approaches and methods in teaching values. In the empirical part we explore to which 

extend teachers are aware of the importance of the hidden curriculum in value transfer, how 

competent they feel for teaching values, what their views are on the importance of teaching 

values and what type of language they use. I also compared the attitude towards values among 

teachers and assistant teachers and others. I acquired data through a survey questionnaire that 

included 313 participants and through 8 interviews with teachers. 

Results show that values play an important role in pre-school education and that teachers for the 

most part feel competent in working in this area, although some expess a lack of knowledge in 

language and professional foundations. Teachers are aware of the meaning of hidden curriculum, 

which they point out as the main device for transferring values, although complemented by other 

methods, such as selected activities, literature, role play, conversing and social play. These 

results are comparable with past research that also warns of the importance of value transfer on 

forming collective social identity, understanding of global development, critical thinking, social 

skills and personal development. I also emphasize certain shortcomings that should be addressed, 

such as lack of expert knowledge, language and methods. 

Keywords: values, value transfer, hidden curriculum, role of teachers, teaching methodology 
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1 UVOD 

 

 
V znanstvenem diskurzu je moč zaslediti vedno več zanimanja za ustrezne načine poučevanja in 

posredovanja vrednot mlajšim generacijam. Ta veja pedagogike se osredotoča na procese, s 

katerimi otroci pridobivajo znanja in izkušnje na področju morale, empatije, etike, osebnosti, 

kritičnega mišljenja in delovanja. V literaturi najdemo več pristopov k poučevanju vrednot, v 

grobem pa jih lahko delimo na dva osrednja. Tradicionalni način izpostavlja odraslega kot 

oblikovalca osebnosti z nagradami in kaznimi, opomini in neposrednimi razlagami (Durkheim, 

1961). Progresiven pristop poudarja aktivno udeleženost otroka v vzgojnem procesu in 

poučevanju, ki temelji na strokovnem znanju (Little, 2013). Pomembne so vsakdanje interakcije, 

v katerih se odrasli in otroci učijo komunicirati z vrednotami in o vrednotah (Thornberg, 2008). 

Poleg omenjenih pristopov so se oblikovali tudi številni drugi: liberalni, kritični, 

konstruktivistični, postmoderni in različne kombinacije naštetih metod. Pri vseh je mogoče 

zaslediti pomembnost načrtovanega in skritega kurikuluma pri poučevanju etike, morale in 

vrednot. 

Kljub obilici teorije se še vedno pojavlja potreba po problikavanju oz. nadgradnji obstoječe 

metodike, kar bi lahko odprlo vrata bolj eksplicitnemu, zavestnemu in elaborativnemu načinu 

pedagoškega dela (Thornberg, 2016). A.-M. Puroila in sod. (2016) so na podlagi raziskave, ki je 

vključevala skandinavske vzgojitelje, odkrile, da se pojem »vrednote« v praksi redko uporablja. 

Strokovni delavci so imeli težave z verbalizacijo in identificiranjem vrednot na konceptualni 

ravni, kar kaže na ujetost področja v implicitni obliki izvajanja pedagoške prakse. Vzgojitelji so 

imeli težave z diskusijo, refleksijo, konceptualizacijo in razumevanjem vrednot. Na pomanjkanje 

strokovnega metajezika sta opozorila tudi Thornberg (2008, 2013) in E. Oguz (2013). Brez 

ustreznega jezika oz. pedagoškega govora je otrokom težko obrazložiti kompleksne moralne 

odločitve, ki jih vzgojitelji sprejemajo v vsakodnevni praksi, ali jih spodbujati k utemeljevanju 

lastnega mišljenja (Shapira - Lishchinsky, 2011; Sockett in LePage, 2002). 

Poleg jezika, metod in oblik dela ima na posredovanje vrednot nesluten učinek tudi skriti 

kurikulum. Med njegove dejavnike štejemo pravila, rutino, organizacijo igralnice, osebnost 

vzgojitelja, materiale, norme, vzgojni stil, emocionalno klimo v prostoru, učiteljevo izvajanje 

avtoritete, uporaba jezika, rituale itn. (Kroflič, 1997a). Veliko prikritega kurikuluma vzgojitelji 

izvajajo na nezavedni ravni, vzroke za njegov nastanek pa je Kroflič (2005) našel v
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slabem načrtovanju in vdoru ideloških elementov, kar razumemo predvsem kot implicitno učenje 

pravil, norm, vrednot in nagnjenj. Prepoznavanje elementov skritega kurikuluma, njegovih 

razsežnosti in posledic bi lahko znatno izboljšalo vzgojno-izobraževalni proces in medsebojne 

odnose, med drugim tudi na področju posredovanja vrednot. 

V teoretičnem delu diplomskega dela na kratko opredelim pojem vrednote, opišem proces in 

pomen oblikovanja vrednot pri posamezniku ter kakšno vlogo pri tem odigra posredovanje 

vrednot znotraj vzgojno-izobraževalnega sistema. Predstavim pravnoformalne temelje, na kateri 

temelji posredovanje vrednot v Sloveniji, in opišem vlogo, ki jo ima znotraj tega prikriti 

kurikulum. V nadaljevanju se osredotočim na vlogo družine in vrtca v procesu posredovanja 

vrednot ter na problem pomanjkanja profesionalizma, s katerim se soočamo. Teoretični del 

zaključim z novejšimi metodami, ki so se izkazale za učinkovite pri posredovanju vrednot. 

V empiričnem delu diplomskega dela predstavim raziskovalna vprašanja, cilje in rezultate 

raziskave, katere namen je bil ugotoviti, ali se zdi vzgojiteljem posredovanje vrednot pomembno 

in katere vrednote bi izpostavili kot najpomembnejše; kakšen jezikovni kod in metode 

uporabljajo vzgojitelji pri svojem posredovanju vrednot; ali se počutijo usposobljene za 

posredovanje vrednot; ter kakšen vpliv pripisujejo skritemu kurikulumu. Glavno sredstvo za 

pridobivanje podatkov predstavlja anketa, izvedena med strokovnimi delavci Vrtca Vrhnika in 

starši, ki imajo v omenjeni vrtec vpisanega vsaj enega otroka. Za natančnejšo analizo 

pridobljenih podatkov sem opravila intervju z naključno izbranimi vzgojiteljicami Vrtca 

Vrhnika, kar mi je ponudilo jasnejši vpogled v rezultate raziskave. 

Diplomsko delo sklenem z analizo anket, ki jih povežem z individualnimi intervjuji vzgojiteljic 

in zapišem končne sklepe. Predstavim predloge za izboljšanje obstoječe problematike in 

smernice za nadaljnje raziskovanje. 
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2 KAJ SO VREDNOTE 

 

Pojem vrednote je v znanstvenem svetu postal bolj oprijemljiv šele v 20. stoletju, ko je namesto 

filozofskega vprašanja postal predmet sistematičnega proučevanja v psihologiji, sociologiji in 

drugih družbenih znanostih. Definicije pojma vrednota so odvisne od tega, ali poudarjamo 

človeški um in akcijo, posameznika ali družbo, specifičen kontekst ali univerzalnost vrednot 

(Puroila, 2016). Posledično je v literaturi mogoče zaslediti veliko različnih interpretacij vrednot, 

med katerimi bom izpostavila razlage najvidnejših strokovnjakov s tega področja. 

Rokeach (1973) pravi, da so vrednote neločljivo povezane s kulturo in kolektivno predstavo o 

zaželenem stanju. So dolgotrajna prepričanja o načinu delovanja ali stanju bivanja, ki je iz 

osebnega ali družbenega stališča boljši od drugih. Schwartz (1992, 2012) vrednote opredeljuje 

kot zaželene cilje, ki motivirajo vedenje človeka in so tako temelj, na podlagi katerega 

sprejemamo odločitve o dejanjih, ljudeh in dogodkih, o tem, kaj je prav in kaj narobe, kaj je 

vredno našega truda in čemu se je bolje izogniti. Inglehart (1997) piše, da je kultura sistem 

osebnih drž, vrednot in znanja, ki si jih posamezniki v družbi delijo ter prenašajo iz generacije v 

generacijo. 

Musek (2003) povzema, da so vrednote izraz samega jedra človeštva in človeških kultur. So naša 

življenjska vodila in posledično bistvo vsega, kar določena kultura ceni. Predstavljajo družbene 

norme, cilje, motivacijsko in usmerjevalno sredstvo. V primerjavi z drugimi psihosocialnimi 

prvinami so relativno stabilne in dolgotrajne, zato so eden od najboljših identifikacijskih znakov 

družbe. Bistvenim spremembam vrednot sledi bistvena sprememba kulture in obratno. Na ravni 

posameznika jih Musek definira kot posplošena in relativno  trajna pojmovanja o ciljih in 

pojavih, ki jih visoko cenimo, ter kot življenjska vodila, ki oblikujejo naše interese in vedenje. 

Predstavljajo posebno vrsto motivacijskih ciljev, ki so zelo posplošeni in visoko cenjeni hkrati. 

Schwartz in Bilsky (1987) sta učinkovito poiskala pet elementov, ki so skupni večini definicij 

vrednot, in zapisala, da so vrednote (a) pojmovanja ali prepričanja (b) o zaželenih končnih 

stanjih ali vedenjih, (c) ki presegajo specifične situacije, (č) usmerjajo izbiro ali oceno vedenja 

ali dogodkov ter (d) so urejena glede na relativno pomembnost. 
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2.1 OBLIKOVANJE VREDNOT 
 

Kompleksna osebnost ljudi se oblikuje na podlagi biološke podlage (genetski in evolucijski 

dejavniki), socialno-kulturnega okolja in samodejavnosti človeka. Vrednotni sistem se oblikuje 

med socializacijskim procesom in se gradi preko vsega, kar človek sliši, doživi in interpretira 

skozi prizmo družbe in kulture. Ker vrednote posegajo na področje motivacije, čustev in 

kognicije, je njihov natančen izvor neznan. Številni avtorji menijo, da se človek ne rodi z 

vrednotami, pač pa jih usvaja skozi življenje. Musek (1993) tem tezam do neke mere nasprotuje 

oz. dodaja, da osnovne implicitne vrednotne kategorije obstajajo že v predšolskem obodbju, še 

več, osnovna hierarhija vrednot, ki na primer postavlja duhovne vrednote pred hedonske, naj bi 

bila človeku prirojena. Bloom (2013) v svojem delu izpostavlja novejšo raziskavo, v kateri so se 

dojenčki odločali med lutkami z izrazito »dobro« in »slabo« osebnostjo, ter v 80% izbrali 

prijazno lutko, kar bi lahko potrdilo teorijo, da se z nekaj osnovnimi moralnimi načeli že rodimo. 

Čeprav se mnenja glede izvira vrednot delijo, je jasno, da imajo kritično vlogo pri oblikovanju 

vrednot življenje, okolje in individualni razvoj posameznika. 

 

Sociolog Masey (2011) loči 3 obdobja oblikovanja vrednot: 

 
1. Obdobje vtisa (angl. imprint period) 

 
Do sedmega leta otroci kot gobe vsrkavajo vse, kar jih obkroža in s čimer pridejo v stik, ne glede 

na vrednost, resničnost ali uporabnost. Zmeda in slepo verovanje, ki izvira iz te dobe, lahko 

kasneje vodi v travmo ali druge globoko zakoreninjene probleme. Kritično v tem obodbju je, da 

se naučimo razlikovati med dobrim in slabim, pravilnim in napačnim. 

2. Obdobje posnemanja (angl. modeling period) 

 
Med 8. in 13. letom je značilno oponašanje ljudi, zlasti staršev in drugih bližnjih. Njihov vrednot 

ne sprejemamo več slepo, pač pa jih preizkušamo in ocenjujemo. Pomembno vlogo v tem 

obdobju odigrajo tudi učitelji in vera. 

3. Obdobje socializacije (angl. socialization period) 

 
Med 13. in 21. letom na nas močno vplivajo sovrstniki. Ko razvijamo našo individualno 

osebnost, ki se morda razlikuje od idealov zgodnjega otroštva, iščemo sebi podobne ljudi in 

ideje. Prepoznaven vpliv v tem obdobju imajo tudi mediji, še posebej, če je tematika blizu lastni 

starostni skupini. 
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Tako kot prej omenjeni avtorji tudi Masey (prav tam) meni, da se rodimo amoralni, z nagonom 

po brezkompromisnem doseganju lastnih ciljev. Večina ljudi v svojem življenju doseže 

konvencionalne vrednote, ki se jih naučimo od svojih staršev, učiteljev in sovrstnikov. Te 

vrednote in merila nam omogočajo relativno harmonično sobivanje znotraj družbe, a so hkrati 

šibka po naravi, saj jim sledimo le, dokler ustrezajo tudi našim potrebam oz. jih kršimo, če zato 

nihče ne izve. Nekateri dosežejo stopnjo močnih načel, ko so vrednote resnično integrirane v nas 

in delujejo na podzavestni ravni. Takšni posamezniki ne bodo podlegli skušnjavam in bodo za 

lastne vrednote in ideale žrtvovali tudi sami sebe. 

Za to diplomsko delo je ključno tako imenovano obdobje vtisa. Musek (1993) to obdobje 

označuje kot prvo predstopnjo v razvoju vrednot, znotraj katere otrok loči med lepim in grdim, 

dobrim in slabim, prijetnim in neprijetnim. Ker so na podlagi napisanega otroci že sposobni 

prepoznavanja določenih vrednot in razmišljati v etičnem kontekstu, bi se morala vzgoja vrednot 

začeti prav v tem obdobju. Vzgojitelji in učitelji otrokom predstavljajo močan vzor in so 

odgovorni za oblikovanje okolja, v katerem lahko otrok konstruktivno raziskuje moralne dileme. 

2.2 POMEN VREDNOT 

V zadnjih desetletjih se je začelo močneje opozarjati na pomembnost integracije vrednot v 

življenje in delovanje posameznika. Ob ekonomskem napredku in razvoju zadnjih desetih let se 

je namreč povišala stopnja negativnih dejavnikov, kot so kriminal, nasilje in psihološke težave. 

Musek (1993) je prepričan, da bi lahko negativne vplive teh pojavov izboljšali, če bi ljudje v 

svojem obnašanju ravnali v skladu z vrednotami. Kljub velikem intelektualnem napredku 

človeštva nismo razvili enakovrednih strategij na področju moralnega znanja. Ključna vrzel se 

zato pojavlja med sposobnostjo moralnega presojanja in dejanskega moralnega ravnanja. Ob 

obilici moralnega znanja, naukov in vrednot smo pogosto šibki pri udejanjanju vedenja, ki bi se 

ujemalo z našimi vrednotami. Avtor vidi eno največjih nalog bodočega človeka v razvoju 

moralnega vedenja v skladnosti z našimi vrednotami in opozarja na dejavnike, ki na to vplivajo. 

Najbolj prvinska ovira vrednotam so naše temeljne potrebe, saj se bomo za ceno preživetja 

odpovedali marsikateremu idealu ali cilju. Potrebe nas usmerjajo k bolj instantnemu 

zadovoljstvu in potešitvi, medtem ko vrednote vodijo k bolj posrednim in oddaljenim ciljem. Kar 

lahko v konfliktu med potrebami in vrednotami prevesi v korist slednjim, je želja po samozavesti 

in dobri samopodobi, ki jo uresniči realizacija vrednot. Druga protiutež potrebam je 

odobravanje okolice, kar ponovno vodi k dobri samopodobi. Pogosto se znajdemo tudi v 

konfliktu med dvema vrednotama oz. v konfliktu med vrednoto, ki jo izražamo besedno, in 

vrednoto, ki jo izražamo vedenjsko. V predšolskem obdobju je to še posebej pomembno, saj je 
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dejanski vedenjski zgled staršev ali vzgojitelja pogosto nasproten od vrednot, ki jih izraža 

verbalno, s tem pa se prepad med vrednotnim mišljenjem in ravnanjem le še veča. Na vedenjsko 

izražanje vrednot vpliva tudi prejšnje obnašanje, saj raziskave kažejo, da se v situacijah 

najpogosteje odzovemo tako, kot smo se odzvali v prejšnjih podobnih primerih, te vzorce pa je 

težko premagati. Nazadnje avtor izpostavi vpliv samorefleksije, ki lahko spremeni prvotne 

vrednote, a pogosto le na mentalni ravni. Spremenijo se naša mnenja in stališča, ne pa tudi samo 

vedenje. Naštete ovire nam pogosto preprečijo, da bi ravnali v skladu z našimi vrednotami, 

načeli in ideali. 

