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IZVLEČEK 

V magistrskem delu so predstavljena teoretična izhodišča o morali in moralni vzgoji ter pomenu 

pravljic, kar je povzeto s pridobljenimi empiričnimi podatki. Namen magistrskega dela je bil 

ugotoviti, ali vzgojiteljice predšolskih otrok in pomočnice vzgojiteljice zagovarjajo moralo in 

moralno vzgojo pri predšolskih otrocih ter na kakšen način, s pomočjo česa, vzgojiteljice 

predšolskih otrok in pomočnice vzgojiteljice vpeljujejo moralno vzgojo v svojo skupino. V 

teoretičnem delu so utemeljeni morala, moralna vzgoja predšolskih otrok ter njen pomen in 

vrednote, s katerimi se srečujemo na vsakem koraku. Opredeljene so različne teorije moralnega 

razsojanja, največ pozornosti pa je namenjene Kohlbergovi teoriji moralnega presojanja ter 

pomenu pravljic, pri čemer sem se posvetila zgodovini in vlogi pravljic ter njihovi pomembnosti 

vse do danes. Med pisanjem sem se osredinila na pravljice, njihovo poznavanje in pomembnost 

v skladu z zavedanjem moralnih naukov, ki jih preko pravljic sporočimo in prenesemo na 

predšolske otroke vzgojiteljice predšolskih otrok in pomočnice vzgojiteljice. 

Ključne besede: morala, vzgoja, moralni razvoj, predšolski otroci, vzgojiteljice predšolskih 

otrok, pomočnice vzgojiteljice 

  



 

 

ABSTRACT 

The master's thesis presents theoretical starting points on morality, moral education and the 

meaning of fairy tales, summarized with the obtained empirical data. The purpose of the 

master's thesis was to determine whether preschool teachers and assistant educators advocate 

morality and moral education in preschool children and how, i.e. by which means, preschool 

teachers and assistant educators introduce moral education in their group. The theoretical part 

is based on morality, preschool children's moral education, its importance, and the values that 

we encounter at every step. Various moral judgment theories are defined, whereas the most 

attention is paid to Kohlberg's theory of moral judgment and the meaning of fairy tales, focusing 

on the history and role of fairy tales and their importance to this day. While writing, I focused 

on fairy tales, our familiarity with them, and their importance, all the while being aware of the 

moral teachings we communicate through fairy tales and pass on to preschool children, 

preschool teachers, and assistant educators. 

Keywords: morality, education, moral development, preschool children, preschool teachers, 

preschool assistant educators 
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1  UVOD 

Med pedagoškim usposabljanjem in tudi delom v vrtcu sem spoznala, da vsi ljudje ne 

obravnavamo in predšolskih otrok ne vključujemo na enak način v proces in dnevno rutino 

vrtca. Nekatere vzgojiteljice otrokom dajejo in dovoljujejo nekaj odgovornosti, medtem ko 

druge raje vse opravijo same, kar se mi zdi slabše, saj se otroci posledično ne morejo tako 

razvijati, kot bi se, če bi jim pustili, da sami kaj naredijo in se sami odločijo glede česa ter imajo 

s tem možnost izbire in soodločanja. Zato se bom posvetila moralnemu presojanju otrok, 

predvsem temu, kako in na kakšen način lahko vzgojiteljice predšolskih otrok v vrtcih 

spodbujajo moralno mišljenje, vedenje in moralni razvoj pri predšolskih otrocih. 

Magistrsko delo bom razdelila na teoretični in empirični del, pri čemer se bom v teoretičnem 

delu osredinila na vzgojo. Temu bo sledil pojem morale, moralnega razvoja in moralne vzgoje, 

ki je ključna v predšolskem obdobju in jo nudijo tako starši otrok kot tudi vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljice, kar bom povezala s pravljicami in s tem, kako lahko preko pravljic 

otroci spoznavajo moralnost in družbene vrednote ter pravila, saj sem ugotovila, da so 

pravljicam pomembno vlogo pripisovali že včasih – v dobi Arièsa. Sledile bodo tudi opredelitve 

različnih teorij moralnega presojanja, najbolj pa se bom posvetila Kohlbergovi teoriji 

moralnega presojanja, ki pojasnjuje, da lahko predšolski otroci pred vstopom v šolo dosežejo 

drugo stopnjo predkonvencionalne ravni. Izpostavila bom vlogo vzgojiteljic predšolskih otrok 

in njihovih pomočnic pri spodbujanju moralnega vedenja predšolskih otrok, pri čemer si lahko 

pomagamo s pravljicami. V empiričnem delu bom zasnovala anketni vprašalnik, in sicer tako, 

da bodo v njem zajeta vprašanja v povezavi s stališči, mnenji in izkušnjami vzgojiteljic in 

pomočnic vzgojiteljice predšolskih otrok, v povezavi s spodbujanjem moralnega razvoja v 

vrtcih in pravljicami z moralnimi nauki. Na podlagi pridobljenih rezultatov anketnih 

vprašalnikov bom glede na raziskovalna vprašanja, ki sem jih oblikovala, raziskala moralno 

vzgojo in presojanje v vrtcih s strani vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice. Poleg tega pa bom, 

če me bo po pridobljenih podatkih anketnega vprašalnika bolj podrobno zanimal rezultat 

kakšnega vprašanja, opravila še približno tri intervjuje z vzgojiteljicami predšolskih otrok. 
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2 VZGOJA IN MORALNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK 

2.1 VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK  

Termin vzgoja se lahko uporablja zelo široko za označevanje načinov, s katerimi drugi ljudje 

vplivajo na nas (predvsem na naš razum). Vzgoja v širšem pomenu predstavlja proces 

oblikovanja človekove osebnosti kot celote, v ožjem pomenu pa je proces, v katerem si 

posameznik pridobiva in oblikuje moralne vrednote, stališča, prepričanja, delovne navade, 

voljo, čustva, interese in motivacijo ter si zgradi odnos. Posredni vplivi vzgoje na vse ljudi se 

odražajo preko zakonov, politike in industrije (Durkheim, 2009). V preteklosti se je pojem 

vzgoja povezoval z namenom in zavestno dejavnostjo vzgojiteljice do otrok, pri čemer so 

vzgojiteljice želele izboljšati vsakega posameznika ter pri njem razvijati vrednote. Tako vzgojo 

dojemamo kot težnjo k izboljševanju vseh slabih stvari in hkrati ohranjanju vseh dobrih 

lastnosti človeka. Cilj vzgojnega delovanja je bil vedno povezan z zaželeno podobo človeka in 

posledično ustvarjanjem nekonfliktne družbe (Peček Čuk in Lesar, 2009). V Rimu in stari Grčiji 

so tako na primer želeli imeti podrejenega posameznika, medtem ko danes želimo imeti 

avtonomne osebnosti. Prav vsaka družba na našem svetu ima zgrajen sistem vzgoje in 

izobraževanja, ki se mu ne moremo upirati, zaradi navad družbe, v kateri živimo. Ideje in načini 

vzgoje tako predstavljajo produkt skupnega življenja in njegovih potreb, ki so odvisne od 

prejšnjih generacij. Družba nas torej oblikuje in ustvari idealno podobo človeka in ravno ta 

ideal je jedro vzgoje ter predstavlja socializacijo naslednjih (mlajših) generacij. Otroci svoje 

dolžnosti spoznajo preko staršev in pozneje vzgojiteljic ter učiteljev. Vzgoja tako pomeni 

delovanje odraslih (vzgojiteljic, učiteljev, staršev) na otroke, kar se dogaja ves čas, zato je 

ključnega pomena tudi neposredna vzgoja, ki jo otrokom posredujemo z lastnim vzgledom, 

dejanji in izražanjem (Durkheim, 2009). 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011) so določene temeljne vrednote vzgoje in 

izobraževanja, ki izhajajo iz dediščine, kulture in moralnih vrednot, pri čemer so pomembne 

