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UVOD 

 

Globalne spremembe v začetku devetdesetih v Sloveniji so zahtevale tudi spremembe na 

področju vzgoje in izobraţevanja. Rezultat so Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju v RS (1995), 

nova zakonodaja, Zakon o vrtcih (1996), Izhodišča kurikularne prenove (1996) in nov Kurikulum 

za vrtce (1999). Nov kurikulum za vrtce je ţelel omogočiti odprte in fleksibilne programe, 

ponuditi pestrejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti vrtca, doseči uravnoteţenost različnih 

področij dejavnosti, večje upoštevanje individualnosti, drugačnosti in izbire, ustvarjanje pogojev 

za izraţanje in ozaveščanje skupinskih razlik, upoštevanje zasebnosti in intimnosti otrok, dvig 

kakovosti interakcij v vrtcu, drugačna časovna razporeditev dejavnosti v vrtcu, omogočanje 

avtonomije in strokovne odgovornosti delavcev v vrtcu, povečanje vloge evalvacije in izboljšanje 

informiranosti in sodelovanje s starši.  Kurikulum temelji na šestnajstih načelih, ki na nek način 

opredeljujejo pristope uresničevanja zastavljenih ciljev na različnih področjih dejavnosti, kot so 

gibanje, jezik, umetnost, druţba, narava in matematika. Kurikulum ponuja primere dejavnosti 

tako za mlajše (ena do tri) kot starejše (tri do šest) otroke. S tem dokumentom smo predšolsko 

vzgojo zasnovali na sodobnih konceptih in teoretskih pogledih na otroka in otroštvo (Devjak idr. 

2009).  

 

Ker se zadnjih  nekaj let na področju predšolske vzgoje intenzivno  srečujemo z mnogimi 

kakovostnimi premiki in druţbenimi izzivi ter z njihovimi vplivi na predšolsko vzgojo, bomo v 

nadaljevanju namenili pozornost novi oziroma drugačni podmeni, v našem primeru Reggio 

Emilia vzgojnemu konceptu predšolskih otrok, ki lahko usmeri našo sodobno organizirano javno 

predšolsko vzgojo  na pot premišljenih sprememb, ki lahko le obogatijo ţivljenje in delo v vrtcu. 

S procesom sprememb se sooča tudi otrok, ki mora osvojiti vse bolj kompleksne nivoje gibanja, 

mišljenja, čutenja, biti v interakciji z ljudmi in objekti v tem spremenjenem in hitro 

spreminjajočem se svetu. V Reggio Emilia vzgojnem konceptu pridejo do realizacije   opisanih 

ciljev. V nekaterih točkah bomo pokazali, da so ta pedagoška izhodišča vidna tudi v slovenskem 

kurikulu za vrtce (prav tam). 
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TEORETIČNA IZHODIŠČA IN CILJI RAZISKAVE 

 

V poročilu predstavljamo metodološke značilnosti in rezultate raziskave, ki smo jih zbrali na 

priloţnostnem vzorcu slovenskih vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, ki so sodelovale v projektu 

»Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel Reggio Emilia 

koncepta na področju predšolske vzgoje«. 

 

Cilj empirične raziskave je bil ugotoviti zastopanost elementov posebnih pedagoških načel 

koncepta Reggio Emilia na področju kurikula predšolske vzgoje v Sloveniji. Ob tem so nas še 

posebej zanimala stališča, mnenja in izkušnje vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, vezana na 

izvajanje posameznega kurikularnega področja v vrtcu.        

 
 
Omenjeni cilj empirične raziskave smo razčlenili na naslednja kurikularna področja: 
  

1. Področje gibanja 

2. Področje izvajanja glasbenih dejavnosti v vrtcu 

3. Področje matematike 

4. Področje naravoslovja 

5. Področje gledališke in lutkovne dejavnosti v vrtcu 

6. Področje likovne dejavnosti v vrtcu 

7. Področje plesa in ustvarjalnega giba 

8. Področje druţbe 

9. Področje slovenskega jezika v vrtcu 
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METODE SPREMLJANJA  

 

Uporabili smo deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

Poleg kvantitativne metodologije smo v raziskavo vključili tudi elemente kvalitativnih 

raziskovalnih metod; v tistih delih, kjer so vsebinsko analizirana posamezna vprašanja odprtega 

tipa. 

 

 

 

OPIS VZORCA, POSTOPEK  ZBIRANJA PODATKOV 

 

Zbiranje podatkov je potekalo s pomočjo Vprašalnika za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic – 

kurikularna področja v vrtcu, ki so ga strokovne delavke izpolnile pred začetkom izobraţevanja in 

profesionalnega usposabljanja v okviru projekta »Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za 

izvajanje elementov posebnih pedagoških načel Reggio Emilia koncepta na področju predšolske vzgoje 2008-

2013«.  

Zbiranje podatkov je potekalo v mesecu septembru in oktobru, 2009. V raziskavo smo zajeli 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic iz 95 slovenskih vrtcev, ki so v projektu sodelovale v prvem 

krogu izobraţevanja in usposabljanja. Razdeljenih je bilo 1000 vprašalnikov, vrnjenih in korektno 

izpolnjenih je bilo 810; kar pomeni, da je bil odziv 81-odstoten. 

 

V raziskavi je sodelovalo 532 vzgojiteljic in 265 pomočnic vzgojiteljic1. Glede na doseţeno 

stopnjo izobrazbe jih ima slaba polovica (49,8 %) končano srednjo šolo, 36,0 % jih je zaposlenih 

z visoko šolo, 10,2 % jih ima končano višjo šolo, 4,0 % pa je takšnih, ki je izbralo odgovor drugo 

ali pa na to vprašanje ni odgovorilo. Največ (43,3 %) vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic je brez 

naziva, 28,1 %  jih ima naziv svetovalec, 20,6 % mentor in 1,0 % svetnik.2  

 

                                                 
1
 13 strokovnih delavk na vprašanje o delovnem mestu ni podalo odgovora. 

2
 6,9 % jih na vprašanje o nazivu, ki so ga strokovne delavke pridobile na delovnem mestu ni odgovorilo. 



 

 

7 

INŠTRUMENTARIJ ZA ZBIRANJE PODATKOV 

 

V okviru raziskovalnih ciljev projekta smo v sodelovanju s člani raziskovalne skupine projekta in 

ostalimi strokovnimi (zunanjimi) sodelavci izdelali Vprašalnik za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, 

vezan na posamezna kurikularna področja v vrtcu. 

 

Vprašalnik poleg splošnih podatkov anketirancev (spol, starost, stopnja izobrazbe, starost otrok, 

strokovni naziv, okolje vrtca, v katerem so strokovni delavci zaposleni) vsebinsko pokriva devet 

sklopov kurikularnih področij v vrtcu, in sicer: področje gibanja, področje izvajanja glasbenih 

dejavnosti v vrtcu, področje matematike, področje naravoslovja, področje gledališke in lutkovne 

dejavnosti v vrtcu, področje likovne dejavnosti v vrtcu, področje plesa in ustvarjalnega giba, 

področje druţbe ter področje slovenskega jezika v vrtcu. Vsak vsebinski sklop posebej je 

podrobneje razčlenjen na posamezna vprašanja odprtega in ali zaprtega tipa, s stopnjevanimi 

odgovori, z eno ali večstransko izbiro. Vprašalnik prav tako sestavljajo deskriptivne in numerične 

ocenjevalne lestvice ter Likertova lestvica stališč (glej poglavje Priloge).  

 

 

 

STATISTIČNE METODE PRI OBDELAVI PODATKOV 

 

Obdelava podatkov je potekala na nivoju deskriptivne statistike, pri kateri smo uporabili prikaz 

atributivnih spremenljivk s frekvencami in odstotki ter osnovno deskriptivno statistiko 

numeričnih spremenljivk (mere srednjih vrednosti). Obdelava je bila izvedena s pomočjo 

programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Rezultati so prikazani tabelarično in 

grafično. 
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REZULTATI Z RAZPRAVO IN SKLEPI,  

VEZANI NA  

POSAMEZNO KURIKULARNO PODROČJE 

 

I. Področje gibanja 

 

Pomen gibalne/športne dejavnosti že v predšolskem obdobju 

Zakaj vključevati primerno gibalno/športno dejavnost ţe v predšolsko obdobje? M. Videmšek in 

Pišot (2007) trdita, da lahko sodelovanje v najrazličnejših zvrsteh gibalnih/športnih dejavnosti 

pospešuje ali povečuje socialno integracijo, kulturno toleranco, razumevanje etike in spoštovanja 

okolja, kar ima vse večji pomen med mladimi, predvsem v drţavah razvitega dela sveta. Završnik 

in Pišot (2005) strneta neposredne in posredne koristi za zdravje otrok: 

 preprečevanju prekomerne telesne teţe in debelosti, 

 omogočanju pogojev za oblikovanje močnejših kosti, zdravih sklepov in učinkovitega 

delovanja srca, 

 vzdrţevanju in krepitvi primernega duševnega zdravja, pozitivne samopodobe,  

 vzpostavljanju trdnih temeljev zdravega ţivljenjskega sloga, ki ga je mogoče nadaljevati oz. 

obdrţati v odraslem ţivljenjskem obdobju. 

 

M. Videmšek idr. (2008) so med drugim ugotavljali vpliv gibalne/športne dejavnosti in 

prehranjevalnih navad v otroštvu na prekomerno telesno teţo in način ţivljenja v odraslem 

obdobju. Raziskovanje je temeljilo na uporabi anketnega vprašalnika z 38 spremenljivkami. 

Izpolnilo ga je 71 debelostnikov, ki so takrat obiskovali center za zdravljenje debelosti. 

Raziskovalci so ugotovili, da več kot polovica debelostnikov v času svojega otroštva ni bila 

športno aktivna. Prav tako jih starši v otroštvu niso usmerjali in spodbujali k športnim 

dejavnostim. Kljub dejstvu, da so izsledki različnih raziskav o pozitivnem vplivu zdravega 

ţivljenjskega sloga v otroštvu na enak ţivljenjski slog v odrasli dobi deljeni, nekateri raziskovalci 

poudarjajo (Cavill in Biddle, 2001), da je to bolj posledica neprimernih metodoloških pristopov 
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kot dejstva, da ne bi bilo vpliva. Blair et al. (1989) še ugotavljajo, da je smiselno na zdrav 

ţivljenjski slog navajati ţe predšolskega otroka, saj bo s tem gibalna/športna dejavnost in zdrava 

prehrana vplivala na zdravje otroka in s tem direktno vplivala na njegovo zdravje v odrasli dobi, 

zato je eden izmed pomembnih subjektivnih dejavnikov, ki jih je potrebno pribliţati otrokom ţe 

v predšolskem obdobju, gotovo skrb za zdravje. Strel idr. (2005) so ugotovili, da so otroci in 

mladostniki pri ocenjevanju na lestvici od 1 (zelo dobro skrbim za lastno zdravje) do 5 (ne vem) v 

povprečju ocenili lastno skrb za zdravje z zelo dobro (otroci 4. razreda), otroci 7. razreda z oceno 

kar dobro in mladostniki z oceno dobro. To lahko predstavlja več pomembnih predikatorjev. 

Najprej se je potrebno vprašati, če so v četrtem razredu učenci hitreje zadovoljni s svojim 

prizadevanjem za zdravje kot kasneje, če vedo o zdravju in primerni skrbi zanj dovolj ali pa šele 

potem, ko se o vsem poučijo, ugotovijo, da premalo skrbijo zanj. Podobno je bilo ugotovljeno 

tudi pri ocenjevanju zdravstvenega stanja, telesne zmogljivosti in duševne pripravljenosti.  

Zavedanje, da je gibalna/športna dejavnost nujna za skladen telesni razvoj slehernega otroka, 

starše, vzgojitelje, pedagoge, strokovne delavce v športu obvezuje k zagotavljanju primerne 

količine in kakovosti ter k ozaveščanju vseh ljudi o njenem pomenu. Razvoj je v zgodnjem 

otroštvu zelo dinamičen in celosten, zato ima gibalna/športna dejavnost izjemen pomen. Poleg 

tega, da predstavlja pomembno sredstvo za pridobivanje različnih informacij in nabiranje novih 

izkušenj, z njo otrok razvija gibalne in funkcionalne sposobnosti. Vloga oţjega okolja, še posebej 

staršev in učiteljev, je torej ključna pri razvoju otrokovega vedenjskega sloga in posledično 

kakovosti ţivljenja posameznika (Pišot idr., 2002; Pišot in Završnik, 2001; Pišot in L. Kropej, 

2005; Pišot idr., 2006). Dokazano je, da otrok ţe pred rojstvom zaznava draţljaje iz okolja, ki 

lahko vplivajo na njegov nadaljnji razvoj. Po rojstvu pa je ravno okolje, v katerem se otrok rodi, 

ključnega pomena za njegov spoznavni, telesni, gibalni, čustveni in socialni razvoj, zato lahko 

dejavnike, ki vplivajo na otrokov razvoj, razdelimo v tri skupine. To so dejavniki dednosti, okolja 

in lastne dejavnosti (samodejavnosti) (Musek in Pečjak, 1997; M. Videmšek idr., 2008). Delovanje 

vseh treh dejavnikov hkrati pogojuje posameznikove sposobnosti, lastnosti in značilnosti. 

Otrokov razvoj je potrebno celostno načrtovati in pri tem upoštevati vse dejavnike, ki vplivajo na 

oblikovanje zdravega ţivljenjskega sloga (J. Zajec, 2009). 
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V temi pričujoče raziskave je razvidna pomembnost gibalne/športne dejavnosti v otroštvu tako 

za zdravje kot tudi za razvoj vseh gibalnih sposobnosti in funkcionalne. Pomen primerne 

gibalne/športne dejavnosti za zdravje in pomen okolja, ki močno vpliva na izbiro zdravega 

ţivljenjskega sloga vsakega posameznika, kamor uvršamo tudi zgled vzgojitelja in materialne 

pogoje za delo v vrtcu, ţelimo še posebej izpostaviti. Nedavne raziskave so namreč potrdile, da 

ravno materialni, kadrovski, organizacijski in vsebinski dejavniki za izvajanje gibanja v vrtcu 

pogojujejo pogostost organizirane gibalne/športne dejavnosti predšolskih otrok v vrtcu (J. Zajec, 

2009).  

S pričujočo raziskavo, ki pokriva podočje gibanja, ţelimo ugotoviti trenutno materialno stanje v 

raziskovanih vrtcih in analizirati gibalne/športne dejavnosti otrok in vzgojiteljev ter vse skupaj s 

pomočjo dosedanjih raziskav predstaviti kot pomemben argument za vključevanje nekaterih 

dejavnikov zdravega načina ţivljenja v vrtcih. Glede na dejstvo, da so otroci preteţni del budnega 

časa v vrtcu, je vzgojiteljev odnos do gibalnih/športnih dejavnosti pomemben dejavnik pri 

oblikovanju otrokovega odnosa do gibanja in športa. 

Zastavili smo si naslednje cilje: 

1. analizirati gibalno/športno dejavnost otrok, 

2. analizirati gibalno/športno dejavnost vzgojiteljev in njihov odnos do nje, 

3. ugotoviti količino in kakovost športnih pripomočkov v vrtcu. 

 

Rezultati z interpretacijo 

Rezultati bodo predstavljeni s tabelami in z grafi. V razpravi jih bomo natančneje analizirali in 

primerjali z dosedanjimi študijami. 
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Tabela 1: Gibalna/športna dejavnost otrok v vrtcu 

 

Koliko so otroci vašega vrtca deležni 

gibalnih/športnih dejavnosti? Obkrožite ustrezno 

oceno. 

f f % 

Zelo malo 1 0,1 

2 1 0,1 

3 41 5,1 

4 275 34,5 

Zelo veliko 479 60,1 

Skupaj 797 100,0 

Legenda: f – število odgovorov; f % – odstotki  

 

Iz Tabele 1 razberemo pogostost ocen vzgojiteljev o gibalni/športni dejavnosti otrok na lestvici 

od 1 do 5, kjer 5 pomeni zelo veliko in 1 zelo malo. Razvidno je, da je 60,1 % vzgojiteljev 

mnenja, da so otroci njihovega vrtca zelo veliko gibalno/športno dejavni. 34,5 % pa jih je 

obkroţilo oceno 4.  

 

 

Tabela 2: Gibalna/športna dejavnost otrok v vrtcu 

 

Gibalna/športna dejavnost 

otrok v vrtcu. 
f min max 

srednja 

vrednost 

standardni  

odklon 

Koliko so otroci vašega vrtca 

deleţni gibalnih dejavnosti? 
797 1 5 4,54 0,61 

Legenda: N – število odgovorov; min – minimalna vrednost; max – maksimalna vrednost.  

 

 

V Tabeli 2 razberemo kolikšna sta povprečna vrednost in standardni odklon vseh ocen 

anketiranih vzgojiteljev o pogostosti gibalnih/športnih dejavnosti otrok njihovega vrtca. 

Povprečna vrednost vseh ocen je 4,54 s standardnim odklonom 0,61. 
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Tabela 3: Preživljanje prostega časa otrok v oskrbi vašega vrtca na dan na prostem, v igralnici in v skupnih 

prostorih 

 

Prosti čas otroci preživljajo v 

različnih prostorih. 
f min max 

srednja 

vrednost 

standardni 

odklon 

Koliko časa povprečno v zadnjem 

mesecu je preţivel otrok v oskrbi 

vašega vrtca na dan na prostem? 

772 5,0 97,0 51,92 17,54 

Koliko časa povprečno v zadnjem 

mesecu je preţivel otrok v oskrbi 

vašega vrtca na dan v igralnici? 

770 ,0 90,0 37,32 16,57 

Koliko časa povprečno v zadnjem 

mesecu je preţivel otrok v oskrbi 

vašega vrtca na dan v skupnih 

prostorih? 

694 ,0 70,0 12,04 8,38 

Legenda: f – število odgovorov; min – minimalna vrednost; max – maksimalna vrednost; srednja vrednost – odstotek 

časa, ki ga otrok dnevno preţivi v posameznem prostoru. 

 

Vzgojitelje smo spraševali koliko odstotkov prostega časa se otroci njihovega vrtca zadrţujejo v 

posameznih prostorih. V Tabeli 3 razberemo, da otroci našega vzorca raziskovanja povprečno 

preţivijo 51,92 % svojega prostega časa zunaj, 37,32 % v igralnici in 12,04 % v skupnih prostorih.  
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Tabela 4: Preživljanje prostega časa otrok v oskrbi vašega vrtca na dan na prostem, v igralnici in v skupnih 

prostorih v sedečem položaju. 

 

Prosti čas otroci preživljajo na 

različne načine. 
f min max 

srednja 

vrednost 

standardni 

odklon 

Kolikšen odstotek časa, ki ga 

otrok preţivi na dan na prostem, 

je v sedečem poloţaju? 

705 ,0 90,0 10,11 9,31 

Kolikšen odstotek časa, ki ga 

otrok preţivi na dan v igralnici, 

je v sedečem poloţaju? 

741 1,0 90,0 28,00 17,28 

Kolikšen odstotek časa, ki ga 

otrok preţivi na dan v skupnih 

prostorih, je v sedečem 

poloţaju? 

628 ,0 90,0 16,77 19,46 

Legenda: N – število odgovorov; min – minimalna vrednost; max – maksimalna vrednost; srednja vrednost – 

odstotek časa, ki ga otrok dnevno preţivi v posameznem prostoru v določenem poloţaju. 

 

Vzgojitelje smo spraševali tudi o načinu preţivljanja prostega časa njihovih otrok v posameznih 

prostorih. V Tabeli 4 razberemo, da otroci našega vzorca raziskovanja zunaj povprečno presedijo 

10,11 % svojega prostega časa, v igralnici presedijo v povprečju 28 % vsega prostega časa in v 

skupnih prostorih 16,77%.  

 

 

Tabela 5: Mnenje o telesni pripravljenosti otrok. 

 

Telesna pripravljenost 

otrok 
f min max 

srednja 

vrednost 

standardni 

odklon 

Kako ocenjujete telesno 

pripravljenost (kondicijo) 

otrok vašega vrtca? Obkroţite 

ustrezno oceno. Pri tem imejte v 

mislih povprečje vaše skupine. 

807 1 5 3,98 ,68 

Legenda: f – število odgovorov; min – minimalna vrednost; max – maksimalna vrednost 
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Mnenja vzgojiteljev o telesni pripravljenosti otrok njihovega vrtca razberemo v Tabeli 5. Na 

lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da ocenjujejo telesno pripravljenost otroka kot zelo slabo in 5 

kot zelo dobro, lahko iz Tabele 5 razberemo, da srednja vrednost vseh ocen znaša 3,98 s 

standardnim odklonom 0,68. 

 

Tabela 6: Količina in kakovost športnih pripomočkov. 

 

Športni pripomočki f 
mi

n 

ma

x 

srednja 

vrednost 

standardn

i 

odklon 

Ocenite količino športnih 

pripomočkov, ki jih imate v 

vrtcu. 

804 1 5 3,22 1,05 

Ocenite kakovost športnih 

pripomočkov, ki jih imate v 

vrtcu. 

806 1 5 3,70 ,86 

Legenda: f – število odgovorov; min – minimalna vrednost; max – maksimalna vrednost.  

 

Iz Tabele 6 lahko razberemo, kako vzgojitelji našega vzorca ocenjujejo količino in kakovost 

športnih pripomočkov, ki jih imajo v vrtcu. Povprečna ocena količine različnih športnih 

pripomočkov znaša 3,22, s standardnim odklonom 1,05 (na lestvici od 1 do 5, kjer 5 pomeni zelo 

dobro in 1 zelo slabo). Na enaki lestvici so vzgojitelji ocenjevali tudi kakovost športnih 

pripomočkov. Iz Tabele 6 razberemo, da je srednja vrednost vseh ocen 3,70, s standardnim 

odklonom 0,86. 
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Tabela 7: Gibalna/športna dejavnost vzgojiteljev 

 

Gibalna/športna dejavnost f min max 
srednja 

vrednost 

standardni 

odklon 

Ocenite vaš odnos do 

gibalnih/športnih dejavnosti. 
803 1 5 4,53 ,62 

Kako pogosto ste vi 

povprečno gibalno/športno 

dejavni na teden, organizirano? 

485 ,00 999,00 156,17 147,00 

Kako pogosto ste vi 

povprečno gibalno/športno 

dejavni na teden, 

neorganizirano? 

591 ,00 999,00 248,27 185,13 

Legenda: f – število odgovorov; min – minimalna vrednost; max – maksimalna vrednost.  

 

Iz Tabele 7 razberemo odnos vzgojiteljev do gibalnih/športnih dejavnosti in pogostost aktivne 

udeleţbe v organiziranih in neorganiziranih dejavnostih. Na lestvici od 1 do 5, kjer 5 pomeni 

največ in 1 najmanj, je povprečna vrednost vseh ocen 4,5 s standardnim odklonom 0,62. 

Povprečno pa so vzgojitelji organizirano gibalno/športno dejavni 156,17 minut na teden in 

neorganizirano 248,27 minut na teden, s standardnim odklonom 185,13. 

 

 

Tabela 8: Odnos vzgojiteljev do gibalnih/športnih dejavnosti. 

 

Ocena odnosa vzgojiteljev do njihovih 

gibalnih/športnih dejavnosti. 
f f % 

Zelo slab 1 ,1 

2 2 ,2 

3 44 5,5 

4 277 34,5 

Zelo dober 479 59,7 

Skupaj 803 100,0 

Legenda: f – število odgovorov; f % – odstotki  
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Iz Tabele 8 razberemo pogostost pojavljanja posameznih ocen odnosa vzgojiteljev do 

gibalnih/športnih dejavnosti na lestvici od 1 do 5, kjer 5 pomeni zelo dober in 1 zelo slab. 

Razvidno je, da je 59,7 % vzgojiteljev ocenjuje svoj odnos do gibalnih/športnih dejavnosti kot 

zelo dober, 34,5 % jih je obkroţilo oceno 4, srednjo vrednost (3) pa je obkroţilo 5,5 % vseh 

anketiranih vzgojiteljev. 

 

 

Graf 1: Gibalne/športne aktivnosti otrok v vrtcu po mnenju vzgojiteljic 

Gibalne/športne dejavnosti otrok
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Graf 2: Odnos vzgojiteljev do gibalnih/športnih dejavnosti 

Odnos vzgojiteljev do gibalnih/športnih dejavnosti
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Grafa 1 in 2 ponazarjata oceno vzgojiteljev o pogostosti ukvarjanja otrok z gibalnimi/športnimi 

dejavnostmi in njihov odnos do gibalnih/športnih dejavnosti.  

Tabela 9: Izračun povezanosti med oceno gibalne/športne dejavnosti otrok in odnosa vzgojiteljev do 

gibalnih/športnih dejavnosti. 

 

Pearsonov koeficient korelacije 

Ocenite vaš odnos do 

gibalnih/športnih 

dejavnosti 

Koliko so otroci vašega 

vrtca deleţni gibalnih 

aktivnosti? 

Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

0,313** 

Statistična 

značilnost 

(2-smerna) 

0,00 

Legenda: **Statistično značilna povezanost pri 1% tveganju (2-smerna). 

 

Iz Tabele 9 lahko razberemo, da je statistično pomembna povezanost med odnosom vzgojiteljev 

do gibalnih/športnih dejavnosti in oceno pogostosti vključevanja otrok v gibalne/športne 

dejavnosti. 

 

Sklep 

V pričujoči raziskavi smo analizirali mnenja vzgojiteljev o gibalnih/športnih dejavnostih otrok in 

ugotavljali količino in kakovost preţivljanja njihovega prostega časa. Analizirali smo tudi 

gibalno/športno dejavnost vzgojiteljev ter njihov odnos do nje. Poleg tega smo ugotovili tudi 

oceno kakovosti materialnih dejavnikov za izvajanje gibalnih/športnih dejavnosti. Vsa vprašanja, 

ki so se nanašala na mnenja, so bila zaprtega tipa. Anketiranci so svoje mnenje izraţali na lestvici 

od 1 do 5, kjer je 1 pomenilo najniţjo vrednost strinjanja in 5 najvišjo.  

Ugotovili smo, da 60,1 % vzgojiteljev meni, da so otroci njihovega vrtca dovolj gibalno/športno 

dejavni. Kljub temu še vedno ostaja 39,9 % vzgojiteljic, ki meni, da so otroci njihovega vrtca sicer 

pogosto gibalno/športno dejavni, vendar bi lahko to stopnjo ukvarjanja tudi povečali. Povprečna 

vrednost in standardni odklon vseh ocen anketiranih vzgojiteljev o pogostosti gibalnih/športnih 
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dejavnosti otrok njihovega vrtca znaša 4,54 s standardnim odklonom 0,61, kar ocenjujemo kot 

visoko. V podobni raziskavi (J. Zajec, 2009) smo ugotovili, da se z neorganizirano 

gibalno/športno dejavnostjo ukvarja 91,9 % otrok, starih od 3 do 6 let, medtem ko se jih z 

organizirano le nekaj več kot 50 %. V isti raziskavi smo ugotovili, da so tisti otroci, ki so deleţni 

več športnih pripomočkov doma, pogosteje neorganizirano gibalno/športno dejavni. Pogostost 

primerne dejavnosti je tako odvisna tako od vzgojiteljev, staršev, kot tudi od materialnih pogojev 

oz. okolja, ki ga odrasli otrokom ustvarjamo. Do podobnih rezultatov so prišli tudi J. Zurc idr. 

(2006). Njihova raziskava, ki je potekala v okviru aplikativnega projekta »Vloga biomehanskih 

lastnosti skeletnih mišic v gibalnem razvoju otrok« in je bila narejena na vzorcu 11- in 12-letnih 

otrok, je pokazala, da je 55, 2 % anketiranih le dva- do trikrat gibalno/športno aktivnih in skoraj 

20 % anketirancev gibalno/športno povsem neaktivnih. Tudi ugotovitve T. Šetina idr. (2007) so 

podobne. Njihova raziskava je na vzorcu 112 otrok, starih 5 do 8 let, pokazala padec 

gibalnih/športnih dejavnosti skozi odraščanje. Torej smemo pričakovati, da bo čas ukvarjanja z 

gibalnimi/športnimi dejavnostmi le še krajši in podatek o trenutnem stanju je zaskrbljujoč. L. 

Kropej in M. Videmšek (2003) sta ugotovili, da se skoraj 50 % otrok, starih 4 do 6 let, ne ukvarja 

z nobeno dodatno organizirano dejavnostjo. Med tistimi, ki se ukvarjajo z dodatnimi 

organiziranimi dejavnostmi, je 43 % takih, ki se ukvarja s športnimi dejavnostmi. Raziskovalki sta 

še ugotovili, da se predšolski otroci ukvarjajo s športnimi dejavnostmi preteţno neorganizirano. 

Do podobnih rezultatov so prišli tudi drugi raziskovalci, med njimi Štihec in Strel (1998), Štihec 

idr. (2000), Ritgers et al. (2007). Ker ima športna dejavnost nesporne pozitivne učinke na številne 

kazalce zdravja, kot so zmanjšanje obolevnosti in smrtnosti (Welk in Blair, 2000), neposredno 

zmanjševanje telesne teţe, dvig dobrega HDL holesterola (Sasaki et al., 1987), povečuje kostno 

gostoto, zmanjšuje neobčutljivost na inzulin (Craig et al., 1996), je potrebno poudariti tudi to, 

kakšna in kako pogosta dejavnost ima pozitivne vplive na dejavnike zdravega načina ţivljenja.  

Poleg pogostosti gibalne/športne dejavnosti otrok smo ugotavljali tudi kvaliteto preţivljanja 

prostega časa. Rezultati so presenetljivi, saj po mnenju vzgojiteljev njihovi otroci povprečno 

preţivijo 51,92 % svojega prostega časa zunaj, 37,32 % v igralnici in 12,04 % v skupnih prostorih. 

V dosedanjih raziskavah (J. Zajec, 2009; Strel idr., 2005) pa je bilo ugotovljeno, da je ta odstotek 
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ravno obraten in otroci bistveno več časa preţivljajo v zaprtih prostorih. Poleg kraja preţivljanja 

prostega časa otrok smo vzgojitelje spraševali tudi o načinu preţivljanja tega časa. V Tabeli 4 smo 

razbrali, da otroci našega vzorca zunaj povprečno presedijo 10,11 % vsega prostega časa, v 

igralnici presedijo v povprečju 28 % vsega prostega časa in v skupnih prostorih 16,77 %. 

Rezultati niso presenetljivi, saj je zunanje okolje bistveno boljši motivacijski dejavnik za gibanje 

kot igralnica ali skupni prostori. Torej bi bilo smiselno otroke še pogosteje voditi na zunanje 

površine. Ugotavljali smo tudi mnenja vzgojiteljev o telesni pripravljenosti otrok njihovega vrtca 

in analiza dobljenih odgovorov nam je pokazala, da srednja vrednost vseh ocen znaša 3,98, s 

standardnim odklonom 0,68. Telesna pripravljenost otrok je ocenjena sorazmerno visoko, vendar 

pa, glede na to, da je povprečna ocena njihove gibalne/športne dejavnosti znašala 4,56, je 

potrebno to gibalno/športno dejavnost sistematizirati, načrtovati in ustrezno voditi, za kar bi bilo 

smiselno, da se vzgojitelji udeleţijo stalnih strokovni izpopolnjevanj na področju gibanja. 

Vzgojitelji so ocenjevali tudi količino in kakovost športnih pripomočkov, ki jih imajo v vrtcu. 

Povprečna ocena količine različnih športnih pripomočkov znaša 3,22, s standardnim odklonom 

1,05. Pri spremenljivki kakovosti športnih pripomočkov pa je srednja vrednost vseh ocen znašala 

3,70, s standardnim odklonom 0,86. Vidimo lahko, da imajo vrtci malo športnih pripomočkov, da 

pa je njihova kakovost višja od količine. V raziskavi (J. Zajec, 2009), v katero smo vključili 37 

vzgojiteljic vrtcev iz treh večjih območij Slovenije, smo ugotovili, da je število športnih 

pripomočkov pomembnejše od kakovosti, saj se bodo otroci ukvarjali z različnimi športnimi 

pripomočki in bo njihov čas gibalnega/športnega udejstvovanja daljši, če bodo imeli pestrejšo 

izbiro. Predlagamo, da vzgojitelji sporočijo te izsledke ravnateljem, ki naj seveda pazijo tudi na 

kakovost, vendar naj bo količina pred njo. Vsakemu otroku svoj športni pripomoček, različne 

oblike ţog, blazin, plezal … To naj bo vodilo pri nakupu nove opreme. 

Odnos vzgojiteljev do gibalnih/športnih dejavnosti in pogostost aktivne udeleţbe v organiziranih 

in neorganiziranih dejavnostih smo ugotavljali z vprašalnikom in je predstavljen v Grafu 2 in v 

Tabeli 7. Povprečna vrednost vseh ocen o odnosu vzgojiteljev do gibalnih/športnih dejavnostih 

znaša 4,5 s standardnim odklonom 0,62. Povprečno pa so vzgojitelji organizirano 

gibalno/športno dejavni 156,17 minut na teden in neorganizirano 248,27 minut na teden, s 
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standardnim odklonom 185,13. Rezultate malo poenostavimo in lahko razberemo, da so 

vzgojitelji pribliţno 50 minut neorganizirano gibalno/športno dejavni na dan (kamor uvrščamo 

tudi različne oblike dejavnosti pribliţevanja ciljem, kot npr. voţnja s kolesom v sluţbo). Količina 

te dejavnosti je sicer v povprečju zadovoljiva za ohranjanje zdravja. Seveda pa je odstotek teh, ki 

so odgovorili na to vprašanje, le nekaj več kot 50 %. Enako velja za organizirano dejavnost. 

Vprašanje, ki ostaja neodgovorjeno je, koliko so gibalno/športno dejavni tisti, ki na vprašanje 

niso odgovorili. Razpravo bi bilo smiselno skleniti z zadnjo ugotovitvijo, kjer smo s pomočjo 

Pearsonovega koeficienta korelacije ugotovili statistično pomembno povezanost med odnosom 

vzgojiteljev do gibalnih/športnih dejavnosti in oceno pogostosti vključevanja otrok v 

gibalne/športne dejavnosti. Tisti vzgojitelji, ki imajo pozitivnejši odnos do gibalnih/športnih 

dejavnosti, pogosteje vključujejo otroke vanje. Tudi to je lahko vodilo pri načrtovanju novih 

smernic izobraţevanja in stalnega strokovnega izpopolnjevanja vzgojiteljev.  

Ugotovili smo, da so otroci po mnenju vzgojiteljev dovolj pogosto gibalno/športno dejavni, da je 

telesna pripravljenost otrok po mnenju vzgojiteljev niţja kot njihovo udejstvovanje pri 

gibalnih/športnih dejavnostih, da več kot polovico prostega časa otroci preţivijo zunaj in od tega 

v povprečju presedijo le dobrih 10 minut, da so vzgojitelji v povprečju gibalno/športno dejavni 

pribliţno 50 minut na dan, da imajo v vrtcih premalo športnih pripomočkov in da pogosteje 

gledajo na kakovost pred količino. 

Rezultati so pokazali tudi, da imajo vzgojitelji relativno visoko mnenje o pomembnosti 

vključevanja otrok v gibalne/športne dejavnosti in da imajo tudi sami dober odnos do nje. Med 

omenjenima trditvama je tudi statistično značilna povezanost. Ugotovitve iz teme naše raziskave, 

v kateri smo govorili o pozitivnih vplivih zdravega ţivljenjskega sloga, ki omogoča ohranjanje in 

krepitev zdravja ter izboljšuje kakovost ţivljenja vsakega posameznika, je torej smiselno prenesti v 

oblikovanje učinkovite strategije na področjih spodbujanja in zagotavljanja tako zdravega 

prehranjevanja kot predvsem primerne gibalne/športne dejavnosti otrok, staršev in 

vzgojiteljev/ravnateljev vrtcev. Le sodelovanje vseh bo namreč obrodilo sadove in učinkovito 

pripomoglo k razvoju zdravega in harmonično razvitega otroka. 
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II. Področje glasbe 

 
Teoretična izhodišča glasbene vzgoje v vrtcu 
 
Glasba je v Kurikulu za vrtce umeščena v področje Umetnosti. Filozofska izhodišča 

načrtovanja glasbene vzgoje izhajajo iz estetike oziroma glasbene umetnosti. Pedagoško-

didaktična izhodišča načrtovanja in izvajanja pa so izpeljana iz temeljnih dejavnikov glasbene 

kulture: produkcije, reprodukcije in recepcije. Tako cilje Kurikula za vrtce uresničujemo v 

okviru štirih glasbenih vzgojno-izobraţevalnih področij: 

1. razvoja glasbenega izvajanja, 

2. razvoja poslušanja glasbe, 

3. razvoja ustvarjalnosti, 

4. razvoja glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanja. 

Izvajanje glasbenih dejavnosti temelji na načelih, od katerih bi še posebej izpostavili: 

1. načelo uravnoteţenosti – uravnoteţenost med različnimi vidiki otrokovega telesnega 

in duševnega razvoja ter posameznimi področji dejavnosti v vrtcu (Kurikulum za vrtce 

1999); uravnoteţenost načrtovanja ciljev na vseh področjih otrokovega glasbenega 

razvoja; uravnoteţenost načrtovanja in izvajanja vseh glasbenih dejavnosti; 

uravnoteţenost med ustvarjalnimi in poustvarjalnimi dejavnostmi.  

2. načelo strokovne utemeljenosti kurikula - upoštevati je potrebno specifične značilnosti 

razvoja in učenja otrok ter spoznanja znanstvenih ved (op. glasbene pedagogike),  ki 

opredeljujejo  posamezna področja dejavnosti v vrtcu (Kurikulum za vrtce 1999); 

poznavanje značilnosti posameznih stopenj otrokovega glasbenega razovja; 

sistematično spremljanje glasbenega razvoja in zagotavljanje strokovne avtonomnosti 

področja glasbe; upoštevanje splošnih in področnih ciljev kurikula ter upoštevanje 

strokovno-predmetnih ciljev, metod in vsebin dela. 