Odstavek je za pedagoške delavce pomemben iz več vidikov. Prvič, poudari pomen vzgoje 

samozavestnega in kritično razmišljujočega posameznika z dobro samopodobo, ki bo razmišljal 

trajno in skupnostno. Drugič, osvetljuje, kako pomembno je, da smo otrokom vedenjski vzor in 

ne le ustni prenašalci vrednot ter jim tako pokažemo, kako dejansko živeti svoje vrednote. To 

lahko dosežemo z vzgojo človeka, ki lako svoje bivanje in življenje smiselno izpolni. Tak 

posameznik ne bo nujno živel v skladu z širšimi kulturno-socialnimi normativi vrednot, a bo 

poleg reprodukcije in ohranjanja družbe prispeval tudi k njenemu napredku (Musek, 1993). 

V kasnejši raziskavi Musek (2003) raziskuje pomembnost integracije vrednot v naš vzgojno- 

izobraževalni sistem. Slovenski strokovnjaki so na podalgi rezultatov ocenili, da so vrednote 

ključni del pedagoške prakse, da je oblikovanje vrednot eden najpomembnejših ciljev vzgoje in 

izobraževanja ter da so (bile dotlej) premalo integrirane v vzgojno-izobraževalni proces. 
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3 VREDNOTE V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM SISTEMU 

 
Družba ali kultura brez značilnega sistema vrednot ne obstaja, saj je ravno ta odgovoren za njeno 

ohranjanje, reprodukcijo in napredek. Po eni strani vrednotni sistem usmerja družbene in 

kulturne dejavnike (starše, šolo, vrtce ...) tako, da ti pri posamezniku oblikujejo podobne 

vrednotne sisteme. Po drugi strani pa družba usmerja vrednote posameznikov v njihovem 

ravnanju in medsebojnih odnosih, da so skladni temeljnim vrednotam skupnosti ter se prenašajo 

iz generacije v generacijo. Vzgojno-izobraževalni sistem je velik del tega odnosnega dogajanja 

med družbo in posameznikom, saj so ravno vrednote podlaga za procese socializacije, vzgoje in 

izobraževanja (Musek, 2003). Celotnemu procesu je nemogoče določiti začetek ali konec, saj so 

vsi dejavniki med seboj tesno povezani. Na posameznikov vrednotni sistem pomembno vpliva 

družba, prvi pa kasneje s svojim izoblikovanim vrednotnim sistemom vpliva na družbo. 

 

Posredovanje vrednot je seznanjanje otrok z etičnimi vsebinami in hkrati razvoj duha (Kroflič, 

1997b). Je del pedagoške prakse, ki učencem posreduje moralne in politične vrednote, vključno z 

normami, dispozicijami in spretnostmi, ki so v njih zakoreninjene (Thornberg, 2008). 

Izobraževalni cilji, abstraktni ali konkretni, vedno potrjujejo tudi vrednote. Posredovanje vrednot 

na splošno obsega vse, kar vpliva na otrokovo presojanje in vedenje. Manifestira se v praktično 

vsem – pravilih, dogodkih, socialnih odnosih, tradicijah in okolju v katerem otrok biva. Najprej 

se vrednote pridobivajo v neposredni obliki, z ukazi, dovoljenji, prepovedmi in imiatacijami 

pomembnih vzornikov. Z odraščanjem se ozaveščanje oz. ponotranjenje vrednot veča, s tem pa 

narašča tudi pomembnost diskusije in analize lastnih vrednot. Naloga vzgojitelja oz. učitelja je, 

da ustvari okolje, v katerem lahko otrok raziskuje, oblikuje, sprašuje in se razvija na vrednotnem 

področju. Viesson in Kuurme (v Ülavere in Veisson, 2015) trdita, da mora taka vzgoja temeljiti 

na bogatih izkušnjah, ki so ustvarjene tako, da otroka prepričajo v dobrino neke vrednote. 

Osnovni cilj posredovanja vrednot je oblikovanje notranjega sistema, ki človeku omogoča 

zadovoljivo življenje znotraj upešno delujoče družbe. Vsaka aktivnost, ki jo nudimo otroku v ta 

namen, je pomembna. 
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4  PRAVNOFORMALNI TEMELJI POSREDOVANJA VREDNOT V 

SLOVENIJI 

Skrb za kakovostno vzgojo in izobraževanje v Sloveniji je izražena v dokumentih: Konvencija o 

otrokovih pravicah (1989), Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011, v 

nadaljevanju Bela knjiga), Zakon o vrtcih (2005) in Kurikulum za vrtce (1999). V omenjenih 

dokumentih je pojem vrednote eksplicitno največkrat omenjen v Beli knjigi, v preostalih dveh pa 

ga je možno prepoznati predvsem v implicitni obliki. 

 

Potreba bo bolj eksplicitnem izražanju vrednot se tako ne kaže le pri vzgojiteljih kot 

posameznikih, ampak tudi v strokovni literaturi, na katere se njihovo delo opira. Glede na 

raziskave (Thornberg, 2016), je eden glavnih problemov pri posredovanju vzgoje pomanjkanje 

strokovnega jezika in znanja, ki bi ga uporabljali v konkretnih vsakdanjih situacijah pri delu z 

otroki. Morda bi bile lahko ravno bolj eksplicitno zastopane vrednote, še posebej v Kurikulumu 

za vrtce, pomembno izhodišče h kakovostnejšem posredovanju vrednot. 

 
4.1 BELA KNJIGA (2011) 

Bela knjiga med splošnimi načeli navaja, da izhajajo temeljne vrednote vzgoje in izobraževanja 

v Republiki Sloveniji iz skupne evropske dedšiščine političnih, kulturnih in moralnih vrednot, ki 

so jim skupne človekove pravice in dolžnosti ter načela pluralne demokracije, strpnosti, 

solidarnosti in pravne države (Krek idr., str. 13–15). Ker v sodobnih pluralnih družbah obstaja 

več vrednotnih sistemov, je na področju vzgoje in izobraževanja pomembno, da se vzpostavi 

temelj vrednot, ki so splošno sprejete in tako skupne vsem državljanom ne glede na njihove 

vrednotne preference in prepričanja. Izpostavlja vrednote, kot so strpnost, solidarnost, 

pravičnost, pravna drža, pluralna demokracija in kakovosten izobraževalni sistem, ter jih označi 

za legitimno nesporne. Koncept znanja je temelj, ki nam jo nudi splošno izobrazba, kot jo 

zagotavljajo tudi vrtcu, to znanje pa vključuje tudi vrednote, prepričanja in zmožnosti ravnanj. V 

nadaljevanju je spet poudarjen pomen vrednot, ki so državi skupne, ki nikogar ne privilegirajo ali 

izključujejo in ki stremijo k vzgoji avtonomega, samostojnega in odgovornega posameznika. 

Temeljne vrednote predstavljajo človekove pravice in z njimi ustrezne dolžnosti, ki jih zajema 

Ustava RS in mednarodni dokumenti. Te vrednote so med seboj povezane, njihova pomembnost 

pa se je potrdila tekom časa, zato ima njihov status za državo formalni pomen. Združujejo 

najboljše, kar so proizvedli različnim oralni in vrednotni sistemi, med drugim tudi vrednote, kot 

so: »ne kradi«, »ne laži«, strpnost, pomoč ljudem v stiski, nediskriminacij, inkluzija itn. Poleg 

tega izpostavlja pomen posredovanja vrednot, ki ne temelji na diskriminaciji med spoloma oz. 



9 

 

 

spodbuja enako vzgojno-izobraževalno izkušnjo tako deklicam kot dečkom. Z mislijo na 

trajnostni razvoj navaja vrednote, kot so strpnost, sodelovanje, spoštovanje in samozavest, kar je 

potrebno v povezavi z trajnostjo eksplicitno in smiselno razvijati. Pomembnost pridobivanja 

vrednot je utemeljena s potrebo po tem, da otrok ustvari okvirje za spoznavanje, vrednotenje, 

kritično reflektiranje in spreminjanje sodobne realnosti (Krek idr., str. 18–50). 

 
4.2 ZAKON O VRTCIH (2005) 

V Zakonu o vrtcih se vrednot neposredno ne omenja, prepoznamo pa jih lahko predvsem v 

načelih in ciljih predšolske vzgoje. Načela navajajo pojme, ki bi se jih lahko interpretiralo tudi 

kot vrednote: demokratičnost, pluralizem, avtonomija, strokovnost, odgovornost, enakovrednost, 

drugačnost in ravnotežje med telesnim in duševnim razvojem. Tudi cilji navajajo podobne 

pojme: razumevanje, sprejemanje, sodelovanje, spoštovanje različnosti, domišljija in 

samostojnost (2005, str. 1). 

 
4.3 KURIKULUM ZA VRTCE (1999) 

Slovenski kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki je strokovna podlaga za slovenske 

javne in nekatere zasebne vrtce. Predlaga širok nabor tem in aktivnosti, ki jih lahko uporabijo 

vzgojitelji, vendar ni obvezujoč ter dopušča veliko mero svobode pri izvajanju vzgojno- 

izobraževalnega dela vzgojiteljev. Kurikulum besede »vrednota« ne omenja eksplicitno, vendar 

je posredno mogoče razbrati veliko tovrstnih vsebin. 

 

V glavnih ciljih kurikuluma in načelih ureničevanja teh ciljev kurikuluma so našteti sledeči 

pojmi/vrednote: fleksibilnost, uravnoteženost, individualnost, nediskriminacija, zasebnost, 

intima, avtonomija, sodelovanje, demokracija, pluralizem, strokovnost, odgovornost, enake 

možnosti in multikulturalizem (1999, str. 4–9). 

V poglavju Otrok v vrtcu so poudarjeni odnosi med otroki in odraslimi, torej socialno učenje. 

Kurikulum priporoča, da je vzgojiteljevo vedenje spodbudno, pomirjujoče, vljudno in spoštljivo 

ter otroku predstavlja zgled za prijazno in prijetno komunikacijo. Kot pomembne elemente 

interakcije med odraslimi in otroki našteva: pozitivne interakcije, odzivanje na otrokovna 

vprašanja in prošnje, spodbujanje otrok k sodelovanju v komunikaciji, uporabo pozitvnih navodil 

in usmeritev ter spodbujanje ustrezne neodvisnosti. Poudarjeno je, da je otrokov čustveni, 

socialni in spoznavni razvoj zanj ključnega pomena (1999, str. 9–14). 

Vrednote je mogoče zaslediti tudi med posameznimi cilji navedenimi pod tematskimi področji 

kurikuluma. Dejavnosti, povezane z gibanjem, spodbujajo spoštovanje, medsebojno pomoč, 
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sodelovanje, tolerantnost in skrb za zdravje. Edini cilj med jezikovnimi dejavnostmi, ki je jasno 

povezan z vrednotami, je vljudnost. Na področju umetnosti lahko kot vrednoto prepoznamo 

ustvarjalnost. Med dejavnostmi družbe so naštete multikulturnost, demokracija, pomoč, 

sodelovanje, prijateljstvo in nediskriminacija. Pri dejavnostih, povezanih z naravo, prepoznamo 

predvsem spoštovanje do narave. V sklopu matematičnih dejavnosti pa vrednot ni mogoče najti. 

Celoten Kurikulum za vrtce je prežet z vrednotami, vendar so te bolj ali manj izražene 

implicitno. Največ ciljev in dejavnosti, povezanih z vrednotami najdemo na področju družbe, 

kjer so poudarjene vrednote demokratične družbe. Konkretne dejavnosti, ki bi spodbujale 

specifično vrednoto, je v Kurikulumu za vrtce težko razbrati (1999, str. 14–52). 

 
4.4 PRIKRITI KURIKULUM 

Velik del posredovanja vrednot je zakoreninjen v vsakodnevni rutini vrtca oz. šole in tako spada 

na področje prikritega kurikuluma. Prikriti kurikulum definiramo kot tiha pravila bivanja v 

instituciji (Kroflič, 2005), preko katerih se ustvarjajo stališča, vrednote in stereotipi, ki niso 

vedno pozitivni oz. zaželeni (O'Hagen in Maureen Smith, 1993, v Batistič Zorec, 2003). Je 

produkt osebnostne strukture posameznika, družbenih in kulturnih vzorcev ter pravil (Gerbner, 

1974, v Batistič Zorec, 2003). Vrednote posredujemo tako namerno kot nenamerno, celo 

nezavedno. Halstead (1996) pravi, da vrednote prežemajo celotno vzgojno-izobraževalno okolje: 

vzpostavitev sedežnega reda, spodbujanje k natančnosti, pohvala uporabe domišljije, opozorila 

za neprimeren jezik, različni čustveni odzivi na otrokove ideje. Vse, kar vzgojitelj »je«, otroku 

na nek način posreduje vrednote. Past nezavednega posredovanja vrednot je v predaji napačnih 

vrednot, na katere niti ne pomislimo, a še večji problem vidi G. Colnerud (2006) v 

vzgojiteljevem nezavedanju samega sebe. Če se vzgojitelj ne trudi ozaveščati svojega delovanja 

na vseh ravneh, pri načrtovanem delu in med dnevno rutino, lahko pride do krivičnega 

obravnavanja otrok in konfliktov med njimi, moralnih dilem in negotovosti pri otrocih ter 

posredovanja nekoristnega vedenja in vrednot. Thornberg (2008) poroča, da učitelji v njegovi 

raziskavi svoje delo na področju posredovanja vrednot dojemajo kot a) največkrat nenačrtovano 

in refleskno, b) zasidrano v vsakdanji rutini in vedenju učencev, c) predvsem nezavedno 

izvedeno. Večino časa posvetijo obvadovanju razreda in discipliniranju vedenja učencev, pri 

tem pa se zanašajo na osebne izkušnje in mnenja, namesto na strokovno teorijo. Izpostavlja, da je 

problem v pomanjkanju sistematične teorije o posredovanju vrednot, ki bi pedagogom omogočila 

samozavestno izvajanje moralnih odločitev, razvoj strokovnega znanja o vrednotah in zmožnost 

poučevanja otrok o refleksiji moralnih odločitev. Ključen za napredovanje področja je predvsem 

strokovni jezik, ki temelji na znanju o usposobljenem posredovanju vrednot. 
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4.5 DOKUMENTI MEDNARODNIH ORGANIZACIJ 

V Sloveniji delujejo tudi mednarodne organizacije, ki se zavzemajo za napredek na področju 

izobraževanja, zanosti, družbe in kulture. V sklopu svojih ciljev nekatere bolj ali manj poudarijo 

tudi pomembnost vrednot. 

 

UNICEF 

Sklad Združenih narodov za otroke (United Nations International Children's Emergency Fund – 

UNICEF) je posvečen otrokom in skrbi za njihovo preživetje, zaščito in razvoj. V sklopu 

projektov, ki se izvajajo v vzgojno-izobraževalnih ustanovah si prizadeva za vzgojo otrok in 

mladih v odgovorne državljane sveta, pri čemer se osredotoča na pravice zapisane v Konvenciji 

o otrokovih pravicah. Kot ključne vrednote izpostavlja skrb, spoštovanje, enakost in zaupanje. 