človekove pravice in njihove dolžnosti, strpnost, solidarnost, načela pluralne demokracije in 

pravne države. Vzgoja in izobraževanje v javnih šolah in vrtcih morata biti usmerjena v 

kritičnost, pluralnost in objektivnost. Temeljni cilj vzgoje in izobraževanja je vzgojiti otroke v 

odgovorne, samostojne in razmišljujoče posameznike. V Zakonu o vrtcih (1996, 2. člen) je 

opredeljeno, da so temeljne naloge vrtcev pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, pomoč 

pri izboljšanju kakovosti življenj otrok in družine ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih 
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duševnih in telesnih sposobnosti. Poleg tega so opredeljeni tudi načela in cilji predšolske vzgoje 

v vrtcih. Nekaj pomembnih ciljev predstavlja to, da vzgojiteljice razvijajo pri otrocih 

sposobnosti sprejemanja samega sebe in drugih; da razvijajo sposobnosti dogovarjanja in 

sodelovanja ter prepoznavanja in razvijanja čustev ter njihovega izražanja in razvijanja 

samostojnosti pri skrbi zase. V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011) je opredeljeno, da 

lahko kakovostno vzgojo in izobraževanje zagotavljajo pedagoški delavci (vzgojiteljice) z 

ustrezno strokovno izobrazbo, ki so jo zmožni izpopolnjevati z različnimi strokovnimi 

izobraževanji in vseživljenjskim učenjem. Pomembni so tudi avtonomija ustanove in 

zaposlenih v njej ter ustrezni prostori in financiranje za izvajanje pedagoškega procesa. 

2.2 VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK V VRTCU 

Vrtec predstavlja pomoč staršem pri vzgoji otrok. V vrtcu se otrokom omogočajo igra ter 

različne dejavnosti in druženje z vrstniki (Donald Woods, 1969). Otroci, kot tudi odrasli, imajo 

različna občutja in odnose z drugimi, pri čemer ves čas razvijajo svoje psihično stanje in 

moralno mišljenje. Tako predšolski otroci kot tudi šolski otroci imajo določene potrebe, ki jim 

jih moramo pomagati doseči odrasli. To lahko naredimo tako, da otrokom omogočimo različne 

situacije, v katerih se lahko naučijo biti odgovorni do sebe ter za svoje napake. Prav tako otroci 

na podlagi tega spoznajo, da imajo možnost izbire, kar pa je povezano z odgovornostjo lastnih 

dejanj in prevzemanjem odgovornosti za posledice. Kurikulum in njegova izvedba naj bi tako 

zajemala tri pomembne stvari, in sicer to, kaj otrok na neki stopnji trenutno ve in pozna, kaj bi 

moral vedeti in kaj si sam želi spoznati. Otroci so del kulture, v kateri odraščajo, pri čemer 

spoznavajo in se družijo z različnimi ljudmi. Zavedati pa se moramo številnih dejavnikov in 

tega, da imata lahko dva otroka iz iste družine povsem drugačne poglede in izkušnje, na kar 

vplivajo: otrokova prosta igra in simbolna igra, moralni razvoj, psihični razvoj, otrokova 

občutja, ideje in odnosi, v katere so vpeti. Posledično moramo vzgojiteljice otrokom omogočiti 

pridobivanje izkušenj, na podlagi katerih otroci razvijajo širino in globino znanja, veščin in 

odličnosti (Bruce, 1997). 

V Kurikulumu za vrtce (1999), ki predstavlja nacionalni dokument za delo v vrtcih v Sloveniji, 

sta poleg ciljev in načel ter področij opredeljena tudi učenje in razvoj predšolskih otrok, pri 

čemer je pomembno, da se vsi, ki delamo v vzgoji in izobraževanju, zavedamo, da otrokov 

razvoj poteka po določenih zakonitostih in stopnjah. Po stopnjah tako potekajo različni psihični 

procesi, kot so: mišljenje, govor, čustva in socialna kognicija. Zavedati se moramo tudi kritičnih 

obdobij v otrokovih življenjih, ki so najbolj optimalna za razvoj določenih znanj in spretnosti. 
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Kakovostna predšolska vzgoja je nujna za predšolskega otroka in jo dosegamo na veliko 

načinov, kot so na primer: prepletanje področij dejavnosti med seboj, ustvarjanje smiselnih 

situacij in problematik z možnostjo izkustvenega učenja in reševanja problemov ter aktivnega 

učenja. Poleg tega sta pomembna pridobivanje konkretnih izkušenj in socialno angažiranje 

predšolskih otrok med dnevno rutino v vrtcu. V Priročniku h kurikulumu za vrtce z naslovom 

Otrok v vrtcu (Kroflič idr., 2001) sta poudarjena vzgoja in izobraževanje preko komuniciranja 

oziroma komunikacije, preko katere vzgojiteljice predšolskih otrok prenašajo vrednote, znanja, 

spretnosti in navade, s katerimi vplivajo na razvoj osebnosti vseh otrok, vključenih v vrtce. Zato 

je pomembno, da je vzgoja načrtovana, saj je nujna, če želimo prenesti določene vrednote na 

otroke. Poleg tega pa je pomembno, da vzgojiteljice predšolskih otrok delujejo odkrito do otrok, 

saj otroci hitro zaznajo naša pričakovanja do njih. Težava se pojavi pri prikritih pričakovanjih 

vzgojiteljic predšolskih otrok, saj so lahko ta pričakovanja manipulativno naravnana, s čimer 

se kaže tudi prikriti kurikulum. Dobro je, da v vzgoji ne uporabljamo zgolj učnociljnega 

načrtovanja, temveč tudi procesno-razvojnega ter upoštevamo razvojne potrebe otrok in njihove 

pravice. Odgovornost vzgojiteljice do predšolskih otrok se kaže z njeno strokovnostjo, 

vedenjem in upoštevanjem otrokovih pravic ter pravic njihovih staršev, načrtovanjem 

pedagoškega procesa, kakovostne komunikacije in uporabe različnih metod dela in z izbiro 

vsebin. Ne nazadnje pa je ključno tudi biti kritičen in sposoben evalvirati pedagoško delo. Na 

otrokov razvoj tako vpliva veliko dejavnikov, kot so vpliv dednosti in vpliv okolja, v katerem 

otrok biva, ter tudi vpliv kulture, ki je je otrok deležen, saj ima kulturni pogled velik vpliv na 

dojemanje otrokovega razvoja kot tudi njegovega učenja. Za pozitiven otrokov razvoj je ključno 

tudi socialno okolje, vedno pa moramo upoštevati individualnost vsakega otroka posebej ter 

kritična obdobja, v katerih se otrok lahko hitreje razvija in uči določenih spretnosti, sposobnosti 

in znanj (Kroflič idr., 2001).  