3. načelo horizontalne povezanosti - integracija različnih področij dejavnosti in različnih 
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vidikov otrokovega razvoja in učenja (Kurikulum za vrtce 1999); upoštevanje 

otrokovega celostnega doţivljanja in razumevanja; povezovanje na ravni vsebin, 

procesov in ciljev učenja (procesna znanja in spretnosti) ter pojmov; 

4. načelo razvojno-procesnega pristopa - procesno-razvojni model načrtovanja (cilji so 

izraţeni v obliki procesnih terminov, pozornost je usmerjena v strukturo in procese 

otrokovega spoznavanja, doţivljanja in izraţanja); pri načrtovanju glasbene vzgoje 

izhajamo iz učno-ciljne (rezultat so izdelki, znanje, novo vedenje) in procesno-

razvojne (pozornost usmerjena na aktivnosti in procese učenja) strategije načrtovanja. 

 

V nadaljevanju bomo obravnavali tiste elemente pristopa Reggio Emilia, v katerih vidimo 

moţnosti za dograjevanje in dvigovanje kvalitete glasbene vzgoje v slovenskih vrtcih. 

Omenili bomo izhodišča Reggio Emilia. Ki so zanimiva z vidika kritičnega premisleka, katere 

elemente ţe srečamo v našem konceptu predšolske vzgoje, katere izmed njih pa bi bilo 

smiselno vključiti z vidika zagotavljanja kakovostnega vzgojno-izobraţevalnega procesa v 

naših vrtcih (Devjak, Berčnik, Plestenjak 2008). Pri tem Kroflič ugotavlja, da lahko 

pozanvanje izhodišč Reggio emilia spodbudi poglobitev razumevanja dejavnikov vplivanja, 

kot je zavzeto in v proces usmerjeno delovanje vzgojiteljev, ter komunikacijo med otroki in 

odraslimi (Hočevar, Kovač Šebert, Štefanc 2009). 

 

Okolje s poudarkom na zvočnem okolju 

V pristopu Reggio Emilia imenujejo prostor tretji vzgojitelj/učitelj. Ugotavljajo, da prostor s 

svojo arhitekturo in uporabnostjo pomembno prispeva k dobremu počutju, pomaga 

vzpostavljati komunikacijo in izgrajevati odnose med sodelujočimi (Malaguzzi 1998). K 

estetiki in urejenosti prostora doprinesejo skrbno izbrani materiali in oprema (Lewin 1995). 

Tako ima vsak kotiček v prostoru svojo identiteto in namen; v njih je bogastvo idej in 

spodbud za raziskovanje, učenje in komuniciranje. V prispevku pa se sprašujemo, kakšno 

mesto imata v prostoru zvok in glasba? 

V pristopu Reggio Emilia namenjajo zvoku v prostoru veliko pozornost. Zvok jim predstavlja 



 

 

23 

pomemben kvalitativni element bivalnega in učnega okolja (Rinaldi 2006). Zavedajo se, da 

ima zvočno okolje še poseben vpliv na razvoj slušne zaznave in sposobnosti ohranjanja 

senzibilnosti do zvoka. Slušno percepcijo gradijo na dejstvu, da ima vsak prostor, zunanji in 

notranji, svojo značilno zvočno entiteto
3
, ki pa jo lahko spremenimo ali predrugačimo z 

našimi posegi. Enako kot z zvokom, je entiteta prostora določena tudi s tišino. Prav tišina nam 

omogoča vzpostavljati procese recepcije, ki temelji na priklicu lastnih, ţe izgrajenih zvočnih 

predstav, ob katerih ponovno poglabljamo doţivetja in širimo razumevanje glasbenih, 

akustičnih in zvočnih pojavov.  

Kako pa sta prostor in zvok opredeljena v našem kurikulu za vrtce? V Kurikulu za vrtce 

(1999) je omenjen (fizični) prostor kot element kurikula. V nobenem kurikularnem načelu ali 

cilju pa ni posebej omenjen zvok kot element kakovosti prostora ali učnega okolja. 

Raziskovanje zvoka in zvočnega okolja je predlagana glasbena dejavnost, ki otroka usmerja v 

poslušanje, posnemanje, razlikovanje in uporabo zvokov iz narave in okolja. Razvoj slušne 

zaznave in senzibilnost do zvočnega okolja sta tako prvenstveno omenjena v povezavi z 

glasbenimi dejavnostmi, glasbeno umetnostjo in glasbenim okoljem.   

Razumevanje različnosti pristopov do pomenov zvoka / zvočnega okolja in glasbe / 

glasbenega okolja lahko prispeva h kakovostnemu izvajanju vzgojno-izobraţevalnega dela v 

vrtcu. 

 

Načrtovanje glasbenih dejavnosti 

Kurikul za vrtce je nacionalni dokument, ki predstavlja osnovo za načrtovanje dela v vrtcih, 

torej za oblikovanje izvedbenega kurikula, v okviru katerega bomo več pozornosti namenili 

načrtovanju glasbenih dejavnosti. 

Le-te so načrtovane celostno, kar pomeni, da vključujemo cilje na kognitivnem, afektivnem in 

psihomotoričnem področju. Globalni cilji glasbene vzgoje so vzbujanje otrokvoega veselja do 

glasbe, spodbujanje doţivljanja glasbe ter razvijanje galsbenih sposobnsoti in spretnosti 

(Marjanovič Umek ur., 2001). Druga izhodišča načrtovanja temeljijo na evalvaciji ţe 

                                                 
3
 Filoz.: kar je, obstaja (entiteta v prostoru in času) 
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izvedenih dejavnosti, otrokovih izkušnjah in predvidevanjih o njegovem nadaljnjem razvoju.  

Pristop Reggio Emilia kurikula tako kot ga poznamo mi, nima. Njihov kurikul nastaja sproti, 

pomembno mesto ima projektno delo, ki ga usmerjajo otroci. Osnova za načrtovanje je 

dokumentacija o otrokovih dejavnostih.   

 

Dokumentiranje glasbenih dejavnosti 

Spremljanje in dokumentiranje področja glasbe mora temeljiti na strokovnih načelih in 

zanesljivih kriterijih. Upoštevati je potrebno, da je glasbeni razvoj poseben in splošen. Je 

pogojen s časom in krajem ter s prirojenimi predispozicijami in z individualnimi značilnostmi 

posameznika (Durrant, Welch, 1995). Pri tem je ključna ugotovitev, da učenje glasbe oz. 

glasbeni razvoj (pa tudi govorni razvoj) potekata na osnovi izgrajevanja izvajalskega 

besedišča. Ta temelji na usvajanju, memoriranju, uporabi ter branju in pisanju zvočnih 

vzorcev (Gordon, 1989, Sloboda, 2001), zato je primarna in avtentična informacija avditivne 

(zvočni kod) in vizualne (slikovni kod) narave. Zapisi opazovanj (besedni kod) so ţe v 

izhodišču interpretacija slišanega in videnega. Na srečo imamo široke moţnosti pridobivanja 

večkodnega dokumentacijskega gradiva (videozapisi) ob podpori sodobne tehnologije. Ob 

tem se odpira aktualno področje kompetentnosti, ki je povezano z zmoţnostjo 

vzgojitelja/učitelja, da značilnosti, otrokov glasbeni razvoj in doseţke ne samo vidi (opazi), 

ampak tudi sliši (slušno prepoznava in razlikuje). 

 

Hočevar in Kovač Šebart (2010) v primerjalni študiji ugotavljata, da je dokumentiranje 

dejavnosti otrok v pristopu Reggio Emilia razumljeno kot sistematično spremljanje 

otrokovega delovanja in njegovega razvoja v vrtcu, je neke vrste orodje, ki naredi procese 

učenja otrok vidno. To nam omogoča večkratni vpogled v izkušnjo in tako laţje iščemo 

pomene in rekonstruiramo poti otrokovega učenja. Avtorici pa pri tem ugotavljata prevelik 

vpliv subjektivne ocene otrokovega razvoja, zato naj bi tako pridobljena mnenja morali opreti 

tudi na objektivno zbrane podatke. 
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Namen raziskave 

Namen raziskave je dobiti splošni vpogled v prakso načrtovanja in dokumentiranja glasbenih 

dejavnosti. 

 

Cilji raziskave 

1. Ugotoviti pogostost in načine dokumentiranja glasbenega razvoja. 

2. Ugotoviti izhodišča, ki jih vzgojitelji upoštevajo pri načrtovanju glasbenih dejavnosti 

 

 

POGOSTOST IN TEHNIKE DOKUMENTIRANJA GLASBENEGA RAZVOJA IN DEJAVNOSTI 

V pristopu Reggio Emilia je dokumentiranje vsakodnevna dejavnost. Zbiranje dokumentacije 

poteka ves čas trajanja projekta, interpretiranje pa po zaključku. S tem se izognejo nevarnosti, da 

bi z rezultati vmesnih evalvacij vplivali na potek in cilje projekta. Zanje je pomembneje, da so 

otroci protagonisti lastnega učenja. V središču učnega procesa so otroci in ne normativno 

zastavljeni cilji, ki bi jih v naprej načrtovali odrasli. Tako razumljena vloga dokumentiranja to 

izpostavi kot pomembno orodje za razumevanje in vrednotenje otrokovega učenja in vloge 

odraslega (Rinaldi 2006).  

 V Kurikulumu za vrtce (1999) razberemo potrebo po pogostosti in sistematičnosti 

dokumentiranja posredno v načelih: 

  kritičnega vrednotenja/evalviranja, ki naj bi potekalo na ravni vsakodnevnih medosebnih 

interakcij v oddelku; 

 sodelovanja s starši, ki imajo pravico do stalnega informiranja in sprotne izmenjave informacij 

o otroku ter pravico do sodelovanja pri načrtovanju ţivljenja in dela v vrtcu. 

 

V raziskavi nas je zato zanimalo, kako pogosto vzgojitelji dokumentirajo glasbene dejavnosti in 

glasbeni razvoj otrok v vrtcu. Pogostost so ocenjevali s petstopenjsko lestvico (od 5 - zelo 

pogosto, do 1 - nikoli). 
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Graf 1: Delež pogostosti dokumentiranja glasbenega razvoja in učenja v vrtcu. 

 

 
 

 

Če zdruţimo nekatere kategorije, potem ugotovimo, da glasbeni razvoj in učenje pogosto 

dokumentira petina (20,2 %) anketiranih vzgojiteljev. Večina vzgojiteljev (69,8 %) razvoj na 

glasbenem področju beleţi občasno. Desetina (10 %) anketiranih ne zbira podatkov o otrokovih 

aktivnostih na glasbenem področju. 

Na osnovi dobljenih podatkov ugotavljamo, da vzgojitelji dokumentirajo glasbeni razvoj. 

Dokumentiranje pa ni tako pogosto in sistematično, da bi omogočalo ponoven vpogled v procese 

učenja in razumevanje otrokovih konceptov učenja glasbe.  

Pri dokumentiranju vzgojitelji uporabljajo različne tehnike. Izbira je odvisna od kraja, vsebin in 

namena/ciljev opazovanja in spremljanja. Strokovnjaki opozarjajo, da je glede na okoliščine 

potrebno izbrati tako tehniko dokumentiranja, ki bo v največji meri prikazala resničnost dejstev 

oz. ki bo omogočala natančno rekonstrukcijo procesa ali dogodka (Clark et al., 2006). V pristopu 

Reggio Emilia uporabljajo: zapise/opise, grafične prezentacije ter avdio-vizualno in fotografsko 

gradivo (Rinaldi, 2006). V drugih pristopih in kurikulih zasledimo še druge tehnike opazovanja in 

spremljanja otrokovega razvoja, kot so npr.: zapisovanje pogostosti določenega vedenja v nekem 

časovnem obdobju, čekliste, sociogrami, grafični prikazi ali longitudinalne študije. Poseben način 

dokumentiranja so razvili v programu High Scope. V trimesečnih časovnih obdobjih zapisujejo 

napredke otrok na področjih razvoja ustvarjalnosti, socializacije, jezika in pismenosti, gibanja, 

glasbe ter na področjih razvoja sposobnosti razvrščanja in serializacije, sposobnosti izgrajevanja 

številskih predstav ter sposobnosti zaznavanja prostora in časa (Hobart, Frankel, 2004). 
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V nadaljevanju bomo predstavili načine dokumentiranja glasbenih dejavnosti in glasbenega 

razvoja, ki se uporabljajo v slovenskih vrtcih. Vzgojitelji so odgovorili na odprto vprašanje »Na 

kakšen način beleţite oziroma dokumentirate glasbeni razvoj otrok?« Odgovore smo odgovore 

zdruţevali v smiselne kategorije glede na kod sporočanja.  

 

Graf 2: Delež zbrane dokumentacije glede na kod sporočanja. 

 

 
 

 

Kar 71,5 % dokumentacije je zbrane v obliki besednih zapisov. Od tega je več kot polovica (62,3 

%) vseh pisnih informacij zbranih na podlagi sprotnih beleţk, priloţnostnih in dnevniških 

zapisov ter opazovanj. Skoraj petina (17,9 %) pisne dokumentacije je nastala pri evalvaciji ciljev in 

analizi dejavnosti. Nekaj dokumentacije (15,3 %) je bilo zbrane v porfoliju oziroma osebnih in 

razvojnih mapah otroka. V manjšem deleţu (4,5 %) so vzgojitelji pri zbiranju dokumentacijskega 

gradiva uporabili opazovalne in ček liste.  

Drugi najpogostejši način dokumentiranja je snemanje s kamero. Na ta način je zbranega skoraj 

petina (18,1 %) gradiva. V manjšem deleţu sta uporabljena še zvočno snemanje (5,6 %) in 

fotografiranje (4,8 %). Rezultati raziskave kaţejo, da je pribliţno 15 % pisne dokumentacije 

občasno dodano še zvočno in/ali video gradivo. Pri tem pa nismo ugotavljali ali zapisi vsebujejo 

tudi analizo in interpretacijo zvočnih in videoposnetkov.  
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Prav zvočni in videoposnetki, ki so v raziskavi ugotovljeni v manjšem deleţu, nudijo najbolj 

avtentičen, ponoven vpogled v otrokovo izkušnjo in doseţke, saj sta zvok in glasba tista, ki 

neposredno sporočata o vsebini in doseţkih glasbenega učenja in razvoja. Zapisi o …. so le 

pomoč pri ugotavljanju konteksta učenja. Če bi ţeleli, da zapisi nudijo vpogled v glasbeno 

izkušnjo ali procese, bi morali vsebovati tudi notni zapis otrokovega izvajanja in/ali ustvarjanja, 

saj se glasbeni razvoj in doseţki prvenstveno kaţejo v dejavnostih glasbenega izvajanja in 

ustvarjanja. Otroci se o glasbi redkeje pogovarjajo, pogosteje glasbo izvajajo in ustvarjajo (Motte 

Haber, 1995).  

Rezultati so pokazali, da vzgojitelji med dokumentacijsko gradivo ne uvrščajo likovnih izdelkov, 

ki nastanejo kot doseţek otrokove ustvarjalnosti ob glasbi ali kot način prevajanja slušnih 

predstav v vidne. Prav slednji način ima v pristopu Reggio Emilia pomembno mesto, saj 

vizualizira otrokove zaznave in doţivetja ter njegove procese in strategije učenja (Rinaldi, 2006). 

 

INTERPRETACIJA DOKUMENTACIJE O GLASBENEM RAZVOJU IN UČENJU 

V pristopu Reggio Emilia dajejo velik pomen skupni interpretaciji dokumentacijskega gradiva. V 

ta proces so vključeni otroci, starši in strokovni delavci, zato nas je v raziskavi zanimalo, s kom 

vzgojitelji v naših vrtcih analizirajo/komentirajo/interpretirajo glasbene dejavnosti, glasbeni 

razvoj in doseţke otrok. 
 

Graf 3: Delež vključenih v interpretacijo dokumentacije o glasbenih dejavnostih in glasbenem 

razvoju otrok. 
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Najpogosteje analizirajo/interpretirajo zapise o dejavnostih in otrokovem glasbenem razvoju 

strokovni delavci med seboj. Običajno sta to vzgojiteljica in pomočnica (73,7 %), ki delata skupaj 

v istem oddelku. Petina anketiranih (19,9 %) je odgovorila, da izmenjajo mnenja z drugimi 

vzgojiteljicami, manjši deleţ vzgojiteljic (6,4 %) pa sodeluje s svetovalno sluţbo in vodstvom. 

Zanimivo je, da nihče ni omenil prakse ali moţnosti, da bi doseţke otrok analiziral in interpretiral 

skupaj z glasbenim strokovnjakom. Četrtina vzgojiteljev (24,3 %) povabi k sodelovanju še starše.  

Na področju interpretiranja dokumentacijskega gradiva vidimo moţnosti za razširitev in 

poglobitev vzgojno-izobraţevalne prakse z vidika večjega vključevanja elementov pristopa Reggio 

Emilia. V njihovem pristopu je pomemben partner otrok, česar pa ne moremo na osnovi 

rezultatov raziskave sklepati v našim primeru, saj le 3,1 % vzgojiteljev interpretira doseţke skupaj 

z otroki. Prav izmenjava mnenj z otroki omogoča skupno izgrajevanje pomenov oziroma dajanje 

pomenov tistemu, kar se otroci učijo (Rinaldi, 2006). Otrok išče in razvija pomene od rojstva 

naprej. Njegovi koncepti in teorije se razlikujejo od odraslih (Clark, Trine Kjorholt, Moss, 2006), 

zato je partnersko sodelovanje pri interpretaciji dokumentacijskega gradiva potrebno. Skupaj laţje 

odkrivamo otrokove ideje, hipoteze in teorije ter tako ustvarjamo priloţnosti za raziskovanje, 

ustvarjanje in učenje (Edwards, Gardini, Forman, 1998). 

V raziskavi nas je tudi zanimalo, ali so glasbeni doseţki otrok predstavljeni staršem in na kakšen 

način vzgojitelji seznanjajo starše z napredkom otrok na glasbenem področju. Rezultati kaţejo, da 

14,2 % vzgojiteljev ne seznanja staršev z doseţki otrok na glasbenem področju, 85,8 % 

vzgojiteljev pa pri seznanjanju uporablja različne načine (glej Tabelo1). Slednje smo zbrali ob 

pomoči odprtega vprašanja »Na kakšen način seznanjate starše z razvojem otrok na glasbenem 

področju?« Odgovore na odprto vprašanje smo zdruţili v smiselne kategorije. 
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Tabela 1: Načini seznanja staršev z glasbenim razvojem in dosežki otrok. 

 

Načini seznanjanja staršev z glasbenim 

razvojem/dosežki otrok 
Število Odstotek Rang 

glasbene prireditve 309 48,8 1 

govorilne ure/pogovori 175 27,7 2 

obiski staršev v igralnici/sodelovanje v 

glasbenih delavnicah 
28 4,4 4 

drugi viri 121 19,1 3 

skupaj 633 100,0  

 

Iz rezultatov ugotavljamo, da so starši v večji meri seznanjeni z glasbenimi doseţki, manj pa s 

procesi učenja glasbe. Starši se najpogosteje z glasbenimi doseţki otrok seznanjajo na glasbenih 

prireditvah, na katerih nastopajo otroci (48,8 %). Z vidika načrtovanja je to k cilju usmerjena 

dejavnost, v kateri se lahko, če nismo dovolj pozorni, zanemari sam proces doseganja ciljev. Po 

drugi strani pa je koncert značilna oblika poustvarjanja glasbe, ki je pomembna sestavina glasbene 

kulture in umetniškega udejstvovanja. Otrok si pridobi izkušnje glasbenega interpreta, ob katerih 

si izgrajuje tudi sistem vrednotenja. Sklepamo, da informacije o drugih vidikih glasbenega razvoja 

starši v večji meri pridobijo v pogovoru z vzgojitelji oz. na govorilnih urah, čajankah in 

individualnih pogovorih. Te načine rabi slaba tretjina (27,7 %) tistih vzgojiteljev, ki starše 

seznanja z glasbenim razvojem otrok.  

Slaba petina vzgojiteljev (19,1 %) omenja, da so staršem informacije na voljo na internetnih 

straneh vrtca, foto albumih, oglasnih deskah, plakatih, razstavah in v vrtčevski kroniki. Pri tem 

omenjajo tudi izdelke, kot so razstave glasbil, ki jih izdelajo otroci in pesmarice, v katerih so 

zbrane pesmi, ki jih otroci pojejo in/ali ustvarijo.  

 

Najmanj pogosti (4,4 %) so obiski staršev igralnici in njihovo sodelovanje v različnih glasbenih 

delavnicah. Slednji rezultati kaţejo na večjo potrebo po aktivni soudeleţenosti staršev pri 

načrtovanju in izvajanju vzgojno-izobraţelnega procesa. Ugotovitev lahko podkrepimo z rezultati 

raziskave Devjakove s sodelavci (2009), ki ugotavlja, da sta vključevanje staršev v načrtovanje dela 

v oddelku in pripravo letnega načrta dela vrtca na zadnjih dveh rangirnih mestih načinov 

sodelovanja vrtca s starši. 
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NAČRTOVANJE GLASBENIH DEJAVNOSTI 

 

Vzgojitelji so odgovore izbirali med ponujenimi in moţnostjo »drugo«, kjer so vpisovali še druge 

dejavnike in izhodišča načrtovanja glasbenih dejavnosti. Odgovore je posredovalo 808 

vzgojiteljic. Obkroţili so lahko več odgovorov. 

 

Tabela 2: Izhodišča za načrtovanje 

PRI NAČRTOVANJU IZHAJAM PRETEŢNO IZ ŠTEVILO ODSTOTEK 

potreb otrok 667 82,3 

ciljev, zapisanih v kurikulu 547 67,5 

glasbenih vsebin (pesem, glasbilo, zvočni posnetek) 407 50,2 

trenutnih moţnosti (dostop do glasbil, pomoč druge 

vzgojiteljice …) 

269 33,2 

 

Vzgojiteljice kot najpogostejše izhodišče za načrtovanje glasbenih dejavnosti omenjajo potrebe 

otrok (82,3%). Sledi načrtovanje na osnovi zapisanih ciljev v kurikulu (67,5%). Polovica 

anketiranih vzgojiteljic uporablja snovni model načrtovanja. Za izhodišče načrtovanja vzamejo 

glasbeno vsebino kot je npr. pesem, zvočni posnetek. V manjšem deleţu vplivajo na načrtovanje 

dejavniki skritega kurikula. Zanimivi so tudi rezultati, ki govorijo o načinih načrtovanja z vidika 

upoštevanja načela horizontalne povezanosti. 

 

Tabela 3: Načini načrtovanje  

GLASBENO DEJAVNOST NAČRTUJEM  ŠTEVILO ODSTOTEK 

kot samostojno dejavnost 409 50,5 

integrativno, v okviru umetnostnih dejavnosti 349 43,1 

v okviru projektov 311 38,4 

 
Najpogosteje vzgojitelji načrtujejo glasbeno dejavnost kot samostojno dejavnost, sledi 

načrtovanje v okviru umetnostnih dejavnosti. Dobra tretjina vzgojiteljev načrtuje glasbene 

dejavnosti tudi v okviru projektov. 
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Sklep 

V slovenskih vrtcih je dokumentiranje in seznanjanje z glasbenimi dejavnostmi in glasbenim 

razvojem otrok sestavni del vzgojno-izobraţevalnega procesa. Pri tem pa ugotavljamo nekatere 

specifičnosti/pomanjkljivosti, ki bi jih lahko nadgradili z vidika vključevanja elementov pristopa 

Reggio Emilia. Tako bi prispevali k dvigu ravni kakovosti načrtovanja in izvajanja predšolske 

vzgoje. 

1. Vzgojitelji v slovenskih vrtcih občasno dokumentirajo glasbene dejavnosti in glasbeni razvoj 

otrok. Sklepamo, da manj pogosta praksa dokumentiranja ne zagotavlja sistematičnosti, ki bi 

nudila verodostojen in ponoven vpogled v procese učenja oziroma v njihovo rekonstrukcijo. 

Občasno zbrano dokumentacijsko gradivo nudi le primerjavo glasbenih doseţkov v 

določenem časovnem obdobju, ki jih lahko vrednotimo z vidika ugotavljanja otrokovega 

napredka ali doseganja predvidenih ravni razvoja glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. 

2. Najpogostejši načini beleţenja so zapisi, ki so jim le v redkih primerih dodani zvočni in/ali 

video posnetki. Zapisi (besedni kod) so ţe po naravi neke vrste interpretacija slišanega in 

videnega. Pravi vpogled v dejstva nam bi zato nudili zvočni in videoposnetki, ki ob enem 

dokumentirajo čas kot pomembno komponento glasbenega izvajanja in ustvarjanja.  

3. Tretja ugotovitev se nanaša na prakso analiziranja in interpretiranja zbranega gradiva. V večini 

primerov je to domena strokovnega osebja v oddelku. V premajhnem deleţu so v te procese 

vključeni otroci in starši. Iz rezultatov tudi sklepamo, da niso dovolj izkoriščene priloţnosti za 

vzpostavljanje partnerstva med vzgojitelji, starši in otroki. Potrebno bi bilo vzpostaviti dialog  

 

Dokumentiranje je element kakovosti pedagoških procesov v vrtcu, zato bi bilo potrebno: (1) 

dokumentiranje sistematično načrtovati, metode in tehnike pa skrbno izbirati glede na naravo 

glasbenega učenja ter (2) zagotoviti večjo participativnost staršev in otrok z vidika skupnega 

iskanja pomenov ter z vidika poglabljanja razumevanja procesov otrokovega učenja, ustvarjanja in 

doţivljanja glasbe.  
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Načrtovanje glasbenih dejavnosti kaţe na to, da je v ospredju procesno-razvojni vidik 

načrtovanja, vendar pa je še vedno pogosto prisoten snovni model načrtovanja, ki postavlja v 

ospredje glasbeno vsebino. Pogosto je glasbena dejavnost načrtovana kot samostojna dejavnost, 

manj pogosto pa je načrtovana v sklopu projektov. 

Ob odločitvah za nadaljnje inoviranje pedagoške prakse z vključevanjem elementov pristopa 

Regiio Emilia so nam lahko v pomoč razmišljanja in vprašanja avtoric knjige Alternativni vzgojni 

koncepti: »Koliko časa in energije zahteva dobra dokumentacija? Katere vrste sredstev rabimo za 

kvalitetno dokumentacijo? Koliko dokumentacije je dovolj? Kje bi jo hranili v naših zgradbah? 

Kako usposobiti vzgojitelje za dokumentiranje njihovega dela? Kako jih prepričati, da je vredno 

vloţiti napor v to dejavnost?« (Devjak, Berčnik, Plestenjak 2008: 114)  

Verjamemo, da se nekateri odgovori na zastavljena vprašanja ţe oblikujejo v sklopu projekta 

Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel Reggio Emilia 

koncepta na področju predšolske vzgoje. 
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III. Področje matematike 

 

IV. Področje matematike – vloga različnih reprezentacij matematičnih 

konceptov pri učenju matematike z razumevanjem 

Reprezentacija je v prvi vrsti nekaj, kar stoji namesto nečesa drugega. Pri vsaki reprezentaciji 

moramo opredeliti: (1) reprezentirajoči svet, (2) svet, ki ga reprezentirajoči svet reprezentira 

(v nadaljevanju svet, ki ga reprezentira), (3) kateri vidiki sveta, ki ga reprezentira, so 

reprezentirani, (4) kateri vidiki reprezentirajočega sveta reprezentirajo ter (5) povezavo med 

svetom, ki ga reprezentira, in reprezentirajočim svetom (Palmer, 1978). 

Ideja o reprezentacijah je v matematiki stalno prisotna. Za komunikacijo matematičnih idej je 

reprezentacija le-teh nujna. Razlikujemo med notranjimi (miselne predstave) in zunanjimi 

reprezentacijami (okolje). Zunanje reprezentacije so sestavljene iz strukturiranih simbolnih 

elementov, katerih vloga je 'zunanja' predstavitev določene matematične 'realnosti'. Pri učenju 

matematike v glavnem uporabljamo konkretne reprezentacije, grafične reprezentacije in 

reprezentacije z matematičnimi simboli. V tem razdelku se osredotočamo na pomen uporabe 

različnih zunanjih reprezentacij v procesu učenja matematike. Povezovanje reprezentacij, kot 

ključni dejavnik pri učenju o matematičnih pojmih, ponazarjamo z modelom reprezentacijskih 

preslikav. V okviru tega modela definiramo dva koncepta: razumevanje in pomenjanje. 

Otrokovo razumevanje razumemo kot njegovo sposobnost prehajanja med različnimi 

zunanjimi reprezentacijami, pomenjanje pa kot sposobnost rokovanja z določeno zunanjo 

reprezentacijo.   

 

1. Uvod 

Reprezentacije matematičnih idej, bodisi s konkretne, grafične bodisi z matematičnimi 

simboli so ključnega pomena pri komunikacij v matematiki.  

Razlikujemo med notranjimi (miselne predstave) in zunanjimi reprezentacijami (okolje). 
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Kognitivni razvoj temelji na dinamičnem procesu prepletanja miselnih predstav in okolja 

(Karmiloff-Smith, 1992). To pomeni, da je uspešno učenje aktivno oblikovanje znanja v 

procesu interakcij med zunanjimi in notranjimi reprezentacijami. 

Notranje reprezentacije, poznamo jih tudi pod izrazom kognitivne reprezentacije (Palmer, 

1978), bi lahko opredelili kot miselne predstave, ki ustrezajo našim notranjim formulacijam 

'realnosti'. Notranje reprezentacije opredelimo torej kot miselne predstave oziroma miselne 

prezentacije (ne re-prezentacije): nekaj, kar nima originala, notranji svet izkušenj. 

Zunanje reprezentacije so sestavljene iz strukturiranih simbolnih elementov, katerih vloga je 

'zunanja' predstavitev določene matematične 'realnosti'. Z izrazom ‘simbolni elementi’ 

označujemo elemente, ki jih izberemo za reprezentacijo nečesa drugega. Objekt, ki 

reprezentira drug objekt (pojem) razumemo kot simbol. Pri pouku matematike ločimo tri vrste 

simbolnih elementov oziroma tri vrste zunanjih reprezentacij: konkreten material, grafične 

ponazoritve in matematične simbole. V nadaljevanju vsako od omenjenih zunanjih 

reprezentacij kratko predstavjamo. 

 

 

2. Zunanje reprezentacije 

 

2.1 Konkretne reprezentacije 

Izraz konkretne reprezentacije lahko različnim ljudem pomeni različne reči. Za nekatere so 

konkretne reprezentacije v matematiki zgolj strukturirane reprezentacije, ki se uporabljajo 

izključno pri poučevanju in učenju matematike in nimajo posebnega pomena zunaj tega 

procesa. Tak material bomo imenovali strukturiran material. Prav tako pa je pri procesu 

poučevanja in učenja matematike aktualen tudi nestrukturiran konkreten material, s katerim si 

otroci pomagajo pri usvajanju matematičnih pojmov. Uporaba nestrukturiranega materiala pri 

usvajanju števil in preprostega računanja je v predšolskem obdobju in na začetku šolanja zelo 

raznovrstna: igrače, ţetoni, kamenje, perle…  Obstaja splošno prepričanje (učiteljev, 

vzgojiteljev, staršev), da se učenci laţe učijo matematiko, če imajo moţnost rokovanja s 
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konkretnim materialom. Raziskave s tega področja v tem niso enotne (npr. Beishuizen, 1999; 

Fennema, 1972; Friedman, 1978; Anghileri, 2001; Resnick in Omanson, 1987). Različni 

zaključki raziskav glede uporabe konkretenega materiala nas opozarjajo, da konkreten 

material sam po sebi ne zagotavlja uspešnega učenja oziroma da je učenje kompleksen proces, 

katerega sestavni del je tudi rokovanje s konkretnim materialom. Prepričani smo, da 

rokovanje s konkretnim materialom, ki ni osmišljeno z natančno refleksijo procesa rokovanja 

in ni obravnavano v relaciji z drugimi reprezentacijami v matematiki, ne more voditi k 

uspešnemu učenju o matematičnih pojmih. Narava matematičnega pojma, način uporabe 

konkretnega materiala in material sam so dejavniki, ki vplivajo na proces učenja in 

poučevanja. 

  

2. Grafične reprezentacije 

Grafične reprezentacije so v matematiki precej zastopane pri ponazarjanju matematičnih idej. 

Matematične grafične reprezentacije se med seboj razlikujejo po domiselnosti, izvirnosti ter 

korektnosti. Nekatere so celo matematično vprašljive in didaktično neustrezne. 

Poglejmo si primer grafičnih reprezentacij, s katerimi ponazarjamo koncept števil. Konkretna 

reprezentacija za števila so vsi števni predmeti, ki obkroţajo otroka, učenca. Seveda pa ne 

štejemo vsega po vrsti. Štejemo lahko samo predmete, ki imajo določene skupne lastnosti in 

jih hkrati lahko razločujemo. Lahko štejemo balone, barvnike, slike, ne moremo pa šteti 

balonov in barvnikov skupaj iz preprostega razloga: majhen otrok ne zna opredeliti, kaj je 

preštel oz. nadaljevati stavka, 'Prešteli smo 13 …' (13 česa?). Grafične reprezentacije števil so 

v glavnem ilustracije predmetov, ţivali in oseb, ki jih otroci izrazijo tudi s simboli oz. s 

številkami. Grafičnih reprezentacij pa ne uporablajmo zgolj za matematične pojme, ampak 

tudi pri ponazarjanju določenih matematičnih simbolov. Učenje o matematičnih pojmih in 

simbolih zanje poteka v glavnem sočasno (npr. simboli za relacije: <, >, =). 

 

Grafične reprezentacije predstavljajo nekakšen most med konkretnimi reprezentacijami in 

reprezentacijami z matematičnimi simboli. Heedens (1986) je most, ki vodi od konkretnega 
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proti abstraktnemu, predstavil kot most  grafičnih reprezentacij, ki so bodisi semikonkretne 

bodisi semiabstraktne (slika 1).  

 

 

Slika 1: Grafične reprezentacije kot most med konkretnimi reprezentacijami in matematičnimi 

simboli 

 

 

Grafična reprezentacija na sliki 1, narisani avtomobili, je semikonkretna, pravokotniki pa 

predstavljajo semiabstraktno reprezentacijo (je bolj oddaljena od učenčevega izkušenjskega 

sveta). Reprezentacija s pravokotniki (slika 1) bi lahko bila v neki drugi situaciji tudi 

semikonkretna reprezentacija. Semikonkratni reprezentaciji simbolov 1 in 3 sta lahko zapisa 

števil z rimskimi številkami I in III, saj sta bolj ‘konkretna’ od simbolov 1 in 3. 

Pri učenju matematike se torej srečujemo z različnimi grafičnimi reprezentacijami. Izbiro 

grafične reprezentacije določa narava matematičnega koncepta in uporaba konkretnega 

materiala pri obravnavi tega koncepta.  

Omenimo še kratko rokovanje z matematičnimi simboli. 
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2.3 Matematični simboli 

Učenci v prvih letih šolanja spoznajo števke od 0 do 9, znake za operacije (-, +, :, x) ter 

simbole za relacije (<, >, =), zavedamo pa se, da so zapisi števil, operacij in relacij med njimi 

zelo zanimivi tudi za predšolske otroke. Število matematičnih znakov pri začetnem učenju 

matematike je majhno, a je neskočno število kombinacij teh simbolov in pravila, ki veljajo za 

posamezne kombinacije tisto, kar povzroča nemalo teţav pri rokovanju z matematičnimi 

simboli. V procesu zgodnjega učenja matematike je rokovanje s simboli tesno povezano s 

konkretnimi in grafičnimi reprezentacijami. Hiebert (1988) definira matematične simbole kot 

reprezentacijski simbol, opredeljen s petimi stopnjami, ki jih mora usvojiti otrok, da lahko s 

simboli uspešno rokuje. Omenili bomo zgolj prvo stopnjo, to je ‘zagotavljanje relacij med 

simboli in referencami za simbole’, kar pomeni, da moramo v procesu učenja omogočiti 

otrokom rokovanje s konkretnim in grafičnim materialom in vzpostavljati relacije med temi 

reprezentacijami in simboli.  Idejo o vzpostavljanju relacij med različnimi reprezentacijami 

(ne zgolj med simboli in ostalimi) bomo podrobneje predstavili v naslednjem razdelku. 

 

3. Realcije med različnimi reprezentacijami. Model reprezentacijskih preslikav 

Poznamo veliko različnih razlag pojmov razumevanje in pomenjanje. Mi bomo definirali 

pomenjanje kot process, tesno povezan s specifično reprezentacijo, razumevanje pa kot 

otrokovo sposobnost prehajanja (prevajanja) med različnimi reprezentacijami. S pomenjanjem 

torej opredelimo otrokovo sposobnost dati določeni reprezentaciji pomen oz. izvesti 

predvidemo transformacijo v okviru določene reprezentacije.  

Model reprezentacijskih preslikav smo grafično predstavili s sliko 3 (Hodnik Čadeţ, 2001, 

2003). 
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Slika 2: Model reprezentacijskih preslikav 

 

I 1 : konkretna reprezentacija  

I 2 : grafična reprezentacija  

I 3 : reprezentacija z matematičnimi simboli 

E 1, E 2, E 3: reprezentacije   I 1, I 2, I 3. 

 

 

Razloţimo zgornji model reprezentacijskih preslikav z naslednjim primerom. Implicitna 

reprezentacija I1 je lahko reprezentacija s konkretnim materialom. Če otrok izvede štetje tega 

materiala, pomeni, da je implicitno reprezentacijo spremenil (tranformiral) v eksplicitno 

reprezentacijo, dal ji je pomen. To z drugimi besedami pomeni, da nobena reprezentacija ne 

reprezentira sama po sebi, vedno je nujen interpretor, ki implicitno reprezentacijo pretvori v 

eksplicitno. Če je učenec nato sposoben vzpostavljanja relacij med posameznimi eksplicitnimi 
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reprezentacijami, ali z drugimi besedami, prepozna isti koncept, predstavljen na različne 

načine, z različnimi reprezentacijami, lahko rečemo, da razume matematični pojem. 

Razumevanje pa ponavadi rezultira v transferu ţe usvojenega na novo učenje. 

 

V raziskavi, ki jo predstavljamo v nadaljevanju nas je zanimalo, kakšen pomen vzgojiteljice 

pripisujejo grafičnim reprezentacijam in na kakšen način jih uporabljajo otroci. Prepričani 

smo namreč, da prav grafične reprezentacije v matematiki otrokom ponujajo veliko moţnosti 

za prikazovanje (matematičnih) idej, otroških teorij, izhodišče za matematiziranje in 

ugotavljanje otroških matematičnih predstav.  
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V Tabeli 1, predstavljamo ugotovljena stališča vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic o tem, v 

kolikšni meri se strinjajo oz. ne strinjajo s posamezno izjavo.  