Izpostavlja, da lahko kvalitetna izobrazba izniči vzroke za nasilje tako, da vcepi vrednote kot so 

vključevanje, strpnost, človekove pravice in razreševanje sporov. Dodajo, da si bodo prizadevali 

za krepitev izobraževalnih sistemov v tej smeri (UNICEF, b. d.). 

 

UNESCO 

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organisation – UNESCO) si prizadeva prispevati k miru in 

varnosti, napredku na področjih izobraževanja, znanosti ter poglabljanju spoštovanja pravice, 

zakon prava in osnovnih svoboščin (UNESCO, 2019). 

 

Svoj odnos do izobraževanja vrednot v zgodnjem otroštvu pa UNESCO natančneje opredeli v 

namenskem dokumentu (UNESCO, 2000). Čeprav je večina dokumenta posvečena temu, kako 

doseči zastavljene cilje, lahko skozi zastavljene cilje razberemo UNESCO-v pogled na 

poučevanje vrednot. Verjamejo, da je potrebno za dobrobit otrok poučevanje vrednot integrirati 

v programe izobraževanja v zgodnjem otroštvu, saj bo to pripomoglo k boljšemu fizičnemu, 

čustvenemu in duhovnemu razvoju otrok. Čeprav jih ne navedejo na enem mestu in eksplicitno, 

se v dokumentu vseskozi pojavljajo vrednote skrb, izobrazba, spoštovanje, ljubezen, 

komunikacija ter spoštovanje razlik in raznolikosti. Dokument poda tudi nekaj predlogov, kako 

bi morali poučevanje vrednot vključiti v predmetnik: 

– Posredno učenje z zgledom učitelja (strpnost, discipliniranje brez jeze, spoštovanje 

različnih, obravnavanje napak kot priložnosti za učenje), 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Mir_(dru%C5%BEbeno_stanje)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Varnost
https://sl.wikipedia.org/wiki/Izobra%C5%BEevanje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Znanost
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– učenje z razpravami, z zgodbami in aktivnostmi, ki raziskujejo vrednote, 

– učenje v interakciji z drugimi otroki in odraslimi. 

 
OECD 

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (The Organisation for Economic Co-

operation and Development – OECD) si prizadeva vzpostaviti boljšo politiko, ki bi vodila do 

enakosti, blaginje in širših možnosti za vse. V svojem še razvijajočem se ogrodju OECD 

Learning Compass 2030, ki predstavlja njihovo vizijo za prihodnost izobraževanja, precej 

prostora posvedi tudi vrednotam (OECD, 2019). Za definicijo vrednot se naslonijo na lastno 

publikacijo (Haste, 2018), so vrednote temeljna načela, ki določajo, kaj ljudje verjamejo, da je 

pomembno pri odločitvah na vseh področjih zasebnega in javnega življenja. Vrednote določajo, 

katere prioritete bodo ljudje imeli pri presojanju in kje bodo stremeli k izboljšanju. 

 

Nadalje vrednote razdelijo na štiri kategorije: 

 
1. Osebne vrednote so povezane z osebo: kdo oseba je in kako želi opredeliti in živeti svoje 

življenje ter uresničevati svoje cilje. 

2. Družabne vrednote so tiste, ki vplivajo na kvaliteto družbenih odnosov. Določajo, kako se 

oseba vede do drugih oseb, vključno v konfliktnih situacijah. Družbene vrednote odsevajo 

tudi kulturne predpostavke o tem, kaj pomeni, da skupnost in družba učinkovito delujejo. 

3. Družbene vrednote opredeljujejo prioritete kultur in družb – načela, ki oblikujejo 

družbeno ureditev in institucionalno življenje. 

4. Človeške vrednote imajo veliko skupnega z družbenimi vrednotami, a jih definirajo kot 

družbene vrednote, ki presegajo narode in kulture. Te vrednote se nanašajo na dobrobit 

človeštva in jih pogosto ubesedimo v temeljnih mednarodnih konvencijam, kot je npr. 

konvencija o človekovih pravicah. 

 

Dokument OECD izpostavi, da se države vedno bolj zavedajo pomena vrednot in da tudi vedno 

pogosteje in bolj sistematično integrirajo prenos vrednot v učne načrte z zavedanjem, da 

sposobnost ni samo znanje in spretnosti, temveč tudi vrednote in odnos do  drugih. Prav tako 

izpostavijo, da se spretnosti in sposobnosti ne razvijajo ločeno od odnosa in vrednot temveč 

vzporedno.  

 

EURYDICE 

Eurydice je evropsko informacijsko omrežje za izmenjavo podatkov o izobraževanju in strateški 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/home_sl
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mehanizem, ki spodbuja sodelovanja na področju izobraževanja z namenom razumevanja 

izobraževalnih sistemov in politik. Eksplicitnega poudarka na vrednotah ni mogoče zaznati, 

organizacija pa objavlja različne analize, primerjalne študije in politike posameznih držav, ki 

omenjajo tudi vrednote (Eurydice, b. d.). 

 

CULT 

Odbor evropskega parlamenta za kulturo in izobraževanje (CULT) je objavil poročilo "Teaching 

Common Values in Europe" (Veugelers, De Groot in Stolk, 2017), ki je temeljit pregled 

poučevanja vrednot, predvsem državljanskih, kot sta demokracija in strpnost, v državah članicah 

EU. Osredotoča se na poučevanje v sekundarni fazi izobraževanja. Avtorji povzamejo, da 

raziskave kažejo, da celostno obravnavanje poučevanja vrednot, ki vključuje namenske 

predmete, smiselno integracijo v obstoječe predmete, medpredmetne povezave in povezavo s 

skupnostjo ter inkluzivno izobraževanje, ki združi različne skupine študentov in učiteljev, 

vzpodbuja razvoj vrednot. V študijah, ki so povzete v poročilu, so poskušali ugotoviti, če države 

uspešno integrirajo te principe v učne načrte, in kakšna je uspešnost v praksi. Ugotovijo, da je 

poučevanje skupnih vrednot prisotno v približno polovici članic, v preostalih pa so potrebne 

bistvene izboljšave. Bolj zaskrbljujoče je, da je sistematična integracija poučevanja skupnih 

vrednot v vse oz. večino šol prisotna le v peščici članic EU. Ni veliko konkretnih sistematičnih 

implementacij v obliki učnih načrtov in podpornih ukrepov. 

Kot dejavnike, ki omejujejo poučevanje vrednot, izpostavljajo tudi pogosto tendenco, da se 

študente ločuje po programih glede na učne sposobnosti, kar zmanjšuje možnosti, da se učimo o 

družbenih in kulturnih razlikah, in možno prisotnost zasebnih oz. verskih šol. Sklenejo, da je 

dovolj pozornosti namenjeno nacionalnim vrednotam in premalo pozornosti mednarodnim 

vrednotam EU. Izpostavijo tudi, da se toleranca obravnava predvsem na medosebni ravni in med 

kulturnimi skupinami, zelo malo pa na ravni inkluzivne družbe. 
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5 NOVEJŠE RAZISKAVE NA PODROČJU POSREDOVANJA 

VREDNOT 

Vrednote so ene izmed bistvenih sestavnih delov posameznih kultur. Predstavljajo samo jedro 

ideoloških sistemov, družbene socialne identitete in posameznikove pripadosti. Kulturna 

pluralnost našega sveta vodi do vrednotne raznovrstnosti in s tem različnih načinov posredovanja 

vrednot, kar je odvisno od specifičine vere, družbe ali politike. Vez med pedagogiko in 

poučevanjem vrednot je problematična, saj so vrednote pod nenehnim vplivom zunanjih 

dejavnikov, subjektivnih interpretacij in so zato spremenljive ter relativne. Kljub temu lahko v 

različnih državah poiščemo določene vzporednice. Brown idr. (2019) so raziskali uradne 

dokumente v Kitajski, Angliji, Mehiki in Španiji, ki se nanašajo na moralno in državljansko 

vzgojo. Kljub očitnim razlikam so ugotovili, da se v vseh dokumentih ponavlja pet skupnih tem 

o vrednotah: pravica in zakon, harmonija in toleranca, raznolikost in nediskriminacija, 

razumevanje mednarodnosti in enakost. Avtorji poudarijo, da se vse države sicer trudijo vzgajati 

državljane z osebno odgovornostjo, a bo potrebno vložiti še več dela in truda v to, kako se ti 

dokumenti interpretirajo in implementirajo v vzgojno-izobraževalni praksi. Glavni problem 

vidijo predvsem v pomanjkanju aktivnega odnosa držav do oblikovanja mladih v kritično 

misleče posameznike, ki ga nadomešča pasivno podajanje znanja, namesto ravnanja. Eidhof idr. 

(2016) so se omejili na vzhodnoevropskih državah (Nemčija, Belgija, Švedska, Finska in 

Nizozemska). Prav tako so se osredotočili na moralne oz. državljanske vrednote, ki so jih 

razdelili na splošno sprejete vrednote (enakost, toleranca, prostovoljstvo) in specifične vrednote, 

ki izhajajo iz različnih političnih teorij in so potencialno sporne (svoboda, poslušnost, 

neodvisnost). Čeprav se izobraževalne ustanove spodbuja k državljanski vzgoji, povezani s 

posredovanjem vrednot, se učitelji soočajo s pomanjkanjem ustreznega strokovnega uposabljanja 

na tem področju in posledično nesamozavestjo pri izvajanju predmetov te narave. Avtorji 

predlagajo, da bi se morale vzgojno-izobraževalne ustanove, poleg poučevanja splošno sprejetih 

vrednot, posvetiti tudi specifičnim. L.R. Quisumbing in J. de Leo (2003) bolj na splošno 

povzameta, da otroke preobremenjujemo z znanjem in informacijami, ki jih je preveč, da bi jih 

lahko učinkovito razumeli, intepretirali ali cenili. Spodbujamo jih, da bi bili čimbolj 

ambiciozni, sebični in materialistični, a jih s tem oropamo pristnih človeških odnosov. 

Spodbudne so raziskave, ki odkrivajo, da vzgojno-izobraževalni delavci učenje vrednot 

postavljajo med ključne cilje svojega dela. Freire idr. (2016) so v Braziliji proučevali tri učitelje 

telovadbe, pri čemer so uporabili metode opazovanja in intervjujev. Vsi trije postavljajo učenje 

vrednot med najpomembnejše, dva od treh kot napomembnejše. Pravijo, da je trdna prepričanost 

učiteljev v to, da lahko posredujejo oz. učijo vrednote, tudi velika slabost, saj si postavijo 
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nerealna pričakovanja in ne upoštevajo lastnih omejitev in kompleksnosti in omejitev, ki so del 

vzpostavljanja sistemov vrednot. Sanderse idr. (2015) so intervjuvali in analizirali delo 102 

britanskih srednješolskih učiteljev, da bi ugotovili, v kolikšni meri je poudarek na celostnem in 

ne samo akademskem razvoju dijakov. Ugotovijo, da sta celostni razvoj (kar vključuje predvsem 

vrednote) in priprava dijaka na življenje pomembna za večino učiteljev. V praksi pa se sistem 

osredotoča predvsem na izboljševanje akademske uspešnosti dijakov, zaradi česar pride do 

konflikta – veliko učiteljev meni, da trenutni okvir in preverjanja znanja onemogočajo oz. močno 

otežijo celosten razvoj dijakov. V novejši raziskavi se avtorji še bolj osredotočijo na to, kaj 

učitelji razumejo pod moralno izobrazbo in kako jih je pedagoška izobrazba pripravlja na 

poučevanje moralnih vidikov in kakšne predloge imajo (Sanderse in Cooke, 2019). Ponovno se 

izpostavi konflikt med tem, da se poučevanje moralnih vidikov večini zdi zelo pomembno, in 

tem, da je izobraževalni sistem osredotočen predvsem na preverjanje in izboljševanje 

akademskih sposobnosti. 
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6 VREDNOTE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

V predšolskem obdobju imajo glavno vlogo kot posredniki vrednot starši in vrtec. Družina je 

osnovna institucija, ki za otroke skrbi, jih neguje, vzgaja, ščiti in pripravlja na življenje v družbi. 

Poleg nje ima pomembno vlogo tudi vrtec, kjer poteka pomemben proces socializacije, 

pridobivanja družbenih vrednot in vedenja, ki ga od otroka pričakuje širše okolje. V zgodnjem 

otroštvu so eden glavnih virov informacij za otroke njihovi starši in vzgojitelji, katerih vedenje 

posnemajo. M. Jarc (2014) poudarja, da so otroci, stari od 3 do 6 let, izjemno dojemljivi za 

razvoj osebnosti in vedenja, zato je smiselno, da so avtorji našli pozitivno korealicjo med 

zgodnjim poučevanjem vrednot in kasnejšim vedenjem ter uspehom. 

 
6.1 VLOGA STARŠEV 

 
Družina je prvi socialni sistem, ki s svojimi značilnostmi trajno vpliva na celosten razvoj otroka. 

Otrok doživi prvi dotik etike v ljubečem odnosu, ki ga ima s starši. Kasneje se njegove vrednote 

oblikujejo s pogojevanjem in posnemanjem. Žorž (2012) pravi, da otrok vrednote staršev 

sprejema na zelo konkretni, emocionalni ravni – odobravanje staršev si pridobi, če upošteva 

njihove zahteve, ukaze in prepovedi. Pomembno je, da se proces pridobivanja vrednot ne odvija 

samo na posredni ravni, temveč da je otrok deležen tudi ustrezne razlage. Starejši kot je, 

abstraktnejša je lahko razlaga. Trstenjak (1991) ob tem opozarja, da vsakdanji govor, spontano in 

nezavedno obnašanje daleč prekašajo vpliv zavestne in načrtne vzgoje. Glavni vir informacij za 

otroka je to, kaj in kakšen roditelj je. Otroci model vedenja staršev posvojijo preko posnemanja 

in identifikacije. Tako vedenje preide v navado in kasneje postane integralni del njihove 

osebnosti. Starši navadno želijo, da otrok pridobi vrednote, ki jih imajo sami, njihove vrednote 

pa so močno povezane z vrednotami širše družbe (Tam in Lee, 2010). 

Simon, Howe in Kirschbenbaum (1972, povz. po Naka in Kvas, 2004) so zapisali 4 načine, ki 

jih starši uporabljajo pri posredovanju vrednot otrokom: 

 
1. Prvi (neučikovit) pristop je moraliziranje. Ker otrok ni razvil svojih vrednot, jih je zgolj 

povzel po drugih, da bi zadovoljil okolico. Do takšnih vrednot nima kritičnega odnosa, niti 

mu prepričanja niso lastna. Vrednote, pridobljene na tak način, hitro poteptajo mnenja drugi 

in vpliv medijev. 
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2. Drugi pristop ima permisivne značilnosti. Temelji na tem, da otrok ob popolni izključenosti 

staršev razvije svoj vrednotni sistem. Metoda ne velja za učinkovito, saj pogosto vodi do 

osebnih konflikotv v otroku. 

3. Tretji način je posredovanje vrednot z vzorom, kar pomeni, da so starši otroku trden, jasen 

model, po katerem otroci povzemajo značilnosti. Če gre za avtoritativno vzgojo, kjer so 

odstopanja prepovedana, lahko pride do konfliktov pri presoji, sploh ko se otrok sreča z 

drugimi drugimi ljudmi in vrednotami. 

4. Četrta metoda govori o pojasnjevanju vrednot in se osredotoča predvsem na proces 

pridobivanja vrednot. Izpostavlja način, kako človek posvoji vrednoto za svojo in kako se na 

podlagi tega razvije vzorec vedenja. 

Z. Zalokar Divjak (2000) meni, da starši, ki imajo trden in jasno definiran vrednotni sistem, 

vzgojijo otroka z dobro samopodobo, ki se počuti varnega, ljubljenega in sprejetega. A zgled 

staršev mora biti tudi vreden spoštovanja in posnemanja. 