Vloga vzgojiteljic v vzgoji je pomembna pri pravičnosti, ki jo lahko enačimo z zagotavljanjem 

enakih možnosti vsem otrokom, ki so vključeni v pedagoški proces. Težava se pojavi le pri 

socialni neenakostih, zaradi katerih država sprejme ukrepe, kot so na primer: individualizacija, 

možnost inkluzije (za otroke s posebnimi potrebami) ter izvajanje politike pozitivne 

diskriminacije in omogočanje brezplačnega izobraževanja vsem vključenim v pedagoški proces 

v enaki meri (ne glede na njihov socialno ekonomski status, vero). Poleg tega mora biti vzgoja, 

k so je deležni otroci, mladostniki in ne nazadnje odrasli, kakovostna, kar dosežemo z 

upoštevanjem otrokovih osnovnih potreb, kamor štejemo potrebo po spoštovanju, po sprejetju, 

po varnosti in po samoaktualizaciji; kar je mogoče v primeru, da upoštevamo zgodovinsko 
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ozadje države, predvsem kulturo države in tudi politično ozadje. Ključni pojem v vzgoji in 

izobraževanju predstavljajo tudi kompetence, ki imajo dva pomena. Lahko jih razumemo kot 

znanje in veščine posameznika ali kot zmožnost posameznika delovati v skladu z vnaprej 

postavljenimi standardi. Pojmovanja kompetenc so različna ter poleg uporabe znanja in veščin 

predstavljajo tudi uporabo prepričanj, ustvarjalnosti, vrednot, prilagajanja in sposobnosti 

reševanja problemov v različnih situacijah. Nujno pa je vedno tudi reflektirati svoja dejanja in 

biti kritičen sam do sebe.  

2.3 MORALNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK  

Morala je skupek prepričanj z vidika družbenih stališč in v moralnem smislu zajema vrednote 

(Marentič Požarnik, 2014). V ožjem pomenu moralo povezujemo s človekovim vedenjem in 

njegovimi navadami, medtem ko jo v širšem pomenu povezujemo s širokim skupkom vrednot. 

Pri moralnih vrednotah naj bi vsak posameznik določal odnos do sebe in drugih ter nežive in 

ne nazadnje žive narave (Žorž, 2012). Morala zajema kulturo in vrednote, kar sestavljajo načela 

in pravila družbenega življenja, ter kriterije za vrednotenje dejanj ljudi. Otrok se uči moralnih 

pravil s pridobivanje izkušenj o tem, kaj je prav in kaj ne, pri čemer naj bi imele velik vpliv tudi 

vzgojne tehnike, ki naj bi jih uporabljali starši in vzgojiteljice v vrtcih, nekaj vedenjskih vzorcev 

pa na otroke prenese tudi družba (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Pri otrocih je 

pomembno, da s pomembnimi odraslimi – vzgojiteljicami navežejo močno čustveno vez ter se 

z njimi identificirajo. Otroci posnemajo odrasle, da bi si pridobili njihovo naklonjenost. Za 

razvijanje moralnosti mora otrok razumeti moralna načela in posledično delovati v skladu z 

njimi. 

Moralna vzgoja, izpeljana iz klasične normativne etike, je delovala na discipliniranju otrok, ki 

so se morali podrejati pravilom in zahtevam (kot je na primer to, da ne smemo krasti). V 

postmoderni teoriji pa je moralna vzgoja že opredeljena kot sposobnost iskanja ustreznih rešitev 

in ravnanja v skladu z njimi. Otroke moramo pripravljati na življenje in spreminjanje stališč. 

Obdobje od vrtca do prehoda v osnovno šolo je po Kohlbergu ključno pri razvoju razmišljanja 

in moralnega presojanja, saj predšolski otroci preidejo iz predkonvencionalne ravni v 

konvencionalno raven moralnega presojanja. Otrok od začetka ravna egocentrično, saj želi 

ustreči odraslim zato, da dobi od njih nagrado (predkonvencionalno obdobje) in se šele v 

konvencionalnem obdobju nauči upoštevati socialna pravila, če otroka prepričamo, da mu to 

koristi. S primerno moralno vzgojo lahko tako vzgojitelji kot tudi drugi odrasli spodbujamo 
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moralno presojanje otrok in pripeljemo predšolske otroke do konvencionalne ravni (Kroflič, 

1997).  

Po Krofliču (prav tam) poznamo različne modele moralne vzgoje, in sicer: kulturno-

transmisijski model moralne vzgoje, permisivni model prijazne moralne vzgoje in procesno-

razvojni model moralne vzgoje. Kulturno-transmisijski model moralne vzgoje je bil značilen v 

obdobju reforme (20. stol.), katerega namen je bil na otroka prenesti kulturo, ki se odraža preko 

moralnih pravil. Pravila moralnega vedenja se otroku predstavijo kot obstoječa, kot norme, ki 

jih ni možno spreminjati. Moralna vzgoja preko tega modela se kaže preko vzgojiteljic v tem, 

da pričakujejo od otrok, da bodo pridni in ubogljivi ter jih bodo poslušali in delovali v skladu z 

njihovimi pravili, zaradi česar sta v ospredju disciplina in priprava otrok na šolo, posledično pa 

je pogosta manipulacija. Vrednote so otrokom predstavljene kot resnice večnosti, ki jih ni moč 

spreminjati. Permisivni model prijazne moralne vzgoje v ospredje postavlja otrokove potrebe 

in izhajanje iz njih. Vzgojiteljice moramo spoštovati vsakega otroka posebej, počasi pa pridejo 

tudi do spoznanja, da nasilje ne privede do vzgojne učinkovitosti, kakršno bi si želeli. Se je pa 

permisivni model prijazne moralne vzgoje izkazal za preveč popustljivega. Sledi še procesno-

razvojni model moralne vzgoje, ki je nekako med represivno in permisivno vzgojo, s čimer 

dosežemo vzgojne zahteve kot tudi nudenje ljubezni. V tem modelu so potrebni obojesmerna 

komunikacija med vzgojiteljicami in otroki, načrtovanje vzgojnega procesa tudi skupaj s starši 

in otroki, vzpostavitev avtoritete, ki otroku nudi sprejetost in varnost ter mu omogoča postopno 

osamosvajanje. Da lahko delujemo v skladu s procesno-razvojnim modelom vzgoje, moramo 

vzgojiteljice poznati teorijo o otrokovih razvojnih potrebah (kamor sodita teorija objektnih 

odnosov, pri čemer so pomembni starši, sorodniki ter vzgojiteljice, in Kohlbergov model 

moralne vzgoje). Pomembni sta tudi teorija avtoritete, saj vzgojiteljice brez avtoritete ne morejo 

dosegati vzgojnih ciljev in kulikularna teorija, pri čemer je pomembno, da znajo vzgojiteljice 

načrtovati, izvajati in evalvirati svoje delo (Kroflič, 1997). Moralna vzgoja v ožjem pomenu 

besede torej predstavlja zavestno, načrtovano in namerno dejavnost (Sruk, 1986). Moralno 

vedenje se tako odraža preko tega, kar moramo storiti v določenih situacijah. Da lahko 

razumemo moralo in moralno vzgajamo, moramo vedeti, kaj vse je moralno ter se ravnati v 

skladu z moralnimi normami. Moralno vzgajati pomeni razvijati razumevanje pri 

posameznikih, človekov moralni jaz pa je tako rezultat moralne vzgoje in vpliva okolice 