 

Tabela 1: Izjave, ki se nanašajo na grafične reprezentacije predšolskih otrok 

 Aritmetična 

sredina 
Rang Mediana 

Otroci svoje matematične ideje najpogosteje izrazijo z 

grafičnimi reprezentacijami. 
3,35 6,5 4 

Otrok natančneje izrazi svoje matematično razmišljanje skozi 

pogovor kot z grafično reprezentacijo. 
3,35 6,5 4 

Grafične reprezentacije otrok razumem kot prevod njihovih 

misli in čustev. 
3,69 5 4 

Poglavitna vloga grafičnih reprezentacij otrok je dekoriranje 

igralnice oz. vrtca. 
2,45 9 2 

Iz otrokove grafične reprezentacije lahko razberem otrokovo 

razumevanje prostorskih odnosov. 
3,93 3 4 

Otroci radi razlagajo/pojasnjujejo njihove grafične 

reprezentacije drugim otrokom. 
3,88 4 4 

Otrok ima pri grafični reprezentaciji največ teţav s 

predstavitvami geometrijskih oblik. 
3,19 8 3 

Grafična reprezentacija otroka je dobro izhodišče za pogovor 

z otrokom o njegovem razmišljanju o določeni ideji/zadevi. 
4,09 1 4 

Otrok v grafični reprezentaciji pomembnejše objekte (tudi 

osebe, ţivali…) nariše večje. 
4,00 2 4 
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Iz predstavljenih rezultatov je razvidno, da se največ vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic s 

postavljenimi trditvami strinja, skupna povprečna ocena vseh postavljenih izjav je 3,55, zavzema 

pa vrednost 71.centila.  

 

Strokovne delavke se v povprečju v najvišji meri (M=4,09) strinjajo s trditvijo, da je grafična 

reprezentacija otroka dobro izhodišče za pogovor z otrokom o njegovem razmišljanju o določeni 

ideji/zadevi. Izjava, da otrok v grafični reprezentaciji pomembnejše objekte (tudi osebe, ţivali…) 

nariše večje, je bila (s povprečno oceno 4,00) razvrščena na drugo mesto, na tretje mesto (s 

povprečno oceno 3,93) pa so vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic razvrstile izjavo, da iz 

otrokove grafične reprezentacije lahko razberemo njegovo razumevanje prostorskih odnosov. 

Strokovne delavke se v povprečju najmanj strinjajo z naslednjima trditvama: s trditvijo, da je 

poglavitna naloga grafičnih reprezentacij otrok dekoriranje igralnice oz. vrtca (M=2,45, R=9) ter s 

trditvijo, da ima otrok pri grafični reprezentaciji največ teţav s predstavitvami geometrijskih oblik 

(M=3,19, R=8). 
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Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic smo na osnovi petstopenjske ocenjevalne lestvice, 

povprašali tudi o tem, kako pogosto uporabljajo grafično reprezentacijo otroka kot izhodišče za 

pogovor, v katerem jim otrok interpretira risbo in s tem artikulira svoje ideje/zamisli; ter, kaj 

menijo o tem: kako pogosto otrok v svojo grafično reprezentacijo vključi številke, predstavi 

prostorske odnose med narisanimi objekti, upošteva velikostne odnose in uporablja simbole. 

Strokovne delavke so izbirale med naslednjimi moţnimi odgovori: zelo pogosto-ocena 5, 

pogosto-ocena 4, včasih-ocena 3, redko-ocena 2, nikoli-ocena 1. 

 
 

Tabela 2: Kako pogosto uporabite grafično reprezentacijo otroka kot izhodišče za pogovor, v 

katerem vam otrok interpretira risbo in s tem artikulira svoje matematične ideje/zamisli?  

 

 Število Odstotek 

zelo pogosto 30 3,8 

pogosto 195 24,6 

včasih 394 49,7 

redko 140 17,7 

nikoli 33 4,2 

SKUPAJ 792 100,0 

 

Skoraj polovica (49,7 %) strokovnih delavk samo včasih uporablja grafično reprezentacijo otroka 

kot izhodišče za pogovor, v katerem jim otrok interpretira risbo in s tem artikulira svoje 

ideje/zamisli. Petina (24,6 %) jih navaja, da pogosto, 17,7 %, redko, 4,2 % vzgojiteljic in 

pomočnic vzgojiteljic pa, da nikoli.  

Presenetljiv je podatek, da je strokovnih delavk, ki grafično reprezentacijo otroka zelo pogosto 

uporablja kot izhodišče za pogovor, nekoliko niţji od pričakovanega (3,8-odstoten). 
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Tabela 3: Kako pogosto otrok v svojo grafično reprezentacijo vključi številke? 
 

 
Število Odstotek 

zelo pogosto 10 1,3 

pogosto 147 18,6 

včasih 305 38,5 

redko 239 30,2 

nikoli 91 11,5 

SKUPAJ 792 100,0 

 

Največ (38,5 %) strokovnih delavk je mnenja, da otrok v svojo grafično reprezentacijo včasih 

vključi številke, 30,2 % jih meni, da redko, 18,6 %, da pogosto ter 1,3 %, da zelo pogosto. Da 

otrok številk nikoli ne vključuje v svojo grafično reprezentacijo, je mnenja 11,5 % vzgojiteljic 

in njihovih pomočnic.   

 
 

Tabela 4: Kako pogosto otrok v grafični reprezentaciji predstavi prostorske odnose med 
narisanimi objekti? 

 

 
Število Odstotek 

zelo pogosto 22 2,8 

pogosto 200 25,5 

včasih 329 41,9 

redko 174 22,2 

nikoli 60 7,6 

SKUPAJ 785 100,0 

 

 
41,9 % strokovnih delavk je mnenja, da otrok v grafični reprezentaciji včasih predstavi prostorske 

odnose med narisanimi objekti. Dobra četrtina (25,5 %) jih meni, da pogosto, 2,8%, da zelo 

pogosto,  22,2 % pa, da redko. Da otrok v grafični reprezentaciji nikoli ne predstavi prostorskih 

odnosov med narisanimi objekti, je mnenja 2,8 % anketirank. 



 

 

45 

 

Tabela 5: Kako pogosto otrok v grafični reprezentaciji upošteva 
velikostne odnose narisanih objektov? 

 
 

 
Število Odstotek 

zelo pogosto 22 2,8 

pogosto 219 28,1 

včasih 297 38,1 

redko 189 24,2 

nikoli 53 6,8 

SKUPAJ 780 100,0 

 

 

Največ (38,1 %) strokovnih delavk je prepričanih, da otrok v grafični reprezentaciji upošteva 

velikostne odnose narisanih objektov včasih, dobra petina (28,1 %) pogosto in 2,8 %, da zelo 

pogosto. 24,2 % vzgojiteljic in njihovih pomočnic je mnenja, da otrok upošteva velikostne 

odnose narisanih objektov redko, ter 6,8 %, da nikoli. 
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Tabela 6: Kako pogosto otrok pri grafični reprezentaciji uporabi simbole, 
ki si jih izmisli sam? 

 
 

 
Število Odstotek 

zelo pogosto 71 9,0 

pogosto 263 33,5 

včasih 252 32,1 

redko 146 18,6 

nikoli 54 6,9 

SKUPAJ 786 100,0 

 

 

32,1 % odstotek vseh anketirank je mnenja, da otrok pri grafični reprezentaciji Največ (38,5 %) 

strokovnih delavk je mnenja, da otrok v svojo grafično reprezentacijo včasih vključi številke, 30,2 

% jih meni, da redko, 18,6 %, da pogosto ter 1,3 %, da zelo pogosto. Da otrok številk nikoli ne 

vključuje v svojo grafično reprezentacijo, je mnenja 11,5 % vzgojiteljic in njihovih pomočnic.   
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Iz rezultatov lahko izpostavimo, da se vzgojiteljice in strokovne sodelavke zavedajo pomena 

grafičnih reprezentacij (ne samo pri matematiki) in da potencial grafičnih reprezentacij za 

inovacije, kreacije in matematiziranje otrok in vzgojiteljev še zdaleč ni izkoriščen. Prepričani smo, 

da ustrezne matematične in tudi nematematične situacije, ki za otroka predstavljajo izziv ponujajo 

kvalitetno izhodišče za rokovanje z različnimi reprezentacijami in za bogatenje sveta notranjih 

reprezentacij oz. prezentacij. Otrokom mora biti ponujena moţnost, da o pojmih razmišljajo, si 

jih na različne načine predstavljajo, ponazarjajo, razlagajo, spreminjajo svoje predstave in 

oblikujejo svoje teorije in koncepte, ki predstavljajo nova izhodišča, nove ideje, tako za otroke kot 

odrasle. S kvalitativno raziskavo bomo razumevanje vloge reprezentacij v matematiki lahko še 

poglobili in konkretizirali. 

Poudarimo še enkrat, da reprezentacije v matematiki, konkretne, grafične, s simboli, ne 

reprezentirajo same po sebi, potrebujejo interpretorja. Obstaja veliko zunanjih reprezentacij, 

ki obkroţajo otroka pri učenju matematike; otrok je tisti, ki jih interpretira, vzpostavlja 

miselne interakcije s temi reprezentacijami. Velikega pomena je način predstavitve 

matematičnega koncepta z zunanjimi reprezentacijami. V procesu poučevanja in učenja 

matematike pogosto razumemo prehajanje med konkretnimi, grafičnimi in simbolnimi 

reprezentacijami kot nekaj naravnega, spontanega. Nemalokrat pozabimo, da zunanje 

reprezentacije potrebujejo razlago, ‘dinamično’ interpretacijo predvsem otrok. Ne pozabimo, 

da otroci lahko samostojno ustvarjajo zunanje reprezentacije, jih predstavljajo drugim, o njih 

diskutirajo. Napačno je predvidavati, da raznovrstne reprezentacije, ki so ponavadi tudi zelo 

privlačne na pogled, vedno sluţijo svojemu namenu, to je, ustvarjanju povezav med miselnim 

procesom in reprezentacijami. V veliko pomoč pri osmišljanju reprezentacij je jezik, prav 

tako reprezentacijski sistem, ki je  v tesni relaciji s konkretnimi, grafičnimi in simbolnimi 

reprezentacijami. 
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V. Področje naravoslovja 

Podobno kot pri ostali področjih so se tudi pri učenju in poučevanju naravoslovja pojavili trendi, 

ki vsebine pomikajo po starostni lestvici navzdol, v čim zgodnejše obdobje vzgoje. Razlogi za to 

so številni, od novih pogledov na otrokove sposobnosti in njegov kognitivni razvoj do potreb 

sodobne druţbe, v kateri je tudi naravoslovna pismenost ena od prepotrebnih sestavin sodobne 

splošne izobrazbe in razgledanosti.  

Uporabo naravoslovja v razvojne namene je pravzaprav utemeljil Piaget in Inhelder (1974), ko je 

pri svojem raziskovanju logičnih struktur uporabljal naravoslovne pojave. Sposobnost 

konzervacije kot logične operacije pri otrocih različne starosti je raziskoval s prelivanjem vode v 

posode različnih prostornin in oblik, s preoblikovanjem glinene kepe ali s presipanjem mivke. 

Raziskovalec je pri tej dejavnosti odkrival zakonitosti kognitivnega razvoja, otrok pa je ob tem 

spoznaval lastnosti tekočin, trdnih, a gnetljivih snovi, ki se lahko preoblikujejo in sipkih snovi, ki 

jih sestavljajo drobni delci. Te snovi imajo nekatere lastnosti podobne tekočinam. Razvrščanje je 

prav tako ena od miselnih operacij, ki določa stopnjo kognitivnega razvoja, hkrati pa na 

razvrščanju temelji prepoznavanje in določanje rastlin ţivali in snovi. Neznane rastline ali ţivali 

določamo s pomočjo določevalnih ključev, kjer je prav razvrščanje temeljen miselna operacija. Z 

operacijo urejanja uvajamo v naravoslovje vrednost spremenljivk, kar vodi k merjenju. 

Raziskovanje prostornine izpodrinjene tekočine pri potopljenem telesu vodi k razumevanju 

pojmov prostornina in gostota. Še več je podobnih primerov, kjer se prekrivata miselni razvoj in 

naravoslovje. Rezultat teh raziskav je bil tako dvojen, rezultati za raziskovalca in nove izkušnje 

otrok pri rokovanju z različnimi snovmi ali opazovanju pojavov. Iz teh raziskav so nastali številni 

projekti pospeševanja in usmerjanja miselnega razvoja, znan je projekt CASE (Cognitive 

Acceleration and Science Education) (Adey, 2000), ki smo ga delno skušali uvajati tudi v Sloveniji 

ali starejši ameriški projekt Science Teaching and the Development of Reasonig (Karplus idr., 

1977). V teh projektih, ki so tudi didaktično opremljeni, so v kontekstu naravoslovnih vsebin 

predstavljene miselne dejavnosti usmerjene na določanje spremenljivk, razvrščanje, določanje 

odnosov med spremenljivkami, razmerja, ravnovesje in druge. Z idejami konstruktivizma v 
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začetku devetdesetih let se je drugačen pouk naravoslovja na novo utemeljil. Z odkrivanjem 

bogastva zamisli otrok o dogajanjih v naravi, ki nastajajo spontano ţe v ranem otroštvu, se je 

pogled na kompetentnost otrok tudi v predšolskem obdobju spremenil. Pojavile so se teorije o 

otroku kot teoretiku (Karmiloff Smith, 1995), otroku, ki je sposoben posploševanja in 

ugotavljanja zakonitosti, čeprav so te pogosto v nasprotju z naravoslovnim znanjem. Prav zato pa 

so hvaleţno izhodišče za drugačno, smiselno učenje. Razširitev področja učenja v naravoslovje in 

v zgodnejše obdobje se je utemeljevalo tudi s sprejemanjem idej Vigotskega (1987) in 

definiranjem področja predvidljivega razvoja. S primerno pomočjo in ustreznim vodenjem naj bi 

bili otroci sposobni več, kot kaţe njihova trenutna stopnja kognitivnega razvoja. Širitev področja 

otrokovih kompetenc so omogočali tudi Gardnerjevi (Gardner, 1995) pogledi na inteligentnost. 

Monolit miselnih sposobnosti, ki je temeljil predvsem na logično matematični inteligentnosti, se 

je razgradil v vrsto različnih inteligentnosti, ki jih otroci razvijajo v različnem ritmu in v različnem 

obsegu in globini. Še dlje je v širjenje otrokovih sposobnosti v predšolskem obdobju segel 

Goleman (1995). Otroci v vrtcu so sposobni razmišljanj o neočitnih, prikritih in abstraktnih 

pojmih. 

Na temelju razvoja kognitivnih teorij so nastale zamisli o učitelju ali vzgojitelju, ki močno 

presegajo tradicionalni pogled na njegovo vlogo kot posrednika in lastnika znanja. Učiteljeva 

vloga se je od posrednika znanja razvila v organizatorja, spodbujevalca in usmerjevalca, tistega, ki 

postavlja gradbeni oder (angl. scafolding), stavbo znanja za njim, pa gradi otrok sam. Tako je v 

pristopu Reggio Emilia, ki se je napajal predvsem iz konstruktivističnih teorij nastala predstava o 

kompetentnem otroku. V pristopu Reggio Emilia je otrok sposoben, radoveden, motiviran za 

raziskovanje in odkrivanje. Vse te lastnosti napeljujejo na to, da je primerljiv z mladim 

naravoslovcem, ki se čudi svetu in ga zato raziskuje ter na ta način gradi svoje znanje. S tem se 

spontano razvijajo kognitivna področja, kot so opazovanje, sklepanje, spominjanje in oblikovanje 

mnenj, vendar je otrokova narava zaradi vse te kompleksnosti mnogo bolj nepredvidljiva, kot je 

zanjo veljalo v bolj tradicionalnih pogledih. Od tu ideja, da mora biti nasprotno, naravoslovno 

izobraţevanje prilagodljivo, da se lahko ujame z nepredvidljivo naravo otroka (Giudici idr., 2001).  

Drugi razlog za zgodnje učenje naravoslovja je naravoslovna pismenost. Pri tem je v ospredju 
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predvsem neprofesionalna – demokratična komponenta naravoslovne pismenosti (Krnel, 2001). 

Tako naj bi naravoslovno pismen posameznik poleg osnovnega naravoslovnega znanja, ki 

vključuje razumevanje temeljnih naravoslovnih pojmov, zakonov, teorij in dejstev, cenil in poznal 

različnost znanstvenih metod, stališč in izhodišč, bil sposoben povezati znanstvene teorije z 

vsakdanjim ţivljenjem in prepoznati kemijske, fizikalne in biološke procese v svetu, ki nas 

obdajajo, prepoznati različnost in mnogostranost povezav med znanostjo, tehnologijo, 

ekonomijo, politiko in kulturo in razumel nekaj zgodovine znanosti in poti, kako se je znanstvena 

misel razvijala pod vplivom kulturnih, moralnih in verskih silnic. To naj bi bil tudi učitelj 

predšolskih otrok, če ţelimo, da bo otroka sprejemal in spremljal kot mladega naravoslovca.  

 

Spremenjena vloga vzgojitelja in otroka 

Glede na zgornja izhodišča, ki predpostavljajo drugačno vlogo učitelja ali vzgojitelja, v kateri 

učitelj ni ekspert in vseved in otrok ni pasiven sprejemnik njegovega znanja, temveč sta sodelavca 

v skupnem raziskovanju in iskanju odgovorov, pri čemer si delita informacije in tudi 

odgovornost, je v ospredju predvsem aktiviranje (največkrat le posredno) potencialov za 

razumevanje in iskanje pomena kot osnove za vse učenje. Vzgojitelj mora ujeti pravi trenutek in 

poiskati pravi pristop, da v plodnem dialogu zbliţa svoje razumevanje in interpretacije, ki jih 

ponudijo otroci, zato so med potekom učenja konflikti, pogajanja in razprave gonilna sila 

napredka in je vloga odraslega ustvarjanje relacij, ne le med ljudmi, ampak tudi med predmeti, 

med idejami in z okoljem. Veliko teţo ima pri tem odnos do vprašanj, tako vprašanj, ki jih 

postavljajo otroci, kot vprašanj, ki jih v zameno vrača učitelj.  V raziskavi nas je zato zanimalo, 

kakšen je odnos anketirancev do vprašanj otrok.  

 

Naravoslovna pismenost 

Najbrţ ni brez podlage trditev, da cilje, čeprav začetnega naravoslovnega opismenjevanja, lahko 

uresničuje le nekdo, ki je naravoslovno pismen. Poleg naravoslovne pismenosti naj bi vzgojitelj 

razpolagal z naborom primernih pristopov in strategij za zgodnje učenje naravoslovja in 

poznavanjem dejavnosti, ki vodijo k tem ciljem. V raziskavi smo se omejili le ne nekaj vprašanj, ki 
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odkrivajo pojmovanje znanja, zlasti razliko med pojmovnim znanjem in procesnim znanjem, tj. 

razvijanje spoznavnih in naravoslovnih postopkov ter na vprašanja, ki odkrivajo njihove lastne 

poglede na to, kako znanost deluje in kako znanje nastaja.  

 

Odnos do naravoslovja 

Kakšen je odnos vzgojiteljev do naravoslovnih vsebin, smo ţeleli izvedeti z vidika spoznavnega 

pa tudi afektivnega razvoja otrok. Zanimala nas je zlasti zveza med spoznavnim razvojem in 

naravoslovnimi dejavnostmi: ali vzgojiteljice zaznajo to povezanost in jo uporabljajo ali pa se jim 

naravoslovje zdi prezahtevno in preveč abstraktno in se zato omejijo na rutinske in trivialne 

vsebine (na primer letni časi). Z vidika pristopa Reggio Emilia nas je ob tem zanimala tudi stopnja 

pripravljenosti k povezovanju zlasti povezovanje področja jezika s področji narave, matematike in 

druţbe.  

 

Usposobljenost za zgodnje naravoslovje 

Zadnji sklop vprašanj je bil namenjen mnenju anketirancev o njihovi lastni usposobljenosti za 

učenje zgodnjega naravoslovja in ovirah, ki jim preprečujejo uspešnejše delovanje na tem 

področju Kurikuluma za vrtce.  

 

V nadaljevanju predstavljamo izsledke rezultatov raziskave, ki pokriva področje naravoslovja.  
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Spremenjena vloga vzgojitelja in otroka 
 

Tabela 1: Ravnanje z vprašanji otrok.  

 

 f f % 

Na vsa vprašanja skušam takoj 

odgovoriti. 
335 56,8 

Vprašanja otrok uporabim za 

načrtovanje dejavnosti. 
239 40,5 

Vprašanja otrok poslušam, le na 

nekatera odgovorim. 
15 2,5 

Na mnoga vprašanja nimam 

odgovorov in jih raje preslišim. 
1 ,2 

Skupaj 590 100,0 

 

Na vprašanje, ki ugotavlja odnos do vprašanja kot pomembnega orodja v interakciji otrok –

vzgojitelj, skoraj tretjina anketirancev ni odgovorila. Največje število anketirancev se je odločilo 

za trditev, da skušajo na vsa vprašanja otrok takoj odgovoriti. Iz visokega deleţa tega odgovora 

sklepamo, da se vzgojitelji zavedajo pomembnosti vprašanj otrok, primanjkuje pa jim veščin, 

kako z vprašanji najučinkoviteje ravnati. Vprašljivo pa je tudi, kakšno je globlje razumevanje 

otroških vprašanj in razlikovanje med različnimi vrstami vprašanj, saj je na marsikatero vprašanje 

otrok teţko odgovoriti. Teţava je v tem, da še tako razgledan vzgojitelj nima odgovorov na vsa 

otroška vprašanja, ali pa odgovori zahtevajo razlage, ki jih otroci še ne razumejo. Vendar se je za 

to, pravzaprav povsem legitimno izbiro opredelil samo eden od celotne populacije anketirancev, 

vsi ostali z odgovori na otroška vprašanja nimajo zadreg. Spodbudno pa je visoko število, skoraj 

tretjina odgovorov vzgojiteljev, da uporabljajo vprašanja otrok kot izhodišče za načrtovanje 

dejavnosti. Ta odnos do vprašanj je v duhu konstruktivizma in zgodnjega naravoslovja, saj 

spodbuja otroke, da z lastnim raziskovanjem poiščejo odgovore na postavljena vprašanja. Seveda 

je tudi pri tem potrebna spretnost, kako vprašanja preoblikovati, da bo še prepoznavno otrokovo 

vprašanje, hkrati pa vprašanje, ki vodi k dejavnosti in jasnemu odgovoru. V strokovni literaturi so 

tovrstna vprašanja opredeljena kot »akcijska vprašanja«.  
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Tabela 2: Odnos do vprašanj otrok.  

 

 f f % 

več kot sedaj 364 46,5 

enako kot 

sedaj 
416 53,2 

manj kot 

sedaj 
2 ,3 

Skupaj 782 100,0 

 

Na vprašanje, koliko naj bi se ukvarjali z vprašanji otrok, je polovica anketirancev odgovorila, da 

je s stanjem zadovoljna, le nekoliko manj vprašanih pa meni, da bi se morali s tem več ukvarjati. 

Sklepamo lahko, da se ta skromnejša polovica zaveda pomembnosti primernega ravnanja z 

vprašanji in odgovori, vendar ji primanjkuje ustreznih znanj in veščin.  

 

 

Naravoslovna pismenost  
 

Tabela 3: Poznavanje naravoslovnih postopkov. 

 

 f f % 

zelo slabo 9 1,2 

slabo 19 2,5 

srednje 241 31,4 

dobro 396 51,6 

zelo dobro 103 13,4 

Skupaj 768 100,0 

 

 

Tabela 4: Zveza med pojmi in postopki. 

 

 f f % 

precej šibka povezava 1 ,1 

šibka povezava 16 2,2 

srednja povezava 202 28,2 

manj močna povezava 295 41,1 

močna povezava 203 28,3 

Skupaj 717 100,0 
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Tabela 5: Uporaba naravoslovnih postopkov. 

 

 f f % 

zelo pogosto 52 6,8 

pogosto 381 49,9 

včasih 289 37,9 

redko 36 4,7 

nikoli 5 ,7 

Skupaj 763 100,0 

 

 

Poznavanje naravoslovnih postopkov je od povprečne sredine pomaknjeno proti dobremu 

poznavanju, čeprav je še vedno velik deleţ tistih, ki so svoje poznavanje ocenili le kot srednje 

(Tabela 3). Podobo razmerje med odgovori velja tudi za zvezo med naravoslovnimi postopki in 

pojmi ter za načrtovanje, ki vključuje dejavnosti povezane z naravoslovnimi postopki (Tabela 4 in 

Tabela 5). Vsi trije odgovori so konsistentni, iz česar pa lahko tudi sklepamo, da se vzgojitelji 

zavedajo pomembnosti procesnih znanj, v katere uvrščamo tudi naravoslovne postopke, zopet pa 

jim morda primanjkuje nekoliko več znanja. Zlasti povezava med spoznavnimi postopki in 

razvijanjem pojmov je najbrţ v izobraţevanju vzgojiteljev premalo izpostavljena. Mnogi pojmi 

nastanejo spontano v interakciji otroka z okoljem in so zato pogosto slabo diferencirani. 

Naravoslovni postopki omogočajo diferenciacijo med pojmi. Z načrtno uporabo postopkov, kot 

so razvrščanje, urejanje, prirejanje in drugih, je omogočeno, da se intuitivni pojmi, ki v tem 

obdobju prevladujejo, razmejijo in postopno razvijejo v smeri znanstvenih pojmov.  

 

Tabela 6: Pojmovanje znanosti in konstruktivizem. 

 

Če bi več ljudi opazovalo isto 

stvar dovolj natančno, bi 

morali opaziti isto. 

f f % 

se strinjam 160 20,1 

se ne strinjam 636 79,9 

Skupaj 796 100,0 
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Tabela 7: Pojmovanje znanosti in znanstvene teorije. 

 

Dve tehnološko razviti družbi 

bi lahko imeli o istem pojavu 

različni, a enako veljavni 

teoriji. 

f f % 

se strinjam 681 87,3 

se ne strinjam 99 12,7 

Skupaj 780 100,0 

 

 

 

Tabela 8: Pojmovanje znanosti in ustvarjalnosti. 

 

Znanstvene teorije so plod 

človeške domišljije. 
f f % 

se strinjam 210 27,0 

se ne strinjam 567 73,0 

Skupaj 777 100,0 

 

 

Tudi v pojmovanju znanosti, razumevanju, kako znanost deluje, kakšni so pogledi na sodobno 

znanost, kar je tudi del naravoslovne pismenosti, je v primerjavi s starejšimi raziskavami (Krnel, 

2001) opazen napredek. Velika večina je sprejela teorijo konstruktivizma, ki razlaga nastajanje 

znanosti kot plod človeških prizadevanj k razlagi sveta. Iz rezultatov raziskave lahko sklepamo 

tudi na dobro utrjeno zvezo med konstruktivističnimi teorijami o nastajanju osebnega znanja in 

vzporednicami v nastajanju druţbeno spremenljivega znanja, tj. etablirane znanosti (Tabela 6). 

Prav zaradi razumevanja nastajanja osebne konstrukcije znanja se velika večina anketirancev 

strinja, da je tudi opazovanje lahko pristransko, ker je usmerjeno z našimi predznanjem in 

pričakovanji. Velika večina tudi ustrezno razume pojem znanstvene teorije kot ene od moţnih 

smiselnih razlag in da so si teorije v določnem trenutku lahko konkurenčne (Tabela 7). Z rezultati 

na prvi dve vprašanji v tem sklopu pa so v nasprotju odgovori na trditev, ki vključuje v nastajanje 

znanosti domišljijo. Večina anketirancev se s tem ni strinjala (Tabela 8). Tu je še mogoče zaslediti 

tradicionalno razumevanje znanosti kot suhoparnega nizanja podatkov po strogih načelih 

znanstvenih disciplin brez kreativnosti in domišljije. Slednja naj bi bila predvsem značilnost 

umetniškega ustvarjanja. To pa je v nasprotju s sodobnimi pogledi na znanost kot del kulture, ki 

jo poganjata prav ustvarjalnost in za to potrebna domišljija.  
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Odnos do naravoslovja  

 

Tabela 9: Primernost naravoslovnih vsebin v predšolskem obdobju.  

 

 f f % 

neprimerno 1 ,1 

manj primerno 47 6,1 

primerno 223 29,0 

zelo primerno 499 64,8 

Skupaj 770 100,0 

 

 

Tabela 10: Odnos do povezovanja vsebin.  

 

 f f % 

nikakor 1 ,1 

večinoma ne 3 ,4 

delno 22 2,7 

večinoma da 112 13,9 

vsekakor 669 82,9 

Skupaj 807 100,0 

 

 

Velika večina anketirancev je visoko ocenila primernost naravoslovnih dejavnosti za otroke v 

vrtcu. Iz rezultatov lahko sklepamo, da se vzgojitelji zavedajo pomena naravoslovnih dejavnosti 

za kognitivni razvoj in sprejemajo otroka kot kompetentnega mladega raziskovalca (Tabela 9). To 

je tudi pozitiven znak za uveljavljanje pristopa Reggio Emilia v slovenskih vrtcih. V pristopu 

Reggio Emilia je okolje tako fizično kot druţbeno opredeljeno kot tretji vzgojitelj ali kot 

področje, ki vzpodbuja radovednost in raziskovanje ter nudi mnoge moţnosti povezovanja, tako 

medpredmetnega kot medosebnega, kjer nastaja znanje, ki je po kvaliteti drugačno od 

individualnega učenja s tradicionalnimi viri informacij. V tem smislu je tudi razveseljiv podatek, 

da so anketiranci v veliki večini podprli medpredmetno povezovanje še zlasti povezovanje 

predmetnih področij narave, matematike in druţbe s področjem jezika in knjiţevnosti (Tabela 

10). Povezovanje teh področij je bilo še do nedavnega za del slovenske strokovne javnosti 

neprimerno.  
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Usposobljenost za naravoslovje  
  

Tabela 11: Ovire za naravoslovje v vrtcu.  
 

Z naravoslovjem bi se več 

ukvarjala … 
f f % 

če bi me bolj zanimalo 61 8,8 

če bi imela več znanja 244 35,0 

če bi imela več 

pripomočkov 
290 41,6 

če bi zanimalo otroke 102 14,6 

Skupaj 697 100,0 

 

 

Tabela 12: Usposobljenost za naravoslovje.  
 

 f f %  

zelo slabo usposobljena 5 ,6 

slabo usposobljena 38 4,8 

srednje usposobljena 311 39,3 

dobro usposobljena 368 46,5 

zelo dobro usposobljena 70 8,8 

Skupaj 792 100,0 

 

 

Glavna ovira za naravoslovne dejavnosti sta po mnenju anketirancev skromen obseg 

naravoslovnega znanja in pomanjkanje pripomočkov (Tabela 11). Manjši deleţ anketirancev pa 

meni, da za naravoslovje ni zanimanja med otroki. K zadnji trditvi lahko dodamo, da je zanimanje 

otrok v precejšnji meri odvisno od zanimanja vzgojitelja za te dejavnosti in njegovih sposobnosti 

motiviranja otrok za naravoslovne dejavnosti. Glede usposobljenosti vzgojiteljev so si odgovori 

na obe vprašanji v nasprotju (Tabela 12). Večina jih meni, da so kar dobro usposobljeni (slaba 

polovica je svojo usposobljenost ocenila s 4, na lestvici od 1 do 5), hkrati pa tretjini anketirancev 

primanjkuje znanja za večje udejstvovanje na tem področju. Pri tem najbrţ ne gre za znanje 

naravoslovja v oţjem smislu (poznavanje pojmov, zakonitosti, procesov), temveč bolj za 

izkoriščanje obstoječega znanja na inovativen način, ki bo zadovoljeval otroke in vzgojitelje same. 

Sklepamo na pomanjkljiva znanja o različnih pristopih in oblikah dela, v katere se povezujejo 

naravoslovne dejavnosti, pa tudi znanja o načrtovanju, organizaciji in dokumentiranju dela. Ena 

od ovir pri izvajanju naravoslovnih dejavnosti naj bi bili tudi pripomočki. Najbrţ ni teţava 
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pomanjkanje pripomočkov, za delo v vrtcu potrebujemo le nekaj posebnih pripomočkov, na 

primer stereolupo, ampak pomanjkanje prostora za shranjevanje, pomanjkanje časa za zbiranje, 

pripravo, nabavo in pospravljanje in čiščenje in pomanjkanje iznajdljivosti in kreativnosti 

vzgojiteljev. Veliko pripomočkov (hišice polţev, semena, plodovi, ptičja peresa in drugo) lahko 

zberejo vzgojiteljice, pomočnice in otroci in se jih drugače ne da kupiti.  

Sklep 

Spreminjanje vloge vzgojitelja ali učitelja mlajših otrok od tradicionalnega pogleda na učitelja kot 

izvora, lastnika in prenašalca znanja, do sodobnejših pogledov, ki v ospredje relacije učitelj - 

učenec postavijo otroka, je dolgotrajen proces. Prav ti spremenjeni pogledi na otroka so ena od 

izstopajočih značilnosti pristopa Reggio Emilia. Za zgodnje naravoslovje to ni nekaj povsem 

novega. V Slovenji smo se z idejami konstruktvizma v naravoslovju zaţeli ukvarjati v začetku 

devetdesetih prejšnjega stoletja. Iz začetnih mednarodnih projektov se je razvilo precej 

spremenjeno mišljenje in stališča do tega, kaj je znanje in kako učenje poteka, s tem pa so s 

spremenili tudi pogledi na vlogo učitelja in učenca v dinamičnih procesih nastajanja novega 

znanja. Pristop Reggio Emilia je ta proces še bolj radikaliziral, saj predpostavlja kompetentnega 

otroka in nadalje širi meje spoznavnih procesov, ki jih je začrtal konstruktivizem. S tem je 

postavil pod vprašaj prevladujoče poglede na sposobnosti otrok, primernosti različnih dejavnosti 

in metod v zgodnjem naravoslovju. Tako imajo učitelji pri izbiri dejavnosti in vsebin še manj 

omejitev, ki naj bi jih določale sposobnosti, vendar s tem tudi manj oprijemljivih navodil in 

napotkov. Znati pa morajo »ujeti pravi trenutek in poiskati pravi pristop, da v plodnem dialogu 

zbliţajo svoje razumevanje in interpretacije, ki jih ponudijo otroci«. To pa so znanja, spretnosti pa 

tudi miselne navade (angl. habits of mind), ki se jih je teţko naučiti. Iz odgovorov, ki se nanašajo 

na ravnanje z vprašanji, je to zadrego mogoče zaslediti. Vzgojiteljice vedo, da so otrokova 

vprašanja pomembna, nimajo pa še dovolj izkušenj, ki bi razvijale senzibilnost ter odpirale druge 

poti za ravnanje z vprašanji, ne le takojšnje odgovarjanje, zato pa je potrebno čim več situacij, kjer 

je tako ravnanje mogoče. Potrebno je spodbujanje kompleksnejših dejavnosti, na primer 

projektno delo. V tej smeri naj bi se vsaj delno razvijalo tudi prihodnje izobraţevanje.  
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V pogledu na naravoslovno pismenost v delu, ki vključuje razumevanje nastajanja znanosti, je v 

primerjavi s starejšimi raziskavami (Krnel, 2001) mogoče zaznati premik na eni strani od 

pozitivizma (znanost kot dokončna resnica), na drugi strani pa do relativizma in nerazlikovanja 

med znanostjo in drugimi oblikami spoznanj h konstruktivistični paradigmi, ki predstavlja 

znanost kot dinamičen proces v iskanju in pribliţevanju resnici. Seveda je opravljena anketa v tem 

delu preskromna, da bi si lahko izdelali popolnejšo predstavo o odnosu do znanosti. Vendar ţe iz 

teh nekaj vprašanj kljub pozitivnemu premiku še vedno lahko zasledimo ostanke stereotipov (na 

primer nasprotje med domišljijo in znanstvenimi teorijami). Tudi pojmovanje naravoslovnega 

znanja, to je tistega dela naravoslovja, ki se poučuje in se danes imenuje »pedagoška vsebina« 

(angl. pedagogical content), se je od začetka devetdesetih precej spremenilo. Naravoslovni 

postopki (angl. scientific skills) so se trdno usidrali tudi v zgodnje naravoslovje. Razširjeno je 

prepričanje, da zgodnje naravoslovje temelji predvsem na dejavnostih, na eksperimentiranju in 

raziskovanju otrok ter da se iz tega gradi tudi novo pojmovno znanje.  

Naravoslovje tudi ne predstavlja več spleta zahtevnih in abstraktnih vsebin nezanimivih in 

prezahtevnih za predšolske otroke. Večina anketirancev meni, da je t. i. »zgodnje naravoslovje« ali 

naravoslovje, kot je predstavljeno v področju »narava« v Kurikulu za vrtce, zelo primerno za 

predšolske otroke. Pozitiven je odnos tudi do medpredmetnega povezovanja, vendar je pri tem 

potrebno tako v stroki kot med uporabniki poenotenje pogledov. Medpredmetno povezovanje 

naj bi se razvijalo v smeri, ki ne ogroţa avtonomije posameznih področij (znanstvenih disciplin) 

in se uporablja takrat, ko je to smiselno in povečuje učinek učenja. Tako raziskovanje kot 

izobraţevanje v tej smeri je kljub nekaterim doseţkom še vedno aktualno.  

Večina anketirancev ocenjujejo, da so srednje dobro usposobljeni. Ker nimamo ločenih mnenj o 

tistih s srednjo izobrazbo in tistih z višjo oziroma visoko izobrazbo, je podatek pomemben tudi 

za pedagoške fakultete. Kot je bilo ţe omenjeno, pri tem najbrţ ne gre za pomanjkljivo pojmovno 

znanje, ampak bolj za znanje o različnih pristopih, metodah in oblikah dela, v katere se 

povezujejo naravoslovne dejavnosti, pa tudi znanja o načrtovanju, organizaciji in dokumentiranju 

dela. Mogoče so tudi ti podatki ena od spodbud k spreminjanju izobraţevanja bodočih 

vzgojiteljev predšolskih otrok. 
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VI. Področje gledališke in lutkovne dejavnosti v vrtcu 

 

Umetnost v Kurikulumu za vrtce predstavlja eno od šestih samostojnih področij, ki vključuje in 

povezuje vse umetniške zvrsti: likovne in oblikovalne, glasbene, plesne, dramske in AV 

dejavnosti. Tako kot vzgojni pristop Reggio Emilia (RE) tudi naš kurikulum izhaja iz otroka, 

njegovih potencialov, potreb in njegovega načina učenja in dojemanja sveta. Vsi vidiki delovanja 

v pristopu RE - organizacija skupnosti, vzgojnega dela, oblikovanja okolja, pedagogika, kurikulum 

in vloga vzgojitelja temeljijo na nedvoumni filozofiji o naravi otroka kot učeče se osebe 

(Edwards, 1998).  