 
6.2 VLOGA VRTCA 

 
Vzgojitelji so eden ključnih dejavnikov, ki pripevajo k razvoju vrednot pri predšolskih otrocih. 

Pri svojem delu se sklicujejo tako na lastne vrednote kot na vrednote, ki jim jih predpisujejo 

uradni dokumenti in ustanove, v katerih so zaposleni. Pomembno je, da ozavestijo vrednote, jih 

želijo podati otrokom, previdno izberejo teme, metode, materiale in jezik posredovanja ter redno 

evalvirajo in samoreflektirajo svoje delo. A. Brock (2013) je ustvarila natančen model vzgojitelja 

– profesionalca. Definirala ga je s sedmimi dimenzijami: znanje, kvalifikacije, spretnosti, 

avtonomija, vrednote, etika in osvojene nagrade. Dimenzija vrednot predstavlja primerno znanje, 

izobrazbo in izkušnje, spodbujanje učenja, ki temelji na igri, upoštevanju potreb otroka in 

njegove družine ter predanost profesionalnim, moralnim in socialnim ciljem. 

V literaturi je mogoče večkrat zaslediti potrebo po dodatnih programih poučevanja vrednot 

(Brady, 2011; UNESCO 2014; Thornberg in Oguz, 2013; Mergler in Spooner - Lane, 2012), da 

bi lahko vzgojitelji s svojimi večletnimi izkušnjami k obstoječim programom aktivno prispevali 

z idejami in uspešno prakso ter v pogovor vzključili tudi starše in tako poenotili vrednote in cilje, 

ki jih želijo doseči. Konkretnih praktičnih dejavnosti, s katerimi vzgojiteji posredujejo vrednote, 

je malo, vsaj v strokovni literaturi. 
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Nekatere novejše raziskave o poučevanju vrednot v vrtcih spodbujajo otrokovo aktivno 

participacijo v ustvarjanju vrednotnega sistema (Johansson idr., 2011), kar utemeljuje 

Konvencija o otrokovih pravicah (1989), kjer je ena od naštetih pravic tudi ta, da so otroci 

aktivni udeleženci v vzgojnem procesu. Zdi se, da je v vzgojno-izobraževalnih programih otrok 

pogosto le prejemnik znanja in podatkov, pri čemer se njegove dejanske interese in potrebe 

zanemarja. Otrokova participacija je odvisna od pripravljenosti otroka in vzgojitelja. Otroku 

mora biti omogočeno izražanje lastnih mnenj, kritik in tematskih idej tako v individualni kot 

skupinski obliki. Čeprav je ta oblika sodelovanja med vzgojiteljem in otroki zahtevnejša, lahko 

obrodi veliko sadov, še posebej pri pri posredovanju vrednot. 

Za celosten razvoj otroka je pomembno uspešno sodelovanje med starši in vrtcem. Naloga vrtca 

je, da staršem nudi pomoč vzgoji, nadomesti morebitne primankljaje v domačem okolju in 

sodeluje v socializacijskem procesu otroka. Starši so aktivno udeleženi v vrtčevskem življenju v 

vsakodnevni komunikaciji, na govorilnih urah in sestankih, pri izmenjavi fotografij, podajanju 

predlogov, kritik in podobno. Vsi vpleteni v proces – starši, strokovni delavci in otroci – so v 

stalnem dialogu. Pomembno pa je, da vrtec in njegovi strokovni delavci ohranjajo duh 

avtonomije in s tem zagotavljajo kakovosten, strokoven in ustvarjalen vzgojno-izobraževalni 

proces. 
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7 VZGOJITELJI KOT VZORNIKI 

Ena od poglavitnejših metod posredovanja vrednot je biti dober vzornik (Thornberg in Oguz 

2013). Halstead (1996) navaja, da so vzgojitelji kot vzorniki del implicitnega poučevanja 

vrednot, zato je ključno, da svojo vlogo ozavestijo, da bi ta postala bolj eksplicitna. Vlogo 

vzornika lahko povežemo z Bandurovim socialno-kognitivnim učenjem (1977) ali jo umestimo v 

socialno-kulturni pristop, npr. upoštevanje Vigotskijevega območja bližnjega razvoja, ki jo 

vzgojitelji pogosto uporabljajo kot metodo poučevanja. Slednja temelji na reševanju problemov, 

ki jih otrok lahko doseže le s pomočjo odraslega ali sovrstnika. Za to strategijo morajo strokovni 

delavci uporabiti pravi besednjak, navezati pristen stik, uporabiti ustrezna pravila in navodila ter 

biti dober model. S socialno-kulturnega vidika posredovanja vrednot to vključuje proces 

vodenega sodelovanja, s katerim otrok prejme pomoč, nasvet, spodbudo in mentorstvo učitelja 

ali sposobnejšega sovrstnika, da bi otrok dosegel višjo stopnjo moralnega delovanja 

(Balakrishnana in Clairbone, 2012). 

Dejstvo, da vzgojitelji delujejo kot vzorniki, se neizogibno navezuje na njihove osebne lastnosti 

oz. kvalitete. Moralna vzgoja vključuje tako učitelja kot vzornika kot njegovo vsakodnevno 

prakso, ki se kaže na formalni ravni v kurikulumu in neformalni dinamiki vsakodnevne rutine. 

Za ustrezno refleksijo in osebni napredek strokovnih delavcev Sanderse (2013) predlaga vrsto 

vprašanj, namenjenih posameznikom in širšemu kolektivu: 

1. Po katerih vrednotah želim biti poznan? 

2. Zakaj si želim izražati te vrednote? 

3. Kako jih lahko najbolje izražam? 

 
Bistvo je, da se vzgojitelji zavedajo, da so in morajo biti moralne osebe, ki z redno refleksijo 

vrednote posredujejo otrokom. 

 
7.1 POMANJKANJE STROKOVNOSTI PRI POSREDOVANJU VREDNOT 

Raziskovalci najvišjim ravnem strokovnosti pripisujejo štiri karakteristike: poznavanje in 

izhajanje iz strokovne in znanstvene teorije, uporaba strokovnega jezika, konceptov in metod; 

ustrezna formalno priznana izobrazba; strokovna avtonomija, ki posamezniku omogoča lastno 

presojo pri uporabi jezika in metod; in strokovna etika posameznika. Največji primankljaj na 

področju posredovanja vrednot je opazen predvsem na področju poznavanja strokovne literature 

in uporabe ustreznega jezika (Colnerud and Granstrӧm, v Thornberg, 2008). 
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Veliko raziskav in strokovne literature o posredovanja vrednot izhaja iz nordijskega prostora, 

kjer so prišli do podobnih dognanj. A.-M. Puroila idr. (2016) so preučevali rutinski dogodek 

preoblačenja v vrtcu. Ugotovili so, da vzgojitelji težko ubesedijo in identificirajo vrednote, kar 

kaže na to, da so vrednote izrazito implicitne in podrejene prikritemu kurikulumu. I. 

Sigurdardottir in J. Einasdottir (2016) sta opravili kvalitatvno raziskavo in v diskusijah z učitelji 

odkrili pomanjkanje ustreznega strokovnega jezika in razumevanja oz. poznavanja področja. 

Čeprav posredovanje vrednot vsaj na nezavedni ravni poteka vsakodnevno, je ključno, da se ga 

ozavesti in ustrezno ter dosledno evalvira. V predšolskem obdobju se vsakodnevno srečujemo z 

abstraktnimi pojmi, ki jih je potrebo otrokom razložiti na njim razumljiv način. Za pojasnjevanje 

demokracije, pravice, krivice, časa, zdravja itn. je potrebno znanje, ki ne sme temeljiti le na 

lastnem mišljenju, pač pa mora biti podprto s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem. Raznolikost 

posameznikov, njihov let, potreb in življenjskih situacij od nas zahtevajo, da znanje stalno 

prilagajamo ter analiziramo njegovo korektnost in smiselnost. Nekatera znanja ostajajo relativno 

enaka ne glede na čas – zakonitosti predšolske matematike so jasno določene, prav tako bo 

sladkor vedno na dnu prehranske piramide. Področje vrednot pa mora ohranjati določeno mero 

prožnosti in voljnosti do rekonceptualizacije, ko je to potrebno. 

Na podlagi napisanega in številnih neomenjenih študij, ki posegajo na višje stopnje 

izobraževanja, sta G. Colnerud in Granstrom (2002, v Thornberg, 2008) zaključila, da 

poučevanje še ne dosega akademskega poklicnega statusa, pač pa ostaja na delno-strokovni 

ravni. To sta utemeljila z enostavnim primerom zamenljivosti – če je zdravnik bolan, ga lahko 

nadomesti le drug, enako izobražen zdravnik, medtem ko lahko vzgojitelja oz. učitelja nadomesti 

tudi nestrokoven delavec, celo dijak. 

To se odraža tudi pri uporabi jezika. V predšolskem sporazumevanju uporabljamo predvsem 

enostaven vsakodnevni jezik, ki bi se ga lahko označilo za nestrokovnega. Pri tem je potrebno 

omeniti, da smo omejeni z mentalno kapaciteto najmlajših, ki se jim moramo predvsem v izbiri 

ustreznega jezika stalno prilagajati, a hkrati ravno s poenostavljenim govorom posegamo v 

nezavedno, intuitivno in rutinizirano. G. Colnerud in Granstrom (2002, v Thornberg, 2008) 

menita, da sta za uspešno delo potrebna oba, vsakodnevni in strokovni jezik. V vsakodnevni 

stituaciji se srečujemo s konkretnimi čustvi in odločitvami, a lahko njihove koncepte povežemo z 

znanji filozofije, pedagogike, sociologije, zgodovine itn. 

Kljub velikemu naboru znanja mnogo izobraževalnih delavcev (predvsem s skandinavskega 

območja) poroča, da niso ustrezno uposobljeni za poučevanje vrednot (Sanger in  Osguthorpe, 
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2013), saj se tudi zelo malo profesorjev na univerzitetni ravni posveča dotičnemu področju v 

sklopu izobraževanja bodočih učiteljev. Thornberg (2016) zaključuje, da je prav to verjeten 

vzrok za pomanjkanje kvalitetnega, strokovno podkovanega dela na področju poučevanja 

vrednot. Predlaga večji poudarek na preučevanju različnih teorij in raziskav ter s tem prenovo oz. 

nadgradnjo predšolskih izobraževalnih sistemov. 

Poklic vzgojitelja oz. pedagoga na splošno zahteva stalno nadgrajevanje znanja, osebno in 

strokovno evalvacijo, prilagajanje in rast. Na področju posredovanja vrednot je možnosti za 

nadaljnji razvoj še veliko, na podlagi razsikav pa ni nič manjša niti potreba po spremembah. J. 

Juutinen in E. Viljamaa (2016) pravita, da lahko strokovni delavci že s pripovedovanjem o 

vsakodnevnem delu ozavestijo nekatere etične vidike poučevanja. Poudarjata nujo po rednih 

diskusijah vzgojiteljev o svojem delu, pristopih, ki jih uporabljajo, težavah, s katerimi se soočajo 

ipd. Tako bi se implicitna narava posredovanja vrednot premaknila proti eksplicitnemu načinu 

dela in s tem bolj kvalitetnemu poučevanju. Tudi I. Sigurdardotti in J. Einarsdottir (2016) sta 

prepoznala pozitivne učinke svoje raziskave na izobraževalne delavce, saj so v intervjujih 

pridobili novo znanje in evalvirali lastno delo. 

Strokovni  kolektivi  se  v  slovenskih  vrtcih  redno  srečujejo  na  pedagoških  konferencah, 

delovnih   sestankih   in   strokovnih   aktivih   ter   s   tem   že  delujejo   v   tako imenovanem 

»sodelovalnem razvoju« (ang. collaborative development), ki je pomemben za uspešno delo in 

pozitivno klimo. Z vidika posredovanja vrednot bi lahko tovrstna srečanja nadgradili z deljenjem 

lastnega socialno-kulturnega okolja, izkušenj in mnenj, da bi razvili skupen moralni jezik in 

poenotili določene cilje oz. rešitve (Balakrishnan in Clairborne, 2012). 

 
7.2 PRISTOPI IN METODE POUČEVANJA VREDNOT 

 
Literatura, ki se dotika področja posredovanja vrednot, v grobem ločuje tradicionalne in 

konzervativne pristope, konstruktivistične ali liberalne pristope ter hibride med njimi (Khalid in 

Azeem, 2012). Med vsemi natančneje izpostavljam najvidnejše aktualne pristope. Ti pristopi so 

bili predstavljeni v kontekstu uporabe v osnovnih in srednjih šolah, vendar bi jih lahko uporabili 

tudi na predšolski stopnji: 

Pristop   lastnosti   (ang.   Trait   Approach)   temelji   na   absolutizmu   vrednot   –  nekatere 

»predpisane« vrednote so vredne več od drugih. Konkretna metoda tega pristopa je branje 

biografije (ali slikanice v predšolskem obdobju), ki predstavlja material za nadaljnjo diskusijo in 

prenos znanja. Če vrednote glavnih likov bralca navdušijo, jih bo ta tudi želel posedovati. 
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Tradicionalna metoda pri pristopu lastnosti je branje skrajšane oblike besedila in diskusija o 

predstavljenih vrednotah. Učinkovitejši način pa se ukvarja tudi z razlogi in posledicami dejanja 

ter preslikavo vrednot v otrokov konkretni kontekst (Brady, 2011). 

Pojasnjevanje vrednot (ang. Values Clarification) spodbuja otroke k identificiranju lastnih 

vrednot, da bi postali boljši v kritičnem mišljenju, bolj socialno ozaveščeni, manj ranljivi ter 

lahkoverni. V nasprotju s pristopom lastnosti je tu poudarek na relativnosti vrednot. Otrok si 

lahko sam izbere vrednote, ki so mu ljube in jih usvoji. Cilj pristopa ni pridobljena vrednota, pač 

pa sam proces pridobivanja. Metode poučevanja vključujejo diskusijske kartice, volitve, 

simbolno cenitev vrednot itn (prav tam). 

Kognitivno razvojni pristop (ang. Cognitive Developmental Approach) spobuja otroke k 

aktivnemu razmišljanju o vrednotah in definira poučevanja vrednot kot premik skozi različne 

stadije. Ti predstavljajo tisto, kar človek ceni; kako definira vrednost tega, kar ceni in zakaj 

človek kaj ceni. Cilj pristopa je izboljšanje argumentiranja in razlage, kar vodi v moralno 

avtonomijo, stopnjo, ki je višja odločanju med »prav« in »narobe« (Kohlberg, 1975, v Brady, 

2011). Metoda značilna za ta pristop je igra »nedokončana zgodba« ali »zgodba z odprtim 

koncem«, ki od otrok zahteva, da odločijo o zaključku pripovedi. 

Igra vlog (ang. role-playing) otrokom ponuja možnost raziskovanja s spontano improvizacijo. 

Spodbuja se, da otrok v igri prevzame vlogo, ki je v realni situaciji ne bi uprizarjal. Metoda 

zmanjšuje egocentrizem in spodbuja introspekcijo (Shaftel, 1967, v Brady, 2011). 