(Barrow, 2007). Moralne vzorce in moralno vzgojo si otrok pridobiva že v družinskem okolju, 

ko opazuje svoje bližnje, kako se vedejo in odzivajo na različne situacije, v katerih so vpletena 

tudi različna čustva in reakcije posameznikov, kar otroci posnemajo (Pintar, 2005). 
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2.4 MORALNO OBLIKOVANJE OTROK V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

Moralno oblikovanje otrok v predšolskem obdobju je pomemben del osebnega razvoja, pri 

čemer se otroci navajajo na odnose z drugimi in sodelovanje z drugimi, s čimer si pridobivajo 

socialne izkušnje, razvijajo čustva in si oblikujejo značaj ter začenjajo moralno vrednotiti stvari 

okoli sebe v okolju. Primarna socializacija otrok je tako moralno oblikovanje, s čimer se 

oblikuje tudi posameznikova osebnost. Socialno učenje omogoča sodelovanje in vključevanje 

v manjše in večje skupine, na podlagi česar se otrok uči. Otrok v prvih letih ni niti moralen niti 

amoralen, stiki z ljudmi pa mu prinašajo zadovoljstvo. Otrok si v prvih letih življenja s strani 

družbe pridobiva etične vrednote in različne oblike vedenja, ki naj bi bile v skladu z načeli 

družbenega sistema in kulture. Otrokov moralni razvoj v predšolskem obdobju poteka doma 

znotraj družine, v ožji okolici (pri sorodnikih, prijateljih in vzgojno varstvenih organizacijah) 

ter v širšem okolju. Med tretjim in šestim letom starosti, v drugi starostni skupini, se pri otroku 

razvijejo osnove moralnega vedenja in stališč, s tem da si predšolski otrok prve moralne 

izkušnje pridobi znotraj družine. Če moralni temelji niso dobro postavljeni v predšolskem 

obdobju, kjer imajo pomembno vlogo vzgojiteljice predšolskih otrok, se moralna zavest in 

socialni odnosi ne oblikujejo v skladu z normami in pravili države. Z leti otrok prevzema 

različne moralne odgovornosti in delovne dolžnosti, ki jih je sčasoma sposoben samostojno 

opraviti (Bergant idr., 1982). 

Ko predšolski otrok sprejme in ponotranji moralne norme, govorimo o internalizaciji, ki je že 

bolj značilna za šolske otroke, a se lahko pojavi tudi že v predšolskem obdobju. Samo vsebino 

moralne vzgoje lahko razdelimo v dve skupini. Prva skupina zajema oblikovanje odnosov v 

predšolski skupini, druga pa zajema oblikovanje temeljev značaja. Pri oblikovanju odnosov v 

predšolski skupini je ključno skupno bivanje vrstnikov, ki se med seboj povezujejo na več 

načinov, na primer z igro. Otrok si na podlagi skupine, v katero je vključen, pridobiva izkušnje 

o sodelovanju z drugimi otroki (vrstniki), razvija se otrokov telesni razvoj, pri igri se otrok 

začne povezovati z drugimi otroki (saj potrebuje soigralce), ob zgledu drugih otrok pa otrokom 

privzgajamo na primer: delovne navade, samostojnost in vztrajnost. Otroci do tretjega leta 

starosti se navežejo na odrasle, ki zadovoljujejo njihove potrebe in želje. Socialnost je pogojena 

s posnemanjem. Otroci od tretjega do petega leta starosti pa začnejo bolj sodelovati s svojimi 

vrstniki in se z njimi povezovati. Otroci po petem letu starosti že napredujejo v primarni 

socializaciji, s čimer se veča njihova moralna zavest na podlagi predhodnih izkušenj. Otrok v 

šestem in sedmem letu starosti je že bolj obziren in dlje vztraja pri igri z drugimi otroki. 

Socialno sprejetost otrok v oddelku lahko preverimo s sociometrijskim testom. Pri nastajanju 
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in oblikovanju skupine se pojavljajo številne težave, ki lahko izvirajo iz otrok (egocentrizem, 

otroci z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, agresivni otroci, otroci tuje narodnosti, 

razvajeni otroci, zapuščeni in prepirljivi otroci); težave, ki izvirajo iz vzgojiteljic predšolskih 

otrok (nedemokratičnost, neskladnost vzgojiteljic z otroki zaradi značaja in temperamenta) ter 

težave zaradi objektivnih materialnih pogojev, kot so: slabi prostorski pogoji, prevelike skupine 

in pomanjkanje igrač ter vzgojnih sredstev (Bergant idr., 1982). 

Pri vzgoji z dvojno moralo razlikujemo dve skupini, in sicer prva, ki je precej znana in 

prepoznana pri drugih, je ta, kjer starši svoje otroke lepo vzgajajo v skladu z vrednotami, a sami 

teh vrednot ne upoštevajo in ne delujejo po njih, vemo pa, da je pri vzgoji pomemben in ključen 

zgled, ki ga odrasli prenesemo na svoje otroke. Veliko možnosti je torej, da takšni otroci 

poznajo vrednote in jih pozneje prenašajo na svoje otroke, a ne živijo v skladu z vrednotami. 

Pri drugi skupini staršev pa imamo tiste, ki otroke vzgajajo s popuščanjem, v skladu s 

permisivnostjo (tudi z razvajanjem); pri čemer starši otrokom predajo in jih naučijo vrednot, a 

tudi ti otroci pogosto ne delujejo po vrednotah, jih pa cenijo ter spoštujejo. Med tem pa je toga 

vzgoja takšna, pri kateri se starši pogosto sklicujejo na vero in Sveto pismo, otroci prevzamejo 

vrednote zaradi strahu, zaradi česar jih lahko, ko so enkrat svobodni, odvržejo. Vzgoja za 

vrednote se začne z rojstvom ter se konča s smrtjo, pri čemer imajo starši pomembno vlogo do 

otrokove odraslosti oziroma osamosvojitve. Od osamosvojitve naprej pa se posameznik odloča 

sam pod vplivom okolja (tudi staršev). V družini tako otrok dobi tako imenovane družinske 

vrednote, a moramo vedeti, da vse družine svojim otrokom ne dajejo zgleda preko vrednot. 

Majhni otroci tako ne vidijo napak svojih staršev. Tako na primer otrok, ki živi v nasilni družini, 

začne prevzemati nasilje kot zgled, po katerem se začne ravnati tudi sam in ga sprejme kot 

normalen odnos. Sam proces vzgoje za vrednote se začne s tem, ko se postavijo meje in pravila. 