Raziskavo o področju lutkovno – gledališkega izraţanja v vrtcu smo zasnovali z izhodišči 

'Smernic umetnostne vzgoje' (2006) ter s primerjavo vloge vzgojitelja in otroka v ustvarjalnem 

procesu v vzgojnem pristopu RE in v Kurikulumu za vrtce. Na osnovi koncepta kreativne drame 

smo opredelili pedagoško vlogo lutke in gledališke igre v vzgojno-izobraţevalnem procesu ter 

njuno moţnost medpodročnega povezovanja. Z analizo rezultatov raziskave predstavimo načine 

vključevanja lutkovno-gledaliških dejavnosti v vzgojno-izoraţevalno delo v naših vrtcih. 

 

Lutke v pristopu Reggio Emilia in kurikulumu za vrtce 

Izhajamo iz dejstva, da je lutka odličen medij za komunikacijo med vzgojiteljem in otrokom ter 

med otroki samimi. Kot posrednik v komunikaciji lutka izboljšuje medosebne odnose in sprošča 

vzdušje v skupini. Kot močno simbolno sredstvo nudi otroku moţnost izraţanja čustev, 

sproščanja konfliktov in v simbolnih situacijah 'kot da' sporočanje lastnega videnja realnega sveta. 

Vzgojitelju pa so lutke v pomoč pri laţjem razumevanju otroka, prepoznavanju njegovih čustev in 

teţav ter pri hitrejšem in zanimivejšem doseganju zadanih ciljev. »Pri oblikovanju identitete 

pomagajo otroku tudi lutke: ob njih se zave sebe, svojih moţnosti in sposobnosti. V pedagogiki 

Reggio lutke veliko uporabljajo pri vzgoji, saj pripomorejo k otrokovemu socialno-čustvenemu 

razvoju« (Špoljarič 1999: 31). 
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Kreativna lutkovna dejavnost je uspešna metoda učenja in raziskovanja na vseh področjih 

kurikuluma. Ne le da je uspešna, tudi nujna je v sodobnem svetu, ki poleg znanja ţeli tudi 

ustvarjalne, sproščene otroke, polne domislic ter ţelja in sposobnosti za reševanje problemov. D. 

Fontana (1996/1997, v Kroflič 1999) umetniško ustvarjanje pojmuje kot neizogibno sestavino 

celovite 'vzgoje za biti' v nasprotju z 'vzgojo za vedeti'. Poudarja, da sta vzgoja in izobraţevanje 

brez tovrstnega ustvarjanja osiromašena doţivljanja notranjega sveta in zreducirana na suho 

objektivno znanost. Pomembno je, da bi se umetniška in temeljna predmetna področja 

povezovala in dopolnjevala. Umetniške dejavnosti niso več privilegij talentiranih in učno uspešnih 

otrok, ampak prednost in pomoč za vse. L Malaguzzi (1998, 77) celo pravi, da jih vodi slogan: 

»Kreativnost zahteva, da 'šola znanja' najde povezavo s 'šolo izraţanja', tako da odpiramo vrata 

'stotim otrokovim jezikom'.« Lutkovno in dramsko ustvarjanje s široko mnoţico nebesednih in 

besednih izraznih sredstev gotovo nudi moţnost kreativnega ustvarjanja in komuniciranja z 

okolico in s samim seboj. »Nebesedna komunikacija je še posebej pomembna za čas, ko ima 

otrok skopo besedišče, in za izraţanje vsebin, ki so teţko ubesedljive ali zelo intimne/skrite« 

(Kurikulum za vrtce 1999: 47). 

 

Pedagoška vrednost lutke v vzgojno-izobraževalnem procesu 

Vzgojiteljice, ki v vrtcih vsakodnevno na različne načine komunicirajo z otroki preko lutke, lahko 

opazijo njene velike pedagoške potenciale. Okrog nas ni predmeta, ki ga ne bi bilo moţno oţiviti, 

mu dati nek nov, metaforičen pomen. Otroci nestrpno pričakujejo ure, ko bodo lahko izdelali 

svoje lutke in z njimi zaigrali. Vsaka vzgojiteljica, ki je pri svojih urah uporabila kot sredstvo 

lutko, lahko pove, da je delovala magično, v skupino prinesla prijetno vznemirjenje in visoko 

motivacijo za delo. 

Broggini (1995, v H. Ivon, 2010 : 91) nam ponuja moţen odgovor za te reakcije otrok: 

“Predvsem se nam zdi najpomembnejša „oţivljajoča‟ komponenta lutke, njeno istočasno bivanje v 

realnosti in domišljiji; dobro vemo, da lutka ni nič drugega kot negibna materija, zahvaljujoč 

lutkarjevi animaciji pa oţivi, se pogovarja z nami, izraţa stanje duše, komunicira z emocijami.” 

Otrok ob lutkovnih dejavnostih potrebuje največjo mero svobodnega mišljenja za razvoj 
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potencialov, skupine, v katerih otroci sodelujejo, pa dovolj svobode za razvoj idej. Vzgojitelja ob 

tem spremlja misel, da je otrok ustvarjalec v igri in ne igralec ter da je proces tisti, ki je 

pomemben in ne končni produkt – predstava. Za kreativnost ni nobenih norm. Vsak otrok je 

individualnost zase, vzgojitelj pa ga spodbuja, da izdela lutko in ustvari karakter na svojstven, 

njemu lasten način.  

Velja pa omeniti, da takrat, ko se lutke uporabljajo kot didaktično sredstvo (za motivacijo, jezik, 

matematika, druţba ), obstaja tveganje, da lutki vzamemo njen umetniški značaj in jo spremenimo 

v površno manipuliran predmet brez prave domišljije, ki preprosto ponavlja informacije ali pa 

podaja neka pravila v dialogu z otroki (Ivon, 2010), zato je pomembno, da vzgojitej da otrokom 

dosti moţnosti, da se igrajo in ustvarjajo z lutko, ker bo le v tem primeru lutka pripomogla k 

razvoju socialnih odnosov v skupini in kreativnosti posameznika in skupine. Ko se lutka 

uporablja kot scenska figura v predstavi, ki je lahko seveda tudi miniaturna predstava med 

vrstniki, se mora vzgojitelj skupaj z otroki znati prepustiti dimenziji domišljije oţivljenega 

predmeta in lastnim kreativnim potencialom z zavedanjem, da so tema, lutka/lik in pripovedna 

struktura le sredstva za ustvarjanje ugodnih pogojev za svobodno, bogato in kreativno ustvarjanje 

otrok z lutko. “Prav motivacija, narediti predstavo za gledalce, bo pomagala otrokom premagati 

vse teţave. Zanje bo stik z občinstvom, naj so to vrstniki, mlajši otroci ali pa starši, najbolj 

vznemirljivo doţivetje. Pedagogova vloga je biti spodbujevalec in opazovalec.” (Majaron, 2006 

:102). Celotna mentorjeva dejavnost je vsebinsko namenjena razvijanju otrokove ustvarjalnosti in 

ustvarjanju sproščenega in sodelovalnega vzdušja z delom na skupnem projektu. Mentor skozi 

igralne dejavnosti otrokom pomaga spoznavati svet, ga razumeti, spreminjati na njihov, 

svojevrsten način. Otroško igro je potrebno negovati in na njej graditi. Prav čisto otroško igro, v 

katero otrok projicira del svojega čustvenega in doţivljajskega sveta, je potrebno 'izkoristiti' in jo 

razvijati. Torej ne gre za mentorjevo reţiranje po lastnih zamislih, temveč dodajanje gledaliških 

elementov otroški igri ( Korošec, 2007).  

 

V nadaljevanju predstavljamo izsledke rezultatov raziskave, ki pokriva področje gledališke in 

lutkovne dejavnosti v vrtcu. 

 



 

 

63 

Zanimalo nas je, kako pogosto vzgojitelji vključujejo uporabo lutk v dejavnosti v skupini. 

Pokazalo se je, da le 7 % vprašanih uporablja lutke vsak dan, 37 % vsaj enkrat na teden in 45 % 

enkrat na mesec (Tabela 1). Manjši del vprašanih vzgojiteljic uporablja lutko največ trikrat na leto. 

Iz teh podatkov seveda ne izvemo, kakšne vrste lutk in na kakšne načine jih vključujejo, vendar 

lahko rečemo, da je pogostost uporabe lutke kar zadovoljiva. Čeprav bi bilo za dobre učinke dela 

z lutko bolje, če bi bil večji odstotek tistih, ki lutke uporabljajo vsak dan. Je pa vendarle dosti 

presenetljivo, da je tako majhen odstotek tistih, ki uporabljajo lutko vsak. 

 

Tabela 1: Pogostost izvajanja lutkovnih dejavnosti. 

 

Kako pogosto izvajate v vaši skupini lutkovno-gledališke dejavnosti? f f % 

nikoli ali enkrat letno 3 0,4 

največ trikrat na leto 84 10,4 

enkrat na mesec 351 43,3 

vsaj enkrat na teden 287 35,4 

skoraj vsak dan 54 6,7 

Skupaj 779 96,2 

Manjkajoči podatki 31 3,8 

Skupaj 810 100,0 

Legenda: f – število odgovorov; f % – odstotki 

 

 

Glede na različne moţnosti vključevanja ter medpodročnega povezovanja lutk v Kurikulumu za 

vrtce nas je zanimalo, kako pogosto uporabljajo lutke za različne namene, ki smo jih na kratko ţe 

opisali v teoretičnem uvodu. 
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Tabela 2: Uporaba lutke - ljubljenca skupine. 

 

Kako pogosto vključujete v vaše delo lutko – ljubljenca skupine? ( v 

določenih situacijah in navadah skupine) 
f f % 

nikoli 24 3,0 

redko 79 9,8 

včasih 203 25,1 

pogosto 318 39,3 

zelo pogosto 179 22,1 

Skupaj 803 99,1 

Manjkajoči podatki 7 0,9 

Skupaj 810 100,0 

Legenda: f – število odgovorov; f % – odstotki 

 

Glede na rezultate o vključevanju lutke – ljubljenca skupine lahko zaključimo, da je v skupinah 

takšen tip lutke kar pogosto uporabljen. Saj je kar 40 % vprašanih odgovorilo, da lutko kot 

maskoto skupine vključujejo pogosto, in 22 % zelo pogosto (Tabela 2). Lutka - ljubljenec je 

prisotna, v različnih vsakodnevnih situacijah in navadah skupine (pri prihodu in odhodu iz vrtca, 

pri kosilu, spanju, reševanju manjših konfliktov, pri uspavanju, spanju, pri različnih dnevnih 

opravilih). Tak način uporabe lutke pa po teoretičnih izhodiščih in številnih raziskavah (A. 

Porenta, 2003, H. Korošec, 2004, I. Hamre, 2004,  J. O‟Hare, 2004, H.  Ivon, 2005) pomembno 

vpliva na socialne odnose v skupini.  
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Kar 28 % anketiranih vzgojiteljic je ocenilo, da zelo pogosto uporabljajo lutke za integracijo 

posameznika v skupino in za urejanje odnosov v skupini, ter 44 %, da jih na ta način uporabijo 

pogosto. Razveseljivo majhen odstotek vprašanih (6 %) ne uporablja lutk za vplivanje na socialne 

odnose v skupini (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Lutka za socializacijo v skupini. 

 

Kako pogosto uporabljate lutko za socializacijo?(odnosi v skupini, 

integracija posameznika). 
f f % 

nikoli 8 1,0 

redko 43 5,3 

včasih 179 22,1 

pogosto 349 43,1 

zelo pogosto 222 27,4 

Skupaj 801 98,9 

Manjkajoči podatki 9 1,1 

Skupaj 810 100,0 

Legenda: f – število odgovorov; f % – odstotki 

 

 

Pri odgovorih o pogostosti uporabe lutk v različne namene, nas pravzaprav ni presentilo, da je 

največji odstotek vključevanja lutk na področju motivacije. Čeprav je vloga lutke v povezovanju 

kurikuluma presegla njeno uporabo zgolj v motivacijske namene, pa je še vedno največ 

vzgojiteljev, ki uporablja lutko kot didaktično sredstvo za uvod v neko temo ali vsebino. Kar 36 

% vprašanih uporalja lutko za motivacijo zelo pogosto in 40 % pogosto, 20 % pa včasih (Tabela 

4). Kot vemo, pripomore lutka k visoki pozornosti in motivaciji za delo, prepogosto pa se zgodi, 

da se njena uporaba zaključi le pri nekajminutnem uvodu v dejavnost. Ţal ob tem umetniških 

vidikov lutke kot scenskega bitja ne doseţmo. Je pa seveda pomembno, da so lutke vključene vsaj 

na ta način. 
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Tabela 4: Lutka kot motivacijsko sredstvo. 

 

Kako pogosto uporabljate lutko kot MOTIVACIJO (lutka kot 

motivacijsko sredstvo). 
f f % 

nikoli 2 0,2 

redko 17 2,1 

včasih 165 20,4 

pogosto 326 40,2 

zelo pogosto 289 35,7 

Skupaj 799 98,6 

Manjkajoči podatki 11 1,4 

Skupaj 810 100,0 

Legenda: f – število odgovorov; f % – odstotki 

 

Relativno redko pa se lutke uporabljajo za povezovanje različnih aktivnosti pri razvoju določene 

teme projekta. Analiza odgovorov je pokazala, da le 9 % vprašanih uporablja lutko/lik kot junaka, 

ki s svojo zgodbo otroke vpeljuje v svet raziskovanja tem drugih področij kurikula. Lik in zgodba 

sta umetniško sredstvo za motiviranje in razvijanje otrokovih sposobnosti, izraţanja in 

ustvarjanja, hkrati pa sredstvo za spodbujanje in elaboriranje pedagoške tematike in vzgojnih 

aktivnosti, ki jih izvajajo vzgojiteljice. 

 

Tabela 5: Projektno delo z lutko. 
 

Kako pogosto uporabljate lultko v projektnem delu (različne aktivnosti 

pri razvoju določene teme projekta)? 
f f % 

nikoli 20 2,5 

redko 95 11,7 

včasih 373 46,0 

pogosto 233 28,8 

zelo pogosto 70 8,6 

Skupaj 791 97,7 

Manjkajoči podatki 19 2,3 

Skupaj 810 100,0 

Legenda: f – število odgovorov; f % – odstotki 

 

Tabela 5 prikazuje, da največ vzgojiteljev projekt z lutko izpelje včasih – 46 %, 29 % razvija 

projektno delo z lutko pogosto in le 9 % zelo pogosto. Projektno delo pa je eden ključnih 

pristopov k učenju in poučevanju v pristopu Reggio Emilia.  



 

 

67 

Zanimalo pa nas je tudi, na kakšne načine se otroci igrajo z lutkami oz. kako vzgojitelji 

organizirajo lutkovno-gledališke dejavnosti. Vzgojitelje smo vprašali, kako pogosto po 

svobodnem igranju z lutkami v igralnici pripravijo odrček in otroci zaigrajo del zgodbe (se 

razdelijo na občinstvo in nastopajoče). 

 

Tabela 6: Od spontane igre do gledališča. 

Po svobodnem igranju z lutkami v igralnici si pripravimo odrček in 

otroci zaigrajo del zgodbe (se razdelimo na občinstvo in nastopajoče). 
f f % 

nikoli 38 4,7 

redko 99 12,2 

včasih 317 39,1 

pogosto 270 33,3 

zelo pogosto 73 9,0 

Skupaj 797 98,4 

Manjkajoči podatki 13 1,6 

Skupaj 810 100,0 

Legenda: f – število odgovorov; f % – odstotki 
 

Rezultati so pokazali (Tabela 6), da le 9 % vzgojiteljev iz motivacije z lutko ali iz spontanih 

dejavnosti otrok z lutkami razvije gledališki dogodek. 33 % pogosto pomaga otrokom pripraviti 

oz. organizirati oder in se razdeliti na občinstvo in nastopajoče, 39 % pa na ta način izvaja 

gledališko-lutkovne dejavnosti včasih. 

 

Anketirane vzgojitelje smo vprašali tudi, kako pogosto otrokom določijo vloge in nato nastopijo 

pred skupino. 

Tabela 7: Vzgojitelj določi vloge za gledališki nastop. 

Otrokom določimo vloge in nato nastopijo pred vso skupino. f f % 

nikoli 104 12,8 

redko 167 20,6 

včasih 342 42,2 

pogosto 153 18,9 

zelo pogosto 25 3,1 

Skupaj 791 97,7 

Manjkajoči podatki 19 2,3 

Skupaj 810 100,0 

Legenda: f – število odgovorov; f % – odstotki 
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Rezultati so pokazali, da precejšen odstotek vzgojiteljev prenaša profesionalni način dela v 

gledališču na delo z otroki. V takšnem principu je v ospredju reţiranje in učenje vloge, ne pa 

otrokova sproščenost, raziskovanje, doţivljanje in ustvarjalnost, ki je zapisana v Kurikulumu za 

vrtce in je značilna za način dela v RE pristopu. Kar 42 % vprašanih vzgojiteljev otrokom včasih 

določi vloge za nastop. To je zelo velik deleţ in kaţe na nepartnerski odnos med vzgojiteljem in 

otrokom v procesu gledališkega ustvarjanja. To kaţe na to, da vzgojitelji gledališki nastop 

postavljajo na novo, namesto da bi izhajali iz otrokove igre. Hkrati pa je le 13 % tistih 

vzgojiteljev, ki na tak način ne delajo nikoli, in 21 % tistih, ki takšen pristop uporabijo redko 

(Tabela 7). 

 

 

Sklep 

Smernice kulturno-umetnostne vzgoje - Road Map for Arts Education - govorijo o dveh osnovnih, 

temeljnih pristopih umetnostne vzgoje, umetnost lahko učimo kot posamezne študijske predmete 

in s tem razvijamo posameznikove umetniške sposobnosti, občutljivost in spoštovanje umetnosti, 

umetnost pa lahko lahko razumemo kot metodo poučevanja in učenja, kjer so umetnostne in 

kulturne dimenzije vključene v vseh kurikularnih predmetih. V našem vzgojno-izobraţevalnem 

sistemu je poudarek na razvoju kognitivnih sposobnosti, ki gre na škodo čustvene sfere. Brez 

vključevanja čustvene komponente bi vsako dejanje, ideja ali odločitev temeljili na racionalni 

osnovi. Moralno vedenje pa nujno vključuje tudi čustveno komponento. Redno in kontinuirano 

vključevanje lutk in drugih gledaliških izraznih sredstev pomembno prispeva k vzpostavljanju 

dobrih medsebojnih odnosov v skupini, k spodbujanju radovednosti, razvoju kreativnih 

potencialov in k oblikovanju odnosa do gledališča kot oblikovanega medija.  

Pristop RE daje velik poudarek projektnemu delu – 'progetazzione', v katerem sta vzgojitelj in 

otrok partnerja pri delitvi in razvoju idej. Vzgojiteljeva osrednja vloga v pristopu RE je usmerjena 

na interpretacijo dokumentacije, ki nastane v spremljanju, beleţenju, snemanju dejavnosti, izjav, 

dialogov in izdelkov otrok. Vzgojitelj igra predvsem vlogo 'skupinskega' spomina (Edwards, 

1998) in z otroki razpravlja o rezultatih dokumentacije. To otrokom omogoča sistematičen 
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pregled lastnih in drugih čustev, zaznav, opazovanj, njihov premišljanj in idej ter njihovo 

rekonstrukcijo in reinterpretacijo v globjem smislu. V tem vidimo tudi tesno povezavo s 

kreativno gledališko vzgojo, kjer naj bo vzgojitelj predvsem prijatelj, ki pomaga in hrabri, 

otrokovo igranje pa je osvobojajoče.  

Po ocenah vprašanih vzgojiteljev je lutka relativno pogosto prisotna v naših vrtcih. Razveseljivo 

je, da je v skupinah dosti prisotna lutka – ljubljenec skupine in lutke za razvoj socialnih odnosov. 

Hkrati pa so odgovori pokazali, da se lutko še vedno največ uporablja za motivacijo, kar pomeni, 

da je lahko prisotna v skupini le za zelo kratek čas, kar pa ne more prinesti trdnejših učinkov za 

otrokov razvoj in njegov odnos do gledališča. Iz rezultatov je videti, da se vzgojitelji v dnevnih 

dejavnostih ne odločajo pogosto za izpeljavo gledališko-lutkovne igre iz spontanih iger otrok. 

Redkeje se odločajo za delitev na občinstvo in nastopajoče.  

Po izpolnjevanju vprašalnikov do danes smo izpeljali dve intenzivni delavnici izobraţevanja s 

področja gledališko-lutkovnih dejavnosti v vrtcu. Pričakujemo, da bo to izobraţevanje prineslo 

spremembe pri načinih vključevanja in medpodročnega povezovanja lutkovno-gledaliških 

dejavnosti v vrtcu. Pričakujemo tudi, da se bo v prihodnosti več vzgojiteljev odločilo za projektno 

delo z lutko po vzoru projektov v RE in da se bo zgodil premik od preteţne uporabe lutke v 

motivacijske namene k razvoju igre od spontane, ustvarjalne igre h gledališkemu dogodku v 

skupini ali izven nje. Pri gledaliških dejavnostih z otroki v vrtcu pričakujemo torej premik od 

profesionalnega načina dela v poklicnem gledališču na kreativen pristop, kjer bo otrok osrednji 

akter ustvarjanja, vzgojitelj pa njegov partner. “Učitelj stvarnice igre deluje kot sejalec igre, ki se 

ob njenem vzklitju umakne. Igra se z otroki in se neopazno preseli za oko kamere.« (Zupančič, 

2007: 45) 
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VII. Področje likovne dejavnosti v vrtcu 

 

Otroško risanje ţe dolgo ne velja več zgolj za igro naključij (Matthews 2003: 31), pač pa vsebujoč 

več strategij predstavlja kompleksno dejavnost (Costall 2001), pri kateri »otrokovi zaznavno-

praktični doţivljaji okolja poganjajo likovnost, likovnost pa strukturno osmišlja njihovo vrednost« 

(Muhovič 1986: 54).  

Izhodišče zanimanja v okviru pričujoče raziskave temelji na značilnostih »odnosne pedagogike« 

(Rinaldi v Ceppi, Zini 2003: 115), tipične za pedagoški pristop Reggio Emilia, katere vsebine pa 

slovenskim vzgojiteljem niso tuje, saj jih predvideva tudi domači kurikulum za vrtce. Le-ta 

vključuje tako »temeljna načela in cilje predšolske vzgoje, kot tudi spoznanja, da otrok dojema in 

razume svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim 

okoljem ter da v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija lastno druţbenost in individualnost« 

(Bahovec et al. 1999: 3) in se na tej ravni od italijanskega modela bistveno ne razlikuje. Tudi 

pedagoški pristop Reggio Emilia poudarja, da si s svojim pedagoškim delovanjem in 

oblikovanjem edukacijskih kontekstov prizadevajo vzpostaviti raziskovalno-ustvarjalno klimo, ki 

izhaja iz otrokovih interesov (Rinaldi v Ceppi, Zini 2003: 117) ter mu na tak način omogoča 

»postati sposoben razlikovanja, odločanja in samostojnega izbiranja moţnosti; igrati vlogo 

osrednjega protagonista v spoznavnem procesu in biti obenem tudi njegov interpret (znanje se 

izgrajuje s kombinacijo refleksije in revizije); ne biti usmerjan zgolj v končni rezultat, pač pa v 

proces (čemur prispeva delovno zasnovano okolje –  »laboratorij«); ter ključne kvalitete učenja, 

znanja in odnosov izraţati na estetski način« (prav tam, 115).      

In prav slednje botruje precej prepoznavni vizualni podobi pedagoškega pristopa Reggio Emilia, 

ki likovnosti kot enemu temeljnih otrokovih izraznih medijev daje velik pomen (Rabitti 1994: 61), 

saj, kot pravi Vecchijeva, »vizualni jezik osmišlja strukturo misli in občutkov« (Vecchi 1998: 139). 

Pri tem pa velja vselej v ospredje postavljati sočasnost otrokovega razvoja kognitivnih 

sposobnosti, ki skupaj s pridobivanjem likovnih izkušenj vodijo v povezovanje intuitivnega 
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spoznavanja in logičnega sklepanja – likovno-kognitivne spoznave (Muhovič 1986: 53-55). 

Predstave o predmetih, ki jih otroci v predšolskem obdobju imajo, so sicer še relativno preproste 

in enostranske, v njih pa se odraţajo le posamezne značilnosti objektov (Djačenko, Lavrenti 

1998: 55). A s številom različnih praktičnih izkušenj z njimi te predstave postajajo vse 

kompleksnejše (Matthews 2003: 139).   

Na področju likovnega razvoja predšolskega otroka strokovnjaki poudarjajo vlogo likovnega 

izraţanja pri transformiranju čutne zaznave preko nazornega pojma v miselni pojem (Arnheim 

1985), vlogo zaznavanja in izkustva pri tem (Muhovič 1986: 54, Butina 1997), ter vlogo likovnega 

izraţanja pri omogočanju razvoja ustvarjalne osebnosti (Matthews 2003, Vrlič 2001). Precej 

izrazito poudarjanje vloge zaznavanja in izkustvenega učenja na likovnem področju zahteva s 

strani vzgojiteljev poznavanje različnih materialov in likovno-ustvarjalnih moţnostih 

manipuliranja z njimi (Vrlič 2001; Thornton, Brunton 2007: 29-30), pa tudi upoštevanje 

celovitosti pri otrokovemu spoznavanju različnih objektov oz. pojavov (Matthews 2003; 

Thornton, Brunton 2007: 48–49). Glede na to, da likovnost otroku omogoča doumetje 

prostorskih zakonitosti na simbolni, abstraktni ravni (Muhovič 1997: 16), pri čemer obvladovanje, 

urejanje in oblikovanje vidnih in tipnih značilnosti prostora predstavlja eno otrokovih ključnih 

razvojnih nalog (Butina 1993: 4), naj bi vzgojitelji znali tudi aplicirati spoznanja različnih področij 

na likovno dejavnost in prenašati spoznanja z likovnega na druga področja. Pedagoški pristop 

Reggio Emilia individualnost interpretacije posameznega fenomena razume predvsem pod 

prispodobo »sto jezikov« (Edwards, Gandini, Forman 1998). Posebno pedagoško vrednost 

predstavljajo »neobičajne« oblike likovnega prakticiranja, npr. izvajanje likovne dejavnosti ob 

pomoči oz. pod vodstvom likovnega umetnika (Thornton, Burton 2007: 46) ter izvajanje likovnih 

dejavnosti v različnih okoliščinah in lokacijah kot so narava, galerija ali muzej (Thornton, Burton 

2007: 39), kjer se kot pomemben poudarek izpostavlja dejavnost v likovno avtentičnem okolju, 

ob originalni likovni umetnini (Vecchi, Giudici 2004: 142–143, Stradiotto 2005: 89, Vrlič, Duh 

2009: 7). Kot pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, ki velja tudi za likovno področje kot 

njen sestavni del, moramo tudi izpostaviti v pedagoškem pristopu Reggio Emilia posebej 

naglašeni partnerski odnos vseh akterjev: otrok, staršev in strokovnih pedagoških delavcev 
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(Hewett 2001, Thornton, Brunton 2007: 11). 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate raziskave deskriptivno v posameznih zaokroţenih 

tematskih sklopih in numerično v treh tabelah. V desetih sklopih, v katerih predstavljamo 

pogostnost nekaterih likovno-pedagoških praks, navajamo tudi oris likovno-pedagoških izhodišč, 

predvidenih za likovno prakticiranje predšolskih otrok, ter moţnosti, kakršne skuša na tem 

področju razvijati pedagoški pristop Reggio Emilia. Zadnji, enajsti, sklop se osredotoča na 

vprašanje razvojnih moţnosti likovno-pedagoške prakse v slovenskih vrtcih.  

 

Tabela 1. Pogostnost nekaterih oblik likovno-pedagoške prakse (veljavni odstotki) 

Likovno-pedagoška praksa zelo 
pogosto 

pogosto občasno redko zelo redko 

Vzgojitelj otrokom pomaga s 
predpripravo materiala (s 
polizdelki), da poteka delo 
tekoče in so rezultati uspešni. 

 
6,5 

 
17,6 

 
25,7 

 
21,9 

 
28,3 

Vzgojitelj otrokom omogoča, 
da ustvarjajo z različnimi 
materiali (naravnimi, 
umetnimi, odpadnimi ...). 

 
64,8 

 
33,7 

 
1,4 

 
0 

 
0,1 

Vzgojitelj otroke spodbuja, da 
moţnosti likovnega 
ustvarjanja odkrijejo sami 
(»odkrijejo« neko orodje, 
material). 

 
25,8 

 
43,4 

 
24,7 

 
5,1 

 
1,0 

Vzgojitelj likovno dejavnost 
izvaja v neobičajnih 
okoliščinah in lokacijah (v 
naravi, v galeriji). 

 
4,9 

 
14,0 

 
40,3 

 
27,8 

 
13,0 

Vzgojitelj v likovno dejavnost 
vključuje umetniška dela 
(originale ali reprodukcije). 

 
3,1 

 
10,4 

 
32,2 

 
33,0 

 
21,2 

Vzgojitelj likovno dejavnost 
izvaja na način, da skupaj z 
otroki ustvarjajo starši. 

 
1,1 

 
5,9 

 
46,5 

 
27,1 

 
19,3 
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Vzgojitelj likovno dejavnost 
izvaja na način, da otroke vodi 
gostujoči sodelavec, npr. 
likovni umetnik. 

 
0,8 

 
1,4 

 
17,1 

 
34,2 

 
46,5 

Vzgojitelj otrokom (poleg 
vizualnega) omogoča celostno 
spoznavanje likovnega 
objekta, pojava (s tipom, 
gibom, vonjem, sluhom). 

 
21,5 

 
39,8 

 
27,4 

 
8,2 

 
3,3 

Vzgojitelj pri otrocih 
spodbuja likovni odziv na 
kinestetične in avdialne 
draţljaje. 

 
8,7 

 
33,6 

 
37,1 

 
14,7 

 
5,9 

Vzgojitelj otrokom omogoča, 
da se na likovne spodbude 
odzivajo subjektivno, lahko 
tudi nelikovno (z  zvočno, 
gibalno interpretacijo …). 

 
12,7 

 
36,3 

 
35,6 

 
11,4 

 
4,0 

Vzgojitelj za likovni odziv 
otrok upošteva njihove 
individualne potrebe (npr. 
likovno »boječega« otroka 
spodbuja k izraţanju na večji 
slikovni format). 

 
31,3 

 
43,1 

 
19,0 

 
4,5 

 
2,0 

 

Raziskavo smo začeli z vprašanjem, kako pogosto vzgojitelj pri svojem delu v okviru likovnega izražanja 

otrokom pomaga s predpripravo materiala v obliki polizdelkov, ki naj omogočijo bolj tekoče likovno izražanje in 

uspešnejše likovne rezultate (tabela 1). Razveseljivo dejstvo je, da večina vzgojiteljev (50,2 %) to 

počne redko ali zelo redko. Domnevamo, da lahko to pripišemo zavedanju, da je metoda 

»pomoči« v obliki polizdelkov nepotrebna in celo izrazito neustrezna, še zlasti takrat, kadar naj bi 

predstavljala »uspešnejše« rezultate. Za tisti odstotek vzgojiteljev, pri katerih še naletimo na 

takšno prakso (25,7 % občasno, 17,6 % pogosto in 6,5 % zelo pogosto) in ki ţal ni popolnoma 

zanemarljiv, pa je vendarle potrebno pojasniti, v čem je ključni problem dojemanja procesa 

otroškega likovnega izraţanja kot v osnovi »ne-tekočega« in samostojnega otroškega likovnega 

izraza kot »manj uspešnega«. V takšnem razumevanju se skrivata dva pomembna, a konceptualno 
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različna problema. Prvi je problem dojemanja vzgojno pedagoških moţnosti, povezanih s 

ključnimi značilnostmi funkcioniranja otroka v predšolskem obdobju. In pojem »tekočega« dela 

mednje ne sodi, saj v svojem izhodišču vodi v rutinskost, ki silovito siromaši ustvarjalno mišljenje 

in funkcioniranje posameznika. Problem t.i. polizdelkov je v tem, da so otroci ob njih postavljeni 

v poloţaj, ko bolj ali manj spretno, hitro in serijsko (tekoče) realizirajo likovno zamisel nekoga 

drugega, odraslega. »Tekoč potek dela« pa ima še eno problematično točko: v kolikor je nek 

problem, predmet, dejavnost (t.j. objekt, pojav) otroku zanimiv, ga pritegne in aktivira njegovo 

notranjo motivacijo, bo njegova osredotočenost bolj intenzivna in bo trajala dlje. Opazovanje 

otroškega odziva in fleksibilno prilagajanje procesu igra v tem primeru pomembno vlogo, saj 

otrokova spontana radovednost ni po nepotrebnem okrnjena ali zavrta.   

Drugi problem pa se skriva v dojemanju »uspešnosti« likovnega izraza. Strokovnjaki z likovnega 

področja si sicer ţe precej dolgo prizadevajo pojasniti pomen otroškega likovnega izraţanja. 

Otroka namreč nikakor ne gre prikrajšati za likovno spontanost in avtonomnost, a kot kaţejo 

rezultati naše raziskave, ima še vedno skoraj četrtina vzgojiteljev s tem teţave. Dilema, kaj bi 

utegnil biti »uspešen« otroški likovni rezultat v primerjavi z »manj uspešnim«, je v razumevanju, 

čemu otroško likovno izraţanje dejansko sluţi. Nagibamo se k predhodno izpostavljenemu 

razmišljanju o otrokovem zaznavno-praktičnem doţivljaju okolja, ki poganja likovnost, ta pa 

recipročno strukturno osmišlja njihovo vrednost (Muhovič 1986: 54).   

Ob analiziranju rezultatov raziskave se nam postavi vprašanje, kdo je v končni fazi tisti, ki  lahko 

presoja, da je otrokov izdelek uspešen oz. da to ni. Na tem mestu bi ţeleli izpostaviti pomislek 

tudi nad nekaterimi likovnimi rešitvami, ki jih ponuja pedagoški pristop Reggio Emilia. 

Poznavanje ciljev otroškega likovnega razvoja in vloge spontanega likovnega izraţanja nas namreč 

upravičeno navda z občutkom, da gre v nekaterih praktičnih rešitvah v pristopu Reggio Emilia 

prav tako za precej izrazito reguliranje likovne dejavnosti, ki pa je nekoliko bolj prikrita, kot v 

primeru polizdelkov, o katerih smo spraševali slovenske vzgojitelje. Temeljna razlika med 

slovenskim in italijanskim pedagoškim pristopom pa je tudi v tem, da se slednji izkazuje z 

nekoliko bolj dopadljivim prezentiranjem otroških likovnih rezultatov.  

 

Nadalje nas je v raziskavi zanimalo, kako pogosto vzgojitelj otrokom daje možnost ustvarjanja z različnimi 
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materiali: naravnimi, umetnimi, odpadnimi ... (tabela 1). Odgovori udeleţencev so bili sicer 

pričakovani, kljub temu pa nas je izrazito visok odstotek pogostosti uporabe različnih materialov 

nekoliko presenetil. Rezultati kaţejo, da kar 98,5 % vzgojiteljev pogosto ali zelo pogosto 

omogoča ustvarjanje z različnimi materiali, 1,5 % občasno, 0,1 % pa zelo redko. Z likovno-

izraznega vidika se vendarle moramo vprašati, ali zgolj raznovrstni materiali, njihovo neskončno 

kombiniranje in iskanje vedno novih izraznih moţnosti resnično vselej predvsem oplemeniti oz. 

obogati otrokov likovni izraz. In ali jih otrok dejansko vselej potrebuje. Ali pa se za t.i. novimi in 

drugačnimi (izvirnimi) likovnimi domislicami utegne pritajeno skrivati tudi vzgojiteljevo 

»pomanjkanje likovnih idej, likovne pismenosti ali domišljije«? (Vrlič 2001: 125) Pri izbiri 

materiala gre vselej v prvi vrsti slediti predvsem otrokovim potrebam in ne za vsako ceno iskati 

vedno novih tehničnih variacij, pri tem pa na vsebinski ravni izpostavljati ponavljajočih se, ne-

navdihujočih vsebin. Ob ustreznem pristopanju in spoštovanju otrokove likovne avtonomnosti 

se večina tehnične »gimnastike« izkaţe kot nepotrebne ali vsaj neutemeljene. Likovno izraţanje 

gre v prvi vrsti razumeti kot otrokovo potrebo oz. medij, ki spremlja razvoj njegovih kognitivnih 

sposobnosti in mu pripomore k laţjemu razumevanju določenih prostorskih, socialnih in drugih 

relacij (razmerij in odnosov). Ob analitičnem opazovanju praktičnih nalog prvega sklopa pa se 

pogosto ni moč izogniti občutku, da se včasih pojavlja tudi uporaba nenavadnih likovno-

tehničnih kombinacij brez domišljenega koncepta. Izbran in premišljeno selekcioniran nabor 

materiala, izpostavitev in načrtna izvedba projekta, koncipiranje likovnega dela kot celote ter tudi 

razstavljanje likovnih rezultatov pogosto ne delujejo najbolj  prepričljivo. Pri vsem naštetem je za 

pedagoški pristop Reggio Emilia značilno, da nikoli ne zapostavlja pomena likovne teorije 

(likovnih načel, variabilnost likovnih elementov, uporabe likovnih spremenljivk), kar lahko 

poveţemo predvsem z vlogo ateljerista.  

Upoštevanje temeljnih načel likovnega oblikovanja vzgojitelju omogoča iskanje raznolikih 

izraznih moţnosti, ki jih ob njihovem neupoštevanju skoraj ni moč v tolikšni meri razvijati. 