Strokovni delavci se se pri posredovanju vrednot pogosto osredotočajo na pravila, obnašanje, 

»pridnost«, prijaznost, bonton in vljudnost, v čemer lahko vidimo razvrednotenje etike na 

preproste norme in pravila. Nekateri teoretiki menijo, da s tem otroke prikrajšamo za razvoj 

samodiscipline, kritičnega mišljenja in demokratičnih vrlin ter jih namesto tega vodimo k 

pokornosti in nepremišljenemu upoštevanju reda (Schimmel, 2003). Carr (1993) je tak pedagoški 

pristop označil za moralno spornega, saj po njegovo vodi k rigidnemu in površinskemu 

dojemanju vrednot, idealov in načel. Vrednote se interpretira kot neizpodbitne resnice, ki ne 

dopuščajo dvomov ali izbire. Alternativno poučevanje vrednot bi učence vodilo h 

kompleksnejšemu mišljenju, to pa je odvisno predvsem od njihove participacije, soodločanja in 

vsebine, ki ne temelji zgolj na pravilih ter poslušnosti. Takemu izzivu bi bil kos samozavesten, 

izobražen in kompetenten pedagog, ki bi poleg poznavanja teorije in prakse posredovanja 

vrednot, posedoval tudi znanja s področja moralne in socialne psihologije (Thornberg, 2008). 
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8 EMPIRIČNI DEL 

 
8.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Sodeč po novejših raziskavah obstaja med pomembnostjo posredovanja vrednot v 

predšolskem obdobju in pozornostjo, ki jo temu posvečajo v vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah, (pre)velik razkorak. Izkušnje, ki jih otroci pridobivajo v sklopu morale, empatije, 

etike, kritičnega mišljenja in vrednot, se močno odražajo v kvaliteti njihovega nadaljnjega 

življenja. Ker je področje močno podvrženo subjektivnim teorijam, individulanim pristopom 

in prikritemu kurikulumu, poučevanje vrednot težko dosega profesionalni status. Težave se 

pojavljajo pri samem razumevanju področja, izbiri pristopov in metod ter pomanjkanju 

ustreznega jezika in znanja. Tovrstni izzivi predstavljajo osnovno izhodišče za nadaljni razvoj 

in napredek strokovnih delavcev. Eden od pomembnih ciljev predšolske vzgoje bi bil 

nadaljnje ozaveščanje pomembnosti posredovanja vrednot, delni prestop poučevanja vrednot  

z implicitne na eksplicitno raven in dvig področja na profesionalno raven. 

 

V diplomskem delu sem želela ugotoviti, kakšen odnos imajo strokovni delavci do 

poučevanja vrednot v enem izmed slovenskih vrtcev, kako bi opisali svoje znanje, delo in 

metode, ki jih pri tem uporabljajo, ter kako se rezultati razlikujejo glede na spol, starost in 

delovne izkušnje. Prav tako me je zanimalo, v kolikšni meri se vzgojiteljice1 zavedajo pomena 

skritega kurikuluma pri posredovanju vrednot, kako kompetentne se počutijo za poučevanje 

vrednot, kakšna so njihova stališča o pomembnosti moralne vzgoje ter kakšen jezik pri tem 

uporabljajo ter s kakšnimi problemi, če sploh, se pri tem soočajo. 

 
8.2 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

 

Cilji 

Cilj diplomskega dela je ugotoviti, v kolikšni meri se vzgojiteljice zavedajo pomena skritega 

kurikuluma pri posredovanju vrednot, kako kompetentne se počutijo za poučevanje vrednot, 

kakšna so njihova stališča o pomembnosti moralne vzgoje ter kakšen jezik pri tem 

uporabljajo. Zanima me tudi, s kakšnimi problemi, če sploh, se pri tem soočajo.  

 

 

 

                                                      
1 V nadaljevanju uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki ženskega spola, so uporabljeni kot nevtralni in 

veljajo enakovredno za oba spola. 
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Raziskovalna vprašanja 

 
V diplomskem delu sem želela odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV 1: Kako pomembno se zdi vzgojiteljicam posredovanje vrednot in katere se jim zdijo 

najpomembnejše? 

RV 2: Kateri jezikovni kod uporabljajo pri svojem posredovanju vrednot? 

RV 3: Ali se vzgojiteljice počutijo strokovno usposobljeni za posredovanje vrednot? 

RV 4: Ali vzgojiteljice menijo, da skriti kurikulum pomembno vpliva na posredovanje 

vrednot? 

Metoda 

Da bi poiskala odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja, sem uporabila dva anketna 

vprašalnika (v prilogi A) in strukturirani intervju (v prilogi B). Prvi, nekoliko podrobnejši 

vprašalnik, je bil namenjen zaposlenim v vrtcu. Vseboval je vprašanja, ki so se nanašala na 

pomembnost vrednot in  izkušnje pri pedagoškem delu. Drugi vprašalnik je bil namenjen 

staršem otrok in se je osredotočal le na pomembnost vrednot. Pri pripravi vprašalnikov in 

intervjuja sem izhajala iz strokovne in znanstvene literature. 

Način vzorčenja je bil priložnostni. Zajemal je strokovne delavce Vrtca Vrhnika in starše 

otrok, za intervju pa 8 naključno izbranih vzgojiteljic omenjenega vrtca. 

Raziskovanje sem izvedla aprila 2019. Anketo, ki je bila pripravljena s spletno storitvijo 

SurveyMonkey (https://www.surveymonkey.com/), sem strokovnim delavcem posredovala 

po e-asistentu, nadaljnji intervjuji pa so potekali individualno. Strokovnim delavcem sem 

namenila dovolj časa za sproščen, umirjen in kvaliteten pogovor. 

 
Pridobljene podatke sem zbrala v strukturirano obliko s programoma Excel in Word. 

Vizualizacije so bile pripravljene s programskikim jezikom R. Številski rezultati, vizualizacije 

in povzetki intervjujev so predstavljeni v sledečem poglavju. 

 
8.3 REZULTATI, PRIDOBLJENI Z VPRAŠALNIKI 

V skupini zaposlenih v vrtcu sem dobila 43 odgovorov, med starši pa 269. Med zaposlenimi v 

vrtcu je bil samo en spraševanec moškega spola, preostali pa so bili ženskega spola, zato jih 

ne ločujemo po spolu. Med starši pa je bilo približno tri četrtine žensk (203) in četrtina (66) 

moških. 

http://www.surveymonkey.com/)
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Glede na starost je nekaj razlik med skupinama zaposlenih in starši. Povprečna starost 

zaposlenega (M = 38,4, SD = 9,8) je nekoliko višja od povprečne starosti staršev (M = 35,3, 

SD = 5,3). Med slednjimi ni oseb starejših od 50 let, med zaposlenimi pa najdemo 6 takih. 

Zaposlene v vrtcu sem vprašala tudi po njihovem delovnem mestu in številu let izkušenj. 

Število vzgojiteljic je skoraj enako številu pomočnic vzgojiteljice. Tudi povprečno število let 

izkušenj vzgojiteljic (M = 16,7, SD = 10,4) podobno povprečju pri pomočnicah vzgojiteljice 

(M = 12,7, SD = 6,4). Opazimo pa, da je število let izkušenj pri vzgojiteljicah nekoliko bolj 

razpršeno – med desetimi najbolj izkušenimi je sedem vzgojiteljic. 

Zaposlene v vrtcu sem vprašala tudi, ali menijo, da je pomembno, da se otroke v vrtcu uči 

vrednot in ali menijo, da so strokovno usposobljeni za posredovanje vrednot otrokom v vrtcu. 

Nihče od zaposlenih ne meni, da je posredovanje vrednot manj pomembno ali nepomembno – 

še več, večina meni, da je zelo pomembno (gl. sliko 1). Obenem večina meni, da so za 

posredovanje vrednot usposobljeni (gl. sliko 2), a le 5, da so dobro usposobljeni. Dva 

spraševanca menita, da sta slabše usposobljena, nihče pa ne meni, da ni usposobljen. 

 

Tabela 1: Povzetek lastnosti udeležencev, ki so odgovarjali na vprašalnik. 
 

  Vzgojiteljice Pomočnice Starši (Ž) Starši (M) 

Število - 24 19 203 66 

Starost M 38,4 35,3 34,6 36,7 

 SD 9,8 5,3 5,1 5,0 

Leta izkušenj M 16,7 12,7 - - 

 SD 10,4 6,4 - - 
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Slika 1: Frekvenca odgovorov na vprašanje o pomembnosti posredovanja vrednot v vrtcu. Velika 

večina meni, da je posrednovanje vrednot zelo pomembno. Nihče ne misli, da je manj 

pomembno ali nepomembno. 

 

 

 

 

Slika 2: Frekvenca odgovorov na vprašanje o usposobljenosti za posredovanje vrednot v vrtcu. 

Velika večina meni, da je usposobljena in nihče ne meni da ni usposobljen. Manjšina 

spraševancev meni da je zelo ali slabše usposobljena. 

 
 

Mnenje zaposlenih v vrtcu o posameznih vrednotah in aktivnostih 

 
V vprašalniku sem navedla množico vrednot in spraševance prosila, da za vsako izmed njih 

označijo, kako pomembno se jim zdi, da to vrednoto učimo v vrtcu. Uporabila sem 4- stopenjsko 

lestvico (nepomembno, manj pomembno, pomembno in zelo pomembno) in poročala bom 

relativne frekvence teh odgovorov. Za lažji prikaz in kasneje primerjavo pomembnosti preko 

različnih skupin spraševancev sem vrednote rangirala. Rang sem določila tako, da sem relativne 
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frekvence prej naštetih štirih odgovorov pomnožila z 1 (nepomembno), 2, 3, in 4 (zelo 

pomembno) ter jih seštela. 

Rezultati za zaposlene so prikazani na sliki 3. Opazimo, da pri veliki večini vrednot ni 

odgovorov »nepomembna«. Torej, težko bi rekla, da je med naštetimi vrednotami takšna, za 

katero je soglasje, da je nepomembna za vrtec. Obenem pa so jasne razlike med pomembnostjo 

vrednot. Vrednote, ki se zdijo večini intervjuvancem zelo pomembne, so samostojnost, zdravje, 

poštenost, spoštovanje in empatija. Med vrednote, ki se spraševancem zdijo manj pomembne ali 

pomembne, so pomen dobre izobrazbe, ponos, modrost, spoštovanje tradicije in smisel za humor. 

Tri vrednote, ki jih je nekaj spraševancev označilo za nepomembne, so načelnost, predanost in 

pomembnost dobre izobrazbe. Do izrazitih razhajanj je prišlo pri načelnosti, predanosti in 

pomembnosti dobre izobrazbe, ki so edine tri vrednote označene tako za zelo pomembne kot 

nepomembne. 

 

 

Slika 3: Relativne frekvence odgovorov zaposlenih na vprašanje o pomembnosti posameznih 

vrednot. 

 

Zaposlene sem vprašala tudi, s katerimi aktivnostmi po njihovem mnenju otroke učimo tudi o 

vrednotah (glejte sliko 4). Lestvica in rangiranje sta bili narejeni na enak način, kot pri 
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pomembnosti vrednot. Spet ni aktivnosti, za katero bi lahko trdili, da ni pomembna oz. da je 

prevladujoče mnenje spraševancev, da se s to aktivnostjo ne uči vrednot. Opazimo pa, da na 

prvih mestih prevladujejo vsakdanje aktivnosti in podajanje vrednot z zgledom. Med negativnimi 

odgovori pa najdemo matematiko, potovanja in aktivnosti, povezane z umetniškim izražanjem. 

 

 
Slika 4: Relativne frekvence odgovorov zaposlenih na vprašanje o tem, ali skozi aktivnost otroke 

učimo tudi o vrednotah. 

Mnenje staršev o posameznih vrednotah 

 
Enako vprašanje o pomembnosti posameznih vrednot sem postavila tudi staršem. Postopek 

prikaza rezultatov je enak, razdelila pa sem jih na ženske (slika 5) in moške (slika 6). Pri 

zaposlenih taka delitev ni bila smiselna, ker je bil samo en spraševanec moškega spola. 

Pri materah je shema pomembnosti vrednot podobna shemi zaposlenih. Kot pomembne vrednote 

navedejo spoštovanje, samostojnost, poštenost in zdravje. Za razliko od zaposlenih v kategorijo 

prvih petih zelo pomembnih vrednot vključijo pomoč, empatija pa zasede šele 14. mesto. 

Vrednote, ki zasedajo zadnjih pet mest po pomembnosti, so enake kot pri zaposlenih, le v 

drugačnem vrstnem redu: pomembnost dobre izobrazbe, spoštovanje tradicije, smisel za 

humor, ponos in modrost. Vrednote, ki so dosegle vsaj eno izrazito razhajanje (zelo pomembno – 
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nepomembno), so: zdravje, samozavest, tolerantnost, kreativnost, načelnost, modrost, ponos, 

smisel za humor, spoštovanje tradicije in pomembnost dobre izobrazbe. 

 

Slika 5: Relativne frekvence odgovorov mater na vprašanje o pomembnosti posameznih vrednot. 

 

Očetje so imeli podobne odgovore obema prejšnjima skupinama. Vrednote, ki zasedajo prvih pet 

mest v pomembnosti, so spoštovanje, poštenost, samostojnost, zdravje in za razliko od prejšnjih 

skupin, vztrajnost. Pomoč in empatija, ki sta jo kot zelo pomembni navedli zaposleni in 

materami, sta zasedli 9. in 14. mesto. Zadnjih pet mest v pomembnosti predstavljajo enake 

vrednote kot pri obeh prejšnjih skupinah, a ponovno v drugačnem vrstnem redu – spoštovanje 

tradicije, pomembnost dobre izobrazbe, ponos, smisel za humor, modrost. Vrednote, ki so bile 

označene kot zelo pomembne in nepomembne hkrati, so samozavest, predanost, občutek 

dolžnosti, modrost, smisel za humor, ponos, pomembnost dobre izobrazbe in spoštovanje 

tradicije. 
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Slika 6: Relativne frekvence odgovorov očetov na vprašanje o pomembnosti posameznih 

vrednot. 

 

Neposredna primerjava pomembnosti vrednot 

 
Poleg pomembnosti posameznih vrednot za vsako izmed skupin je zanimiva primerjava, 

predvsem odstopanja, ko je neka vrednota zelo pomembna za eno skupino, a manj pomembna za 

drugo skupino. Da bi omogočila boljšo primerjavo, sem grafično prikazali range vrednot za vsak 

par skupin: matere – očetje (slika 7), zaposleni – matere (slika 8) in zaposleni – očetje (slika 9). 

Najprej opazimo, je, da skoraj vse točke ležijo blizu diagonale (rdeča črtkana črta). Z drugimi 

besedami, rangi vrednot so si zelo podobni. To pomeni, da vse tri skupine zelo podobno 

rangirajo vrednote glede na pomembnost. 
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Med materami in očeti (gl. sliko 7) so razlike najmanjše – največje odstopanje je pri sočutju, ki 

je pri materah na 6. mestu in pri očetih na 12. mestu. Med zaposlenimi in materami je največja 

razlika v empatiji, ki jo zaposleni uvrščajo na 5., matere pa na 14. mesto (gl. sliko 8). 

Največje razlike so med zaposlenimi in očeti (gl. sliko 9). Poleg empatije, kjer je rezultat 

podoben tistemu pri skupini mater, je velika razlika tudi pri vztrajnosti, ki je pri očetih na 3. 

mestu, pri zaposlenih pa si deli enajsto mesto. Očetje bistveno višje rangirajo tudi potrpežljivost 

in bistveno nižje od zaposlenih občutek dolžnosti. 

 

 

 

 

Slika 7: Primerjava ranga izražene pomembnosti vrednot med materami in očeti. Največje 

razlike so tam, kjer točke po x ali y osi najbolj odstopajo od diagonale, ki je označena z rdečo 

črtkano črto. Če bi bili skupini popolnoma skladni glede pomembnosti vrednot, bi vse točke 

ležale na diagonali. 
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Slika 8: Primerjava ranga izražene pomembnosti vrednot med zaposlenimi in materami. Največje 

razlike so tam, kjer točke po x ali y osi najbolj odstopajo od diagonale, ki je označena z rdečo 

črtkano črto. Če bi bili skupini popolnoma skladni glede glede pomembnosti vrednot, bi vse 

točke ležale na diagonali. 

 

 

 
Slika 9: Primerjava ranga izražene pomembnosti vrednot med zaposlenimi in očeti. Največje 
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razlike so tam, kjer točke po x ali y osi najbolj odstopajo od diagonale, ki je označena z rdečo 

črtkano črto. Če bi bili skupini popolnoma skladni glede pomembnosti vrednot, bi vse točke 

ležale na diagonali. 