Že majhen otrok se srečuje s tem, kaj je dobro in kaj ni ter kaj na primer pomeni delati škodo 

ter kaj predstavlja resnico in kaj laž. Je pa tako, da otrok vse to sprejema konkretno, saj je 

abstraktnega mišljenja zmožen šele okrog 10. leta. Sam proces ponotranjanja vrednot tako tudi 

predstavlja vseživljenjski proces, ki se konča s smrtjo (Žorž, 2012). 

Že majhni otroci prevzemajo vedenjske vzorce odraslih oseb, kar počnejo starši otrok, 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v vrtcih, televizija, reklame na televiziji in moderne – 

popolne igrače. Zato je pomembno, da otrokom omogočimo dovolj proste in spontane igre, 

preko katere se razvija njihova domišljija, ter jih seznanjamo s književnostjo, ki pripomore k 

moralnemu razvoju otrok (Jamnik in Kordigel, 1999). 
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2.5 TEORIJE MORALNEGA RAZSOJANJA 

2.5.1 Psihološka teorija moralnega razvoja po Freudu 

Moralnost naj bi se po Freudu oblikovala v treh stopnjah, in sicer: idu, egu in superegu. Id 

zajema prvo stopnjo v otrokovem razvoju, v kateri skuša otrok uveljaviti svoje biološke in 

prirojene potrebe. Superego zajema objektivne vrednote, pri čemer se otrok identificira s 

svojimi starši ter sprejme njihova pravila in prepovedi. Ego pa naj bi predstavljal vmesni člen 

med idom in superegom. V Freudovem modelu imajo odnosi, ki jih otrok ponotranji na podlagi 

najbližjih oseb, najpomembnejšo vlogo v moralnem razvoju (Marentič Požarnik, 2014).  

Freud je tako razvoj posameznikove moralnosti povezoval z razvojem komponente osebnosti, 

in sicer socialno-moralne, kar je poimenoval superego. A sta za razvoj ključna tudi id, ki 

predstavlja najbolj primitivno komponento, ki je sestavljena iz bioloških potreb, nagona in 

prirojenih potreb. Id tako teži k zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb. K razvoju ega pa 

že v fazi ida pripomore to, da otrok spoznava realnost in uspe zadržati zadovoljitve. Razvoj ega 

se razvija pod vplivom ida in zunanjega sveta v obdobju drugega in tretjega leta starosti otroka. 

Ta razvoj lahko povežemo tudi s toaletnim treningom v obdobju drugega in tretjega leta otroka. 

Ego tako predstavlja neko vez z zunanjim (realnim) svetom in posameznikovimi osebnimi 

lastnostmi. V prvih letih otrok še ne ve, kaj je prav in kaj je narobe, zato ob kršitvi nekega 

pravila ali dogovora še ne občuti samodejno krivde. Starši predstavljajo v otrokovem življenju 

prve socializatorje, ki podkrepijo pravilno vedenje otrok z nagradami, napačno vedenje pa s 

kaznimi, zaradi česar posameznik začne ponotranjati družbena pravila. Sčasoma se pri otroku 

iz ega razvije superego, ki predstavlja socialno-moralno komponento osebnosti, ki je 

sestavljena iz vesti in ega-ideala. Socialno-moralna komponenta osebnosti zajema moralno 

delovanje in standarde, po katerih naj bi posamezniki delovali v družbi. Vest pri superegu 

povezujemo z vsemi slabimi stvarmi, kar odrasli preko pravil predajo otrokom. Ego-ideal pa 

predstavlja pozitivne občutke pri posamezniku, ko ve, da je deloval v skladu z moralnimi 

pravili. Ego-ideal tudi starši otrok in odrasli pojmujejo za dobro v skladu z moralnostjo. Z 

razvojem superega se tako nadomesti zunanja kontrola s strani odraslih z notranjo kontrolo 

posameznika. Vedenje posameznika je nato odvisno od tega, kako posameznik na podlagi ega 

usklajuje lasten id (takojšnjo zadovoljitev potreb), potrebe okolja in superega (ter s tem 

delovanja v skladu z moralnimi pravili in normami). Freud se je pri svojih raziskavah 

osredotočil na odrasle posameznike, ki so imeli različne nevrotične motnje, na podlagi česar je 

ugotovil, da vse, kar se zgodi v zgodnjem otroštvu, vpliva na poznejši razvoj posameznika. Po 
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Freudu imajo tako starši največjo moč in vlogo pri kakovosti razvijanja moralnosti pri otroku 

do petega, največ šestega leta starosti otroka, ko se razvije njegova temeljna osebnost (Pšunder, 

2004). 

2.5.2 Moralno ravnanje po Skinnerju 

Skinner je izhajal iz vidika moralnega ravnanja iz teorije podkrepitve (behaviorističen pristop), 

pri kateri je izhajal iz bioloških potreb otroka, ki jih predstavljajo: lakota, žeja in aktivnost. 

Otroke se nato nagrajuje s hrano in pohvalami, medtem ko kazen poveže z odtegnitvijo 

pozitivne podkrepitve. Na otroka torej vplivamo s pozitivno podkrepitvijo in odtegnitvijo 

pozitivne podkrepitve. Poznejši behavioristi pa so poudarjali bolj aktivno vlogo posameznikov 

o odločitvah o samem sebi. Skinner je eksperimentiral tudi z živalmi, zaradi česar se je 

izpopolnjevala živalska dresura; prav tako je bil pomemben predstavnik behaviorizma – bil je 

radikalni behaviorist, pri čemer je trdil, da lahko na vedenje vplivamo z neko podkrepitvijo, na 

začetku je otroke nagrajeval s sladkarijami, pozneje pa s povratno informacijo o pravilnosti 

vedenja oziroma odgovora, na podlagi česar se je razvilo programirano učenje (Marentič 

Požarnik, 2014) 

Skinner je tako s svoji eksperimenti vplival na nastanek in razvoj programiranega učenja in 

tako imenovanih učnih strojev, ki so jih danes v neki meri nasledili računalniki. Skinner je želel, 

da se vzgaja preko operativnega pogojevanja, na podlagi česar lahko učiteljice in vzgojiteljice 

učijo bolj kakovostno, saj upoštevajo otrokov tempo. Skinner je tudi opisal idealno vzgojo vse 

do dvajsetega leta starosti, pri čemer so bili otroci takrat v prvem letu v tako imenovanih zaprtih 

posteljah (baby boxih) in so imeli oblečeno zgolj pleničko. Starši so k otrokom lahko hodili 

vsak dan in se igrali z njim, drugače pa je za otroke poskrbelo osebje v jaslih. Od prvega do 

drugega leta so šli otroci v igralnico (višje jasli), pri čemer Skinner predlaga moško in žensko 

osebje, da bi se otroci izognili freudovskim težavam. Od tretjega do šestega leta starosti so 

začeli otroci nositi obleko in spati v spalnici, v kateri so bili hkrati trije do štirje otroci (Batistič 

Zorec, 2014).  

2.5.3 Teorija socialnega učenja po Banduri 

Predstavniki teorij socialnega učenja so se z behavioristi strinjali o tem, da na vedenje vplivajo 

izkušnje, o tem, za katera vedenja dobimo kazen in za katera nagrado. Bandura je menil, da se 

vedenja ne učimo samo na podlagi opazovanja in sprejemanja lastnih napak, kar so zagovarjali 
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behavioristi, ampak tudi z opazovanjem posledic dejanj glede na vedenje pri drugih, pri čemer 

naj bi posamezniki ob opazovanju vedenj, ki so bila nagrajena, ta pogosteje ponavljali kot 

vedenja, ki so bila kaznovana (Pšunder, 2004). 