Vendar pa se nam zdi pomembno, da ob tem ne zapostavimo otrokovih izraznih potreb in iz tega 

izhajajočega prilagajanja sleherne dejavnosti trenutnim sposobnostim otroka.  

Osnovanje različnih raziskovalnih izzivov naj bi bilo z vidika Reggio Emilia razumevanja 

likovnosti oblikovano tako, da otroka premišljeno omeji tam, kjer je to smiselno (npr. z 
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upoštevanjem posameznega likovno-teoretskega načela, izpostavitvijo prevladujočega likovnega 

elementa ipd.), obenem pa mu prepustili vso avtonomijo pri izrazni formi.4 Poznavanje temeljnih 

likovnih načel sicer ni absoluten garant za to, da bodo vzgojitelji tudi na otroških likovnih delih 

vselej zaznali oblikovno pestrost in likovno prepričljivost, je pa to od njih vsekakor laţe 

pričakovati, v kolikor jim omenjena načela niso povsem tuja. Vzgojiteljeva pomembna naloga je 

torej, da zna otroka preko premišljenega omejevanja napeljati v iskanje novih izraznih variacij in 

odkrivanje moţnosti, ki jih ob neomejevanju ne bi imel potrebe iskati in izkoriščati. Prepričani 

smo torej, da pri likovnem izraţanju otrok zato ni potrebno vselej iskati popolnoma novega 

likovnega materiala, potrebno pa ga je uporabiti s premišljeno in načrtno selekcijo.  

Glede na obseţnost vsebine bo za določen napredek na tem področju verjetno potrebno 

razmišljati o podajanju določenih dodatnih likovnih vsebin vzgojiteljem. Pedagoški pristop 

Reggio Emilia je ta problem rešil z ateljeristom, ki predstavlja eno tretjino strokovnega tima in 

nudi vzgojiteljem stalno strokovno pomoč in podporo pri načrtovanju različnih vsebin, nekatere 

likovne aktivnosti pa se odvijajo neposredno pod njegovim vodstvom.  

 

Nadalje smo vzgojitelje spraševali po tem, kako pogosto otroke spodbujajo, da možnosti likovnega 

ustvarjanja odkrijejo sami (da »odkrijejo« neko orodje, material) (tabela 1). Vprašanje o samoiniciativnem 

odkrivanju likovnega orodja, materiala bi lahko v njegovem izhodišču razširili na vprašanje 

»nastajajočega kurikuluma«, na katerem temelji vzgojno-izobraţevalni proces pri pedagoškem 

procesu Reggio Emilia. »Nastajajoči kurikulum« tvori plodovit milje za vzgajanje zvedavih, 

ustvarjalnih malčkov, ki raziskujejo, spoznavajo in odkrivajo. In kaj kaţe analiza rezultatov naše 

predšolske vzgojno-izobraţevalne prakse? Več kot dve tretjini vzgojiteljev (69,2 %) izpričuje, da 

pogosto ali zelo pogosto otroke spodbuja, da moţnosti likovnega ustvarjanja odkrijejo sami oz. 

jih izpostavlja določenim nenavadnim objektom, ki jih prav tako odkrijejo sami. (24,7 % 

                                                 
4
 Pomislek, ki se ob tem poraja, je vezan na izpeljevanje tega v Reggio Emilia pedagoški praksi in izhaja iz 

vprašanja o upravičenosti poseganja v otrokov ustvarjalni proces – ali oz. kdaj je vzgojitelj dejansko upravičen 

posegati v otrokovo dejavnost, npr. določiti, da je izdelek končan? Vtis umetne prekinitve dejavnosti daje 

namreč precej otroških likovnih prezentacij pedagoškega pristopa Reggio Emilia. Ne glede na enega od izhodišč 

»estetskosti«, ki ga je moč v pristopu Reggio Emilia zaslediti in katerega smisel bi utegnil biti razvijanje občutka 

za ta pojem, je umetna prekinitev otrokovega ustvarjalnega procesa lahko skrajno delikatna. Poraja namreč 

vprašanje, komu je potemtakem otroško likovno izraţanje dejansko namenjeno.    
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vzgojiteljev to počne občasno, 6,1 % pa redko ali zelo redko). Zakaj je otroško navdušenje nad 

»odkrivanjem« potrebno izkoristiti? Spričo intenzivnega črpanja informacij iz okolja otrokovo 

pozornost vzdrami vsak bolj ali manj reprezentativno postavljen nenavaden objekt, ali pa tudi 

objekt, ki »se znajde« na neobičajni lokaciji. Pozornost, ki jo otroci takšnemu objektu namenijo, je 

lahko različno dolga, kar je pogosto povezano tudi s tem, za kakšne vrste objekt gre in koliko 

različnih čutno-zaznavnih poti aktivira. Opazovanje otrokovih interesov znotraj posamezne 

dejavnosti in premišljeno odzivanje nanje predstavlja eno ključnih značilnosti pedagoškega 

pristopa Reggio Emilia, potek dejavnosti pa je temu primerno fleksibilen. S sposobnostjo 

fleksibilnega modificiranja dejavnosti med ustvarjalnim procesom je moţno dogajanje narediti 

bolj pestro in zanimivo (in to ne le otrokom, pač pa tudi vzgojitelju). Kljub temu se včasih zdi, da 

so naši vzgojitelji do tega nekoliko zadrţani, kot bi se bali izgube nadzora nad dejavnostjo, ki bi 

utegnila zaiti v nepredvidljivo kaotičnost. Število otrok, za kakršnega skrbi posamezni vzgojitelj, 

vsekakor vpliva na to, da je tak strah pogosto celo upravičen. Vendar pa število otrok, za katere 

skrbi posamezni vzgojitelj v vrtcih tipa Reggio Emilia, ni nič manjše kot pri nas. Problem so rešili 

z načrtnim prizadevanjem vzpostavitve okolja, ki temelji na otrokovi samostojnosti. Dejavnosti se 

v ta namen izvajajo v obliki »raziskovalnih projektov«, ki jih v okviru manjših skupin tvorijo 

otroci s podobnimi skupnimi interesi (Muijs, Reynolds 2005: 183), interakcija med njimi pa ima 

igri analogne značilnosti. Razumljivo je, da samostojnost nikakor ne pomeni nenadzorovanosti, 

vzgojitelj njihovo dejavnost namreč pozorno opazuje, spremlja iz distance in beleţi njihove 

zamisli, opaţanja in spoznanja, vprašanja in reakcije (Kinney, Wharton 2008). Opaţanja mu v 

nadaljevanju predstavljajo osnovo za načrtovanje nadaljnjih dejavnosti in mu omogočijo, da 

izpostavlja določena nova »odkritja«, ki izzovejo otroško radovednost in znova zagotovijo 

njihovo zanimanje in interes. To je pomembno z več vidikov, tudi z vidika razvoja ustvarjalnega 

mišljenja. V kolikor namreč otrokovo dejavnost zreduciramo na raven golega reševanja problema, 

otroka naredimo odvisnega od vzgojiteljevih idej, izgublja samoiniciativnost in spontano 

ustvarjalnost.5 Obenem takšen način dela dodatno obremeni vzgojitelja, na katerega se naloţi 

naloga nenehnega produciranja vedno novih idej. Zavedati se je potrebno, da samoraziskovanje 

                                                 
5
 Raziskovanje ustvarjalnosti je ţe relativno zgodaj prineslo spoznanje, da je bistvo ustvarjalnosti v zastavljanju 

problema in ne v njegovem reševanju. 
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otroku omogoča pridobivanje določenih pomembnih spoznanj, kljub temu pa utegnejo ta biti z 

odraslega gledišča netočna. A pretirana obremenjenost s tem, da mora vsako dejavnost, ki naj bi 

imela raziskovalni pomen, voditi vzgojitelj, ker je le na tak način moţno otroka nečesa naučiti 

pravilno, je z vidika ustvarjalnega mišljenja vprašljiva vsaj iz dveh razlogov: »naučiti« in »naučiti 

pravilno«. Asociacijska neobremenjenost je otroku precej bolj lastna kot odraslemu, zato bolj 

sproščeno in spontano izpostavi tudi določene povezave, ki jih odrasli ne uvidi (ali izpostavi) več. 

Izhajajoč iz subjektivne realnosti so tudi te povezave moţne in celo korektne. Neoporečna 

korektnost znanja odraslih je za otroka včasih preveč rigidna, še zlasti če je zaradi nje prikrajšan 

za moţnost lastnih interpretacij in razumevanja, skladnega svojim pogledom. Intervencije v 

proces samostojnega raziskovanja naj bi bile torej čim manj »poučevalne« in naj otroku nikakor 

ne bi odvzemale pravice, da prek lastne izkušnje pride do izrazito pomembnih spoznanj o 

raziskovalnem objektu. Dana naj mu bo moţnost, da se z objektom seznanja, da ga angaţirajo 

njemu zanimive značilnosti in ga na tak način subjektivno spozna. V vsakem primeru je smiselno 

otroku v začetku pustiti popolnoma prosto pot odkrivanja, opazovanja, zaznavanja in 

raziskovanja objekta in odkrivanja njegovih značilnosti. Vzgojiteljeva intervencija je pogosto 

upravičena šele tedaj, ko se je otrok predmeta ţe »nauţil«. In tudi takrat jo je smiselno udejanjiti v 

obliki novega izziva ter na tak način ponovno vzbuditi oz. podaljšati in poglobiti otrokovo 

pozornost. In ţeljo po nadaljnjem raziskovanju.  

 

V raziskavi nas je zanimalo tudi, kako pogosto vzgojitelj načrtuje in izvaja likovno dejavnost v »neobičajnih« 

(drugačnih) okoliščinah in lokacijah, npr. v naravi ali galeriji (tabela 1). Zunanjvrtčevsko okolje po 

pričevanju vzgojiteljev ni prav običajna lokacija za likovno izraţanje oz. umetniško izkušnjo; 

prevladujeta skoraj izenačena deleţa vzgojiteljev, ki to počnejo občasno (40,3 %) in redko ali zelo 

redko (40,8 %), pogosto ali zelo pogosto pa likovno dejavnost v naravi ali galeriji izvaja 18,9 % 

vzgojiteljev. Da bi vzgojitelj znal (ustvarjalno) izkoristiti naravne danosti okolja, jih mora dobro 

poznati in se vanje vţiveti – od faze izbiranja materialov, orodij in postopkov, vzpostavljanja 

likovnega motiva do faze razstavljanja likovnih doseţkov (»forma viva«). Pedagoški pristop 

Reggio Emilia, ki spodbuja likovno prakticiranje v »neobičajnih« okoljih, idejo avtentičnosti 

utemeljuje predvsem s konceptom umetniške izkušnje in vlogo različnih čutnih spodbud pri 
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intenziviranju doţivetij. Pedagoški delavci tako v naravi zdruţujejo otrokovo odkrivanje 

predmetov, pojavov in ţivih bitij, opazovanje in zaznavanje različnih vonjev, zvokov, oblik, barv, 

svetlob in kontrastov z neposrednim likovnim ustvarjanjem. Drugačne okoliščine (npr. naravna 

svetloba, izrazitejše sence, učinek vetra, naravni zvoki) otroka privedejo do novih in drugačnih 

čutnih izkušenj tako na ravni sprejemanja kot na ravni izraţanja (Thornton, Brunton 2007). Da je 

okolje »tretji vzgojitelj« nedvomno drţi tudi za galerije in muzeje, kjer imajo otroci moţnost 

srečevanj z izvirnimi umetniškimi deli. Vzgojna vrednost muzejskega razstavnega prostora se 

kaţe v povsem drugačnih čutnih izkušnjah, ki jih otrok pridobiva v stiku s sliko, kipom, 

instalacijo itd. »Samo v neposrednem stiku z nečim (umetnostjo) je moţno razvijati občutek za to 

isto (umetnost).« (Vrlič, Duh 2009: 7) Pronicanje v fizični in duhovni prostor umetnine je 

predvsem soočenje različnih otrokovih doţivetij, zato je pomembno, da ga vzgojitelj oz. muzejski 

pedagog zasnuje kot igro, pri tem pa v območju estetske izkušnje še posebej spodbuja tipno in 

kinestetično zaznavo, opazovanje umetnine prepleta s pripovedovanjem zgodb, z zavzetim 

poslušanjem in oblikovanjem ustreznih vprašanj mladega gledalca vodi v pogovor ter otroku 

omogoči avtonomen (likovno-ustvarjalni) odziv (Zollinger Henderson, Atencio 2007, Eckhoff 

2008, Bračun Sova 2009). 

 

Ugotovili smo, da obiskovanje muzejev ali galerij in izkoriščanje drugih zunajvrtčevskih prostorov 

za likovno dejavnost v slovenskih vrtcih ni prav pogosta praksa, še manj pogosto pa je izvajanje 

likovne dejavnost ob pomoči gostujočega sodelavca, npr. likovnega umetnika (tabela 1). Več kot tri četrtine 

(80,7 %) vzgojiteljev to izvaja redko ali zelo redko, 17,1 % občasno in 2,2 % pogosto ali zelo 

pogosto. V vrtcih tipa Reggio Emilia na nek način to »delovno mesto zaseda« ateljerist, stalno 

zaposleni sodelavec in nepogrešljiv del strokovnega tima. Ateljerist – po izobrazbi ne nujno 

likovnik, lahko glasbenik, plesalec, fotograf ipd. – naj bi obvladal različne izrazne spretnosti, imel 

pretanjen občutek za otroško (likovno) govorico in znal iz otrok izvabiti ustvarjalen (likovni) 

odziv (Podobnik 2009). Ateljeristi vidijo svoje poslanstvo tudi v izobraţevanju vzgojiteljev, kajti 

le likovno senzibilni pedagog je sposoben doţiveti in razumeti likovni izraz otroka (Vecchi 1998). 

V slovenskih vrtcih »delo ateljerista« opravlja vzgojitelj, kar pomeni, da z vidika pedagoškega 

pristopa Reggio Emilia zdruţuje dve (pogosto nezdruţljivi) vlogi, to pa ţe samo po sebi kliče 
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po tem, da se okrepi vlogo občasnih likovno-pedagoških sodelavcev (tudi v obliki pogostejšega 

obiska umetnostnih muzejev in galerij), pri tem pa likovno-izrazne dejavnosti zasnuje in izvaja 

tako, da otroku omogočajo avtonomen likovni izraz.6  

 

V navezavi z zgornjima vprašanjema nas je v raziskavi zanimalo tudi, kako pogosto vzgojitelj pri 

likovni dejavnosti uporablja umetniška dela (originale ali reprodukcije) (tabela 1). Dobili smo podobno 

sliko kot pri ugotavljanju pogostnosti obiskovanja muzejev in galerij. Le 13,5 % vzgojiteljev 

pogosto ali zelo pogosto v likovno dejavnost vključuje umetniška dela, pribliţno tretjina (32,2 %) 

to počne občasno, več kot polovica (54,2 %) pa redko ali zelo redko. Vloga likovne umetnine pri 

predšolski vzgoji nas je zanimala zato, ker likovno vrednotenje, ki otroka seznanja z likovnimi 

umetniškimi deli in ga s tem uvaja v svet likovne umetnosti, podpirata tako slovenski kurikulum 

za vrtce kot pedagoški pristop Reggio Emilia. Praksa italijanskih kolegov kaţe, da vzpostavljanje 

dialoga med otrokom in likovno umetnino pogosto poteka v obliki tematskih projektov, ki jih 

pedagoški delavci organizirajo in izvajajo v sodelovanju z muzeji, galerijami in drugimi 

ustanovami v kraju. Takšni projekti temeljijo na več fazah, od začetnih pogovorov o razstavi oz. 

tematiki projekta, ogledu razstave, do umetniškega poustvarjanja oz. podoţivljanja (pri tem ne gre 

zgolj za likovno izraţanje) in razstave otroških izdelkov. Pogosto tovrstne projekte pospremijo 

tudi s katalogom. Otroci, umetnost, umetniki: izrazni jeziki otrok in umetniški jezik Alberta Burri je 

primer takšnega, kot ga imenujejo »razvojnega« projekta (Vecchi, Giudici 2004). Večtedenski 

projekt je povezal različne lokalne ustanove in organizacije v mestu Reggio Emilia (poleg vrtca in 

šole tudi muzej, dokumentacijski in raziskovalni center in center za recikliranje odpadkov), 

namenjen pa je bil različnim starostnim skupinam otrok (od predšolske do srednješolske stopnje). 

Alberto Burri (1915–1995) je svoj povojni abstraktni umetniški izraz utemeljil na materiji (npr. 

slikanje na juto, mešanje zemlje in akrila, uporaba industrijskih odpadkov) in tej pristni govorici 

materiala so »prisluhnili« tudi otroci. Pri tem ni šlo za shematično kopiranje Burrijevih del, ampak 

                                                 
6
 Ali bi v prispevku ţe omenjeno opazno regulacijo otroškega likovnega izraza in estetizacijo prezentiranih 

izdelkov v likovno-pedagoški praksi Reggio Emilia lahko razumeli tudi kot »stranski učinek« umetniškega 

eksperta v funkciji pedagoga in, kar je pomenljivo, pedagoškega dokumentalista? Ne glede na to, v kakšni obliki 

se koncept ateljerista udejanji v slovenskih vrtcih, naj bo njegova vloga v pedagoškem procesu predvsem 

»načrtovati moţnosti svobodnega (likovnega) izraţanja otrok z različnimi likovnimi in nelikovnimi materiali in 

orodji, ki izzivajo otrokovo radovednost /../ spodbujajo domišljijo in spoznavanje hkrati.« (Podobnik 2009: 116) 
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za to, da otrok »vzpostavi dialog, ki temelji na doţivljanju poetičnega jezika umetnine« (Vecchi, 

Giudici 2004: 10, 142–143). Navidezno se italijanski projekt v ničemer ne razlikuje od domače 

prakse. Pa vendarle obstajata vsaj dve pomembni razliki. Prva je ta, da je didaktični projekt 

vključeval izobraţevanje strokovnega tima. Vzgojitelji, ateljeristi in učitelji so se najprej dobro 

seznanili s tematiko projekta; organizirali so tridnevno izobraţevanje, ki je vključevalo ogled 

razstave Burrijevih del pod vodstvom kustosa, strokovna predavanja in tipno raziskovanje 

strukture materialov, ki zaznamujejo umetnikova dela. Pedagoški tim se je tako usposobil za 

»poslušanje« umetnin, saj je izvajanje likovnih ustvarjalnic in vodenje pogovorov z otroki, ki naj 

otrokom omogočijo »pronicanje v likovno umetnino« (Stradiotto 2005: 89), od njih zahtevalo 

predvsem zmoţnost »ustvarjalnega doţivljanja« umetnikove govorice (Vecchi, Giudici 2004: 142–

143), t.j. razumevanja vizualnih, tipnih, simboličnih in metaforičnih vrednosti materialov, ki jih 

uporabi Alberto Burri (prim. Stradiotto 2005: 89). Druga razlika med italijansko in slovensko 

prakso pa je v pedagoškem dokumentiranju. Pedagoški tim je s skrbnim beleţenjem otroških 

odzivov na Burrijevo umetniško govorico ustvarili bogato pedagoško dokumentacijo, ki so jo 

kritično pregledali in o njej razpravljali v različnih delovnih skupinah, gradivo pa so predstavili 

tudi v obliki posebne razstave. Pri iskanju »komunikacijskih strategij« z okoljem so se mnogi 

vzgojitelji prvič srečali z nekaterimi digitalnimi mediji in se jih naučili uporabljati (prav tam). 

Sklenemo z ugotovitvijo, da subjekt učenja v tem projektu tako ni bil samo otrok.  

 

V nadaljevanju raziskave smo vzgojitelje spraševali po tem, kako pogosto pri likovni dejavnosti skupaj z 

otroki ustvarjajo starši (tabela 1). Rezultati kaţejo, da takšen način predstavlja prej izjemo kot pravilo 

(46,5 % se za takšen način dela odloča občasno, 46,4 % redko ali zelo redko, 7 % pogosto ali zelo 

pogosto). Razlog za to, da smo vprašanje pravzaprav umestili v vprašalnik, izvira iz dejstva, da v 

pedagoškem pristopu Reggio Emilia vključevanje staršev v različne aktivnosti vrtca igra 

pomembno vlogo. Pomen, ki ga dajejo staršem, izvira iz njihovega temeljnega izhodišča – 

opazovanja otroka in prilagajanja njegovim interesom, potrebam in nagnjenjem. Pri tem naj bi 

starši odigrali svojo vlogo. S poznavanjem otroka ter z opazovanjem njegovih odzivov (zamisli, 

vprašanj, aktivnosti,…) namreč lahko bistveno pomagajo tudi z lastnimi opaţanji vzgojitelju 

oblikovati čim bolj celostno sliko otrokovih potreb in interesov ter tako oplemenititi proces. 
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Tega, da gre med vzgojiteljem in starši za dialog enakovrednih sogovornikov, katerih ključni cilj je 

vezan na dobrobit in napredovanje otroka, najbrţ ni potrebno posebej poudarjati. In v takšnem 

okviru vključevanje staršev v pedagoški proces nikakor ne ogroţa vzgojiteljeve strokovne 

avtonomnosti, kar pri pedagoškem pristopu Reggio Emilia tudi povedo.  

Problem, ki bi se utegnil pojaviti ob vključevanju eventualno manj senzibilnih staršev v pedagoški 

proces, je vezan na njihov vpliv na sproščenost likovnega odzivanja otrok. Mnogo staršev ima 

precej ambiciozne načrte, neredko »oplemenitene« z neustrezno predstavo o resničnih otrokovih 

sposobnostih in potrebah, tipičnih za posamezno razvojno obdobje. Posledica tega je lahko 

nesmiselno primerjanje in tekmovalnost, ki nimata izrazito pozitivnega učinka na ustvarjalno 

funkcioniranje otroka. Pedagoški pristop Reggio Emilia tu vzgojitelju pomaga s pedagogom in z 

ateljeristom, ki skupaj tvorijo avtonomen strokovni tim. Ta spričo svoje nesporne pedagoške oz. 

likovne strokovnosti odigra dvojno pedagoško vlogo: prvo, vezano na delo z otroki, drugo pa v 

obliki »izobraţevanja« staršev na temelju utemeljenih strokovnih argumentacij o zmoţnostih in 

potrebah otrok. S tem pa je moţno vplivati tudi na širši krog odraslih, ki s poznavanjem 

značilnosti predšolskega likovnega funkcioniranja otrok, ne bo več obremenjena s tem, da je 

potrebno otroke čim prej »naučiti« risati. In stopiti korak bliţje k zagotavljanju otroku potrebne 

likovni avtonomnosti. Način občasnega (likovnega) sodelovanja s starši, ki ga po rezultatih 

vprašalnika prakticira večina vprašanih (45,8 %), predstavlja torej povsem zadovoljivo obliko, ki 

pa bi ji v prihodnosti veljalo dati tudi bolj definirana izhodišča oz. smernice.  

     

Pri vprašanju o tem, kako pogosto vzgojitelj otrokom poleg vizualnega omogoča celostno spoznavanje likovnega 

objekta/pojava (tabela 1), se je pokazalo, da zaznavno bogat način dela z otroki vzgojiteljem 

nikakor ni tuj, saj ga 61,3 % pogosto ali zelo pogosto uporablja in 27,4 % občasno, odstotek 

vzgojiteljev, ki to počne redko ali zelo redko, pa je nizek (11,5 %). To kaţe na to, da se večina 

vzgojiteljev zaveda, da so čuti kljub dejstvu, da se nanje včasih gleda nekoliko podcenjevalno, saj 

naj le-ti ne bili zanesljivi in točni, za človeka izredno pomembni (Butina 1997: 38). Kljub temu, da 

lahko v nekaterih virih zasledimo izpostavljanje tudi prek dvajsetih različnih čutov (Noël-Baker 

1961 v: Butina 1997), pa je v pedagoškem procesu pred- in zgodnješolskega izobraţevanja najbolj 

aplikativnih predvsem primarnih pet čutov. Ti so v likovno oblikovanje oz. v njegovo celostno 
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doţivljanje nekateri neposredno, drugi pa nekoliko bolj posredno vključeni. »Vonj in okus sta 

bogata z odtenki, vendar omogoča obilje njunih draţljajev – vsaj za človeka – le zelo nebogljen 

red. V doţivljanjih vonja in okusa zato sicer lahko uţivamo, mišljenje z njihovo pomočjo pa je 

komaj moţno. Pri gledanju in poslušanju se da z oblikam, barvami, gibanji, zvoki organizirati zelo 

komplicirane prostorske in časovne forme. Tip in čut pa v mišicah sicer lahko dopolnita gledanje, 

ne moreta pa ga v celoti nadomestiti /…/, ker nista čuta na daljavo« (Arnheim v: Butina 1997: 

44).   

Onemogočanje pestrih oz. celostnih zaznavnih izkušenj bi otroke prikrajšalo za zelo pomembno 

izkustveno znanje, obenem pa utegnilo sčasoma znatno zmanjšati njihovo pripravljenost in ţeljo 

po raziskovanju in eksperimentiranju. Naloga odraslih je torej v tem, da znajo premišljeno 

načrtovati dejavnosti, ob katerih otroci prihajajo do neposrednih izkušenj. In jih pri tem 

opazovati. Ob razumevanju konceptualnih izhodišč pedagoškega pristopa Reggio Emilia, vidnih 

skozi »nastajajoči kurikulum«, je sicer popolno vnaprejšnje predvidenje poteka posamezne 

raziskovalne dejavnosti odveč. Odločilnejšo vlogo namreč igra sposobnost sprotnega prilagajanja 

procesu oz. fleksibilno modificiranje dejavnosti glede na potek in tekoče odzive. Smiselno si je 

torej dopustiti otrokom prisluhniti in ob njih kaj novega spoznati. Pravi izziv pa predstavlja tudi 

ustrezen (navdihujoč) odziv na posamezno zamisel, ki se otrokom med procesom porodi ter 

funkcionalna nadgradnja in umestitev ideje v raziskovalni projekt.  

 

Vprašanji kako pogosto vzgojitelj pri otrocih spodbuja likovni odziv na kinestetične in avdialne dražljaje in 

kako pogosto vzgojitelj otrokom omogoča, da se na likovne spodbude odzivajo subjektivno, lahko tudi nelikovno (z 

glasbeno/zvočno, gibalno interpretacijo ipd.) se zdita smiselno povezani, zato zdruţujemo tudi njuno 

analizo (tabela 1). Likovni odziv na kinestetične in avdialne draţljaje zelo pogosto spodbuja 8,7 % 

vzgojiteljev, pogosto jih to počne 33,6 %, občasno 37,1 %, redko ali zelo redko pa 20,6 %. Slika 

je tudi pri obratnem vprašanju precej podobna, saj 12,7 % vzgojiteljev glasbeno, gibalno 

odzivanje na likovne draţljaje pogosto prakticira, 36,3 % jih to počne pogosto, 35,6 % občasno, 

15,4 % vzgojitljev pa to počne redko ali zelo redko. Tisto, kar nas je dejansko zanimalo, je bilo 

vprašanje o uporabljanju kombiniranja oz. prehajanja iz enega spoznavnega področja v drugega. 

Podobno kot pri vprašanju o omogočanju ustvarjanja z različnimi materiali lahko tudi v tem 
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primeru izpostavimo predvsem vprašanje smiselnosti in upravičenosti – t.j. v kakšni obliki in s 

kakšnim namenom se odločamo za medpodročno prehajanje in povezovanje. V izogib morebitni 

nejasnosti velja pojasniti, da izvajanja medpodročnega povezovanja nikakor ne ţelimo 

problematizirati, saj je z vidika otrokovega načina funkcioniranja takšno povezovanje povsem 

logično. Prepričani pa smo, da mora biti namen take dejavnosti premišljen. V nasprotnem 

primeru bi utegnili zapasti v kaotično improviziranje, zmešnjavo reakcij, osnovanih na trenutnih 

prebliskih, ki bi nedorečeni obviseli v zraku.         

Kot smo izpostavili ţe v teoretičnih izhodiščih, je spoznavanje okolja, s ciljem njegovega dojetja 

otrokova nujna razvojna naloga, ki jo zaznamuje dejstvo, da gre zaznavna stvarnost skozi 

notranjo čustveno in miselno predelavo in se nato izrazi v različnih oblikah otrokovega izraţanja. 

V tem procesu se čutno zaznana narava spremeni in se iz zaznavnega nivoja dvigne na višji nivo, 

na nivo čustvovanja in mišljenja. In v tem pogledu je medpodročno povezovanje likovnega 

področja z glasbenim, plesnim, naravoslovnim in drugimi področji lahko le smiselno in logično.  

Otrokom je torej vsekakor potrebno dati moţnost različnega odzivanja na različne draţljaje, ki 

vzdramijo njihovo domišljijo, vendar pa se vloga vzgojitelja na tej točki ne konča. Njegova 

pozornost je namenjena opazovanju otrokovih reakcij,7 na podlagi katerih načrtuje nadaljnje 

aktivnosti. Pri tem je potrebno ponovno poudariti sposobnost fleksibilnega modificiranja oz. 

proţnega, a premišljenega prilagajanja otrokovim odzivom.   

 

V raziskavi nas je zanimalo tudi, kako pogosto vzgojitelj za likovni odziv otrok upošteva njihove individualne 

potrebe (npr. likovno »boječega« otroka spodbuja k izražanju na večji slikovni format) (tabela 1). Kar 74,4 % 

vzgojiteljev je izrazilo prepričanje, da pri likovnem izraţanju pogosto ali zelo pogostoupošteva 

individualne potrebe otrok, 19 % vzgojiteljev to počne občasno, 6,5 % pa redko ali zelo redko. 

To so vsekakor spodbudni odstotki, zlasti spričo Malaguzzijevih »sto jezikov otroškega izraţanja«, 

ki v pedagoškem pristopu Reggio Emilia ponazarja temeljno izhodišče za razumevanje 

                                                 
7
 Vzgojitelj opazuje dejavnosti, ki sledijo določeni izkušnji, posluša otroško medsebojno komunikacijo o vtisih, 

ki so jih bili deleţni, prisluhne vprašanjem, ki jih v povezavi z določeno dejavnostjo izpostavljajo, in ideje, ki se 

jim sproţajo.  
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otrokovega odzivanja na spoznavanje sveta okrog sebe.8 Umik vzgojitelja v ozadje, iz katerega 

laţe opazuje in spremlja otroško dejavnost, lahko predstavlja učinkovit premik v dojemanju lastne 

vloge v procesu. Ob opazovanju in dokumentiranju si tudi vzgojitelj z dolgoletno prakso lahko 

ozavesti resnične potrebe, nagnjenja, razmišljanja in izrazne (z)moţnosti otrok. Dejstvo, da prav 

to tudi vzgojitelja obogati z novimi, sveţimi idejami, pri tem nikakor ni zanemarljivo. Veliko 

vzgojiteljev se namreč pritoţuje nad izčrpljujočim iskanjem vedno novih izzivov za otroke. 

Seveda pa tak način dela terja vzgojiteljevo zaupanje v otrokovo samostojnost.          

 

Otroci naj bi v okviru likovnega izraţanja vselej imeli moţnost subjektivne interpretacije 

problema, saj lahko le tako izrazijo lastno videnje in razumevanje le-tega. Obenem pa na tak 

način tudi laţe razvijajo občutek za raznolikost pogledov na enak oz. isti izhodiščni problem. Z 

ustreznim vzgojiteljevim odzivom na različne poglede in s spodbujanjem samo-argumentacije 

lastne rešitve bodo postopno razvijali tudi pozitiven, t.j. toleranten odnos do heterogenosti 

pogledov in krepili strpnost v medsebojnem komuniciranju (Podobnik 2008).  

 

Tabela 2. V čem vzgojitelji vidijo možnosti razvoja likovne dejavnosti (veljavni odstotki) 

Možnosti razvoja likovne dejavnosti Delež 
vzgojiteljev 

Neobičajne lokacije (galerija, narava, zunanji prostor) 71,3 
Povezovanje likovnega izraţanja z drugimi področji 66,2 
Novi materiali in neobičajne kombinacije 65,3 
Sodelovanje z zunanjimi sodelavci, npr. likovnimi umetniki 61,6 
Vključevanje (reprodukcij) umetniških del 31,4 
Prisostvovanje staršev 24,2 
Drugo 1,0 

  

 

 

                                                 
8
 Kljub temu, da si tudi v zvezi z nekaterimi rešitvami, ki jih prikazuje pedagoška praksa Reggio Emilia 

pridrţujemo pravico določene skeptičnosti, pa vendarle vsaj teoretična izhodišča kaţejo neko drugačno 

razumevanje potreb otrok, kakršnemu smo priča v našem okolju. Glede na to, da izrazna avtonomnost otrok v 

predšolskem obdobju ne bi smela biti postavljena pod vprašaj, pa na vprašanje o tem, kako ta izhodišča dejansko 

uresničiti v praksi, tudi na podlagi rešitev Reggio Emilia ni mogoče zelo prepričljivo odgovoriti, saj ostajajo 

precej nedorečena.     
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Tabela 3. Katera od možnosti se vzgojiteljem zdi najpomembnejša (veljavni odstotki) 

Možnosti razvoja likovne dejavnosti Delež 
vzgojiteljev 

Novi materiali in neobičajne kombinacije 28,2 
Povezovanje likovnega izraţanja z drugimi področji 30,1 
Neobičajne lokacije (galerija, narava, zunanji prostor) 22,2 
Vključevanje (reprodukcij) umetniških del 2,4 
Sodelovanje z zunanjimi sodelavci, npr. likovnimi umetniki 15,3 
Prisostvovanje staršev 1,8 
Drugo 0 

 

V sklepnem delu raziskave smo vzgojitelje povprašali o tem, v čem vidijo nove možnosti za razvijanje 

likovne dejavnosti (tabela 2). Udeleţenci so imeli na voljo sedem različnih odgovorov oz. področij. 

71,3 % vzgojiteljev je odgovorilo, da vidi razvojne moţnosti v neobičajnih lokacijah. Pribliţno po 

dve tretjini jih vidi razvojne moţnosti tudi v novih materialih in neobičajnih kombinacijah (65,3 

%), v povezovanju likovnega izraţanja z drugimi področji (66,2 %) in v sodelovanju z zunanjimi 

sodelavci, npr. likovnimi umetniki (61,6 %). Nekoliko manj vzgojiteljev (31,4 %) vidi moţnosti 

razvoja likovne dejavnosti v vključevanju reprodukcij ali originalov likovnih umetniških del, še 

manj (24,2 %) pa v prisostvovanju staršev. Druge razvojne moţnosti vidi le 1 % vzgojiteljev. Pri 

označevanju, kateri od teh odgovorov se jim zdi najpomembnejši, pa so se vzgojitelji nekoliko 

drugače opredelili (tabela 3). Prevladujeta odgovora »v povezovanju likovnega izraţanja z drugimi 

področji« (30,1 %) in »v novih materialih in neobičajnih kombinacijah« (28,2 %). Sledita odgovora 

»v neobičajnih lokacijah« (22,2 %) in »v sodelovanju z zunanjimi sodelavci« (15,3 %). Deleţa pri 

ostalih odgovorih se gibljeta med 1,8 % (»v prisostvovanju staršev«) in 2,4 % (»v vključevanju 

umetniških del«).  
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VIII. Področje plesa in ustvarjalnega giba 

 

Poučevanje in učenje s plesno umetnostjo in skozi plesno umetnost je v današnjem konceptu 

predšolske vzgoje enakovredno ostalim umetnostim – v kurikulumu zavzema obseţen del ciljev 

in dejavnosti. Skozi plesno ustvarjanje razvijamo izraţanje in komuniciranje, razvijamo 

ustvarjalnost, krepimo pozitivne odnose v skupini, doţivljanje, višje spoznavne funkcije ... 

razvijamo vsa področja otrokovega razvoja: čustveno-socialno, kognitivno in psihomotorično.  

 

V kurikulu za vrtce ples spada v okvir področja umetnost. Globalni cilji tega področja so: 

 doţivljanje, spoznavanje in uţivanje v (plesni) umetnosti, 

 razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti, 

 spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti, 

 razvijanje izraţanja in komuniciranja z (plesno) umetnostjo, 

 razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti (Kurikulum za vrtce 1999, 

str. 38). 

Poleg zgoraj naštetega pa je globalni cilj plesne vzgoje tudi socializacija otrok skozi plesno-gibalne 

dejavnosti. 

 

Osnovni cilji ustvarjalnega giba in plesne vzgoje za otroke v vrtcu niso učenje koreografije in 

plesna predstava za občinstvo, temveč ustvarjalni gib kot izrazno sredstvo, kot igra, kot učenje 

različnih vsebin, tudi matematike, jezika in okolja. Še posebej je potrebno poudariti, da ples 

pozitivno vpliva na otrokovo samopodobo, na odnose v skupini ter laţje razumevanje sveta. 

Uporaba umetnosti kot medija izraţanja v skupini omogoča pogled z druge perspektive. Prav 

tako nenehno odpira vrata komunikaciji, ki so bila mogoče za nekatere trdno zaprta. 
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Majaron (2006) meni, naj bi metoda medosebne komunikacije z umetnostjo in skozi umetnost v 

sodobnem vrtcu in šoli dobila pomembnejše mesto, ne samo kot oblika umetniškega izraţanja 

marveč tudi kot vsakodnevna oblika komunikacije med vzgojiteljem/učiteljem in otroki. Šele v 

taki obliki bo postala to tudi oblika simbolne komunikacije med otroki, prav ta pa pospešuje 

prosocialno vedenje in zmanjšuje agresivnost, ob tem pa pomembno prispeva k vsestranskemu 

otrokovemu razvoju (Borota at al 2006, str.7). 

 

Pomen plesne vzgoje za otrokov razvoj 
 
Otrok mnogo bolj kot odrasli izraţa svoje duševno počutje s telesnim stanjem in obratno. 

Gibanje in čustvovanje imata veliko skupnega, saj se vsa čustva kaţejo v ekspresivni govorici 

telesa. Še zlasti otroci in mladostniki najdejo posebno zadovoljstvo v plesu, kajti mnogi med njimi 

odkrijejo v njem pot za osvoboditev svojih čustev in občutij, ki bi jih s pomočjo besed sicer teţko 

spravili na površje. Plesno gibanje prav tako izredno veliko prispeva k samozavedanju, občutju 

uspeha in zadovoljstva, saj omogoča oblikovanje ustrezne telesne slike in vliva samozadovoljstvo, 

vpliva na vedenje, odnos do drugih in na oblikovanje stališč (Zagorc 1997). 