Povzamem lahko, da so si skupine glede rangiranja vrednot načeloma zelo podobne. Vse imajo v 

naboru prvih petih zelo pomembnih vrednot vsaj štiri skupne (spoštovanje, poštenost, 

samostojnost in zdravje), enako velja tudi za zadnjih pet vrednot po pomembnosti, kjer je 

skupnih vseh pet (spoštovanje tradicije, pomembnost dobre izobrazbe, ponos, smisel za  humor 

in modrost). Starši so, za razliko od zaposlenih, nekoliko več vrednot označili tako za zelo 

pomembne kot za nepomembne. 

 
8.4 REZULTATI, PRIDOBLJENI Z INTERVJUJI 

 
V nadaljno analizo rezultatov bom vključila tudi podatke, pridobljene preko individulanih 

intervjujev z 8 vzgojiteljicami. Najprej me je zanimalo, kako pomembno se zdi vzgojiteljicam 

posredovanje vrednot in katere se jim zdijo najpomembnejše. Ugotovila sem, da se zdi veliki 

večini vzgojiteljic področje posredovanja vrednot zelo pomembno, nobena pa ga ni označila za 

manj ali nepomembnega. Kot najpomembnejše vrednote so naštele samostojnost, zdravje, 

poštenost, spoštovanje in empatija. V sklopu prvega vprašanja sem želela ugotoviti tudi, kako si 

vzgojiteljice pojem vrednote razlagajo in kako njihovi odgovori sovpadajo s strokovno  teorijo. 

Vzgojiteljice A, B, D in E so sklenile podobno misel in vrednote označile za cilje oz. vodilo: 

»Vrednote so življenjski cilji, h katerim stremimo. So nekaj pomembnega, naši najpomembnejši 

cilji, to kar želimo postati.«, »To mi pomeni vse tiste pozitivne lastnosti, ki naj bi jih imel človek, 

ki naj bi stremel za njimi, da bi mu bilo lepše.« Vzgojiteljica C je dodala, da so vrednote so 

nekaj, kar zgradiš v zgodnjem otroštvu, pri čemer so ključni starši, ki ti postavijo temeljne 

okvirje. Vzgojiteljici Č,  in G vrednote sta vrednote označili kot nekaj kar ima v njunem življenju 

velik pomen, nekaj kar ju polni in bogati. Le vzgojiteljica F je omenila tudi socialno-kulturni in 

politični vidik vrednot. Tako na osebni kot poklicni ravni je jasno, da imajo vrednote visoko 

mesto pomembnosti pri vzgojiteljicah. Njihove interpretacije vrednot so ustrezne, čeprav v 

večini ne vključujejo kulturnega in družbenega pomena vrednot, kot ga omenjata Musek (2003) 

ali Rokeach (1973). Kot prvih pet najpomembnejših vrednot so zaposleni navedli samostojnost, 

zdravje, poštenost, spoštovanje in empatijo. V individualnih intervjujih so vzgojiteljice 

odgovorom, ki niso bili navedeni v anketi, dodale še zdravo identiteto in varnost. Prav tako so 

vse mnenja, da se je pomen vrednot tekom njihove zaposlitve spreminjal. Vzgojiteljica A pravi: 

»Vrednote so odvisne od skupine in situacije – delaš tam, kjer je pomanjkanje. Seznam 

pomembnih vrednot se širi.« Vzgojiteljica Č je odgovorila: »Ja, vedno manj je spoštovanja, 
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sodelovanja, empatije ... Več pa je egoizma in materializma.« Odgovor vzgojiteljice D se glasi: 

»Več je govora o sprejemanju, drugačnosti, sodelovanju in dogovarjanju. Na tem več delamo. So 

pa stalne vrednote, ki se ne spreminjajo.« Vzgojiteljica F dodaja, da se vrednote spreminjajo z 

družbenim stanjem, politiko, migracijami in projekti. Trend spreminjaja vrednot razložita 

Inglehart in Baker (2000), ki pravita, da ekonomski napredek vpliva na porast vrednot, kot so 

razum, toleranca, zaupanje in participacija. Hkrati puščajo tradicija, vera ali politična 

usmerjenost močan pečat na tradicionalnih vrednotah, ki jih ohranjamo kljub modernizaciji.  

Nadalje me je zanimalo, kakšen jezikovni kod uporabljajo pri delu oz. kakšno vlogo igra jezik 

pri posredovanju vrednot. Vse vzgojiteljice prepoznavajo pomen ustreznega jezika pri svojem 

delu, a se prav tako vse soočajo s pomanjkanjem ustreznega besedišča. Vzgojiteljica A pravi: 

»Jezik je dvorezen meč, saj je težko najti pravo besedo oz. besedišče prilagajati otroku. Zelo 

pomemben je sam način govora, da otrok res sliši, kar mu govoriš. Potrebno je poiskati pravi 

moment in imeti karizmo. Vzgojiteljica B odgovori: »Mislim, da veliko stvari manjka, da je v 

drugih jezikih veliko več izrazov.« Vzgojiteljica D se strinja: »Včasih mi zmanjka besed ali pa 

uporabim preveč pohval.« Ti odgovori se do neke mere skladajo z dosedanjimi raziskavami 

(Thornberg, 2008, 2016; Thornberg in Oguz, 2013), ki kot enega večjih problemov posredovanja 

vrednot izpostavljajo prav pomanjkanje profesionalnega jezika. Hkrati so vzgojiteljice na 

vprašanja glede vrednot odgovarjale samozavestno, njihovi odgovori glede samega koncepta 

vrednot pa so bili v skladu s strokovno teorijo. Jasno je bilo, da so tematiki v preteklosti 

namenile veliko premisleka, zato ti rezultati odstopajo od nekaterih podobnih raziskav, saj sta I. 

Sigurdardottirr in J. Einarsdottir (2016) pa sta opozorili prav na pomanjkanje znanja o konceptu 

vrednot. V sklopu drugega vprašanja me je zanimalo tudi katere metode uporabljajo vzgojiteljce 

pri svojem posredovanju vrednot. V anketi so kot najpogosteje uporabljene metode navedene 

zgled vzgojitelja, vsakdanja komunikacija, pravila v skupini, vsakdanja rutina in prosta igra. 

Aktivnosti, ki jih manj pogosto uporabljajo, so potovanja in ekskurzije, matematične aktivnosti, 

umetnostne dejavnosti in tradicionalni dogodki. Nekaj vzgojiteljic je navedlo, da vrednot sploh 

ne podajajo v umetniškem sklopu in znotraj potovanj ter ekskurzij. V individualnih intervjujih 

vzgojiteljica A navaja še projektno delo, vzgojiteljice B, C in E pa poudarijo pomembnost 

čustvene vezi med vzgojiteljem in otrokom, ki je pomembna za posredovanje vrednot. 

Vzgojiteljica C natančneje razloži, da je pomembno vzajemno sprejemanje, naklonjenost, 

sodolevanje in strpnost. Poleg teh odgovorov jih večina v individulanih intervjujih navaja, da 

vrednote posredujejo z vsakodnevno rutino in komunikacijo, literaturo, igro vlog in socialnimi 

igrami. Posredovanje vrednot jim v osnovi predstavlja lasten zgled, saj se identificirajo kot 

vzornice. Vse vzgojiteljice odgovorijo, da so največ vrednot prejele v otroštvu od staršev. 
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Vzgojiteljice A, B, Č, E in F navajajo, da so vrednote pridobivale vse življenje, v različnih 

situacijah. Na podlagi teh odgovorov ocenjujem, da se vrednote podaja tako na implicitni kot na 

eksplicitni ravni, težko pa je oceniti, kaj prevladuje. Že dejstvo, da so omenile metode, ki ne 

spadajo nujno v dnevno rutino in vsakodnevno dogajanje, kaže na zavesten razmislek o načinu 

posredovanja vrednot.  

Tretje raziskovalno vprašanje se osredotoča na mnenje vzgojiteljev o svoji strokovni 

usposobljenosti za posredovanje vrednot. Odgovori v anketi v veliki večini kažejo na to, da se 

vzgojitelji počutijo usposobljene za delo, manjši odstotek se počuti zelo usposobljen, še manj pa 

jih misli, da so slabše usposobljeni. V intervjujih vzgojiteljice prepoznavajo  pomembnost svoje 

vloge pri posredovanje vrednot, a nekatere opozarjajo na pomanjkanje strokovne opore. 

Vzgojiteljice A, B, D in G izpostavijo, da bi si želele več povezovanja znotraj kolektiva, dodatno 

nadgrajevanje znanja in odprte debate. Nasprotno, vzgojiteljica F pravi: »Ne. Če občutim 

pomanjkanje znanja, si ga zelo hitro priborim. Ne bi poučevala nečesa, o čemer nimam dovolj 

znanja. To so reči, o katerih ni težko dobiti dovolj znanja.« Podobnega mnenja je tudi 

vzgojiteljica E: »Niti ne. Zdi se mi, da imam dovolj znanja in sem pri tem uspešna.« Čeprav so 

rezultati ankete pokazali, da vzgojiteljice menijo, da so dobro usposobljene za delo z vrednotami, 

se je v individulanih intervjujih pri nekaterih pokazal dvom in želja po dodatnem znanju. 

Omenile so rešitve, ki sta jih predlagata tudi J. Juutinen in E. Viljama (2016). Poudarili sta 

pomembnost vsakodnevnih strokovnih diskusij v vrtcu, kar bi pomagalo pri preobrazbi vrednot 

iz implicitnih v eksplicitne, s tem pa bi se dvignila tudi kakovost dela. 

Z zadnjim raziskovalnim vprašanjem sem želela ugotoviti, ali vzgojitelji menijo, da skriti 

kurikulum pomembno vpliva na posredovanje vrednot. Odgovore na to vprašanje sem pridobila 

preko individualnih intervjujev. Vse vzgojiteljice se zavedajo vpliva prikritega kurikuluma oz. 

neizogibnega vrednotnega transferja, do katerega pride preko vsakodnevne rutine. Menijo, da se 

vrednote preko prikritega kurikuluma prenašajo učinkoviteje, saj »če je to del uradnega 

kurikuluma jih sicer lahko posreduješ, ampak jih ne živiš in to otroci hitro ugotovijo.« 

Vzgojiteljica A pove: »Prikriti in uradni kurikulum hodita z roko v roki. Pomembno je 

ozaveščanje in evalvacija.« Te izjave potrjuje tudi raziskava Z. Cubukcu (2012), ki je pravi, da 

imajo dejavnosti z elementom prikritega kurikuluma pozitiven vpliv na ponotranjanje vrednot. 

Halstead in Xiao (2010) poudarjata, da se dojemanje otrok pogosto razlikuje od našega, čeprav 

interpretiramo isto situacijo. Na to vplivajo osebnost, družinsko ozadje in razmišljanje 

posameznika. Pravita, da ni nujno, da avtoritaren učitelj in stroga disciplina neposredno dosežeta 

zgledno obnašanje ali prave vrednote, pač pa se otroci preko refleksije njegovega vedenja 



36  

naučijo tolerance. 

Dodatno sem pridobila tudi podatke o tem, katere vrednote se zdijo vzgojiteljem in staršem bolj 

ali manj pomembne. Podobno raziskavo sta P. Ülavere in M. Veisson (2015) izvedli v Estoniji. 

Zanimiva so odstopanja, do katerih je prišlo glede na to, da se vsi nahajamo v evropskem 

prostoru in kaj to pove o narodu. Tako Estonci kot Slovenci so vrednote poštenost, zdravje, 

toleranca in pomoč uvrstila na visoko mesto po pomembnosti. Na nižja mesta so skupno uvrstili 

ponos, smisel za humor, spoštovanje tradicije in načelnost. Ujemajoče se vrednote kažejo na 

neko mero univerzalnosti vrednot ne glede na geografsko lokacijo ali specifično kulturo. Do 

najbolj očitnih razhajanj je prišlo pri vrednoti dobra izobrazba, ki jo Estonci uvrščajo na 13. 

mesto, Slovenci pa kar na zadnje, 25. mesto. Samostojnost in spoštovanje, ki ju Slovenci 

uvrščamo na prvi dve mesti, sta v Estoniji zasedla 8. in 9. mesto. Te razlike so presenetljive, saj 

se zdijo te vrednote precej osnovne in bistvene. 
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9 SKLEP 

 

Med pisanjem diplomskega dela se je moje prepričanje v pomembnosti kvalitetnega 

posredovanja vrednot še okrepilo. Postalo mi je jasno, da vrednote prepredajo celoten pedagoški 

proces, če to želimo ali ne. Večina uporabljene literature razkriva, da je področje posredovanja 

vrednot premalo zastopano v pedagoških procesih oz. ne dosega dovolj visokega nivoja 

strokovnosti, kar me je tudi spodbudilo k raziskovanju stanja v enem od slovenskih vrtcev. 

Področja, ki so bila največkrat izpostavljena kot problematična, so prevelika podvrženost 

področja skritemu kurikulumu, pomanjkanje strokovnega znanja in uporaba neustreznega jezika. 

Rezultati moje raziskave tako so hrati podobni drugim izsledkom, a tudi različni od njih 

Vzgojitelji se vpliva prikritega kurikuluma jasno zavedajo, čeprav ne izpostavljajo nujno 

njegovih negativnih posledic pri posredovanju vrednot, pač pa ga navajajo kot eno izmed metod, 

ki jo uporabljajo. Na takšno prakso je opozoril Thornberg (2008), ki pravi, da je nevarnost 

predvsem v prenosu nezaželenih vrednot. Hkrati so vzgojiteljice navedle veliko metod, ki 

načrtovano in premišljeno posredujejo določeno vrednoto, kar kaže na določeno mero 

strokovnosti in poznavanja področja. Med pogovorom o vrednotah so jasno definirale pojem in 

cilje, ki jih želijo na tem področju doseči pri svojem delu, a opozorile na pomanjkanje ustreznega 

jezika v določenih trenutkih. To se sklada s kar nekaj deli s skandinavskega področja, ki 

razkrivajo, da imajo pedagoški delavci slabše razvit moralni metajezik, kar neizogibno otežuje 

njihovo delu na tem področju (Puroila idr., 2016, Sigurdardottir in Einarsdottir, 2016). 

Vzgojiteljice opozarjajo tudi na pomanjkanje dodatne strokovne podpore med študijem, tj. v 

obliki seminarjev ali delovnih skupin. 

Raziskava nam zaradi majhnega vzorca ponuja okrnjen vpogled v problematiko, zato je rezultate 

nemogoče posploševati. Za širšo sliko bi bilo smiselno izvesti podobno raziskavo v več vrtcih v 

slovenskih regijah. Nadaljnje raziskovanje področja posredovanja vrednot bi bilo potrebno 

usmeriti v preverjanje učinkovitosti novejših metod, raziskovanje uspešnosti dodatnega 

izobraževanja o vrednotah za pedagoške delavce in vplivu osebnih vrednot na delo v vrtcu.  

Spodbuden zaključek te raziskave je, da se velika večina strokovnih delavcev v svojem poklicu 

počuti kompetentne, za kar je potrebna samozavest, ki temelji na znanju. Prav tako je 

pomembno, da se vsi zavedajo pomena posredovanja vrednot, ki lahko vodi v bolj tolerantno, 

empatično in odgovorno družbo. Glede na enak nabor najpomembnjših in manj pomembnih 

vrednot tako pri vzgojiteljih kot starših je jasno, da vrednote odražajo kolektivno miselnost širše 
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skupnosti. V tem se skriva neprecenljiva moč, saj lahko družba, ki se bori za skupne ideale in 

vrednote, doseže marsikaj. 
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11 PRILOGE 

 
A VPRAŠALNIK 

Pozdravljene sodelavke in sodelavci, 

prosim za vašo pomoč pri diplomskem delu z naslovom Posredovanje vrednot v predšolskem 

obdobju. V nalogi raziskujem, kako pomembno je poučevanje vrednot pri pedagoških delavcih, 

na kakšen način jih predajajo in kakšne spretnostni pri tem uporabljajo. Ta anketa je ključna za 

izvedbo diplomskega dela, saj bo nudila vpogled v vrednote, ki jih najbolj cenimo in na kakšne 

načine jih najpogosteje predajamo otrokom. 