Bandura je poudarjal pomen socialnega učenja oziroma učenja z opazovanjem, saj je trdil, da 

se otrok lahko marsikaj nauči samo z opazovanjem, ko opazuje druge v določenih situacijah. 

Učenje z opazovanjem naj bi imelo dolgotrajne posledice za posameznike. Bandura je na 

podlagi svojih raziskav odkril, da se otroci, ki na televiziji gledajo agresivne prizore, tudi 

pozneje na igrišču vedejo bolj agresivno, pri čemer je tudi učenje agresivnega vedenja na 

podlagi posnemanja razširjeno. Pri učenju z opazovanjem so pomembne: značilnosti modela 

(kot sta avtoriteta in ugled), osebnostne lastnosti opazovalca (več posnemajo nesamozavestni 

ljudje) in značilnosti situacije (stresne situacije imajo večjo težnjo k posnemanju). Kot 

posledico učenja s posnemanjem pa moramo omeniti predvidevanje v povezavi z določenim 

vedenjem in s tem, kaj bo sledilo (Marentič Požarnik, 2014). 

Tako naj bi otroci po Banduri pridobivali vrednote, lastna stališča in vzorce socialnih oblik 

vedenja na dva možna načina, pri čemer je prvi neposredno učenje (ali instrumentalno 

pogojevanje, pri čemer so za vedenje v ospredju nagrade in kazni) in drugi način predstavlja 

učenje z opazovanjem (po modelu, s posnemanjem), ki naj bi potekalo hitreje in bolj učinkovito. 

Na to, ali otroci posnemajo vedenje, pa ima velik vpliv lastnost modela, kot so toplina, 

prijateljski in podporni odnos, medtem ko hladnost in odklonilnost preprečujeta posnemanje 

otrok modelov. Učenje z opazovanjem naj bi tako potekalo preko prve faze pozornosti (ki si jo 

mora pridobiti model od otrok), druge faze zapomnitve (pri čemer so pomembni kognitivni 

procesi in to, da si otrok zapomni, kar je videl ali slišal), tretje faze reprodukcije (pri čemer 

otrok videna in slišana dejanja pretvori v lastna dejanja) in zadnje faze motivacije, ki je nujna 

pri posameznikih, da uporabijo vedenje, ki so se ga naučili preko opazovanja modela. Bandura 

je dejavnike razvoja in učenja razdelil na tri skupine. V prvo skupino je vključil zunanje, širše 

okolje. V drugo skupino je vključil vedenje, ki nastane na podlagi posnemanja. V tretjo skupino 

pa je vključil značilnosti osebe (kot so biološka osnova, motivacija, znanje, pričakovanja, 

inteligenca in samokontrola). Tretja skupina je Banduro ločevala od strogih behavioristov, s 

čimer se je približal kognitivnim teorijam. Svojo teorijo socialnega učenja je preimenoval v 

socialno kognitivno teorijo (Pšunder, 2004). 
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2.5.4 Rawlsov pristop skozi etiko pravičnosti 

Rawls je opredelil sodobna razmišljanja o pravičnosti v svoji knjigi Teorija pravičnosti (1999) 

in pravi, da pravičnost razumemo, ko razumemo temeljne človekove dolžnosti in pravice, pri 

čemer moramo pravičnost dojemati kot vrlino družbenih institucij. Po mnenju Rawlsa so v 

najslabšem položaju tisti z nizkim socialno ekonomskim statusom, manj naravno nadarjeni in 

tisti, ki enostavno nimajo sreče v življenju. Pravičnosti tako Rawls ne opredeljuje kot vrednoto, 

ampak kot kriterij družbenega delovanja. Na podlagi njegove teorije pravičnosti lahko 

govorimo o načelu enakih možnosti in načelu diference. Z enakostjo možnosti naj bi dosegli za 

vse posamezne družbene in izobrazbene položaje, a je to razumljeno zgolj formalno. V šolah in 

vrtcih pa govori o tem, da je treba vse otroke obravnavati enako. Za poštene enake možnosti 

morajo biti stvari ne le dosegljive vsem, ampak morajo biti vsem zagotovljene tudi možnosti, 

da nekaj dosežejo. Načelo diference pa je dobro pri tem, da otrokom individualno prilagodimo 

oblike in načine dela tako, da lahko lažje sledijo v vzgoji in izobraževanju (Peček Čuk in Lesar, 

2009).  

Etika skrbi vključuje skrb za druge, odgovornost do drugih in sebe, razvijanje odnosov; v vzgoji 

in izobraževanju pa to predstavlja vrtec oziroma šola kot institucija, ki vzgaja otroke v slogu 

skrbi za sočloveka. Otroci so tako obravnavani kot objekt, saj drugi skrbijo zanje ter tudi kot 

subjekt, saj oni skrbijo za druge. Dejavnosti, s katerimi otroci skrbijo za druge, vplivajo na 

razvoj empatije. Poznamo kar nekaj razlik med etiko skrbi in etiko pravičnosti. Etika 

pravičnosti izhaja iz temeljne vrline, etika skrbi pa iz primarne dobrine ljudi. Moralnost, ki jo 

prepoznamo v etiki pravičnosti, se nanaša na pravičnost iz pravic ljudi, medtem ko etika skrbi 

izpostavlja odnose in odgovornost. Cilja etike skrbi sta razvijanje moralnosti in iskanje odzivov 

na določene dogodke in vedenja. Etika pravičnosti pa izhaja iz načel, pri čemer imamo moralno 

dilemo glede uresničevanja pravic vseh posameznikov, ne da bi s tem ogrožali pravice drugih 

(Peček Čuk in Lesar, 2009). 

2.5.5 Humanistična teorija po Maslowu 

Humanisti so bili prepričani, da posamezniki ne želijo zadovoljevati zgolj svojih bioloških 

potreb, ampak razvijejo tudi svoje notranje zmožnosti, pri čemer je pomembno, da okolje 

sprejme in spodbuja posameznikovo notranjo naravo. Maslowa so humanisti označili za očeta 

humanistične psihologije. Zanimalo ga je, kako se lahko ljudje razvijamo, pri čemer je menil, 

da imamo ljudje motivacijo v smeri uresničevanja lastnih sposobnosti, interesov in talentov. 
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Maslow je svojo teorijo motivacije povezal s temeljnimi človekovimi potrebami, in sicer 

fiziološkimi potrebami (kamor sodijo lakota, žeja, spanje in dom), potrebami po varnosti (kar 

vključuje zaščito pred čustvenim in telesnim nasiljem), potrebami po sprejetosti in ljubezni (v 

družini in drugih oblikah skupin), potrebo po spoštovanju (glede na moč in dosežke ter občutka 

pomembnosti, prepoznavnosti in spoštovanja) in potrebo po samouresničevanju (ki je najvišje 

v hierarhiji, nanaša pa se na uresničevanje možnosti vseh posameznikov). Prve štiri skupine 

potreb, torej fiziološke potrebe, potrebe po varnosti, potrebe po sprejetosti in ljubezni ter 

potrebe po spoštovanju, predstavljajo potrebe pomanjkanja in težijo k ravnovesju. Ko so te 

potrebe vzpostavljene, se zmanjšajo ali izginejo. Peta skupina temeljnih človeških potreb – 

potreba po samouresničevanju vključuje potrebo po tem, da posameznik raste in s tem razvija 

lastne zmožnosti. Maslow je na podlagi empiričnega preučevanja Lincolna, Einsteina, E. 