Gibalne in plesne izkušnje lahko pripomorejo k integraciji fizičnega in emocionalnega ter tako 

usposabljajo otroka ali odraslega za ustreznejše odzivanje na okolje. 

 

Največ ugodja otroku daje gibanje, v katerem posnema osnovno zakonitost svojih bioloških 

procesov. F. Pediček (1970) uvaja izraz »biološko ugodje«, ki se pojavlja v človeku ob ritmičnem 

gibanju telesa, ob katerem se človek globlje zave svojega obstoja. S plesom namreč nekako 

posnema in navzven izraţa utripanje vsake svoje celice, ritem vseh svojih bioloških procesov, ki 

vsi potekajo po vzorcu enakomernega ponavljanja napetosti in sprostitve. Ţe majhni otroci včasih 

neutrudno, vendar docela ritmično pravilno nihajo s posameznimi deli telesa, kasneje pa otrok 

dostikrat izmenoma enakomerno poskakuje in enakomerno teka od stene do stene, od predmeta 

do predmeta. Večkrat razprostre roke, se skoraj do onemoglosti vrti in se pri tem smeje kot 



 

 

89 

najsrečnejše bitje. Pri plesu obstaja še fiziološko ugodje, ki je vezano na biološko. Gre za proces 

dihanja, krvnega obtoka, izmenjavanje hranljivih snovi, ki se pri gibanju pospešujejo, še posebno, 

če je to enakomerno menjajoče ali ritmično, kar ples vsekakor je (Zagorc 1997). 

 

Vzgajanje s plesom je kompleksno, ker se nujno povezuje z vsemi vzgojnimi področji. Gibanje je 

skupno plesni in športni vzgoji, spodbujanje izvirnosti in ustvarjalnosti je skupno plesni, glasbeni 

in likovni vzgoji, razvijanje občutljivosti za gibanja in oblike v okolju in s tem spodbujanje 

interesa za spoznavanje okolja je skupno plesni in intelektualni vzgoji. Odkrivamo bistvene 

značilnosti v oblikah in gibanjih v okolju in z različnimi gibalnimi spodbudami razvijamo 

mišljenje in druge umske sposobnosti. Medsebojno sodelovanje, ki je nujno in značilno za plesno 

dejavnost, spodbuja razvoj pozitivnih medčloveških odnosov (Kroflič, Gobec 1995, str. 7-10). 

Ustvarjalni gib otrokom omogoča doţivljati netekmovalne, ustvarjalne izkušnje, ki so naravnane 

na uspeh. S takim načinom vzgajanja in poučevanja otroke navajamo na sodelovanje, reševanje 

problemov v skupini, na upoštevanje drug drugega, različnost, strpnost in prijateljske odnose. 

Tudi odnos vzgojitelj/učitelj – otrok/učenec je v taki skupinski klimi prijeten.  

 

Plesno področje v pedagoškem pristopu Reggio Emilia 

Umetnost otroku omogoča udejanjanje ustvarjalnih potencialov, ki se kaţejo v otrokovem 

igrivem raziskovanju sveta. Ta je zanj neizčrpen vir inspiracije, motivacije in vsebin na vseh 

področjih dejavnosti. Otrok umetnost doţivlja, skozi umetnost komunicira, v umetnosti izumlja 

in ustvarja, se sprošča in pridobiva umetniško predstavljivost oz. razvija področje estetike. 

Vzgojitelj pri otroku spodbuja radovednost in veselje do umetniških dejavnosti z oblikovanjem 

bogatega raznovrstnega okolja, ki otroku omogočajo doţivljanje sebe in drugih, okolice in 

umetnosti (povzeto po Kurikulumu za vrtce, 1999). 

Na tem mestu lahko potegnemo močne vzporednice med cilji Kurikuluma za vrtce s pedagogiko 

Reggio, ki kot eno temeljnih izhodišč poudarja vpetost vrtca v kulturno okolje in različne 

oblike izražanja otrok skozi »100 jezikov« (Thornton, Brunton, 2007, str. 24). 
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Pri umetniškem ustvarjanju v skupini se močno krepijo socialne vezi med otroki. Področje 

socializacije je poudarjeno tako v Kurikulumu za vrtce kot v pristopu Reggio – C. Rinaldi (2008) 

daje poseben pomen socialnemu razvoju otroka. 

Umetniške (plesne) dejavnosti v vrtcu naj bi potekale tako, da otrok sam išče, raziskuje in najde 

odgovor na idejno, organizacijsko ali izvedbeno nalogo ali problem, pri čemer odrasli zaznajo in 

spodbujajo vsako otrokovo še tako skromno napredovanje. Odrasli otrokovih del ne ocenjujejo, 

komentirajo, grajajo, prav tako ga nikoli ne spodbujajo k ustvarjanju shematične, všečne, običajne, 

prilagojene oblike (na primer učenje ţe vnaprej določene plesne koreografije). Ne posegajo v 

otrokovo estetsko presojo. Bistveno pa je, da se vzgojitelji zavedajo, da je otroku proces 

(plesnega) ustvarjanja pomembnejši od rezultata (povzeto po Kurikulumu za vrtce, 1999). 

Prav tako Reggio pedagogika temelji na ustvarjalnosti, procesu in raziskovanju. V vzgojnem 

modelu Reggio se je namreč spremenila (tradicionalna) vloga vzgojitelja: vzgojitelj ni 

uresničevalec danega (zadanega) programa, prenašalec znanja, temveč raziskovalec in ustvarjalni, 

razmišljujoči oblikovalec programa. Njegova naloga je, da opazuje in spremlja otrokove interese 

in dejavnosti, pa tudi da nenehno razmišlja, kako pomagati otroku pri raziskovanju in ohranjati 

otrokovo zanimanje. Pomembno je, da se vpraša, kaj lahko stori in kaj mora narediti otrok sam 

(Špoljar, 1999). Pri umetniških dejavnostih je pomembno, da vzgojitelj ne posega v otrokovo 

ustvarjanje v smislu dajanja ţe vnaprej določenih form, temveč prepusti otroku moţnost lastnega 

raziskovanja in ustvarjanja. 

Dejavnosti s področja umetnosti so pomemben del učenja na drugih področjih. Pri tem se 

naslanjamo na Gardnerjevo teorijo mnogoterih inteligenc (Gardner, 1995). Vzgojitelj skozi 

umetnost povezuje vsebine z vseh področij v vrtcu: jezika, narave, druţbe, matematike in gibanja. 

Povezovanje različnih področij skozi projektno delo je ena izmed pomembnih značilnosti 

Reggio pedagogike (Filippini et al., 2008). Projektno delo pomaga razvijati otrokovo 

samostojnost, usmerjeno je v delovanje, ustvarjanje, akcije, reševanje nekega problema. 

Povezovanje različnih področij skozi projektno delo je uglašeno z otrokovimi interesi, spodbuja 

pa tudi njegovo zanimanje za druga področja (Špoljar, 1999).  
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S področjem umetnosti v Kurikulumu za vrtce lahko poveţemo še naslednja izhodišča 

pedgoškega pristopa Reggio Emilia: 

 različnost otrok: velika pozornost je namenjena razvoju identitete vsakega posameznega 

otroka (Rinaldi, 1993). Tudi Kurikulum za vrtce na področju umetnosti podpira različnost 

otrok v smislu izvirnosti, drugačnosti, svobode; 

 razvoj in uporaba vseh čutov v spoznavnem procesu: Malaguzzi (1993) poudarja, da 

enakovredno razvijanje vseh čutov (tudi tipa, okusa in vonja) in s tem celostno doţivljanje 

spodbudi močno čustveno vznemirjenje, ki je spodbuda za nesluteno izraţanje. Tudi v 

Kurikulumu za vrtce (1999) zasledimo cilj: negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega 

doţivljanja z usmerjanjem povečane pozornosti v občutenju telesa, tipanje, opazovanje in 

poslušanje sebe ter izbranih virov iz okolja; 

 prednost učenja pred poučevanjem je eno glavnih izhodišč reggio pedagogike, prav tako pa 

je tudi v Kurikulumu za vrtce cilj učenja v predšolski dobi sam proces učenja in izraţanja v 

umetniških dejavnostih (Kurikulum, 1999). 

 

Ples - kreativen proces otrokovega izražanja 

Telo je otrokov prvi stik s svetom, zato mu je potrebno zlasti v predšolskem obdobju nuditi čim 

več moţnosti za raziskovanje in izraţanje skozi gib. Otroka spodbujamo k plesnemu izraţanju s 

pomočjo organizirane igre in lastnega raziskovanja. Plesne dejavnosti v predšolskem obdobju so 

usmerjene v proces ustvarjanja, raziskovanja in igro, ne pa v končni »produkt«, tj. plesni nastop in 

nudijo neizmerne moţnosti medpodročnega povezovanja oz. projektnega načina dela v vrtcu.  

S pomočjo sodobnih plesno-vzgojnih prijemov vplivamo na celostni osebnostni razvoj otroka na 

vseh področjih: čustveno – socialnem, psihomotoričnem in kognitivnem. Tudi načela Reggio 

pedagogike poudarjajo procesno ustvarjanje otrok, participacijo in ne vnaprej določenih 

zaključkov. 
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Skozi ples in ustvarjalni gib otroci izraţajo domišljijo in ustvarjalnost daleč od tega, da bi se bali 

napak. V plesu namreč ni pravih in napačnih načinov izraţanja. Ples je medij, ki otrokom 

omogoča graditi zavest o lastnih sposobnostih, ki se kontinuirano nadgrajujejo. Otroci imajo 

moţnost reagirati na različne izkušnje na njim lasten način individualno ali pa v interakciji s 

skupino. Pri tem razvijajo svoje ideje in kreativne pristope (Harries et al., 2009).  

Z vključevanjem metode ustvarjalnega giba oziroma plesne vzgoje v vrtec in osnovno šolo 

omogočamo otroku učenje z metodo igre in učenje skozi umetnost. Ob takih dejavnostih se 

otrok razvija celostno. 

Primeri plesnih dejavnosti za otroke od 1. do 3. leta po Kurikulumu za vrtce (1999): 

Otrok: 

 si izmišlja gibe, gibalna zaporedja in telesne poloţaje; 

 giba se in pleše s celim telesom, preizkuša moţnosti gibanja posameznih delov telesa, 

kombinira zaporednost in hkratnost gibanja; 

 poskuša hitra in počasna gibanja, vezana in odsekana ter napeta in sproščena; 

 preizkuša razliko med gibanjem in mirovanjem, med nelokomotornimi gibanji (upogibanje, 

raztegovanje, obračanje, nihanje na mestu) in lokomotornimi gibanji (plazenje, plezanje, hoja, 

tek, skoki po prostoru); 

 preizkuša gibanje v različnih telesnih smereh (dviganje, spuščanje, zapiranje, odpiranje, 

napredovanje, umikanje), gibanja z veliko in majhno amplitudo, preizkuša nizek in visok nivo 

gibanja; 

 doţivlja in opazuje ples vzgojitelja, ples gosta plesalca. 

 

Primeri plesnih dejavnosti za otroke od 3. do 6. leta po Kurikulumu za vrtce (1999): 

 

Otrok: 

 se z gibanjem in plesom izraţa, komunicira in ustvarja; 

 uri in občuti dele in celoto telesa v različnih načinih gibanja in mirovanja; 

 razlikuje pozorno telesno delovanje in sproščanje; 
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 igra se in vadi koordinacijo in ravnoteţje; 

 opazujem izvaja, pleše in razlikuje oblikovne prvine različnih mirovanj in gibanj na mestu in v 

različnih talnih in prostorskih vzorcih, v različnem tempu, ritmu in stopnjah napetosti ter 

sestavlja prvine v manjše in večje, bolj ali manj samostojne plesne celote;  

 pri plesu opazuje in razlikuje odnose med deli telesa, med telesom in podlago ter predmetom, 

odnos s soplesalcem v paru in v skupini; 

 si zamišlja in ustvarja plesne vloţke za dramske predstave in video.  

 

Če analiziramo dejavnosti, ki jih priporoča kurikulum, ugotovimo, da je poudarek na izmišljanju, 

preizkušanju, kombiniranju, doţivljanju, izraţanju, komuniciranju, ustvarjanju, igri, opazovanju, 

razlikovanju, izvajanju, sestavljanju, občutenju plesa/skozi ples. Te dejavnosti so v skladu z 

razvojno stopnjo predšolskega otroka in so naravnane na proces, razvijanje ustvarjalnosti in 

plesnosti, raziskovanje plesnih elementov, ne pa na učenje plesnih koreografij. Dejavnosti, ki jih 

zasledimo v našem kurikulumu, sovpadajo tudi z načeli pedagoškega pristopa Reggio Emilia, pri 

čemer je bistvena otrokova participacija. 

Otroka vzgojitelj pri ustvarjanju spodbuja z različnimi notranjimi in zunanjimi spodbudami, kot 

so ples z različnimi predmeti, materiali, didaktičnimi sredstvi, ples kot doţivljanje pravljice, 

zgodbe, občutenja, čustvenih razpoloţenj, ples kot odziv na umetniško delo, na glasbo, vonj, 

okus, tip … Otroka pri tem spodbuja, da uporablja različne plesne elemente, raziskuje gibanje 

sam in v interakciji z ostalimi otroki.  

V pedagoškem pristopu Reggio Emilia je umetnost pomembna rdeča nit otrokovega 

raziskovanja, ustvarjanja in izraţanja »v 100 jezikih«. Ples kot eden izmed »100 jezikov« 

otrokovega izraţanja je vsekakor pomemben za otrokov vsestranski razvoj. 
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V kolikšni meri vzgojitelji v slovenskih vrtcih vključujejo procesno-ustvarjalne plesne 

vsebine pri delu z otroki v primerjavi z učenjem plesnih koreografij 
 

Rezultati raziskave (graf 1) so pokazali, da vzgojiteljice in vzgojitelji na plesno-gibalnem področju 

v največji meri vključujejo sprostitvene dejavnosti (masaţe, vodeno vizualizacijo, jogo za otroke 

in druge sprostilne igre) in gibalno-rajalne igre. V manjši meri vključujejo socialne gibalne 

dejavnosti, domišljijske vsebine, ustvarjalni gib kot gibalno izraţanje vsebin, otroške ljudske plese 

in učenje plesnih koreografij.  

Vsakodnevno izvajanje gibalno-plesnih dejavnosti
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Graf 1: Vsakodnevno izvajanje plesno-gibalnih dejavnosti v vrtcu 

 

Na vprašanje, v kolikšni meri vzgojitelji v vrtcu otroke učijo plesnih koreografij (graf 2),  je kar 

222 vzgojiteljev (27, 4%) odgovorilo, da večkrat mesečno in skoraj polovica vzgojiteljev (49,6%)  

uči otroke plesnih koreografij večkrat letno. Zaskrbljujoč je tudi podatek, da 7,3 odstotka 

vzgojiteljev uči otroke plesnih koreografij večkrat tedensko. Pri izračunu aritmetične sredine, ki 

zavzema vrednost 2,33 lahko vidimo, da se večina vzgojiteljev posluţuje plesih koreografij 

nekajkrat na leto. 
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Rezultati kaţejo na stanje, ki  je v precejšnji meri v nasprotju s koncepti pedagogike Reggio in cilji 

ter značilnostmi področja umetnosti v vrtcu, oziroma cilji in vsebinami plesnih dejavnosti v vrtcu, 

ki naj bi spodbujale predvsem izmišljanje, preizkušanje, doţivljanje, izraţanje, komuniciranje, 

ustvarjanje, igro, občutenje … plesa/skozi ples (povzeto po Kurikulumu za vrtce, 1999). 

Tovrstni pristop učenja plesnih koreografij »na pamet« namreč ni v skladu s cilji kurikuluma, prav 

tako pa tudi močno odstopa od principov pedagoškega pristopa Reggio Emilia. V pedagogiki 

Reggio je vrtec smatran kot prostor, ki izraţa in ustvarja kulturo, v kateri otroci ţivijo (Malaguzzi, 

1993). Prav tako Špoljarjeva meni, da je treba dati otrokovi domišljiji prosto pot in dopuščati 

izraţanje doţivetega, saj vse to pripomore k ustvarjanju lastnega odnosa do zunanjega sveta 

(Špoljar, 1999:30). Iz grafa 1 je razvidno, da imajo otroci v manjši meri moţnost izraţati lastno 

domišljijo skozi ples in ustvarjalni gib, kot pa slediti vnaprej določenim gibalno-plesnim vzorcem 

(gibalno-rajalne igre). Vzgojno-izobraţevalni proces v pristopu Reggio ne poteka po vnaprej 

strukturiranem (pripravljenem) programu. Vzgojitelj uporablja tako imenovano »odprto 

načrtovanje«, ki mu omogoča, da ima pregled nad otrokovimi odzivi in po njih usmerja nadaljnje 

korake. Program ni strogo določen, vzgojitelj sprejme zamisli otrok, njihove spontano prebujene 

interese in dejavnosti (Špoljar, 1999:32). 
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Graf 2: Pogostost izvajanja otroških plesov-učenje koreografij v skupini. 
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Zaključimo lahko, da ţe vnaprej načrtovano učenje plesnih korakov – sestavljanje plesne 

koreografije predšolskemu otroku ne nudi izraţanje doţivetega, razvijanje domišljije in ne sledi 

zamislim otrok. Tovrstna dejavnost ni usmerjena v proces, ampak v rezultat.  

 

V kolikšni meri vzgojiteljice in vzgojitelji ples povezujejo z ostalimi področji in s katerimi 

najpogosteje 
 

Vzgojitelji vključujejo ustvarjalni gib in ples za doseganje ciljev tudi na drugih področjih -

matematika, narava, druţba, jezik, umetnost (graf 3). Skoraj polovica vzgojiteljev integrira ples v 

druga področja večkrat mesečno, 24,69 odstotka vzgojiteljev pa večkrat tedensko. Aritmetična 

sredina znaša 3,21, kar nam pokaţe, da v povprečju vzgojitelji integrirajo ples v druga področja 

večkrat mesečno.  

Kurikulum za vrtce (1999) poudarja, da so dejavnosti s področja umetnosti pomemben del učenja 

na drugih področjih, zato bi pričakovali, da bodo medpodročne povezave  pogostejše. 

Povezovanje različnih področij skozi projektno delo je tudi ena izmed bistvenih značilnosti 

Reggio pedagogike (Filippini et al, 2008). S takim načinom učenja omogočamo otroku, da 

sprejema nova znanja na različne načine – tudi s pomočjo ustvarjalnega giba. Ko je pri učenju 

aktivno tudi otrokovo telo, vplivamo na večjo motiviranost za usvajanje novih znanj, laţje 

razumevanje in trajnejšo zapomnitev (Zakkai, 1997, Kroflič, 1999, Geršak et al, 2005).  

 

V anketnem vprašalniku smo vzgojiteljem zastavili vprašanje, s katerimi področji najbolj pogosto 

povezujejo ustvarjalni gib in ples. Rezultati (graf 4 ) so pokazali, da vzgojitelji ples najpogosteje 

vključujejo v področje umetnosti (31,9%). Predvidevamo, da največkrat ples povezujejo z glasbo. 

Sledi področje narave (19,6%), jezik (15,3%), povezovanje plesa s področji gibanje, druţbo in 

matematiko pa je zanemarljivo (glej Graf 3). 
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Graf 3: Kako pogosto vzgojitelji uporabljajo ples in ustvarjalni gib pri drugih vsebinah (matematika, 
narava, druţba, jezik, umetnost). 
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Graf 4: S katerimi področji se ples in ustvarjalni gib najpogosteje povezujeta. 
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Rezultati kaţejo, da vzgojitelji v vrtcu praktično ne vpeljujejo ustvarjalnega giba in plesa pri 

razumevanju matematičnih vsebin (samo 2,96 odstotka), kar je zaskrbljujoč podatek. Z 

vključevanjem ustvarjalno-gibalnih dejavnosti v področje matematike otroku pribliţamo 

»matematične situacije« njegovemu realnemu ţivljenju. Otrokovo učenje, gledano z razvojnega 

vidika, napreduje od konkretnega k abstraktnemu. V zgodnjem učenju gibanje omogoča otroku 

stik s konkretnimi pojavi, kar je temelj za kasnejšo abstrakcijo. Otrok znanje, ki ga pridobi z 

lastno aktivnostjo, ponotranji. Takšno znanje je trden temelj za nadgradnjo z novimi, teţjimi 

pojmi. Pri matematiki je to še posebej pomembno, ker imajo lahko otroci, ki znanja ne 

avtomatizirajo in ponotranjijo, v osnovni šoli nepremostljive teţave pri razumevanju in usvajanju 

novih matematičnih pojmov (Ţagar et al, 2006).  

Prav tako nas preseneča podatek, da vzgojitelji za doseganje ciljev druţbe v tako majhni meri 

vključujejo ples in ustvarjalni gib, saj tako učenje omogoča aktivno spoznavanje značilnosti okolja 

in ekologije, prometa, vţivljanje v ţivljenje nekoč in danes, krepitev socialnih odnosov v skupini 

…  

Otroci na ta način zadostijo nenehno potrebo po gibanju, utrjujejo spoznanja ter razvijajo 

miselne sposobnosti in ustvarjalnost. 

 

 

V kolikšni meri vzgojiteljice in vzgojitelji plesne vsebine vključujejo v projektno delo v 

vrtcu  

 

Graf 5 prikazuje, kako pogosto vzgojitelji uporabljajo plesno-gibalne dejavnosti v projektnem 

delu. 45,7 odstotkov vzgojiteljev vključuje plesno-gibalne dejavnosti včasih, 30,0% pogosto, 

11,98% pa redko. V povprečju (aritmetična sredina znaša 3,22)  vzgojitelji največkrat uporabljajo 

plesno gibalne dejavnosti v projektnem delu včasih. 

 
Projektno delo pomaga otrokom poglobiti in izpopolniti smisel za dogodke in pojave v okolju in 

pomaga razvijati otrokovo samostojnost – ta pa je eden od pomembnih ciljev pedagogike 
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Reggio (Špoljar, 1999). Ples je lahko odlično integracijsko sredstvo, s pomočjo katerega 

uresničujemo cilje vseh ostalih področij, zato je nujno, da vzgojitelje spodbudimo k uporabi 

plesnih dejavnosti kot sestavine projektnega dela.  
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Graf 5: Kako pogosto vzgojitelji vključujejo plesno-gibalne dejavnosti v projektnem delu. 

 

 

 

Sklep 

 

Nacionalne smernice za kulturno-umetnostno vzgojo v izobraţevanju pojasnjujejo in ozaveščajo 

njeno vlogo pri izboljševanju kakovosti izobraţevanja in razvijanju posameznikove ustvarjalnosti 

ter poudarjajo pomen umetnosti in kulture za druţbo 21. stoletja (Nacionalne smernice za 

kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraţevanju, 2009). 
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Pristop umetnosti v vzgoji – »Arts in Education« pojmuje umetnost kot medij za učenje in 

raziskovanje splošnih kurikularnih področij. »Arts in education« pristop poskuša razširiti 

pozitivne učinke umetnostne vzgoje na vse otroke in na vsa področja kurikuluma v vrtcu in šoli. 

V priporočilih Smernic umetnostne vzgoje (Road Map for Art Education, UNESCO, 2006) 

poudarjajo, da je potrebno prepoznati vrednost in uporabnost umetnosti v učnem procesu, njen 

pomen za razvijanje kognitivnih in socialnih spretnosti, spodbujanja inovativnega mišljenja in 

ustvarjalnosti.  

Umetnost otroku omogoča udejanjanje ustvarjalnih potencialov, ki se kaţejo v otrokovem 

igrivem raziskovanju sveta, ki je zanj neizčrpen vir inspiracije, motivacije in vsebin na vseh 

področjih dejavnosti. Otrok umetnost doţivlja, skozi umetnost komunicira, v umetnosti izumlja 

in ustvarja, se sprošča in pridobiva umetniško predstavljivost oziroma razvija področje estetike 

(povzeto po Kurikulumu za vrtce, 1999).  

V pedagoškem pristopu Reggio Emilia je umetnost pomembna rdeča nit otrokovega 

raziskovanja, ustvarjanja in izraţanja. Ples kot eden izmed »100 jezikov« otrokovega izraţanja 

spodbuja otrokov razvoj na vseh področjih: čustveno-socialnem, kognitivnem in 

psihomotoričnem. Glede na rezultate naše raziskave, ugotavljamo, da je v naših vrtcih še vedno v 

ospredju ples kot sredstvo za učenje koreografij, namenjenih  občinstvu. Manj se ples uporablja 

kot del projektnega raziskovanja in kot medpodročno povezovanje. 

Seveda ne trdimo, da nikakršno oblikovanje plesne koreografije ne sodi v vrtec. Ravno 

nasprotno; spodbujajmo otrokovo ustvarjalnost skozi plesno izraţanje. Ampak na način, da jim 

nudimo različne spodbude iz okolja in notranje spodbude. Razvijajmo njihovo plesnost skozi 

različne plesne elemente - skozi raziskovanje prostora, časa in energije. Pri ustvarjanju naj bo 

vodilo proces in ne končni rezultat. Plesna koreografija oziroma nastop za starše/kraj/druge 

oddelke v vrtcu naj nima za cilj perfekcionistično naučenih korakov, ampak predstavitev 

ustvarjalnega procesa, kjer so ustvarjalci in raziskovalci ustvarjalnega giba otroci. Pri prikazu 

celotnega procesa nam bo v veliko pomoč dokumentiranje; na ta način lahko občinstvu 

prikaţemo faze procesa skozi fotografije, videoposnetke, grafične upodobitve, zapise in izjave 

otrok. 
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IX. Področje družbe 

 
Participacija – jedro Reggio Emilia pedagoškega pristopa 

Vrtci Reggio Emilia postavljajo participacijo (otrok, staršev in lokalne skupnosti) v ţivljenju in 

delu vrtca kot eno izmed ključnih vodil pedagoškega pristopa. Koncept participacije se na vseh 

ravneh odraţa konsistentno; ideja o kompetentnem otroku sovpada s filozofijo o starših9 oz. 

druţini in lokalni skupnosti10 kot »kompetentnih« soustvarjalcih kakovostnih vrtcev. Rinaldi 

(1998) pravi, da gre za moţnost udeleţencev, da čutijo pripadnost, so del širših prizadevanj, delijo 

mnenja z drugimi …; navedeno opredeljuje kot pravico vseh udeleţencev.  

Participacija otrok je v vrtcih Reggio Emilia najvidnejša v otrokovem soustvarjanju poteka 

institucionalnega ţivljenja ter v organiziranosti učnih dejavnosti na način projektnega dela. Kot 

opaţa Katz (1998: 41), otroci s tem ko sodelujejo pri vsakdanjih opravilih - pomagajo kuharju v 

kuhinji, pripravljajo mize za obed, pospravljajo igrače, skrbijo za različne umetniške materiale - 

krepijo občutek pripadnosti skupnosti. Projektno delo je v vrtcih Reggio Emilia primarni medij 

učenja, »provokacija« (New, 1990), ki spodbuja primarno participativno in sodelovalno učenje. 

Obenem so pravi laboratoriji mikrodemokracije, saj so zamisli in interese otrok samoumevno 

vodilo projektov; odrasli sledijo komunikaciji otrok, z njimi razpravljajo o poteku, rešitvah 

problemov in se pogajajo … Vendar pa se participativna demokracija ne odraţa (zgolj) v naravi 

interakcij; projekti, kot so »izdelava gledališke zavese« (Theater Curtain: The Ring of Transformations, 

Vecchi, 2002) in »otroški turistični vodnik po mestu« (A Guide to the City by the Children, 2000), 

                                                 
9  Malaguzzi izpostavlja, da imajo starši pravico do participacije pri vzgoji in izobraževanju otrok, ki 

so jih zaupali v varstvo. Participacija staršev pri vsakodnevnem življenju in delu vrtca vzpostavlja 

komunikacijsko mrežo, ki vodi k boljšemu znanju in učinkovitejšem sodelovanju pri iskanju 

najboljših vzgojnih metod, vsebin in vrednot vrtca in družine (Malaguzzi, 1993, nav. po Hočevar, 

Kovač Šebart, Štefanc, 2009: 29).  
10  V vrtcih Reggio Emilia pri upravljanju vrtca in zagotavljanju kakovosti vrtca sodeluje 

»lokalni svet«, ki ga sestavljajo starši, vzgojitelji, koordinator vzgojno-izobraževalnega dela, 

kuhar, tehnično osebje in člani lokalne skupnosti (Hočevar, Kovač Šebart, Štefanc, 2009: 31).  
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nakazujejo »vstopanje otrok v svet odraslih« in so v tem smislu jasen znak, da udeleţenost otrok 

ni zgolj navidezna.  

»Pedagogika poslušanja« je nepogrešljiva predpostavka participacije (otrok) v vrtcih Reggio 

Emillia. Na eni strani gre za metaforo, ki nakazuje odprtost za druge, priznavanje drugačnih 

pogledov in mnenj ter senzibilnost za vse, kar nas povezuje z drugimi (Rinaldi, 2006: 65). 

Obenem pa poslušanje predpostavlja kreiranje »orodij«, s katerim odrasli prepoznava t. i. otroško 

perspektivo – njihove »teorije«, interpretacije, razumevanje sveta ... Ni naključje, da so vrtci 

Reggio Emilia razvili najbolj dovršene pedagoške pristope beleţenja, arhiviranja in reprezentiranja 

otroške perspektive; ti obenem izraţajo »spoštljiv odnos do otrokovega procesa učenja«11.  

 

 Kompetenten otrok 

V zgodovini otroštva so otroci primarno prepoznani in obravnavani kot del druţine ali skupnosti 

in kot objekt oskrbe. Starši in vzgojitelji odločajo, kaj je dobro zanje, govorijo v njihovem imenu 

in interpretirajo njihove potrebe in zahteve; ne sprašujejo se pogosto, kaj otroci ţelijo, še manj, 

kakšni so njihovi pogledi na vzgojne prakse. Otroci tudi niso identificirani kot skupina z lastnimi 

pravicami (Kirby, Lanyon, Cronin, Sinclair, 2003: 19).  

James in Prout (1997) v knjigi Constructing and reconstructing childhood … predstavljata nove poglede 

sociologije na otroštvo, ki so konec 80. let prejšnjega stoletja naredili odmik od dominantne 

paradigme utemeljene v razvojni psihologiji. Glavne značilnosti »alternativne paradigme« se 

odraţajo v naslednjih predpostavkah: 

 otroštvo je druţbeni konstrukt in kot tak določa interpretativni okvir za kontekstualiziranje 

zgodnjih let človeškega ţivljenja. Otroštvo, glede na to, da se razlikuje od biološke nezrelosti, 

ni niti naravna niti biološka poteza človeških skupnosti, temveč se pojavi kot specifična 

strukturna in kulturna komponenta, značilna za številne druţbe;  

                                                 
11 Povzeto po predavanju, Center L. Malaguzzi, dne 8. 6. 2010, Reggio Emilia.  



 

 

103 

 otroštvo je spremenljivka druţbene analize (podobno, kot so to: druţbeni razred, spol ali 

narodnost). Raznolikost otroštev bolj kot posamezen in univerzalni fenomen razkrivajo 

primerjalne in medkulturne analize. Druţbeni odnosi, ki zadevajo otroke, so vredni 

preučevanja sami po sebi ne glede na zorni kot in zanimanja odraslih. Etnografija je še posebej 

uporabna metodologija pri preučevanju otroštva. Otrokom omogoča bolj neposreden glas in 

sodelovanje pri ustvarjanju socioloških podatkovnih baz, kot je običajno mogoče preko 

eksperimentalnih ali poizvedovalnih načinov raziskovanja;  

 otroci so in morajo biti dojeti kot aktivni člen pri oblikovanju in določanju svojega lastnega 

druţbenega ţivljenja, ţivljenja tistih okoli njih in druţb, v katerih ţivijo. Otroci niso samo 

pasivni subjekti druţbenih struktur in procesov. Nova razumevanje otroštva izpostavlja, da so 

otroci del druţbe in kulture in da otroštvo ni zgolj neko predhodno, »pred-druţbeno« 

obdobje. Otroštva in otrok se prepoznava več kot pasivnih, nekompetentnih in nepopolnih. 

So druţbeni akterji, tukaj in sedaj, ne da to »šele« postajajo (James, Prout, 1997: 8). 

 

Po mnenju avtorjev (prav tam) vzpostavljanje nove paradigmo sociologije otroštva pomeni hkrati 

tudi odgovoriti na proces rekonstruiranja otroštva v druţbi. Nova sociologija otroštva naredi 

odmik od linearnega razumevanja otrokovega razvoja, ki ga je utemeljila razvojna psihologija; 

otroci niso videni kot pasivni, nekompetentni in nepopolni. Podobo otroka kot človeka v 

nastajanju (angl. child as »human becoming«) nadomesti podoba otroka kot človeka samega po sebi 

(angl. child as human being«) (Uprechard, 2008). Otroku kot bitju v nastajanju manjkajo univerzalne 

veščine in značilnosti odraslega; to bo postal, ko jih bo razvil (James, Prout, 1997). Otrok kot 

bitje samo po sebi pa je socialni akter, ki dejavno izgrajuje svoje otroštvo na osnovi lastnih 

pogledov in izkušenj. Kot poudarjajo Kirby, Lanyon, Cronin in Sinclair (2003: 19), otroštvo ni 

stanje nezrelosti, nekompetentnosti in nezmoţnosti razumevanja sveta, ne gre za vmesno postajo 

na poti v odraslost, ampak lahko otroci ţe v obdobju otroštva pomembno prispevajo k druţbi. 

Mnogi avtorji začnejo zagovarjati tezo, da je nujen preobrat od vprašanja, kaj bodo otroci postali 

kasneje v ţivljenju, k vprašanju, kakšna je kakovost njihovega otroštva tukaj in sedaj (Clark, 

Kjørholt, Moss, 2005: 3).  
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James in Prout (1997 : 85) pravita, da če bi vprašali odrasle, ali imajo otroci dovolj moţnosti, da 

odločajo o svojih ţivljenjih, bi mnogi odgovorili, da imajo otroci ţe sedaj več moči, kot si je 

zasluţijo. Prav tako večina odraslih meni, da sami najbolje vedo, kaj je dobro za njihove otroke. V 

imenu zaščite otrok, ki jim domnevno primanjkuje zmoţnosti in sposobnosti, tako prihaja do 

omejevanja njihove svobode. Navedeno pa avtorjih vodi v svojevrstni pojav »zaščitniškega 

izključevanja« otrok iz resničnega ţivljenja.  

 

Kritična refleksija koncepta otroške participacije  

Participacija otrok je koncept, ki v strokovni javnosti sproţa številne dileme. G. Lansdown (2001) 

v publikaciji Promoting children’s participation in democratic decision-making, izpostavlja dileme ter »mite 

in resničnosti«, ki jih predstavlja Unicef v poročilu The State of the World's Children (2003).  

Med najbolj razširjenimi argumentacijami, ki izraţajo skepso v participacijo otrok, pravi, da imajo 

otroci premalo sposobnosti in izkušenj, potrebnih za participacijo. Temu oporeka več 

avtorjev. Lansdown (2001: 8) npr. trdi, da imajo otroci prav tako kot odrasli različno razvite 

sposobnosti na različnih področjih ţivljenja. Poudarja, da moţnost participacije ni odvisna toliko 

od starosti otrok kot od pojmovanja otroštva pri odraslih in od njihove pripravljenosti, da 

zagotovijo primerne načine in priloţnosti za participacijo (ki bodo ustrezali starosti otrok). Meni, 

da je zelo majhen otrok sposoben, npr. povedati, kaj mu je v vrtcu všeč in kaj ne. Vendar pa je 

potrebno ustvarjati ustrezne načine izraţanja – bodisi preko slik, pesmi, fotografij, dramske 

umetnosti bodisi preko intervjujev, skupinskega dela ali vsakdanjih razgovorov. Tudi dojenčka ali 

malčka lahko vidimo kot osebo, ki participira; to je odvisno od našega razumevanja otrokovega 

razvoja. Naloga odraslih je kreirati takšne ustanove, ki maksimizirajo otrokove priloţnosti, da 

raziskujejo in sami spodbujajo dejavnosti.  

Miller (2009: 15) v svoji knjigi Never too young: how young children can take responsibility and make 

decisions, polemizira frazo »odrasli vedo najbolje«. To mnenje izpodbija z dveh izhodišč. Prvo se 

pribliţa mnenju Lansdowna, v delu, ki ločuje percepcijo razmišljanja odraslega in otroka. Medtem 
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ko seveda priznava, da otroci res ne vedo toliko kot odrasli, opozori na dejstvo, da vendar vedo, 

kako in kaj čutijo in kaj je pomembno njim. Drugi vidik njene kritike diskreditira kompetentnost 

odraslih samih v trditvi, da znajo in vedo najbolje. Temu, da imajo več izkušenj, ne gre oporekati, 

problem pa nastane pri opredelitvi »dobrega«, »pravega«, »najboljšega«. Miller argumentira 

navedeno s primerom razhajanj glede »prave« vzgoje otrok. Opozarja na poplavo nasvetov in 

»receptur«, ki so ponujeni staršem, a so si med seboj pogosto celo kontradiktorni. Med drugim 

pravi, da si odrasli nismo enotni niti v tem, kakšna je optimalna druţina. Avtorica zaključuje, da 

mnenje o odraslih, ki da vse vedo najbolje, ne gre jemati kot samoumevno, niti ga ne gre 

uporabljati tako suvereno, kot smo vajeni. Young (v Uprichard, 2008: 305) opozarja na 

implikacije razumevanja »sposobnosti« kot nujno lastnosti odraslosti. Meni, da je takšna 

interpretacija« problematična ne le za otroke, ki posledično ne morejo tekmovati z ničemer, 

ampak tudi za odrasle, ki so posledično sposobni vsega. Poudarja, da je kompetentnost oz. 

nekompetentnost odvisna od (socialnega) konteksta in od tega, s čim se – tako odrasli kot otroci - 

soočamo.  

Mnogi oporekajo otrokovi participaciji z utemeljitvijo, da se morajo otroci, preden so jim 

podeljene pravice, naučiti prevzemati odgovornost za svoja dejanja. Kovač Šebart in Krek 

(2007: 35) opozorita, da načelo svobodnega odločanja vključuje kot prvi pogoj, da se subjekt 

lahko odloči, vključuje pa tudi posledice odločitev. Poudarjata, da mora biti otrok v poloţaju, ko 

je odgovoren za posledice svojih odločitev in dejanj oz. jih zna predhodno 

predvideti.  