 
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 5 minut časa. Zbrani 

podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (ne na podlagi vsakega 

posameznika). Uporabljeni bodo izključno za potrebe diplomskega dela. 

 
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem! 

 
 

1. Označite vaš spol. 

a) Ženski 

b) Moški 

 
2. Označite vašo starost. 

 
3. Označite vaše delovno mesto v vrtcu. 

 
a) Vzgojiteljica 

b) Pomočnica vzgojiteljice 

c) Drugo 

 
4. Označite število let izkušenj pri delu z otroki. 

 
5. Kako pomembno se vam zdi, da otroke v vrtcu učimo tudi vrednote? 

 
a) Zelo pomembno. 

 
b) Pomembno. 

 
c) Manj pomembno. 

 
č)   Nepomembno. 
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6. Kako pomembno se vam zdi, da otroke v vrtcu učimo tudi te vrednote? Označite na lestvici 

od nepomembna do zelo pomembna. 

 
a) vztrajnost 

b) pogum 

c) sočutje 

č)           modrost 

d) predanost 

e) pomembnost dobre izobrazbe 

f) zdravje 

g) potrpežljivost 

h) smisel za humor 

i) tolerantnost 

j) pomoč 

k) spoštovanje tradicije 

l) zaupanje 

m) sodelovanje 

n) ponos 

o) poštenost 

p) spoštovanje 

q) občutek dolžnost 

r) samostojnost 

s) zvestoba 

t) čut za pravičnost 

u) samozavest 

v) empatija 

w) načelnost 

x) kreativnost 

 
7. Če sem pri prejšnjem vprašanju izpustila vrednote, ki se vam zdijo pomembne, da o njih 

učimo otroke v vrtcu, jih prosim, navedite. 

 
8. Ali skozi naštete aktivnosti v vrtcu otroke učite o vrednotah? Označite na lestvici od 

nepogosto do zelo pogosto. 

 
a) matematične aktivnosti 
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b) zgled vzgojitelja 

c) branje otroške literature 

č)           prosta igra 

d) vsakdanja komunikacija 

e) potovanja in ekskurzije 

f) aktivnosti an prostem 

g) aktivnosti povezane z govorom in jezikom 

h) namizne igre 

i) tradicionalni dogodki 

j) zgled pravil skupin 

k) risanje, slikanje 

l) aktivnosti v naravi 

m) glasba in ples 

n) vsakdanje aktivnosti (prehranjevanje, oblačenje ...) 

o) praznovanje dogodkov 

p) dogodki z drugimi družinkimi člani 

q) druge športne aktivnosti 

 
9. Če sem pri prejšnjem vprašanju izpustila aktivnosti, pri katerih otroke učimo vrednote, jih 

prosim, naštejte. 

 
10. Alli menite, da ste strokovno usposobljeni za posredovanje vrednot otrokom v vrtcu? 

 
a) zelo usposobljen/-a 

b) usposobljen/-a 

c) slabše usposobljena/-a 

č)           neusposobljen/-a 
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B TRANSKRIPCIJA INTERVJUJEV 

1. Kako si razlagate pojem »vrednote«? 

 
A: »Vrednote so življenjski cilji, h katerim stremimo. So nekaj pomembnega, naši 

najpomembnejši cilji, to kar želimo postati.« 

B: To mi pomeni vse tiste pozitivne lastnosti, ki naj jih bi imel človek, ki naj bi stremel za njimi, 

da bi mu bilo lepše. Jih predajal naprej in to živel. 

C: Jaz mislim, da si jih začneš graditi že v zgodnjem otroštvu. Veliko je odvisno od staršev. Oni 

ti postavijo temlje, okvirje. Potem pa se sam, ko odraščaš, odločaš, ali boš na tem gradil ali boš 

ustvaril druge. Odvisno od osebnosti človeka, od osebne rasti človeka.  Premalo delamo na sebi, 

premalo se postavimo na prvo mesto. 

Č: Vrednote imajo velik pomen. Pri meni so v ospredju. Me bogatijo in polnijo. Pa tudi moje 

delo. 

 
D: Vrednote so na nek način življenjsko vodilo. To so tiste pozitivne in prijazne stvari. 

 
E: Neko vodilo kako se obnašaš v vsakodnevnih situacijah. 

 
F: Vrednote so nekaj, kar je skupno določeni kulturi in se prenašajo iz roda v rod. Nekaj, kar se 

spreminja glede na sprecifično socialno politično ozračje. Nekaj, kar je zasidrano, ampak 

spremenljivo hkrati. 

G: Vrednote v osebnem pomenu so nekaj, kar mi je bilo privozgojeno, nekaj pa sem si jih 

aktivno izbrala in se trudim, da jih razvijam, če je to prava beseda. So pa nekaj, kar me 

izpopolnjuje, bogati in osmišlja moje življenje in delo. 

2. Kako si razlagate besedno zvezo »poučevanje vrednot«? 

 
A: Vrednote najlažje poučuješ preko zgleda. Da otrokom in mladostnikom pokažeš, kaj se tebi 

zdi v življenju pomembno in kakšne so tvoje vrednote. To v bistvu narediš preko obnašanja, 

odziva na situacije, samega pogovora o vrednotah. 
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B: Najprej poučuješ s svojim zgledom. Mislim, da je posredovanje vrednot čisto premalo 

poudarjeno v vrtcu. 

 
C: Zdi se mi pomembno. Ne kot poučevanje, ampak da usmerjaš v tiste vrednote, ki ti celo 

življenje prav pridejo, ki te celo življenje vodijo. 

Č: To si razlagam kot poučevanje z zgledom, s posnemanjem. Mislim, da je to največ, kar 

lahko daš otroku. 

 
D: Mislim, da moraš to živeti in jih na tak način predajati otrokom. Predvsem se to odvija preko 

rutine, vsakodnevno. 

E: Učenje o tem kako ravnati z ljudmi v družbi in zakaj tako. Učenje poteka v konkretnih 

situacijah. Potreben je tudi razmislek, zakaj se moraš tako obnašati. 

 
F: To je del vsakega kurikuluma, tudi prikritega kurikuluma. Celo zamolčanega kurikuluma. Je 

nekaj, kar delaš načrtno, ampak v bistvu tudi nezavedno. 

G: To je nek proces, ki se odvija pri mojem delu. To delamo zavedno in nezavedno. Dogaja se 

pa na vsakem koraku, pri vsem, kar počneš, rečeš, narediš. 

 
3. Opišite, kako posredujete vrednote pri svojem delu. Naštejte konkretne strategije. 

 
A: Kot sem že rekla, preko zgleda, vsakodnevne rutine, pogovora, same komunikacije z drugimi. 

Konkretne primere ... V vrtcu nimam še nobenega konkretnega primera oz. strategije, jih imam 

pa pri tabornikih. Pri mladostnikih bi našla več vzporednih strategij. Na primer, ko mlade preko 

projektnega dela navajaš na odgovornost. V bistvu gre za mentorstvo. Prvič projekt izvedeš 

skupaj z njim, potem si ob njem, mu vse poveš in na tak način si pridobi odgovornost, vestnost. 

Ker vidi, kdaj moraš narediti stvari, sprejmeš posledice, če nekaj narobe narediš, si zapišeš in si 

naslednjič pozoren na te stvari. Naslednjič sam izvaja projekt in si mu ti v oporo. V bistvu 

stopnjevalni sistem. Pri otrocih pa podobno, samo da to niso večji projekti in akcije, ampak 

minimalne stvari. Ne vem, pojdi k temu in mu povej to. Da se navadi, da mora določeno stvar 

sporočiti in mora ta informacijo priti do osebe. Primer: sposodi si škarje, on jih mora vzgojiteljici 

vrniti, se ji zahvaliti. Potem pri vzgojiteljici preveriš, če je kako stvar izpustil in se z njim 

pogovoriš. Lažje mi je posredovati vrednote starejšim otrokom, ker je pri mlajših več dnevne 

rutine. Lažje se zavedaš predajanja vrednot pri starejših. Pri mlajših se moraš res poglobiti v to. 

Vseeno je komunikacija z mlajšimi zaradi njihovega govornega razvoja malo težja, ne veš, na 

kakšen način razmišljajo in težko najdeš trenutek, ki bi bil primeren za predajo vrednot. 

Nenamerno pa jih tako ali tako vedno predajaš. 
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B: Preko vsakodnevnega vzgojnega dela, potem lahko narediš tudi tematski sklop, lahko si 

izbereš literaturo. Temelje si postaviš s starši, kaj so tvoje vrednote in kaj si ti. Potem poskušaš 

širiti svoje vrednote in jih pridobit v ta krog. Otroci te morajo začutiti. 

C: Se mi zdi da rutinsko, da pride spotoma. Pri kakšnem otroku se mi zdi, da bi bilo potrebno 

namensko. Nimajo spoštovanja, strpnosti je premalo. Pomembno pa je, da gre za vzajemen 

odnos, s sprejemanjem, naklonjenostjo, sodelovanjem in strpnostjo. 

Č: Največ preko vsakodnevnih situacij. Ko pride do kakšnih takih situacij se pogovorimo in 

predebatiramo kaj, kako, zakaj. Potem preko igre vlog, preko izkustvenega doživljanja. Se pravi 

kombinacija obojega – posredno in neposredno. 

D: Precej preko vsakodnevne rutine, veliko pa tudi preko dejavnosti, npr. socialnih iger. 

Konkretne situacije, ko pride do prenosa vrednot, so recimo konflikti med otroki. 

E: Če je kakšen incident, če se na primer nekdo obnaša agresivno, posreduješ in mu razložiš 

zakaj to ni v redu. Lahko se pogovoriš s celotnim oddelkom. Organiziram tudi tematske sklope, 

npr. strpnost, deljenje, varčnost, potrpežljivost. Pa socialne igre, igre vlog, pravljice ipd. 

F: Že z zgledom. Tisto, kar je pomembno, meni, sčasoma postane pomembno tudi mojim 

otrokom. Drugače pa je nekaj prav načrtno v obliki učnih ur oz. tematskih sklopov, kamor 

vključujem tisto, kar bi rada delala z otroki, oz. se pojavi specifična problematika v skupini. 

Takrat to pride do izraza in to probaš razjasniti. Drugače pa z igro vlog, s pogovorom, s 

pravljicami. Da jih učiš tudi prepoznavati neke vrednote. Pomembno je, da jih prediskutiraš, da 

jih ne prodajaš kot nekaj splošnega, ampak da tudi otroci lahko povejo svoje stališče do tega. 

Poučuješ pa tisto, kar se ti zdi v tistem trenutku pomembno. Seveda pa posreduješ tudi obče 

vrednote, kot so prijaznost, spoštovanje ipd. Ne moreš predajati tega, v kar ne verjameš. 

G: Nimam še tako dolge delovne dobe, da bi lahko razvila neke blazne strategije. Večinoma jih 

najbrž predajam sproti, v vsakodnevni komunikaciji. Sicer pa se trudim izbirati kvalitetno 

literaturo, se res opazovati pri tem, kar rečem, se posvetiti določeni problematiki in prisluhniti 

otroku. Dobra metoda se mi zdijo tudi socialne igre, igre vlog ... Dejavnosti, kjer pride do neke 

interakcije med otroki in so na nek način prisiljeni rešiti problem ali pa razmišljati. 

4. Kako mislite, da ste sami prejemali vrednote? 

A: To je pa težko vprašanje. Preko življenja. Veliko vrednot so mi dali starši. V bistvu, če 

pomislim na sebe kot na subjekt, ki so me oblikovali, se vrtca ne spominjam in bi težko rekla, 

katere vrednote sem pridobila v vrtcu. Lahko bi rekla, katere vrednote so mi dali starši, ker sem 
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pač z njimi toliko časa, da vem, kako se odzivajo. Samih vzgojiteljic se pa ne spomnim tako 

dobro, da bi lahko rekla, ta vzgojiteljica mi je dala to vrednoto, tista vzgojiteljica mi je dala to 

vrednoto, vse skupaj so mi dale te vrednote ... Tako da za vrtec težko rečem, ker se ne spomnim, 

ampak sem kakšno vrednoto dobila tudi od njih. Vsaka stvar je do neke mere relavantna, ampak 

s starši preživiš toliko časa, da so najpomembnejši. Starši so mi dali veliko. Se mi zdi, da je za 

vrednote najstniško obdobje še najbolj tako, ko se res na tem miselnem področju najbolj 

oblikujemo, vsaj ko gledam nase. Veliko so mi dali taborniki in pa samo življenje v dijaškem 

domu, ko sem bila pač stran od staršev. Vseeno sem morala bolj gledati nase, kako se znajti v 

svetu brez same opore staršev. Saj sem imela oporo, samo sem žonglirala in probala stvari sama 

speljati. Veliko so mi dali tudi taborniki. 

B: V bistvu jih moraš največ prejeti v otroštvu, od staršev. Lahko pa ti to ni dano, potem pa 

preko življenja, situacij. Ko prideš do neke zrelosti, potem sam največ narediš s tem. Se pa učiš 

celo življenje. 

C: Največ preko staršev. 

 
Č: Tekom življenja in težkih situacij. 

 
D: Prva je družina, potem pa najbrž šola. Najbolj osnovna šola. 

 
E: Večinoma od družine. Spomnim se tudi igre vlog v vrtcu, ko smo morali razmišljati o 

konkretni situaciji in premisliti, kako bi ravnali. Načeloma pa iz okolice in družine, celo 

življenje. 

 
F: Preko staršev. Največ v obdobju primarne socializacije, drugače pa skozi. Pa preko televizije, 

predavanj, tekom pridobivanja širšega znanja o svetu in potem sem se odločila, katerim 

vrednotam bom sledila in katerim bom dala pomembno mesto v svojem življenju. 

G: Zagotovo veliko od staršev. Več, kot se zavedam. Ogromno pa tudi od okolice, od različnih 

situacij, ljudi, ki me obkrožajo. Včasih se mi zdi, da vsako leto kakšno vrednoto, ki mi je 

pomembna, dodam, pa se kakšne znebim. 

5. Ali opažate, da so se vrednote oz. poudarek na njih v času vaše zaposlitve spreminjale? 

Če da, na kakšen način? 

A: Ja, mislim v času odraščanja in tekom zaposlitve se spreminjajo glede na situacijo, glede na to 

kako se skupina odziva. Mogoče, kar si dal pri eni skupini v ospredje, pri drugi ni več 

pomembno, Na nekem področju so pa tako šibki, da je bolj pomembno podajajnje druge 
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vrednote, ker jima tam manjka. Mogoče se seznam vrednot razširja. V zadnjih dveh letih bi 

rekla, da sem dodala na svoj seznam vrednot zdravje, ki mi prej ni bilo vrednota, da bi stremela k 

njej. Govorim o vrednotah, ki so na osebni časovnici. Na strokovni časovnici pa delam premalo 

časa, da bi lahko govorila o osebnih spremembah. Ko sem začela, sem si zadala, da jim bom 

predala vedoželjnost, odgovornost, samozaupanje oz. samovščenost, ampak ne v grdi obliki, 

ampak v obliki, da si znajo zaupati, da se imajo radi in da sebe postavljajo na prvo mesto. Ne v 

vsem, ampak da znajo poskrbeti, da jim je lepo. 