Roosevelt in drugih prišel do spoznanja, da se vrednote, kot so pravičnost, popolnost, 

dovršenost, bogastvo, dobrota, lepota, resnica, poštenost, edinstvenost, realnost in 

razposajenost, konsistentno pojavljajo v življenju ljudi z boljšo samouresničitvijo kot pri 

povprečnih ljudeh. Maslow je menil, da so v otrokovem razvoju pomembni notranji potenciali 

in okolje, pri čemer se notranji potenciali lahko razvijejo le v okolju, ki je spodbudno (Pšunder, 

2004).  

2.5.6 Piagetova teorija moralnega razvoja 

Piaget razlaga moralni razvoj, in sicer moralno presojanje od absolutne do relativne moralne 

perspektive. Absolutna moralna perspektiva zajema heteronomno stopnjo, za katero je značilno 

obdobje moralnega realizma (v zgodnjem otroštvu). Otrok se na tej stopnji podreja svojim 

avtoritetam in sledi zahtevam odraslih, da se izogne kaznim. Otrokom tako zahteve, dane od 

zunaj, predstavljajo nekaj stalnega. Prav tako na tej stopnji otroci pripisujejo večji negativni 

pomen glede na velikost posledice nekega dejanja in ne dejansko škodo. Piaget je oblikoval 

naloge za otroke, pri čemer so morali otroci presojati, kdo je ravnal slabše. Ugotovil je, da že 

otroci od tretjega leta naprej v določenih situacijah prepoznajo ravnanje ljudi in njihove namere. 

Okrog četrtega leta starosti pa otrok že loči laž od resnice. Do druge avtonomne stopnje 

moralnosti pa pride konec zgodnjega otroštva, za katero je značilno, da je spremenljiva in 

vsebuje dogovore. Na podlagi moralnih pravil varujemo pravice in koristi vseh posameznikov. 

Razumevanje recipročnosti (pravičnosti) otroke vodi k spoznavanju moralnosti (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2004). Poleg iger s frnikolami je Piaget otrokom pripovedoval zgodbe, na 

podlagi katerih je pridobil otrokova mnenja o pravilih, prekrških, laganju in krajah. Glede na 
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nastalo škodo so otroci presojali, kdo je bil po njihovem mnenju v zgodbi bolj »poreden«, kar 

so mu pojasnili (Pšunder, 2004) 

Ločil je štiri faze moralnega razsojanja, in sicer:  

1. amoralno stopnjo (ko otrok še ni zmožen oceniti dejanj na podlagi lastnih moralnih 

stališč),  

2. egocentrično moralnost (pri kateri otrok deluje v skladu z lastnimi potrebami in še ni 

zmožen empatije), 

3. sociocentrično ali heteronomno moralnost (pri čemer se posameznik odloča glede na 

interese drugih, avtoritete) ter  

4. avtonomno moralnost (pri čemer sklepa medsebojne dogovore in je posameznik 

sposoben samostojnega moralnega presojanja) (Piaget, 1977; Pšunder, 2004).  

V zgodnjem otroštvu tako otroci niso zmožni sklepati kompromisov in delovati moralno, saj so 

osredinjeni nase, nekje med drugim in petim letom starosti se pojavi egocentrična naravnanost 

otrok, od približno sedmega do osmega leta starosti otrok pa se pojavijo pristnejše začetne 

oblike sodelovanja, medtem ko se med enajstim in dvanajstim letom starosti otroci lahko igrajo 

na podlagi pravil, ki jih razumejo (Piaget, 1977). Z vidika pojmovanja pravil je otrok v zgodnji 

dobi na moralnem realizmu, okrog sedmega leta starosti že začne razumeti tudi druge, okrog 

dvanajstega leta starosti pa naj bi prišlo do moralnega relativizma, pri čemer so se otroci 

sposobni dogovarjati in usklajevati (Marentič Požarnik, 2014).  

2.5.7 Kohlbergova teorija moralnega razsojanja 

Kohlberg je nadaljeval, poglobil in razširil teorijo razvoja moralne presoje Piageta (Marentič 

Požarnik, 2014). Razmišljal je o tem, da ni nujno, da vsem posameznikom pomeni moralnost 

enako, zaradi česar se je začel zanašati na bolj univerzalna načela in ne zgolj vrednote. Kohlberg 

je tako začel raziskovati, pri tem pa se je opiral na Kanta (in njegovo etiko), Platona (v povezavi 

z idejami o pravičnosti kot končnem cilju moralnega razvoja), Deweya (predvsem 

pomembnosti izobraževanja pri vplivanju na moralnost) in na Piageta (Kroflič, 1997; Pšunder, 

2004). Prepričan je bil, da se otrokova morala in presojanje oblikujeta po določenih stopnjah, 

ki so odvisne od posameznikove dojemljivosti za sprejemanje pravil. »Pri tem je treba poudariti, 

da Kohlberg tudi otrokovega začetnega individualističnega dojemanja okolice ne razume kot 
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pokvarjenost oziroma nemoralo, temveč kot eno od implicitnih moralnih strategij, po kateri je 

dobro tisto, kar v največji meri ustreza mojim trenutnim potrebam.« (Kroflič, 1997, str. 45). 

Kohlberg loči tri ravni moralnega razsojanja:  

1. predkonvencionalno raven moralnega razsojanja, 

2. konvencionalno raven moralnega razsojanja, 

3. postkonvencionalno raven moralnega razsojanja. 

Vsako od treh ravni Kohlberg razdeli na dve stopnji (Kroflič, 1997). Predkonvencionalna raven 

moralnega razsojanja se deli na prvo in drugo stopnjo, na katerih so običajno predšolski otroci 

in vse tja do devetega leta starosti. Otrok se odziva na kulturna pravila in oznake o dobrih ali 

slabih stvareh zgolj zaradi fizičnih posledic, kot sta kazen in nagrada, oz. tudi zaradi fizično 

močne osebe (oz. avtoritete osebe), ki postavlja pravila in zahteve (Legvart, 2013). Otroci 

delujejo v skladu s pravili, da se izognejo kazni in ustrežejo svoji avtoriteti (Gartner in Musil, 

2011). Prvo stopnjo Kohlberg poimenuje tudi heteronomna morala, saj otroku v tem starostnem 

obdobju ni mar za mnenje drugih ljudi. Otroci so na tej stopnji usmerjeni v poslušnost, da se 

izognejo kazni. Če stori kar koli v skladu z našimi zahtevami, to stori zato, da si pridobi našo 

naklonjenost (Kroflič, 1997). Za drugo stopnjo je še vedno značilno individualno stališče, kot 

za prvo, čeprav se otrok zaveda tega, da ima vsak posameznik svoje potrebe. »Kljub temu, da 

še vedno deluje v smislu zadovoljevanja lastnih interesov in potreb, že dopušča, da to počno 

tudi drugi, zato je zanj prav in pošteno tisto, kar velja za enakovredno menjavo, kupčijo ali 

pogodbo.« (Kroflič, 1997, str. 46). Pri prvi stopnji so otroci usmerjeni k uboganju, da se 

izognejo kazni; pri drugi stopnji pa gre za instrumentalno-relativistično usmerjenost (Marentič 

Požarnik, 2014). 