Lansdown (2001: 8) pa meni, da je eden izmed najbolj učinkovitih načinov spodbujanja otrokove 

odgovornosti ravno spoštovanje njihovih pravic. Če otroci lahko delijo svoje ideje v skupini in jih 

odrasli resno upoštevajo, se pri tem naučijo, da imajo vsi pravico biti slišani in da morajo to 

pravico spoštovati. Za ilustracijo navaja rezultate študije (Alderson, 1997), ki je bila narejena na 

šoli v deprivilegiranem delu Zdruţenega kraljestva. Na šoli je potekal projekt, v katerem so bili 

otroci v starosti sedem let udeleţeni v kreiranju varnega, kakovostnega okolja šole – s poudarkom 

na preprečevanje nasilja in trpinčenja med otroki. Poročilo ugotavlja (prav tam: 32), da so »otroci 

sposobni sprejeti precejšnjo odgovornost, če imajo zaupanje in podporo«. Projekt je pokazal, da 
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»so se bili otroci sposobni zaščititi sebe in druge, ko so dobili izkušnjo, da so njihove pravice 

spoštovane. S pomočjo izobraţevanja in sistema mediacije med otroki, so se ti naučili pomagati 

drug drugemu, ne da bi se obračali na odrasle, čeprav so bili ti prisotni. Ko so otroci dobili 

izkušnjo, da so njihove pravice spoštovane, so bili posledično sposobni razumeti pomembnost 

spoštovanja pravic drugih in pomembnost prevzemanja odgovornosti za spoštovanje pravic 

ljudi«. Navedeno implicira zanimiv preobrat od zdravorazumskega gesla »najprej odgovornosti, 

potem pravice«.12 Vzpostavlja obraten redosled: prav izkušnja spoštovanja pravic (v navedenem 

primeru pravice do soustvarjanja varnega ţivljenjskega okolja) je predpostavka ZA KAJ? in 

omogoča učenje osebne in druţbene odgovornosti. Unicefovo poročilo (2003) navaja določila 

Konvencije Zdruţenih narodov o pravicah otrok, po kateri je otrokom potrebno dati več 

odgovornosti; obenem poudarja, da je stopnja odgovornosti odvisna od njihovih razvijajočih se 

sposobnosti.  

Konvencija v svojem 12. členu izpostavlja pravico do svobodnega izraţanja lastnih mnenj v vsem, 

kar jih zadeva. Otroci so torej vključeni v procese odločanja glede na svoje zmoţnosti in 

razumevanje. Kirby, Lanyon, Cronin in Sinclair (2003: 19–20) poudarjajo, da prevzemanje 

odgovornosti za nekoga, ne pomeni prevzeti odgovornosti od njega; odrasli torej delujejo skupaj z 

otroki in ne zanje oz. namesto njih. Pavlovič (1996, v Kovač Šebart, 2005: 45–46) pa poudarja, da 

predpostavka, po kateri otrok še ne more predvideti posledic svoje odločitve in dejanja, v otroku 

utrjuje občutek nebogljenosti in potrebe po pomoči, medtem ko nasprotna predpostavka (če 

seveda od otroka v dani situaciji ne pričakujemo preveč), utrjuje njegovo samopodobo 

odgovornega bitja.  

Pogosto je izraţen tudi očitek, da s participacijo otroke preveč obremenjujemo in jih s tem 

prikrajšamo za otroštvo. Unicefovo poročilo (2003) navedeno omenja kot mit, izraţen v 

prepričanju: »otroci naj bodo otroci, ne pa da jih silimo v odgovornosti, ki jih morajo prevzemati 

odrasli«. In hkrati nanj odgovarja: zagotovo mora biti otrokom omogočeno, da so otroci in da so 

deleţni zaščite odraslih, ki zagotavlja njihov zdrav razvoj; prav tako otroci ne smejo biti prisiljeni 

v sprejemanje odgovornosti, za katere niso pripravljeni. Vendar pa je zdrav razvoj otrok prav 

                                                 
12  To pogosto zasledimo v zdravorazumski, nereflektirani oceni: »Otroci/mladi bi radi imeli samo pravice, ne bi pa 

prevzeli odgovornosti«. 
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tako odvisen od tega, ali jim je dovoljeno, da so dejavni v svetu, da sprejemajo neodvisne 

odločitve in z zrelostjo prevzemajo vedno več odgovornosti. Otroci, ki se soočajo z ovirami pri 

participaciji, lahko postanejo frustrirani ali celo apatični; osemnajstletnik brez izkušenj 

participacije bo slabo opremljen za spoprijemanje z odgovornostmi demokratičnega drţavljanstva 

(The State of the World's Children, 2003: 16–17). 

Lansdown (2001: 8) pa ob tem opozarja na nevarnost romantiziranja otroštva. Meni, da je 

potrebno upoštevati, da so otroci v vsakem primeru vključeni v sprejemanje zelo »zahtevnih« 

odločitev. Ţe zelo majhen otrok je npr. vključen v sprejemanje odločitev o svojih prijateljstvih, 

nadalje v odločitve, povezane z razvezami staršev, v katerih je pogosto vključen v pogajanja in 

konflikte med starši … Poudarja (prav tam), da 12. člen Konvencije o otrokovih pravicah ne 

vsiljuje dolţnosti participacije, ampak jo zgolj zagotavlja kot človekovo pravico; ne gre torej za 

obveznost, ampak za moţnost in priloţnost.  

Ko se srečujemo z dilemami, ali naj otroci prevzemajo odgovornosti, koliko in katere, ne 

moremo mimo vprašanja, kje so meje otroške participacije. Avtorja Kovač Šebart in Krek 

(2005) opozarjata na dileme, s katerimi se mora soočiti šola kot institucija, ko ţeli vpeljati 

participacijo otrok v šolo. Po njunem mnenju meje participacije določa predvsem otrokova 

starost in zunanje druţbene omejitve oz. umeščenost institucij v druţbeni sistem. Kot pravita, 

»otroci do polnoletnosti niso enako odgovorni za svoje odločitve kot odrasle osebe. Šola kot 

institucija deluje po pravilih in normah, ki so postavljene od zunaj (niso postavljene od vodstva 

institucij, staršev ali strokovnih delavcev). Iz dejstva, da je šola javna ustanova, ki ne deluje v 

praznem prostoru in da otrok ni odraslo bitje z vsemi odgovornostmi, sledi, da ne more delovati 

tako, da bi bilo vanjo mogoče (zaradi vzgojnih ciljev) preprosto prenesti strukturo političnega 

sistema predstavniške demokracije v smislu, da bi šolo zasnovali kot nekakšno drţavo v malem« 

(Kovač Šebart, Krek, 2005: 43). Kovač Šebart (2009) meni, da je svobodo in participacijo kot 

način prakticiranja demokracije v šolskem kontekstu treba razumeti specifično in prilagojeno 

šolskim okvirom. 

Naslednja teza oporeka participaciji otrok z utemeljitvijo, da ta v vodi v pomanjkanje avtoritete 

in spoštovanja odraslih. Lansdown (2001: 8). Unicefovo poročilo utemeljitev navaja kot 
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splošno razširjen mit, po katerem naj bi podeljevanje moţnosti za participacijo pomenilo, da 

starši »predajo« otrokom vso svojo moč. Dotaknejo se tudi vprašanja, ali otrokom naloţimo 

preveč moči v procesu odločanja, s katero ne znajo upravljati. To zanikajo, ko pravijo, da 

participacija ne pomeni, da se odrasli odrekajo svoji moči in odgovornosti. Menijo, da je 

Konvencija Zdruţenih narodov o pravicah otrok zagotavlja otrokom več moţnosti za 

prevzemanje odgovornosti, vendar v odvisnosti od njihovih razvijajočih se 

zmoţnosti/sposobnosti. Poudarjajo, da so v večini primerov še vedno odrasli tisti, ki sprejmejo 

končne odločitve; te morajo temeljiti na »najboljšem interesu otrok«. Konvencijo Zdruţenih 

narodov o pravicah otrok obenem nalaga odraslim, da morajo biti tudi odločitve, ki so narejene v 

interesu otrok, vedno utemeljene na posvetovanju z otrokom in na njihovih pogledih (The State of 

the World's Children, 2003: 16–17).  

Lansdown ugotavlja, da je poslušanje otrok izraz spoštovanja njih samih, obenem pa se tako 

otroci naučijo spoštovati druge ljudi. Ne gre torej avtomatično sklepati, da s tem otroci učijo, 

kako ignorirati odrasle. V Konvenciji Zdruţenih narodov o pravicah otrok je v 29. členu posebej 

izpostavljeno, da mora biti izobraţevanje otrok usmerjeno h krepitvi spoštovanja do staršev 

(Lansdown, 2001: 8).  

Na vprašanje o spoštovanju staršev avtorica Miller (2009: 16) odgovarja s konkretnimi izkušnjami 

staršev, vključenih v evalvacijsko študijo. Starši so sodelovali v programu učnih delavnic, katerih 

namen je bil usposabljanje za tehnike poslušanja in pristope vključevanja otrok v vzgoji13. Po 

končanem usposabljanju in akcijskem delu raziskave so starši poročali o pozitivnih učinkih 

uporabljenih smernic; ugotavljali so, da so odnosi z otroki postali »manj zapleteni«, da je bilo med 

njimi bistveno manj sporov in več sodelovanja; nadalje, da so se otroci na spoštljiv odnos 

odraslih odzvali pozitivno in v odgovor izkazali večje spoštovanje do staršev. 

Dileme o participaciji otrok se dotika še vprašanja, ali participacija otrok lahko krepi 

individualizem oz. egoizem, ki se izkazuje v izpostavljanju lastnih interesov pred interesi 

drugega. Kovač Šebart in Krek (2005) menita, da morajo institucije vzgajati tako, da je otrok 

pripravljen na odpoved zgolj lastnim interesom, brzdanost v zahtevah - zaradi pravičnosti do 

                                                 
13 Projekt Langley Children's project v Middletonu.  
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drugih - in odpoved popolni svobodi zaradi spoštovanja pravil. Miller pa zagovarja nasprotno; na 

osnovi izpeljanih projektov ugotavlja, da pomaga prav participacija razviti otrokom sposobnosti 

komunikacije, pogajanja, doseganja kompromisov in uravnoteţenosti med lastnimi potrebami in 

potrebami drugih (Miller, 2009: 16).  

Dileme, ki so ključnega pomena, pa se nanašajo na potencialne manipulacije in zlorabe 

otroške participacije. Avtorja Kovač Šebart in Krek (2007) se sprašujeta, ali gre pri otroški 

participaciji za demokratičnost ali zgolj za videz demokratičnosti. Pravita (prav tam: 35), da 

gre za manipulacijo in videz svobodnega odločanja, ki se odraţa v dejstvu, da so učinki nasprotni 

od ţelenih, če se otroci zavedajo, da odločajo le navidez in da njihove odločitve ne bodo 

spremenile ničesar. Otroci posledično lahko dobijo vtis, da je demokracija prevara in da ni vredno 

sodelovati pri odločanju.  

Druga »past«, povezana s predhodno je, da je otrokom omogočeno odločanje zgolj o 

nepomembnih zadevah, pa vendar to odraslim omogoča, da se »legitimirajo« kot »demokrati. 

Kovač Šebart in Krek (2007: 37) ponazarjata situacijo s primerom vključevanja učencev v 

oblikovanje pravil šole, ki je videti kot eno pomembnejših znamenj demokratičnosti šole. 

Opozarjata, da morajo biti učencem omejitve njihove participacije jasno predstavljene, saj se v 

nasprotnem primeru kaj hitro zgodi, da učenci sami uvidijo, da za velikimi besedami o 

participaciji pri postavljanju pravil na ravni šole ali razreda participirajo in odločajo le o obrobnih 

zadevah. Za večino je tisto, kar se na tej ravni dogaja, relativno nepomembno in s te perspektive 

lahko govorjenje o participaciji dojamejo kot farso. 

Kovač Šebart (2009) nadalje opozarja na (ne)konsistentnost med demokratično kulturo 

institucij (sporočili, ki jih otroci oz. učenci prejmejo implicitno, posredovano na ravni šolskega 

etosa in prikritega kurikula) na eni strani ter praksami otroške participacije na drugi. 

Avtorica (Kovač Šebart, 2009: 3) pravi: »Učitelj, ki v odnosu do učencev ravna totalitarno, 

samovoljno, zagotovo ravna v nasprotju s sodobnim pojmovanjem demokracije. Z drugimi 

besedami, učitelji demokratično kulturo spodbujajo zlasti s svojim ravnanjem, podobno pa velja 

za ţivljenje šole v celoti, na katero pomembno vpliva tudi ravnatelj oz. vodstvo šole. Tako ni 

vseeno, ali učitelj pri pouku in drugih dejavnostih v oddelku učencem omogoča, da postavljajo 
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vprašanja, pa tudi, ali si jih ti sploh upajo postavljati. Če se učenci s čim ne strinjajo, jih ne bi 

smelo biti strah izraziti svojega nestrinjanja ter artikulirati svojih argumentov, ne le v razmerju do 

učitelja, pač pa tudi do drugih učencev. Prav tako ne bi smeli imeti zadrţkov, da učitelja 

opozorijo, enako kot ta učence, če s svojim ravnanjem odstopa od dogovorjenih pravil. Učitelj bi 

moral med učenci spodbujati dialog, v katerem sogovorniki drug drugega poslušajo, obenem pa 

zagotoviti, da si besede, ravnanje in zahteve med seboj ne nasprotujejo. In nazadnje je del 

demokratične kulture šole tudi navajanje udeleţencev, da ideje ali nestrinjanje, ki ga izraţajo, ne 

morejo biti vselej izpolnjena, zaradi česar šola ni nedemokratična.« M. Kovač Šebart in Krek 

(2007: 37–38) poudarjata, da je za perspektivo učenca glede demokratičnosti in participacije 

pomembna celota izkušenj, ki jih pridobiva pri svojem vsakodnevnem delu in bivanju v šoli. Za 

demokratično kulturo šole je (z vidika učenca) brţčas odločilnega pomena, kako poteka delo v 

oddelku – ali oddelek deluje tako, da učenci svoj poloţaj dojemajo kot poloţaj vključenosti v 

šolski proces na prav določen način: da učiteljeva ravnanja vključujejo spoštovanje načel (norm) 

in v naprej postavljenih transparentnih pravil, ki se ne spreminjajo iz dneva v dan (ali v 

podrejanju samovoljnim zahtevam in ravnanjem bodisi učitelja bodisi »neobvladljivih« in/ali 

nasilnih učencev), da učiteljeva komunikacija z učenci poteka tako, da spoštuje osebnostno 

integriteto učencev, da jih učitelj pri tem ne diskriminira ipd. Kovač Šebart (2005: 45–46) meni, 

da demokratični ton vključuje jasno postavljen okvir pravil, znotraj katerega je mogoče računati, 

da bo šola dosegla vzgojne učinke. Ker se po načelu identifikacije otrok odziva na način in glede 

na vlogo, ki mu jo pripisujemo pomembni odrasli, ima dejstvo, da ga jemljemo bodisi kot 

odgovornega bodisi kot neodgovornega, močan vzgojni naboj.  

 

Rezultati raziskovanja nakazujejo, da je več kot dve tretjini slovenskih vzgojiteljic in vzgojiteljev – 

udeleţencev projekta Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov 

posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emillia na področju predšolske vzgoje - naklonjenih 

ideji kompetentnega otroka in praksam otroške participacije. V tem pogledu se izsledki ujemajo s 

predhodnimi raziskavami (Kroflič in sod., 2002, Turnšek, 2008, 2009).  

 

Koncept participacije (udeleţenosti/soustvarjanja) je pri respondentih (vzgojiteljicah in 
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vzgojiteljih, udeleţencih izobraţevanja) izrazito zastopan, saj se jih skupno kar 81 odstotkov 

strinja (40%) in popolnoma strinja (41%) s trditvijo, da otroci niso zgolj uporabniki vrtca ali gostje, zato 

bi morali v večji meri sooblikovati potek ţivljenja v vrtcu.  Respondenti so torej naklonjeni 

konceptu udeleţenosti in so-ustvarjanja otrok v vrtcu. 

Pri trditvi, da imajo otroci že sedaj v vrtcu dovolj priložnosti za odločanje in da spremembe niso potrebne, je 

razvidno skoraj enakovredno zastopanje tako naklonjenosti so-odločanja otrok (nestrinjanje s 

trditvijo), kot tudi zavračanje so-odločanja otrok (strinjanje s trditvijo).  Oba nasprotna pola sta 

zastopana s pribliţno 26 odstotki. Zanimiv je podatek, da je kar petina respondentov 

neodločenih. Trditev »otroštvo je čas nezrelosti in nezmožnosti delovanja«, predpostavlja koncept 

nekompetentnega otroka. S to trditvijo se ne strinja kar 85 odstotkov vprašanih, od tega se 

nikakor ne strinja kar polovica vseh vprašanih. S trditvijo »naloga odraslih je, da vsak dan ustvarjamo 

priložnosti za to, da otroci izrazijo svoja mnenja, želje, pričakovanja in ideje,« se strinja skupno več kot 90 

odstotkov vprašanih. Gre za zelo visoke odstotke, pri tem pa lahko izpostavimo dejstvo, da se 

skoraj polovica respondentov odloča, da se popolnoma strinjajo s trditvijo. S trditvijo: »Otroci 

imajo pravico, ne le, da jim odrasli prisluhnejo,  pač pa tudi upoštevajo njihovo mnenja«, ki predpostavlja 

pedagogiko poslušanja, se strinja kar pribliţno 70 odstotkov vprašanih Da odraslim ni potrebno 

poslušati in upoštevati mnenja otrok, pa je izpostavilo samo pribliţno 12 odstotkov anketirancev.  

 

Dvom v otrokovo nekompetenost (ter linearno pojmovanje otrokovega razvoja in otrokovih 

sposobnosti) predpostavlja trditev, da »otroci še nimajo dovolj znanja in izkušenj, da bi razumeli posledice 

svojih odločitev in sprejeli odgovornosti zanje«. S to trditvijo se ne strinja polovica vprašanih, neodločenih 

pa je okoli 14 odstotkov.  Nekompetentnost otroka in linearno poimenovanje otrokovega razvoja 

in otrokovih sposobnosti, pa predpostavlja tudi naslednja trditev: »Otroštvo naj bo za otroke predvsem 

čas igre in brezskrbnosti, odgovornosti in odločitve pa naj prevzemajo odrasli.«; med odgovori prevladuje 

nestrinjanje, ki zavzema skupaj kar pribliţno 65 odstotkov. Respondenti, ki se strinjajo s trditvijo 

(pribliţno 13 odstotkov). Večina vprašanih (pribliţno 70 odstotkov) se ne strinja tudi s trditvijo, 

da naj otroci »odločajo predvsem o svoji igri, vse ostale odločitve  pa morajo prevzeti odrasli.,« pa tudi s 

trditvijo, da naj bi bil vpliv otrok na odločitve omejen le na  »otroške dejavnosti« (na igro…), ne pa na 

organizacijo življenja in dejavnosti, ki jih organizira odrasli..  
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Tabela 1: Trditve o otroški participaciji - deskriptivne statistike                                

          

Oznaka 

spremenljivk 

 Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

V147 Predšolski otroci niso zgolj uporabniki vrtca ali gostje, zato bi 

morali v večji meri sooblikovati potek ţivljenja v vrtcu. 

4,15 0,910 

V149 Večje soodločanje otrok bi prineslo predvsem praktične 

teţave, saj ne bi vedeli, kako uresničiti pričakovanja vseh 

otrok. 

2,58 1,169 

V150 Večje soodločanje bi še okrepilo individualizem in 

usmerjenost otroka zgolj v lastne interese. 

2,67 1,139 

V152 Otroci še nimajo dovolj znanja in izkušenj, da bi razumeli 

posledice svojih odločitev in sprejeli odgovornosti zanje. 

2,71 1,188 

V153 Otroštvo  naj bo za otroke predvsem čas igre in 

brezskrbnosti, odgovornosti in odločitve pa naj prevzemajo 

odrasli. 

2,40 1,187 

V155 Otroci imajo pravico, ne le da jim odrasli prisluhnejo,  pač pa 

tudi upoštevajo njihovo mnenje. 

4,30 0,756 

V156 Naloga odraslih je, da vsak dan ustvarjamo priloţnosti za to, 

da otroci izrazijo svoja mnenja, ţelje, pričakovanja in ideje.  

4,38 0,746 

V158 Otroci naj odločajo predvsem o svoji igri, vse ostali odločitve 

pa morajo prevzeti odrasli.   

2,27 0,978 

V164 Otroci naj odločajo in izbirajo predvsem med moţnostmi, 

dejavnostmi, materiali, ki jih predlaga vzgojiteljica, ne pa 

predlagajo svojih. 

2,20 1,032 

V166 Pomembno je, da otroci ustvarjajo in uresničujejo tudi lastne 

zamisli in ideje, ne le izbirajo med tem, kar predlagajo odrasli. 

4,19 0,821 

V169 Otroštvo je obdobje nezrelosti in nezmoţnosti delovanja. 1,71 0,927 

V170 Otrok je lahko aktiven drţavljan ţe v obdobju otroštva. 4,12 0,908 

V171 Ţe v predšolskem obdobju je otrok sposoben spreminjati 

vrtec in pomembno prispevati k boljšemu ţivljenju v 

skupnosti.   

3,92 0,967 
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Slika 1: Trditve o otroški participaciji - deskriptivne statistike – prikaz mediane, minimalnih, 

maksimalnih vrednosti in kvartilov. 
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Klastrska analiza (Roţič, Turnšek, 2010) je prepoznala tudi drugi – »nasprotni«- notranje 

konsistentni vzorec stališč, ki ni v podporo otroški participaciji; prisoten je pri manjšini 

vzgojiteljic (do ene petine). Osrednja predpostavka vzorca je prepričanje, da je otroštvo čas 

nezrelosti in nezmoţnosti delovanja. To je utemeljeno z otrokovim pomanjkanjem znanj in 

izkušenj ter njegovo/njeno nezmoţnostjo razumevanja posledic lastnih odločitev in sprejemanja 

odgovornosti zanje; povezuje se z romantiziranjem otroštva, ki naj bi bilo primarno obdobje 

igrivosti in odsotnosti odgovornosti. V kolikor pri posameznicah navedena stališča tvorijo 

notranje koheziven vzorec, govorimo lahko o subjektivnih teoriji, mentalni shemi oz. 
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»naravnanosti« (orientaciji), ki po vsej verjetnosti ne bo prispeva k spreminjanju praks v skladu s 

pristopom RE. Smiselno bi bilo torej preveriti, koliko se bodo navedena stališča (še) pojavljala pri 

udeleţencih in udeleţenkah izobraţevanja, po zaključku projekta Profesionalno usposabljanje 

strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia.  
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X. Področje slovenskega jezika v vrtcu 

 

Jezik kot eden najpomembnejših konceptov v človekovem življenju in kot kurikularno 

področje v vrtcu, vitalnega pomena za razvoj predšolskega otroka  

 

Po de Saussurju (1997, 26) »je jezik jasno definiran predmet v mnoţici različnih dejstev govorice. 

Lahko ga umestimo v tisti del kroţnega loka, kjer se slušna podoba poveţe s konceptom. Je 

druţbeni del govorice, zunaj posameznika, ta ga sam ne more nit ustvariti niti spreminjati; obstaja 

samo po nekakšni pogodbi med člani skupnosti. Po drugi strani pa se ga mora posameznik 

priučiti, da bi spoznal njegovo delovanje; otrok si ga prisvaja le postopno. Jezik je nekaj 

samostojnega, tako da celo človek, ki mu je bila odvzeta raba govora, ohrani jezik, če le razume 

glasovne znake, ki jih sliši«. 

Jezik je sredstvo sporazumevanja. Sporazumevanje/komunikacija (Bešter idr., 1999, 27) je 

izmenjavanje besedil med ljudmi. Vključuje najmanj dve osebi: tistega, ki govori ali piše, in onega, 

ki posluša ali bere. Proces izmenjavanja besedil med govorcem in poslušalcem vključuje dve 

sporazumevalni dejavnosti, tj. govorjenje in poslušanje, isti proces med piscem in bralcem pa 

pisanje in branje. Ko oseba govori ali piše, sporoča/tvori/kodira besedila, ko pa posluša ali bere, 

besedila sprejema/dekodira. V procesu kodiranja in dekodiranja besedil sporočevalec razvija 

sporazumevalno zmoţnost. Za sporočanje so značilni dejavniki sporočanja (Bešter idr., 1999, 30–

31, 41): okoliščine sporočanja (sporočevalec, naslovnik, prostor, čas), namen sporočanja (sporočamo 

neposredno ali posredno), prenosnik (slušni in vidni), besedilo (produkt sporočanja), besedni jezik, ki 

ga spremljajo nebesedni elementi (pri govorjenju so to glasnost, hitrost, melodija, kretnje, mimika, 

drţa telesa) in tema sporočanja (to, o čemer govorimo ali pišemo).14  

                                                 
14

 Po Gardnerju (1995) lahko sporazumevalne dejavnosti (govorjenje, poslušanje, pisanje, branje) primerjamo z 

jezikovno inteligenco. Gl. tudi Razvoj in uporaba vseh čutil, spodbujanje in omogočanje vseh oblik izraţanja: 

jezikovno izraţanje v pedagoškem pristopu Reggio Emilia (Skubic, 2009). 
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Sporočevalec (Bešter idr., 1999, 31) torej tvori besedila z besednim in nebesednim jezikom, tj. 

izraţa se jezikovno in nejezikovno, pri čemer uporabi vsa čutila (vid, sluh, tip, kinestetično čutilo 

itn.), pozoren je na prostor in čas, na slikovne podobe, torej na vseh 100 jezikov, značilnih za 

pedagoški pristop Reggio Emilia. Tu ţelim opozoriti predvsem na zaznavanje prostorskega jezika 

kot sestavnega elementa oblikovanja sporočevalčeve misli in pomembnega dejavnika otrokovega 

aktivnega učenja. 

 

Fizični prostor (Rinaldi, 2006, 82–83) lahko opredelimo kot jezik, ki nam govori skladno z 

določenim kulturnim konceptom in biološkimi koreninami: 

1. Jezik prostora je zelo močan pogojevalni dejavnik. Čeprav njegov kod ni vedno ekspliciten in 

prepoznaven, ga zaznavamo in interpretiramo ţe zelo zgodaj. 

2. Fizični prostor je kot drugi jeziki sestavni element oblikovanja misli. 

3. Branje prostorskega jezika vključuje vsa čutila, tj. oddaljene (oči, ušesa, nos) in takojšnje 

receptorje okolja (koţa, membrane in mišice). 

4. Odnosne lastnosti med posameznikom in njegovim okoljem so recipročne (vzajemne), tj. 

posameznik in okolje sta aktivna in se vzajemno spreminjata. 

5. Zaznavanje prostora je subjektivno in holistično (celostno), tj. taktilno, vizualno, z vonjem in 

kinestetično. Spreminja se skozi različne faze ţivljenja in je zelo odvisno od posameznikovega 

kulturnega okolja: ne le da govorimo različne jezike, temveč tudi prebivamo v različnih čustvenih 

svetovih. Vsak posameznik da skupnemu prostoru svoj pomen, s tem ko ustvarja svoje prostor 

(področje), na katerega vplivajo naslednje spremenljivke: spol, starost, kultura. 

6. Predšolski otroci kaţejo prirojeno in izjemno visoko raven zaznavne občutljivosti in 

zmoţnosti, ki je polisemična in holistična (celostna) v odnosu do obkroţajočega okolja. Njihovi 

takojšnji receptorji so aktivnejši kot v kasnejših ţivljenjskih obdobjih in kaţejo izredno zmoţnost 

analize in razlikovanja realnosti, pri čemer ne rabijo le vida in sluha, temveč tudi druge senzorne 

(čutilne) receptorje. Zaradi tega razloga moramo posvetiti največ pozornosti svetlobi, barvam, 

vonjalnim (angl. olfactory), avditivnim in taktilnim elementom – vsi ti so namreč zelo pomembni 

pri določanju senzorne (čutilne) kakovosti prostora. 
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7. Upoštevati je potrebno otrokovo starost in drţo (dojenčki preţivijo veliko časa v sedečem in 

leţečem poloţaju, v določenem obdobju se premaknejo na štiri ure), večjo pozornost je potrebno 

nameniti površinam, za katere po navadi menimo, da so le elementi v ozadju, npr.: tla, stropi in 

stene. 

Vedno bolj naj bi se torej zavedali pomena prostora in predmetov v njem; tudi prostorov, v 

katerih otroci gradijo svoje zgodbe, je veliko: so realni in virtualni. Da bi znali začutiti prostor, se 

moramo najprej naučiti poslušati: poslušati sebe, poslušati sogovorca in ne nazadnje poslušati in 

slišati, kaj nam pripovedujejo prostor, sredstva v njem itn. Če se bomo naučili poslušati, bomo 

znali tudi postavljati korektna vprašanja in obratno. Poslušanje (Rinaldi, 2006, 65) je občutljivost 

za vzorce, ki nas povezujejo z drugimi; zavedanje/prepričanje, da sta naše razumevanje in bivanje 

le majhen del večjega, integriranega (povezanega) znanja/védenja, ki zdruţuje univerzum.  

Poslušanje: 

- je metafora za odprtost, občutljivost biti poslušalec in poslušati – ne le z ušesi, ampak z vsemi 

čuti (vid, otip, vonj, okus, orientacija);  

- stotih, tisočerih jezikov, simbolov in kodov, ki jih uporabljamo za izraţanje, komuniciranje in s 

katerimi se izraţa ţivljenje ter komunicira s tistimi, ki poslušajo;  

- notranje poslušanje, poslušanje samega sebe, poslušanje kot premor, suspenz, kot element, ki 

producira poslušanje drugih, in obratno, ga producira poslušanje drugih;  

- je odprtost za različnost, je prepoznavanje vrednosti mnenja drugih in njihove interpretacije; 

- vključuje interpretacijo, dajanje pomena sporočilu, povratno informacijo sporočevalcu. 

Pomembno je, da se zavedamo, da poslušanje ne prinaša odgovorov na vprašanja, ampak 

oblikuje vprašanja; poslušanje je posledica dvoma, negotovosti, tj. da je vsakem dejstvu toliko 

resnice, kolikor se zavedamo njenih meja in moţnosti, da je resnica lahko tudi laţ; - pomeni tudi 

izstop iz anonimnosti;  

- je kontekst, v katerem se posameznik uči poslušati in pripovedovati ter se čuti legitimnega v 

predstavljanju svojih teorij in interpretiranju določenega vprašanja. V predstavljanju svojih teorij 

te ponovno spoznavamo; pri tem naše podobe dobivajo obliko in vrednost skozi aktivnosti, 

čustva, ekspresivnost, slike in simbolične predstave (»sto jezikov«). Razumevanje in zavedanje teh 

aktivnosti, čustev itn. se pokaţe v dialogu. 
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Tabela 1: Odnos vzgojiteljev do otrokovih vprašanj 

 

Kakšen je vaš odnos do vprašanj otrok? Število Odstotek 

Na vsa vprašanja skušam takoj odgovoriti. 335 56,8 

Vprašanja otrok uporabim za načrtovanje 

dejavnosti. 
239 40,5 

Vprašanja otrok poslušam, le na nekatera 

odgovorim. 
15 2,5 

Na mnoga vprašanja nimam odgovorov in jih raje 

preslišim. 
1 ,2 

Skupaj 590 100,0 

 

Na vprašanje Kakšen je vaš odnos do vprašanj otrok? je odgovorilo 590 vprašanih. 56,8 % vprašanih 

skuša na otrokova vprašanja takoj odgovoriti, 40,5 % vprašanih uporabi otrokova vprašanja za 

načrtovanje dejavnosti, 2,5 % otrokova vprašanja posluša in le nekatera odgovori, le 0,2 % 

vprašanih pa na vprašanja otrok nima odgovorov in jih zato raje presliši. Zavedam se, da je na vsa 

vprašanja otrok teţko takoj odgovoriti, a pričakovala bi višji odstotek, enako velja za drugo 

trditev. Razveseljuje pa nizek odstotek pri tretji in četrti trditvi. 

 

 

Tabela 2: Ocena vzgojiteljev o količini ukvarjanja z otrokovimi vprašanji. 

 

Ocenite, koliko bi se morali ukvarjati z vprašanji 

otrok. 
Število Odstotek 

Več kot sedaj. 364 46,5 

Enako kot sedaj. 416 53,2 

Manj kot sedaj. 2 ,3 

Skupaj 782 100,0 

 

Na vprašanje Koliko bi se morali ukvarjati z otrokovimi vprašanji? je odgovorilo 782 vprašanih. 46,5 % 

vprašanih meni, da bi morali ukvarjati z vprašanji otrok več kot sedaj, 53,2 % vprašanih meni, da 

enako kot sedaj, 0,3 % vprašanih pa meni, da manj kot sedaj. Rezultati kaţejo, da skoraj polovica 

vprašanih spoznava, da je vloga otrok še vedno preveč odzivna, več kot polovica vprašanih pa je 

prepričana, da je aktualno stanje menjavanja vlog v vrtcu, v katerem je vzgojitelj/pomočnik 

vzgojitelja preteţno v pozivni vlogi, otrok pa v odzivni, zadovoljivo. 
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Tabela 3: Količina časa, ki jo vzgojitelji pri delu z otroki namenjajo govorjenju. 

 

Koliko časa namenjate pri delu z otroki govorjenju? Število Odstotek 

Zelo veliko. 468 58,5 

Veliko. 279 34,9 

Srednje. 51 6,4 

Malo. 2 ,3 

Skupaj 800 100,0 

 

Na vprašanje Koliko časa pri delu z otroki namenjate govorjenju? je odgovorilo 800 vprašanih. 58,5 % 

vprašanih namenja pri delu z otroki govorjenju zelo veliko časa, 34,9 % veliko časa, 6,4 % srednje 

veliko časa, 0,3 % malo časa in 0 % nič časa. 

 

 

 

Tebala 4: Količina časa, ki jo vzgojitelji pri delu z otroki namenjajo poslušanju. 

 

Koliko časa namenjate pri delu z otroki poslušanju? Število Odstotek 

Zelo veliko. 358 44,8 

Veliko. 344 43,1 

Srednje. 91 11,4 

Malo. 5 ,6 

Nič. 1 ,1 

Skupaj 799 100,0 

 

Na vprašanje Koliko časa pri delu z otroki namenjate poslušanju? je odgovorilo 799 vprašanih. 44,8 % 

vprašanih namenja pri delu z otroki poslušanju zelo veliko časa, 43,1 % veliko časa, 11,4 % 

srednje veliko časa, 0,6 % malo časa in 0,1 % nič časa. 
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Tabela 5: Količina časa, ki jo vzgojitelji pri delu z otroki namenjajo branju.  

 

Koliko časa namenjate pri delu z otroki branju? Število Odstotek 

Zelo veliko. 194 24,4 

Veliko. 357 45,0 

Srednje. 185 23,3 

Malo. 46 5,8 

Nič. 12 1,5 

Skupaj 794 100,0 

 

Na vprašanje Koliko časa pri delu z otroki namenjate branju? je odgovorilo 794 vprašanih. 24,4 % 

vprašanih namenja pri delu z otroki branju zelo veliko časa, 45 % veliko časa, 23,3 % srednje 

veliko časa, 5,8 % malo časa in 1,5 % nič časa. 

 

 

Tabela 6: Količina časa, ki jo vzgojitelji pri delu z otroki namenjajo predpisanju.  

 

Koliko časa namenjate pri delu z otroki 

predpisanju? 
Število Odstotek 

Zelo veliko. 55 7,1 

Veliko. 147 18,8 

Srednje. 290 37,2 

Malo. 233 29,9 

Nič. 55 7,1 

Skupaj 780 100,0 

 

Na vprašanje Koliko časa pri delu z otroki namenjate predpisanju? je odgovorilo 780 vprašanih. 7,1 % 

namenja pri delu z otroki predpisanju zelo veliko časa, 18,8 % veliko časa, 37,2 % srednje veliko 

časa, 29,9 % malo časa in 7,1 % nič časa. 
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Tabela 7: Razvijanje opisovanja. 

 

Koliko razvijate opisovanje? Število Odstotek 

Zelo razvijam. 243 30,5 

Razvijam. 446 55,9 

Srednje razvijam. 95 11,9 

Malo razvijam. 11 1,4 

Ne razvijam. 3 ,4 

Skupaj 798 100,0 

 

Na vprašanje Koliko razvijate opisovanje? je odgovorilo 798 vprašanih. 30,5 % vprašanih opisovanje 

zelo razvija, 55,9 % opisovanje razvija, 11,9 % ga razvija srednje, 1,4 % malo in 0,4 % opisovanja 

ne razvija. 

 

 

Tabela 8: Razvijanje pripovedovanja. 

 

Koliko razvijate pripovedovanje? Število 
 

Odstotek 

Zelo razvijam. 409 51,3 

Razvijam. 355 44,5 

Srednje razvijam. 30 3,8 

Malo razvijam. 4 ,5 

Skupaj 798 100,0 

 

Na vprašanje je odgovorilo 798 vprašanih. 51,3 % pripovedovanje zelo razvija, 44,5 % 

pripovedovanje razvija, 3,8 % ga razvija srednje, 0,5 % ga razvija malo, nihče izmed vprašanih pa 

ni napisal, da opisovanja ne razvija. 
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Tabela 9: Razvijanje razlaganja. 

 

Koliko razvijate razlaganje? Število Odstotek 

Zelo razvijam. 212 26,6 

Razvijam. 410 51,4 

Srednje razvijam. 148 18,5 

Malo razvijam. 26 3,3 

Ne razvijam. 2 ,3 

Skupaj 798 100,0 

 

Na vprašanje Koliko razvijate razlaganje? je odgovorilo 798 vprašanih. 26,6 % vprašanih razlaganje 

zelo razvija, 51,4 % razlaganje razvija, 18,5 % ga razvija srednje, 3,3 % ga razvija malo, 0,3 % pa 

razlaganja ne razvija. 

 

 

 

Tabela 10: Razvijanje utemeljevanja. 