B: Ja, to se zelo spreminja. Jaz bi to področje dala v šolski sistem, v kurikulum. To je zame 

osebno zelo pomembno, ampak tega nikjer ni, so pa nepomembne stvari, ki so notri zapisane. 

Pride trend, moda, ko je to pomembno, potem pa se to ovrže in se spet nečesa oprimemo, v 

bistvu pa te stvari krožijo. Največ je na osebnem nivoju. Odvisno je tudi od ravnatelja. 

C: Na osebnem nivoju se znam bolj postaviti zase, bolj izražam svoje mnenje. Družbene 

vrednote pa nadgrajujem. 

Č: Ja, vedno manj je spoštovanja, sodelovanja, empatije ... Več pa je egoizma in materializma. 

 
D: Več je govora o sprejemanju, drugačnosti, sodelovanju in dogovarjanju. Na tem več delamo. 

So pa stalne vrednote, ki se ne spreminjajo. Te so pomoč in prijateljstvo, recimo. Svet spreminja 

vrednote. Spremenil se je recimo pomen časa. 

E: Nisem zaposlena dovolj dolgo, da bi lahko odgovorila na to vprašanje. V času moje 

zaposlitve se niso spreminjale. 

 
F: Ja, se mi zdi, da ja. Vrtec je neka družba v malem. Vsaka generacija vzgojiteljic ali pa ko se 

zamenja vodstvo, prinese s sabo svoj sklop vrednot. Čisto osnovne ostajajo, specifične pa se 

spreminjajo. Z ljudmi, glede na družbeno stanje, s politiko, z migracijami, s trajnostjo, s projekti 

... Na ta način. Se mi zdi, da se največ spreminajo z ljudmi, ki prihajajo. Ne morem reči, da so se 

spremembe zgodile v celem kolektivu, ampak v naši enoti zagotovo. 

G: Spet, ne delam dovolj dolgo, da bi lahko opazila izrazite spremembe. Vidim pa razlike med 

različnimi generacijami vzgojiteljic. Ali pa osebnostmi vzgojiteljic. Nekatere so bolj 

konzervativne, druge liberalne, nekatere želijo poslušne otroku, drugim več pomeni svoboda ... 

Se pa vrednote odražajo tudi glede na širše dogajanje, na primer politično ozračje, 

gospodarstvo ipd. To se potem pozna tudi pri nas. 

 
6. Ali menite, da bi morali vrednote razdeliti na osebne in profesionalne? 

 
A: Ne zdi se mi ravno potrebno, saj nam je šlo do zdaj tudi brez tega, tako da ne vem. Ne bi pa 
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imela nič proti. V bistvu bi bilo čisto v redu, ker je veliko elementov, ki jih je najlažje 

posredovati preko prikritega kurikuluma. Ampak ravno zaradi tega, ker jih tako avtomatsko 

damo v prikriti kurikulum, pa temu posvečamo premalo pozornosti. Zdi se mi, da jih res 

predajamo na podzavestni ravni in da se premalokrat vprašamo, zakaj to delamo. To bom 

naredila za to, da jim dam to. 

B: Ja, mislim, da ja. 

 
C: To se mi zdi dobra ideja. Vrednote so del življenja in jih moraš imeti. Vsak ima svoje 

prioritete, ki ti pomenijo več ali manj, ampak za osebno rast bi bilo to dobro. 

Č: Ja, ne bi bilo slabo. 

 
D: Ja, nekaj jih je sicer že zapisanih v kurikulumu, ampak bi lahko bilo tudi bolj definirano. 

 
E: Ja, bi bilo v redu. Ker gre za neke splošne vrednote, ki bi jih morali poudarjati, sedaj pa to 

niso vrednote vseh zaposlenih. 

F: Ja, mislim, da ja. Vedno je dobro, da imaš neko osnovo, na kateri gradiš. Je pa spet odvisno, 

kakšne so te vrednote. Če bi bil sistem zelo konzervativen, bi bila spet težava. Dokler bi se 

vrednote skladale z nekim temeljnim dokumentom, na primer Konvencijo o človekovih pravicah 

... Zdi se mi, da bi bilo to težko. Boljše je, da so nekatere vseeno napisane. 

G: Mogoče bi morali biti vsaj več govora o tem. Takih res konstruktivno kritičnih debat. Se mi 

pa zdi, da bi pri deli težko odvrgel svoje vrednote, tudi če bi moral slediti nekemu uradnemu 

dokumentu ali pa idejam. 

7. Ali sebe dojemate kot vzornika/vzornico? 

 
A: Ja. Vsi smo na nek način vzorniki. Dokler nisi zares postavljen v vlogo, da si res njegov 

vzornik, se tega ne zavedaš. Jaz sem se tega začela zavedati, ko sem imela pri tabornikih svojo 

skupino. Ko so ti otroci začeli sprejemati svoje vode, ko so se osamosvojili po taborniško, sem 

pri eni deklici opazila, da je res želela biti taka kot jaz. In sem si rekla, da to, da bi bila čisto taka 

kot jaz, ni najbolj v redu, ampak ji pa stojim ob strani do te mere, da jo spremljam, ji skušam 

še naprej pomagati, kadar ima dileme, sem ji v oporo in sem njen vzor. To mi je res veliko 

pomenilo, ko mi je tudi sama rekla: »Ej, Srna, a veš, da si ti moja  vzornica?« Res sva vzpostavili 

lepo vez. 

B: Stremim k temu. Ko se pogovarjam sama s sabo, imam še veliko dela, da bom dosegla še več. 

Ampak stremim k temu in tudi starši mi rečejo, da sem umirjena in znam, kar je tudi vrednota. 

Ljudje mi dajo pozitivno mnenje. Tako veš, da si na pravi poti in si motiviran za naprej. 
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C: Ne. Mogoče, pa ja. Ja, trudiš se. Model na nek način, se zgledujejo po tebi.  

Č: Ja. 

D: Ja. 

 
E: Ja, seveda. Upam. 

 
F: Ja. Samo je vprašanje ali sem dobra ali slaba. G: Ja, je neizogibno. 

8. Menite, da se vrednote učinkoviteje posredujejo preko uradnega ali prikritega 

kurikuluma? Razložite. 

 
A: Zelo veliko se preko prikritega kurikula. Prikriti in uradni kurikulum hodita z roko v roki. Če 

samo govoriš, nisi naredil nič. Pomembno je ozaveščanje in evalvacija. Če res govoriš o 

vrednotah, res misliš in delaš tako, se pravi, da sta z roko v roki prikriti in načrtovani kurikulum, 

je uspešnost veliko večja. Dobro je ozaveščati, da se vrednote komunicirajo, da vedo pomen 

določene stvari. 

B: Mislim, da z rutino. Mislim, da se ogromno naučijo tako. Enako tudi z dejavnostmi, ampak 

rutine je več. 

C: Preko rutine, prikritega kurikuluma. Pa ko rešuješ koflikte, ko jih spodbujaš in jim vlivaš 

samozavest, da zmorejo. 

Č: Preko prikritega kurikuluma. 

 
D: Preko prikritega kurikuluma večinoma, ja. 

 
E: Bolj preko prikritega kurikuluma. Vrednote so nekaj tako osebnega, da to največ posreduješ z 

zgledom oz. s tem, kakršen si. 

F: Prikritega, vedno. Večinoma. Ker, če je to del uradnega kurikuluma, jih sicer lahko 

posreduješ, ampak jih ne živiš in to otroci zelo hitro ugotovijo. 

G: Učinkoviteje verjetno preko prikritega. Je bolj pristno. 

 

9. Kako pomembna se vam zdi vaša vloga pri posredovanju vrednot? 

 
A: Na to vprašanje sva mislim da že odgovorili. (gl. odgovor št. 4)  

B: Zelo. Ampak je pomembno stalno nadgrajevanje. 

C: Glede na to, koliko časa preživimo skupaj, zelo.  



55 

 

 

Č: Mislim, da zelo. 

D: Poleg družine smo vzgojiteljice verjetno druge najbolj pomembne. Pomembne smo kot 

pomoč, kot vzor, da smo, kar govorimo. 

E: Zelo. 

F: Malo manjša kot od staršev, ampak za en del otrok, za en delež populacije pa zelo, ker z mano 

preživijo več časa kot s starši in jim nadomestim primankljaj. V vrtcu se otroci bolj borijo za 

tvojo pozornost in si želijo bolj ugajati, zato si hitreje priborijo neke vrednote. To se da zelo lepo 

opazovati. Če primerjaš različne oddelke, lahko hitro vidiš, kakšna je vzgojiteljica in v kaj 

verjame. 

G: Odvisno od tega, kako odigraš to vlogo. Nek pečat zagotovo pustiš. 

 
10. Katere veščine se vam zdijo pomembne za učinkovito posredovanje vrednot? 

 
A: To težko poimenujem veščina, ampak nekateri imajo neverjetno zmožnost preko načina 

govora privabiti otroke v svojo bližino in jih tako umiriti, da jim dejansko prisluhnejo. Ker 

govoriti o vrednotah ni ravno enostavna tema, sploh za mlade in eni imajo res to moč, da začnejo 

razmišljati in se dejansko umirijo. Poznam osebo, ki ga nikoli ne boš slišal, da se zadere, on je 

vedno umirjen, ampak pač zna. Poišče pravi trenutek in ga poslušajo in si zapomnijo in vedo, o 

čem govori. Predstavlja jim zgled in ima karizmo. 

B: Pomembno je, da ti svoje vrednote res živiš in si pripravljen stalno rasti, se učiti. Da imaš z 

otroki dober odnos, si miren, dosleden. 

 
C: Imeti moraš primeren pristop. Da jim znaš primerno razložiti. Da najdeš pravi način za 

določeno situacijo in osebnost otroka. Da se prilagajaš otrokovim potrebam. 

Č: Empatija, varnost, sproščenost, govor. 

 
D: Govor in empatija. 

 
E: Do neke mere avtoriteta oz. komunikacijske veščine. Da lahko ustrezno pojasniš stvari. In 

potrpežljivost. Ti dve izstopata, bi rekla. 

F: Ne vem. Najbolj to, da si sposoben ustvarit prostor za debato in varno navezanost. Ampak 

ne vem kako bi poimenovala to veščino. Sposobnost ustvarjanja nekega splošnega vzdušja. 

 
G: Empatija, potrpežljivost, dobra komunikacija, pristnost. Pa da vzpostaviš dober odnos z 

otrokom. Oz. mu nudiš neko vrsto svobode pri odkrivanju in mišljenju. 



56  

11. Ali kdaj občutite pomanjkanje znanja za posredovanje vrednot? 

 
A: Ja, ja. Včasih veš, da bi bil pravi trenutek, da bi nekaj povedal, pa ne veš, kako bi se jim res 

približal na tak način, da te bodo poslušali. Težko je vsakega učiti o vrednotah, vseeno moraš 

imeti neko povezavo, odnos. Ko vzpostaviš zaupljiv odnos, je lažje. Včasih se s kakšnim 

otrokom ne povežeš, ne najdeš skupne točke, si nisi blizu. To, da si si blizu, je pomembno pri 

podajajnju vrednot. Če se ne povežeš, te ne jemlje kot zgled in ne boš tako učinkovit. Mislim, da 

to pridobiš z leti, ker spoznaš več tipov otrok in spoznaš več načinov. Če bi gledala samo na 

svojo strokovno plat, kaj sem se naučila na faksu, kaj sem se naučila na srednji šoli, tam sem se 

naučila zelo malo. Povejo ti, kakšen naj bi bil vzgojitelj, imaš neke alineje, h katerim naj bi 

stremel, nimaš pa dejansko poglavja, ko bi se res pogovarjal o vrednotah, ko bi pri samih 

strokovnjakih in pedagogih videl, kakšne so njihove vrednote. Na strokovni ravni nam v sklopu 

šolanja manjka en tak sklop. To bi bilo dobro tudi znotraj kolektiva. Pri tako velikem kolektivu 

je težko, vzpostaviti bi se morale manjše skupine, ki se jim lahko odpreš. 

B: Mene to zanima in ja, jaz bi se stalno nadgrajevala. V težavnih situacijah pa najbolj zaupam 

prvemu instinktu, empatiji. To, kar naprej začutim, je pravo. Če preveč razmišljam, to nisem jaz. 

Zaupam prvemu vzgibu. Pri našem poklicu se stalno ukvarjaš z dilemami in včasih pogrešam 

kak klepet s sodelavkami. 

C: Seveda. Pri svojem otroku še bolj vidim, kje mi manjka. Včasih si misliš, kako si pameten, 

stvari se ti zdijo samoumevne, potem pa vidiš, da potrebuješ veliko več truda, da prideš do česa. 

Č: Na to vprašanje težko odgovorim. Zdi se mi, da niti ne. 

D: Ja. Čutim pa tudi pomanjkanje opore. Delati moram predvsem iz sebe, zato se potem 

pojavljajo tudi dvomi. 

 
E: Niti ne. Zdi se mi, da imam dovolj znanja in sem pri tem uspešna. 

 
F: Ne. Če občutim pomanjkanje znanja, si ga zelo hitro priborim. Ne bi poučevala nečesa, o 

čemer nimam dovolj znanja. To so reči, o katerih ni težko dobiti dovolj znanja. 

G: Seveda. Sploh pri uporabi različnih metod. Mogoče kaj novejšega. Ampak je na dosegu, je na 

meni, da se malo poglobim v to. Bi si pa želela več konstruktivnih debat. 

12. Kako pomembna se vam zdi uporaba ustreznega jezika? 

 
A: Zelo pomembna. 

 
B: Ja, mislim, da ima veliko vlogo.  
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C: Ja, pomembna. 

Č: Še kar pomembna. 

 
D: Ja, pomembno je, da si tudi preko jezika vzor.  

E: Ja, je pomembno. 

F: Ja pomembna, ampak predvsem v smislu, da znaš izbirati izraze, ki so nezaznamovani. Otroka 

moraš opremiti z znanjem, da bo znal debatirati o teh temah, da bo znal izražati svoje mnenje. 

G: Pomembna, seveda. Da se približaš otroku, ga motiviraš, potolažiš, ne obsojaš, vse to. Da 

znaš izbrati primerne besede, v pravem trenutku. 

13. Ali kdaj občutite pomanjkanje ustreznega besedišča pri posredovanju vrednot? 

 

A: Jezik je dvorezen meč, saj je težko najti pravo besedo oz. besedišče prilagajati otroku. Otroku 

je potrebno iskati sopomenke, a z njimi ne poveš točno tega, kar želiš. Težko je otroku razložiti, 

kaj točno želiš povedati. Zelo pomemben je sam način govora, da otrok res sliši, kar mu govoriš. 

Potrebno je poiskati pravi moment in imeti karizmo. 

B: Mislim, da veliko stvari manjka, da je v drugih jezikih veliko več izrazov. Ampak delaš s 

tem, kar imaš. 

C: Zagotovo. Sploh v kakšnih nepredvidljivih situacijah, ko nisi pripravljen. Ali pa ne najdeš 

ustrezne besede, za katero veš, da jo bo otrok razumel. Pomemben je pristop, razlaga, 

prilagajanje otrokovim potrebam. 

Č: Ja, ga. Včasih ne najdem takoj besede, ki jo želim. Ali pa uporabim pretežko. Ali pa tako, 

ki ne opiše točno tega, kar želim. 

D: Včasih mi zmanjka besed ali pa uporabim preveč pohval. 

E: Včasih. Recimo, če nekdo nekoga udari in se je potem potrebno o tem konfliktu pogovoriti, 

vendar je otroku težko zgolj z besedami pojasniti, zakaj je to narobe. Odvisno je od specifike 

situacij. 

F: Niti ne. Ga pač najdem. Pred specifično temo se moraš pač pripravit in pozanimati o tej snovi. 

G: Tudi. Vedno manj. Malo prilagodiš in razširiš svoj nabor besed. Več situacij doživiš, bolj 

si pripravljen. Te pa vedno znova kaj preseneti. 
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