 

Koliko razvijate utemeljevanje? Število Odstotek 

Zelo razvijam. 150 18,8 

Razvijam. 385 48,2 

Srednje razvijam. 192 24,1 

Malo razvijam. 60 7,5 

Ne razvijam. 11 1,4 

Skupaj 798 100,0 

 

Na vprašanje Koliko razvijate utemeljevanje? je odgovorilo 798 vprašanih. 18,8 % vprašanih 

utemeljevanje zelo razvija, 48,2 % utemeljevanje razvija, 24,1 % ga razvija srednje, 7,5 % ga 

razvija malo, 1,4 % pa utemeljevanja ne razvija. 
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Tabela 11: Mnenje vzgojiteljev o prostoru kot dejavniku spodbujanja otrokovega govornega razvoja. 

 

Kolikšno vlogo ima po vašem mnenju prostor pri 

spodbujanju otrokovega govornega razvoja? 
Število Odstotek 

Zelo pomembno. 303 38,6 

Pomembno. 355 45,2 

Srednje pomembno. 108 13,8 

Malo pomembno. 17 2,2 

Nepomembno. 2 ,3 

Skupaj 785 100,0 

 

Na vprašanje Kolikšno vlogo ima po vašem mnenju prostor pri spodbujanju otrokovega govornega razvoja? je 

odgovorilo 785 vprašanih. 38,6 % vprašanih meni, da ima prostor pri spodbujanju otrokovega 

govornega razvoja zelo pomembno vlogo, 45,2 % vprašanih meni, da pomembno, 13,8 % jih 

meni, da srednje pomembno, 2,2 % jih meni, da malo pomembno, 0,3 % pa jih meni, da 

nepomembno.  

 

 

Tabela 12: Vloga, ki jo vzgojitelji namenjajo prostoru pri spodbujanju otrokovega govornega razvoja. 

 

Kolikšno vlogo namenjate vi prostoru kot dejavniku 

spodbujanja otrokovega govornega razvoja? 
Število Odstotek 

Zelo pomembno. 221 28,3 

Pomembno. 416 53,3 

Srednje pomembno. 131 16,8 

Malo pomembno. 10 1,3 

Nepomembno. 2 ,3 

Skupaj 780 100,0 

 

Na vprašanje Kolikšno vlogo namenjate prostoru pri spodbujanju otrokovega govornega razvoja? je odgovorilo 

780 vprašanih. 28,3 % vprašanih namenja prostoru kot dejavniku spodbujanja otrokovega 

govornega razvoja zelo pomembno vlogo, 53,3 % pomembno vlogo, 16,8 % srednje pomembno 

vlogo, 1,3 % malo pomembno vlogo, 0,3 vprašanih pa namenja prostoru kot dejavniku 

spodbujanja otrokovega govornega razvoja nepomembno vlogo. 
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Tabela 13: Mnenje vzgojiteljev o razvijanju sluha pri jezikovni dejavnosti. 

 

Koliko po vašem mnenju razvijate pri jezikovni 

dejavnosti sluh? 
Število Odstotek 

Zelo razvijam. 424 53,1 

Razvijam. 355 44,5 

Srednje razvijam. 18 2,3 

Malo razvijam. 1 ,1 

Skupaj 798 100,0 

 

Na vprašanje Koliko po vašem mnenju razvijate pri jezikovni dejavnosti sluh? je odgovorilo 798 vprašanih. 

53,1 % vprašanih meni, da pri jezikovni dejavnosti sluh zelo razvijajo, 44,5 % jih meni, da ga 

razvijajo, 2,3 % jih meni, da ga srednje razvijajo, 0,1 % jih meni, da sluh malo razvijajo, nihče 

izmed vprašanih pa ne meni, da sluha pri jezikovni dejavnosti ne razvija. 

 

 

Tabela 14: Mnenje vzgojiteljev o razvijanju vida pri jezikovni dejavnosti. 

 

Koliko po vašem mnenju razvijate pri jezikovni 

dejavnosti vid? 
Število 

 

Odstotek 

Zelo razvijam. 304 38,3 

Razvijam. 431 54,4 

Srednje razvijam. 52 6,6 

Malo razvijam. 6 ,8 

Skupaj 793 100,0 

 

Na vprašanje Koliko po vašem mnenju razvijate pri jezikovni dejavnosti vid? je odgovorilo 793 vprašanih. 

38,3 % vprašanih meni, da pri jezikovni dejavnosti vid zelo razvijajo, 54,4 % jih meni, da ga 

razvijajo, 6,6 % jih meni, da ga srednje razvijajo, 0,8 % jih meni, da vid malo razvijajo, nihče 

izmed vprašanih pa ne meni, da sluha pri jezikovni dejavnosti ne razvija. 
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Tabela 15: Mnenje vzgojiteljev o razvijanju otipa pri jezikovni dejavnosti. 

 

Koliko po vašem mnenju razvijate pri jezikovni 

dejavnosti otip? 
Število Odstotek 

Zelo razvijam. 165 20,9 

Razvijam. 381 48,3 

Srednje razvijam. 180 22,8 

Malo razvijam. 59 7,5 

Ne razvijam. 4 ,5 

Skupaj 789 100,0 

 

Na vprašanje Koliko po vašem mnenju razvijate pri jezikovni dejavnosti otip? je odgovorilo 789 vprašanih. 

20,9 % vprašanih meni, da pri jezikovni dejavnosti otip zelo razvijajo, 48,3 % jih meni, da ga 

razvijajo, 22,8 % jih meni, da ga srednje razvijajo, 7,5 % jih meni, da ga malo razvijajo, 0,5 % 

vprašanih pa je napisala, da otipa pri jezikovni dejavnosti ne razvija. 

 

Tabela 16: Mnenje vzgojiteljev o razvijanju okusa pri jezikovni dejavnosti. 

 

Koliko po vašem mnenju razvijate pri jezikovni 

dejavnosti okus? 
Število Odstotek 

Zelo razvijam. 96 12,2 

Razvijam. 281 35,6 

Srednje razvijam. 232 29,4 

Malo razvijam. 152 19,3 

Ne razvijam. 28 3,5 

Skupaj 789 100,0 

 

Na vprašanje Koliko po vašem mnenju razvijate pri jezikovni dejavnosti okus? je odgovorilo 789 

vprašanih. 12,2 % vprašanih meni, da pri jezikovni dejavnosti okus zelo razvijajo, 35,6 % jih 

meni, da ga razvijajo, 29,4 % jih meni, da ga srednje razvijajo, 19,3 % jih meni, da ga malo 

razvijajo, 3,5 % vprašanih pa je napisala, da okusa pri jezikovni dejavnosti ne razvija. 
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Tabela 17: Mnenje vzgojiteljev o razvijanju vonja pri jezikovni dejavnosti. 

 

Koliko po vašem mnenju razvijate pri jezikovni 

dejavnosti vonj? 
Število Odstotek 

Zelo razvijam. 94 11,9 

Razvijam. 277 35,1 

Srednje razvijam. 228 28,9 

Malo razvijam. 157 19,9 

Ne razvijam. 33 4,2 

Skupaj 789 100,0 

 

Na vprašanje Koliko po vašem mnenju razvijate pri jezikovni dejavnosti vonj? je odgovorilo 789 vprašanih. 

11,9 % vprašanih meni, da pri jezikovni dejavnosti vonj zelo razvijajo, 35,1 % jih meni, da ga 

razvijajo, 28,9 % jih meni, da ga srednje razvijajo, 19,9 % jih meni, da ga malo razvijajo, 3,5 % 

vprašanih pa je napisala, da vonja pri jezikovni dejavnosti ne razvija. 

 

 
Tabela 18: Slovenščina kot drugi/tuji jezik v vrtcu. 

 

Kako pogosto se v vrtcu srečujete s slovenščino kot 

drugim/tujim jezikom? 
Število Odstotek 

Zelo pogosto. 45 6,0 

Pogosto. 78 10,5 

Občasno. 106 14,2 

Redko. 204 27,4 

Zelo redko. 268 36,0 

Ne vem, kaj to pomeni. 44 5,9 

Skupaj 745 100,0 

 

Na vprašanje Kako pogosto se v vrtcu srečujete s slovenščino kot drugim/tujim jezikom? 

je odgovorilo 745 vprašanih. S slovenščino kot drugim/tujim jezikom se v vrtcu zelo pogosto 

srečuje 6 % vprašanih, 10,5 % se jih s slovenščino kot drugim/tujim jezikom srečuje pogosto, 

14,2 % občasno, 27,4 % redko, 36 % zelo redko, 5,9 % vprašanih, pa ne ve, kaj je slovenščina kot 

drugi/tuji jezik. 
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Iz navedenih ugotovitev lahko sklepamo, da bo potrebno vzgojiteljice in vzgojitelje predšolskih 

otrok še bolj osveščati o vprašanjih, navedenih v anketnem vprašalniku, tj. v obliki organiziranega 

stalnega spopolnjevanja (seminarji, delavnice itn.). Na Oddelku za predšolsko vzgojo Pedagoške 

fakultete v Ljubljani študentke in študenti predšolske vzgoje pri predmetu Metodika jezikovne 

vzgoje (Jezik) ţe poslušajo predavanja z omenjeno tematiko in prepričana sem, da bodo usvojena 

znanja uporabili pri načrtovanju jezikovne vzgoje v vrtcu. 
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PRILOGE 

 
 
 

VPRAŠALNIK ZA  
VZGOJITELJE/ICE IN POMOČNIKE/CE VZGOJITELJEV/IC 

 
Spoštovani ! 

 
Na Vas se obračamo s prošnjo za sodelovanje v raziskavi  ESS projekta na temo Profesionalno usposabljanje 
pedagoških delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel Reggio Emilia koncepta na področju 
predšolske vzgoje. Zanimajo nas Vaša stališča, mnenja in izkušnje, ki ste jih doslej pridobili 
pri izvajanju posameznega kurikularnega področja. Vaši odgovori na vprašanja  nam bodo 
pomagali ustvariti celovito sliko o življenju in delu vrtcev. Kompleksnost vprašalnikov je posledica pestrosti 
kurikula predšolske vzgoje. Vprašalnik je anonimen, ugotovitve bodo uporabljene zgolj v raziskovalne namene. 
Prosimo za iskrene odgovore, saj nam bodo ti omogočili pripravo ustreznega programa  izobraževanja.  
 
Prosimo, da vprašalnik izpolnite sami, preostala 2 vprašalnika pa razdelite vzgojiteljem 
ali pomočnikom vzgojiteljev, zaposlenih v vašem vrtcu, ki so po abecednem vrstnem 
redu priimkov na prvih dveh mestih. 
 
Za sodelovanje se Vam že vnaprej lepo zahvaljujemo in Vam želimo še veliko uspeha pri 
delu.  
                                                           
 

doc. dr. Tatjana Devjak, vodja projekta s sodelavci 
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Prvi sklop vprašanj se nanaša na področje gibanja.  
 
Koliko so otroci vašega vrtca deleţni gibalnih aktivnosti? Obkrožite ustrezno oceno. 
 

zelo malo 1 2 3 4 5 zelo veliko 

 
Koliko časa povprečno v zadnjem mesecu je preţivel otrok v oskrbi vašega vrtca na dan na 
prostem, v igralnici in v skupnih prostorih? 

 

Prostor ODSTOTKI NA DAN (v povprečju) 

Na prostem (igrala, sprehodi …)  

V igralnici  

V skupnih prostorih  

SKUPAJ 100% 

 
Kolikšen odstotek časa, ki ga otrok preţivi na dan na prostem, je v sedečem poloţaju? 

_________ % 

Kolikšen odstotek časa, ki ga otrok preţivi na dan v igralnici, je v sedečem poloţaju? _________ 

% 

Kolikšen odstotek časa, ki ga otrok preţivi na dan v skupnih prostorih, je v sedečem 

poloţaju?_______ % 

 

Kako ocenjujete telesno pripravljenost (kondicijo) otrok vašega vrtca? Obkroţite ustrezno oceno. 
Pri tem imejte v mislih povprečje vaše skupine. 
 

zelo slaba 1 2 3 4 5 zelo dobra 

 
Ocenite količino športnih pripomočkov, ki jih imate v vrtcu. 
 

zelo veliko 1 2 3 4 5 zelo malo 

 
Ocenite kakovost športnih pripomočkov, ki jih imate v vrtcu. 
 

zelo slaba 1 2 3 4 5 zelo dobra 
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Ocenite vaš odnos do gibalnih/športnih dejavnosti. 
 

zelo slab 1 2 3 4 5 zelo dober 

 
Kako pogosto ste vi povprečno gibalno/športno dejavni na teden? 
 
___________________ min/teden (organizirano)   ___________________ min/teden 
(neorganizirano) 
 
 
 
Naslednji sklop vprašanj se nanaša na izvajanje glasbenih dejavnosti v vrtcu.  
Ocenite, kako pomembni so po vašem mnenju spodnji subjekti oz. institucije za glasbeni 
razvoj otrok. 
 

 zelo 
pomemben 

pomemben srednje 
pomemben 

malo 
pomemben 

nepomemben 

starši oz. skrbniki 5 4 3 2 1 

vzgojitelji 5 4 3 2 1 

umetniki 5 4 3 2 1 

kulturne ustanove 5 4 3 2 1 

mediji 5 4 3 2 1 

Drugo (zapišite) 5 4 3 2 1 

 
Kako običajno načrtujete glasbene dejavnosti (obkroţite lahko več odgovorov)? 
a) Dejavnosti načrtujem dokončno in jih med izvajanjem ne spreminjam. 
b) Dejavnosti okvirno načrtujem in jih prilagajam trenutnim potrebam otroka. 
c) Pri načrtovanju izhajam iz ciljev kurikula. 
d) Pri načrtovanju izhajam iz potreb otroka. 
e) Pri načrtovanju izhajam iz trenutnih moţnosti izvajanja glasbenih dejavnosti (dostop do glasbil, 

pomoč druge vzgojiteljice). 
f) Kot izhodišče za načrtovanje uporabim novo pesem, novo glasbilo, zvočni posnetek … 
g) Glasbeno dejavnost načrtujem kot samostojno dejavnost 
h) Glasbeno dejavnost načrtujem v okviru projektov/integrativno 
i) Glasbeno dejavnost načrtujem v okviru umetnostnih dejavnosti 
j) Drugo: ________________________________________________________________________ 
 
Kako pogosto beleţite oz. dokumentirate glasbeni razvoj otrok? 
a) zelo pogosto    b) pogosto    c) včasih    d) redko    e) nikoli 
 
Na kakšen način beleţite oz. dokumentirate glasbeni razvoj otrok? 
__________________________________________________________________________________ 
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S kom komentirate/interpretirate/evalvirate glasbene doseţke otrok? (obkroţite in/ali vpišite odgovor) 
a) Glasbenih doseţkov in dejavnosti ne komentiram/evalviram 
b) Mnenje o glasbenih doseţkih otrok izmenjam z______________________ 
c) Svoje glasbene doseţke komentirajo otroci sami ali skupaj z nami 
 
 
Ali so glasbeni doseţki otrok vašega vrtca na vpogled staršem/so predstavljeni staršem? 
a) ne      b)da Na kakše način?__________________________________________________________ 
 
 
Kako pogosto sodelujete s starši pri izvajanju glasbenih dejavnosti. V prazna mesta v tabeli lahko dopišete 
še druge oblike povezovanja vrtca in druţine. 
 

 zelo 
pogosto 

pogosto včasih redko nikoli 

Starši sodelujejo pri načrtovanju glasbenih 
dejavnosti. 

     

Starši sodelujejo pri izvajanju glasbenih 
dejavnosti. 

     

Starši so povabljeni na glasbene prireditve, na 
katerih nastopajo otroci. 

     

Starši so povabljeni na predavanja na temo 
glasbe, glasbenega razvoja ipd  

     

Starši so seznanjeni z moţnostjo vključevanja 
otrok v glasbene dejavnosti izven vrtca 

     

 
Kako pogosto otroci izrazijo glasbo in glasbena doţivetja na spodaj naštete načine? 
 

 zelo 
pogosto 

pogosto včasih redko nikoli 

Pri glasbenih dejavnostih vzgojitelj uporablja 
simbole, igrače, slike, lutke. 

     

Otrok si izmišlja simbole za zvok, glasbila, 
glasbo … 

     

Izdelujemo slikovne glasbene partiture.      

Otrok izrazi glasbo in doţivetja z gibom.      

Otrok izrazi glasbo in doţivetja v  likovnem 
ustvarjanju 

     

Otrok o glasbi in doţivetjih govori/se 
pogovarja 

     

Drugo (zapišite)      
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Naslednji sklop vprašanj se nanaša na področje matematike.  
 

 se popolnoma 
strinjam 

se strinjam se ne morem 
odločiti 

se ne 
strinjam 

se nikakor 
ne strinjam 

Matematiko otroci najbolje 
razumejo, če organiziram izkušnje, 
ki niso povezane z drugimi 
področji kurikula. 

5 4 3 2 1 

Matematika je najbolj prisotna v 
dnevni rutini. 

5 4 3 2 1 

V vsaki dejavnosti, ki jo 
organiziram v vrtcu, je prisotna 
tudi matematična vsebina. 

5 4 3 2 1 

Matematične vsebine najlaţje 
umestim v projektno delo. 

5 4 3 2 1 

Otrok se pri načrtovanju, 
izpeljevanju in evalviranju 
projektov uči tudi strategij, ki so 
pomembne pri razvoju 
matematičnega mišljenja. 

5 4 3 2 1 

Večina otrok pred vstopom v šolo 
razvije količinske predstave števil 
do 5. 

5 4 3 2 1 

Predšolski otroci so sposobni 
reševati matematične probleme, ki 
jim predstavljajo izziv. 

5 4 3 2 1 

Za otroke največkrat organiziram 
dejavnosti, ki so povezane s števili 
oz. s štetjem. 

5 4 3 2 1 

Najmanjkrat za otroke organiziram 
izkušnje, ki vključujejo 
geometrijske vsebine in vsebine iz 
merjenja.  

5 4 3 2 1 

Najboljši način za učenje 
matematike predšolskih otrok je 
spontana igra. 

5 4 3 2 1 
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Matematika daje veliko moţnosti, 
da otrok pokaţe svojo 
ustvarjalnost, kreativnost in dobre 
ideje. 

5 4 3 2 1 

Otroci so pri matematičnem 
mišljenju neobremenjeni s tem, kaj 
je v matematiki prav in kaj narobe. 

5 4 3 2 1 

 
 
Naslednji sklop izjav in vprašanj se nanaša na grafične reprezentacije predšolskih otrok. 
Grafično reprezentacijopri matematiki  razumemo kot otroško risbo, katere bistveni vidik 
ni estetski, ampak informacijski. 
 
Obkrožite oceno pod odgovorom, ki najbolje opiše stopnjo vašega strinjanja oz. 
nestrinjanja s posamezno izjavo.  
 se 

popolnoma 
strinjam 

se strinjam se ne morem 
odločiti 

se ne 
strinjam 

se nikakor 
ne strinjam 

Otroci svoje matematične ideje 
najpogosteje izrazijo z grafičnimi 
reprezentacijami. 

5 4 3 2 1 

Otrok natančneje izrazi svoje 
matematično razmišljanje skozi 
pogovor kot z grafično 
reprezentacijo. 

5 4 3 2 1 

Grafične reprezentacije otrok 
razumem kot prevod njihovih 
misli in čustev. 

5 4 3 2 1 

Poglavitna vloga grafičnih 
reprezentacij otrok je dekoriranje 
igralnice oz. vrtca. 

5 4 3 2 1 

Iz otrokove grafične 
reprezentacije lahko razberem 
otrokovo razumevanje 
prostorskih odnosov. 

5 4 3 2 1 

Otroci radi razlagajo/pojasnjujejo 
njihove grafične reprezentacije 
drugim otrokom. 

5 4 3 2 1 
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Otrok ima pri grafični 
reprezentaciji največ teţav s 
predstavitvami geometrijskih 
oblik. 

5 4 3 2 1 

Grafična reprezentacija otroka je 
dobro izhodišče za pogovor z 
otrokom o njegovem razmišljanju 
o določeni ideji/zadevi. 

5 4 3 2 1 

Otrok v grafični reprezentaciji 
pomembnejše objekte (tudi 
osebe, ţivali…) nariše večje. 

5 4 3 2 1 

 
 
Prosimo vas, da odgovorite na naslednja vprašanja. Pri tem imejte v mislih povprečnega 
otroka iz skupine, s katero delate. 
 zelo pogosto pogosto včasih redko nikoli 

Kako pogosto uporabite 
grafično reprezentacija otroka 
kot izhodišče za pogovor, v 
katerem vam otrok interpretira 
risbo in s tem artikulira svoje 
matematične ideje/zamisli? 

5 4 3 2 1 

Kako pogosto otrok v svojo 
grafično reprezentacijo vključi 
številke? 

5 4 3 2 1 

Kako pogosto otrok v grafični 
reprezentaciji predstavi 
prostorske odnose med 
narisanimi objekti? 

5 4 3 2 1 

Kako pogosto otrok v grafični 
reprezentaciji upošteva 
velikostne odnose narisanih 
objektov? 

5 4 3 2 1 

Kako pogosto otrok pri grafični 
reprezentaciji uporabi simbole, 
ki si jih izmisli sam? 

5 4 3 2 1 

 
 
Naslednji sklop vprašanj se nanaša na področje naravoslovja.  
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1 Ocenite primernost naravoslovnih vsebin (zahtevnost, zanimivost itd.) za otroke v predšolskem 
obdobju. 
 

neprimerno 1 2 3 4 5 zelo primerno 

 
2 Ali menite, da se področje jezika-knjiţevnosti lahko primerno povezuje z področji narave, 
matematike in druţbe.  
 

nikakor 1 2 3 4 5 vsekakor 

 
3 Kakšen je vaš odnos do vprašanj otrok? 
       a)     Na vsa vprašanja skušam takoj odgovoriti.   

b)  Vprašanja otrok uporabim za načrtovanje dejavnosti. 
c) Vprašanja otrok poslušam, le na nekatera odgovorim.  
d)  Na mnoga vprašanja nimam odgovorov in jih raje preslišim. 

 
4 Ocenite, koliko bi se morali po vašem mnenju ukvarjati z vprašanji otrok. 
a) več kot se sedaj    b) enako kot se sedaj    c) manj kot se sedaj 
 
5 Ocenite, kako dobro poznate naravoslovne postopke. 
 

zelo slabo 1 2 3 4 5 zelo dobro 

 
6 Napišite en naravoslovni  postopek:_______________________________________ 
 
7 Kako ocenjujete zvezo med naravoslovnimi postopki in pojmi (pojmovnim znanjem)? 
 

šibka povezava 1 2 3 4 5 močna povezava 

 
8 Ocenite, kako pogosto načrtujete dejavnosti v vrtcu tako, da vanje vključujete naravoslovne 
postopke.    a) zelo pogosto    b) pogosto    c) včasih    d) redko    e) nikoli 
 
 
 
9  Označite svoje strinjanje oz. nestrinjanje Kaj menite o naslednjih trditvah?  
   Če bi več ljudi opazovalo isto stvar dovolj natančno, bi morali opaziti isto.  
   a) se strinjam               b) se ne strinjam           
 
   Dve tehnološko razviti druţbi bi lahko imeli o istem pojavu različni, a enako veljavni teoriji. 
  a) se strinjam               b) se ne strinjam           
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   Znanstvene teorije so plod človeške domišljije.  
  a) se strinjam               b) se ne strinjam           
 
10 Z naravoslovjem bi se več ukvarjala, če bi:   
    a ) me bolj zanimalo b) če bi imela več znanja  c) če bi imela več pripomočkov d) če bi    
zanimalo otroke. 
 
11 Ocenite svojo usposobljenost za obravnavo naravoslovnih vsebin v vrtcu. 

slabo usposobljena 1 2 3 4 5 dobro usposobljen 

 
 
Naslednji sklop vprašanj se nanaša na gledališko in lutkovno dejavnost. 
1.Kako pogosto izvajate v vaši skupini lutkovno-gledališke dejavnosti? 

1 
Nikoli ali 

enkrat letno  

2  
Največ trikrat na 
leto 

3  
Enkrat na 

mesec 

4  
Vsaj enkrat na teden 

5 
Skoraj vsak dan  

 
2. Ocenite, kako pogosto uporabljate lutko za spodaj navedene namene. 

 zelo pogosto pogosto včasih redko nikoli 

Lutka SKUPINE - ljubljenec,(uporabljam v 
določenih situacijah in navadah skupine). 

5 4 3 2 1 

Kot VSEBINO (otrokovo razumevanje ter 
raziskovanje določene vsebine). 

5 4 3 2 1 

Kot MOTIVACIJO (lutka kot motivacijsko 
sredstvo). 

5 4 3 2 1 

Za IZRAŢANJE ČUSTEV, SPOROČANJE 
(v otrokovi spontani igri za izraţanje ţelja, 
čustev, doţivljanj, pogledov). 

5 4 3 2 1 

V PROJEKTNEM DELU (različne 
aktivnosti pri razvoju določene teme 
projekta). 

5 4 3 2 1 

Za SOCIALIZACIJO (odnosi v skupini, 
integracija posameznika). 

5 4 3 2 1 

 
 
 
 
 
 
 
3. Na kakšne načine se otroci igrajo z lutko? 
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 zelo pogosto pogosto včasih redko nikoli 

Zmanjka nam časa, da bi se otroci igrali z 
lutkami. 

5 4 3 2 1 

Otroci se svobodno razdelijo v več skupin in 
improvizirajo v različnih delih igralnice – se 
igrajo z lutkami. 

5 4 3 2 1 

Po svobodnem igranju z lutkami v igralnici si 
pripravimo odrček in otroci zaigrajo del 
zgodbe (se razdelimo na občinstvo in 
nastopajoče). 

5 4 3 2 1 

Otrokom določimo vloge in nato nastopijo 
pred vso skupino. 

5 4 3 2 1 

Otroci deloma zaigrajo predstavljeno zgodbo, 
dodajo pa tudi svoje trenutne ideje. 

5 4 3 2 1 

Vadimo in se učimo, da se lahko otroci 
vzorno pripravijo na predstavo. 

5 4 3 2 1 

Ko otroci igrajo predstavo, ena od strokovnih 
delavk pripoveduje zgodbo, da otroci laţje 
sledijo poteku. 

5 4 3 2 1 

Za igranje predstave otrokom natačno 
povem, katero besedilo naj povedo in kdaj so 
na vrsti, da se na nastopu preveč ne motijo, da 
jim je laţje. 

5 4 3 2 1 

Za nastop se ne pripravljamo veliko. Z otroki 
se vsebino zgodbe igramo, nastop je 
predviden, vendar improviziran. 

5 4 3 2 1 

 
 

Naslednji sklop vprašanj se nanaša na likovno dejavnost.  
 

1. Ocenite, kako pogosto likovno dejavnost izvajate na spodaj navedene načine: 

 zelo pogosto pogosto občasno 
 

redko 
 

zelo redko 
 

Otrokom pomagam s predpripravo 
materiala (s polizdelki), da poteka 
delo tekoče in so rezultati uspešni. 

     

Otrokom omogočam, da ustvarjajo 
z različnimi materiali (naravnimi, 
umetnimi, odpadnimi ...). 

     

Otroke spodbujam, da moţnosti lik. 
ustvarjanja odkrijejo sami 
(»odkrijejo« neko orodje, material). 
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Likovna dejavnost poteka v 
neobičajnih okoliščinah in lokacijah 
(v naravi, v galeriji). 

     

V likovno dejavnost vključujem 
umetniška dela (originale ali 
reprodukcije). 

     

Pri likovni dejavnosti skupaj z 
otroki ustvarjajo starši. 

     

Otroke vodi gostujoči sodelavec, 
npr. likovni umetnik. 

     

Otrokom (poleg vizualnega) 
omogočam celostno spoznavanje 
lik. objekta, pojava (s tipom, gibom, 
vonjem, sluhom).  

     

Pri otrocih spodbujam likovni odziv 
na kinestetične in avdialne draţljaje. 

     

Otrokom omogočam, da se na likovne 
spodbude odzivajo subjektivno, lahko 
tudi nelikovno (z  glasbeno/zvočno, 
gibalno interpretacijo …). 

     

Za likovni odziv otrok upoštevam 
njihove individualne potrebe (npr. 
likovno »boječega« otroka spodbujam k 
izraţanju na večji slikovni format). 

     

 
2. V čem vidite nove možnosti za razvijanje likovne dejavnosti?  

a) v novih materialih in neobičajnih kombinacijah 
b) v povezovanju likovnega izraţanja z drugimi področji 
c) v neobičajnih lokacijah za likovno izraţanje (galerija, narava, zunanji prostor) 
d) v vključevanju (reprodukcij) umetniških del 
e) v sodelovanju z zunanjimi sodelavci, npr. likovnimi umetniki 
f) v prisostvovanju staršev 
g) drugje:   

 
Če ste izbrali več odgovorov, kateri od teh se vam zdi najpomembnejši? 
(Vpištite črko, ki ga označuje): _____ 
 
 
 
 
Naslednji sklop vprašanj se nanaša na področje plesa in ustvarjalnega giba. 
Kako pogosto izvajate spodnje gibalno-plesne dejavnosti v vaši skupini otrok? 
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 vsakodnevno večkrat 
tedensko 

večkrat 
mesečno 

nekajkrat 
na leto 

nikoli 

gibalno-rajalne igre 5 4 3 2 1 

ljudske plese 5 4 3 2 1 

gibalno izraţanje vsebin 
(matematika, narava, druţba, 
jezik) 

5 4 3 2 1 

otroške plese – učenje 
koreografije 

5 4 3 2 1 

socialne gibalne dejavnosti 5 4 3 2 1 

domišljijske vsebine 5 4 3 2 1 

sprostitvene dejavnosti 5 4 3 2 1 

 
S katerimi področji najbolj pogosto povezujete ustvarjalni gib in ples? (naštejete lahko dve 
področji). 
_________________________________________________________ 
 
Ocenite, kako pogosto uporabljate plesno-gibalne dejavnosti za spodaj navedene namene. 

 zelo 
pogosto 

pogosto včasih redko nikoli 

kot RUTINO  5 4 3 2 1 

kot VSEBINO (otrokovo 
razumevanje ter raziskovanje 
določene vsebine) 

5 4 3 2 1 

kot MOTIVACIJSKO 
SREDSTVO 

5 4 3 2 1 

za RAZGIBANJE 5 4 3 2 1 

v PROJEKTNEM DELU 5 4 3 2 1 

za SOCIALIZACIJO  5 4 3 2 1 

za plesne IMPROVIZACIJE 5 4 3 2 1 

za plesno DRAMATIZACIJO 5 4 3 2 1 

 
 
Ocenite, kakšen vpliv imajo po vašem mnenju plesne dejavnosti, ki jih izvajate v skupini, na 
otrokov razvoj.  
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 zelo velik 
vpliv 

velik vpliv srednji vpliv mali vpliv ne vpliva 

motivacijo 5 4 3 2 1 

socializacijo  5 4 3 2 1 

razumevanje pojmov in 
pojavov 

5 4 3 2 1 

ustvarjalnost 5 4 3 2 1 

samopodobo 5 4 3 2 1 

samozavest 5 4 3 2 1 

sproščenost 5 4 3 2 1 

počutje 5 4 3 2 1 

reševanje konfliktov v skupini 5 4 3 2 1 

vpliv na hiperaktivne otroke 5 4 3 2 1 

vpliv na izločene otroke 5 4 3 2 1 

vpliv na otroke s čustvenimi 
teţavami 

5 4 3 2 1 

počutje 5 4 3 2 1 

 
 

Naslednji sklope vprašanj se nanaša na področje družbe. 

Pri vsaki trditvi označite stopnjo strinjajna, pri čemer pomeni: 1-se nikakr ne strinjam, 2-se ne 
strinjam, 3-se ne morem odločiti, 4-se strinjam, 5-se popolnoma strinjam.  

 1 2 3 4 5 

Predšolski otroci niso zgolj uporabniki vrtca ali gostje, zato bi 
morali v večji meri sooblikovati potek ţivljenja v vrtcu. 

     

Ţe zdaj imajo otroci v vrtcu dovolj priloţnosti za odločanje, zato 
spremembe na tem področju niso potrebne.  

     

Večje soodločanje otrok bi prineslo predvsem praktične teţave, saj 
ne bi vedeli, kako uresničiti pričakovanja vseh otrok. 

     

Večje soodločanje bi še okrepilo individualizem in usmerjenost 
otroka zgolj v lastne interese. 
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Odrasli je »glavni« v vrtcu, soodločanje otrok pa je le dopolnilo 
vodilni vlogi odraslega.  

     

Otroci še nimajo dovolj znanja in izkušenj, da bi razumeli 
posledice svojih odločitev in sprejeli odgovornosti zanje. 

     

Otroštvo  naj bo za otroke predvsem čas igre in brezskrbnosti, 
odgovornosti in odločitve pa naj prevzemajo odrasli. 

     

Vzgojitelji smo pogosto prepričani, da sami najbolje vemo, kaj je 
dobro za otroke.     

     

Otroci imajo pravico, ne le, da jim odrasli prisluhnejo,  pač pa tudi 
upoštevajo njihovo mnenja. 

     

Naloga odraslih je, da vsak dan ustvarjamo priloţnosti za to, da 
otroci izrazijo svoja mnenja, ţelje, pričakovanja in ideje. 

     

Zadovoljstvo otroka z vrtcem je odvisno predvsem od tega, ali 
ima izkušnjo sodelovanja in soodločanja. 

     

Otroci naj odločajo predvsem o svoji igri, vse ostali odločitve  pa 
morajo prevzati odrasli.   

     

Otroci naj predlagajo, kaj, kdaj in kako se bodo igrali, ne morejo 
pa odločati, katere igrače, materiale in pripomočke bomo kupili. 

     

Če bi dali otrokom več moţnosti odločanja tudi o organizacijskih 
zadevah na ravni vrtca, bi jim s tem naloţili preveč odgovornosti, 
ki jo morajo sicer prevzemati odrasli. 

     

Otroci naj predlagajo, kako bodo okrašene stene, ne morejo pa 
odločati, kakšno bo pohištvo, oprema in kako bo razporejeno.   

     

Otroci naj predlagajo, ali bodo počivali na leţalniku ali na blazini, 
ne morejo odločati, kako dolgo bo potekal počitek. 

     

Otrok ima pravico do izbire, ne pa pravico do odločanja.      

Otroci naj odločajo in izbirajo predvsem med moţnostmi, 
dejavnostmi, materiali…, ki jih predlaga vzgojiteljica, ne pa 
predlagajo svoje. 

     

Dovolj je, da vzgojiteljica omogoči otrokom, da izberejo kam 
bodo šli na sprehod, ne pa, ali bodo šli, ali ne. 

     

Pomembno je, da otroci ustvarjajo in uresničujejo tudi lastne 
zamisli in ideje, ne le izbirajo med tem, kar predlagajo odraslih. 

     

Uradni kurikulum za vrtce premalo poudarja pomen participacije 
otrok in bi ga bilo potrebno v tem pogledu dopolniti. 
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Sodelovanje otrok pri odločitvah in njihova udeleţenost v 
kreiranju ţivljenja v vrtcu ima prednost pred vsemi drugimi 
področji kurikula. 

     

Otroštvo je obdobje nezrelosti in nezmoţnosti delovanja.      

Otrok je lahko aktiven drţavljan ţe v obdobju otroštva.      

Ţe v predšolskem obdobju je otrok sposoben spreminjati vrtec in 
pomembno prispevati k boljšemu ţivljenju v skupnosti.   

     

 

 

Naslednji sklop vprašanj se nanaša na obravnavo slovenskega jezika v vrtcu. 

 

8. Koliko časa namenjate pri delu z otroki posamezni sporazumevalni dejavnosti. Pri vsaki 

dejavnosti pod ustrezno oceno naredite znak x. 

 zelo veliko veliko srednje  malo  nič 

govorjenje      

poslušanje      

branje      

(pred)pisanje      

 

Ocenite, koliko razvijate spodaj naštete slogovne postopke razvijanja teme v pogovoru? 

 zelo razvijam razvijam srednje 

razvijam 

malo razvijam ne razvijam 

opisovanje      

pripovedovanje      

razlaganje      

utemeljevanje      
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3. Ocenite, kako pogosto uporabljate posamezno strategijo za razvijanje neverbalne/nejezikovne 

komunikacije otrok. V prazna mesta v tabeli lahko dopišete strategije, ki jih še uporabljate za 

razvijanje neverbalne/nejezikovne komunikacije otrok.  

 zelo pogosto pogosto včasih redko nikoli 

pantomima      

igra vlog      

slikovni seti      

      

      

      

 

Kolikšno vlogo ima po vašem mnenju prostor pri spodbujanju otrokovega govornega razvoja? 

a) zelo pomembno    b) pomembno    c) srednje pomembno    d) malo pomembno    d) 

nepomembno 

 

5. Kolikšno vlogo namenjate vi prostoru kot dejavniku spodbujanja otrokovega govornega 

razvoja? 

a) zelo pomembno    b) pomembno    c) srednje pomembno    d) malo pomembno    d) 

nepomembno 

 

4. Koliko po vašem mnenju razvijate pri jezikovni dejavnosti posamezni čut? Pri vsakem čutu 

naredite znak x pod ustrezno oceno. 

 zelo razvijam razvijam srednje 

razvijam 

malo razvijam ne razvijam 

sluh      

vid      

tip      

okus      

vonj      
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6. Kako pogosto se v vrtcu srečujete s slovenščino kot drugim/tujim jezikom? 

a) zelo pogosto    b) pogosto    c) včasih    d) redko    e) nikoli     f) ne vem, kaj to pomeni 
 

Prosimo, da pri naslednjih vprašanjih  označite ali vpišete ustrezen odgovor.  

 
SPOL:          a )   ţenski               b)    moški 
  
STAROST: _____________ let 
  
DELOVNA DOBA:  ___________ let 
 
DELOVNO MESTO: a) vzgojitelj/-ica   b) pomočnik/-ica vzgojitelja/-ice 
 
STOPNJA IZOBRAZBE: a) srednja šola   b) višja šola   c) visoka šola   č) drugo: _________ 
 
SMER IZOBRAZBE: ________________________________________________ 
 
NAZIV, KI STE SI GA PRIDOBILI NA DELOVNEM MESTU.  
a) brez naziva.   b) mentor.   c) svetovalec.   č) svetnik. 
 
STAROST OTROK VAŠEM ODDELKA: od _____ do ______ let. 
 
DELATE V VRTCU, KI JE V: 

a) mestnem okolju.    b) vaškem okolju.     c) primestnem okolju. 

 

 

 