Konvencionalna raven moralnega razsojanja se deli na tretjo in četrto stopnjo. V ospredju so 

družina, skupina in narod, do katerih je posameznik lojalen in brani njihove vrednote kot svoje 

(Legvart, 2013). Tretja stopnja je stopnja vzajemnih medosebnih pričakovanj, odnosov in 

prilagajanja. Pojavi se usmerjenost k medsebojnemu ujemanju. Pravilnost ravnanja pa naj bi 

bila odvisna od tega, ali drugi to dejanje obravnavajo ali ne. Zadostiti bi bilo treba 

pričakovanjem tistih, s katerimi živimo (heteronomno stališče). Pomembne so vrednote: 

zaupanje, lojalnost in hvaležnost. V tej stopnji posameznik želi, da bi bil v tujih očeh videti 

dobra oseba. Posameznik se na tej stopni ravna po reku »nikoli ne stori ničesar, kar bi ne želel, 

da drugi stori tebi.« (Kroflič, 1997, str. 47). Četrta stopnja pa pomeni utrditev in ponotranjenje 
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konvencionalne morale z upoštevanjem družbenega sistema in vzpostavitvijo moralne zavesti. 

V ospredje prideta socialni red in upoštevanje predpisov, ki jih otrok sprejema kot zunanje, 

avtoritarne smernice, ki veljajo za vse enako. Ve, da je treba zakone spoštovati, razen takrat, ko 

so v očitnem nasprotju z drugimi sprejetimi družbenimi dolžnostmi. Na tej točki se vzpostavi 

nadjaz, ki je ponotranjena avtoriteta, ki otroku narekuje, da mora spoštovati družbena pravila 

in vestno opravljati svojo dolžnost. Otrok tako razume posamezne odnose v smislu njihovega 

mesta v celotnem sistemu (Kroflič, 1997). Tretja stopnja je tako usmerjena v medosebne 

odnose, medtem ko je četrta stopnja že usmerjena v red in zakon (Marentič Požarnik, 2014). 

Postkonvencionalna raven moralnega razsojanja se deli še na peto in šesto stopnjo. Oblikujejo 

se moralne vrednote in načela, ki so pomembni tako za skupine kot tudi za posameznike 

(Legvart, 2013). Peta stopnja temelji na načelih utemeljene ravni moralnega razsojanja. Zanjo 

je značilna sposobnost družbenega dogovarjanja in upoštevanja posameznikovih pravic. 

Zavedati se začnemo, da se vrednote in mnenja razlikujejo od posameznika do posameznika, 

vendar so povezane tudi s skupino in okoljem, v katerem živimo oziroma kjer se gibljemo. 

Izoblikuje se čut za spoštovanje zakonitosti (Kroflič, 1997). »Prevladuje občutek privrženosti 

skupnim merilom ali družbeni pogodbi, ki zadeva družino, prijateljstvo, zaupanje in delovne 

obveznosti, h katerim pristopa vsak po lastnem izboru.« (Kroflič, 1997, str. 48). V šesti stopnji 

se posameznik zave univerzalnih etičnih načel. Človek upošteva moralna pravila, ki si jih sam 

izbere, ko pride do konflikta med zakonom in načelom, pa človek upošteva načelo, ki 

predstavlja njegov razum. Univerzalna načela predstavljajo pravičnost, enakost človeških 

pravic in spoštovanje človekovega lastnega dostojanstva. Posameznik spozna, da so si ljudje 

med seboj različni in da jih je treba takšne tudi sprejeti (Kroflič, 1997). »Ta stopnja moralnosti 

se kaže v sprejemanju kantovskega kategoričnega pravila, ki pravi, naj delujemo tako, da bi 

lahko naše ravnanje sprejeli kot univerzalno normo, ali Rawlsovega načela, da je moralna 

takšna svobodnost ravnanja, ki je združljiva z enako svobodo vseh drugih.« (Kroflič, 1997, str. 

48–49). 

2.5.8 Teorija o razvoju empatije po Hoffmanu 

Medtem ko se je Kohlberg pri teoriji moralnega razsojanja osredotočal na kognitivni vidik, se 

je Hoffman pri svoji teoriji osredinil na empatijo, ki ne izključuje kognitivnega vidika 

razsojanja ter principov pravičnosti in skrbi. Prišel je do ugotovitve, da otroci niso egocentrično 

naravnani, ampak že zelo zgodaj lahko upoštevajo potrebe in interese drugih oseb. Hoffman je 

ločil štiri faze empatije, in sicer: prvo fazo globalne empatije (pri kateri otrok občuti stisko 
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drugega kot lastno, saj še ne loči med jazom in drugim, npr. en otrok začne jokati in zaradi 

njega začnejo jokati še drugi otroci); drugo fazo egocentrične empatije (pri čemer se že kažejo 

prosocialne težnje otrok, zaradi katerih npr. otroci do enega leta starosti zaradi stiske drugega 

otroka poiščejo lastno tolažbo pri odraslih osebah); tretjo kvaziegocentrično fazo (pri kateri 

otrok že ve, da stisko doživlja drugi, vendar mu želi pomagati na način, ki pomaga njemu in ne 

otroku, ki doživlja stisko); četrto fazo prave empatije, kjer je otrok že zmožen poiskati prave 

načine in prepoznati potrebe ter pričakovanja otroka v stiski. Vse štiri stopnje naj bi se pojavile 

že v predšolskem obdobju, če otrokom omogočamo različne spodbude ter jim dajemo 

priložnosti, ki spodbujajo ta razvoj. Pri tej teoriji moramo omeniti še metodo indukcije, ki 

vsebuje obrazložitev nesprejemljivega vedenja oziroma ravnanja posameznika na druge. S to 

metodo pojasnimo razloge za to, kaj je sprejemljivo in kaj ne, kar otrokom omogoča spoznati 

pravila, ki jih lahko upoštevajo v podobnih situacijah. Prav tako metoda indukcije spodbuja 

razvoj empatije (četrte faze po Hoffmanu) ter na podlagi posledic in razlogov za neko ravnanje 

omogoča razmislek in ozaveščanje o njem. Metoda indukcije naj bi bila dobra popotnica za 

razvoj moralnega razsojanja, pri čemer je ključno tudi, da vzgojiteljice vpeljejo odgovornost za 

lastna dejanja in sprejetje posledic zanje. Induktivni pristop tako preko izkustvenega učenja 

omogoča oblikovanje pravil v sistem pravičnosti in demokratičnosti (Peček Čuk in Lesar, 

2009).  

2.6 ODGOVORNOST, VREDNOTE IN MORALNA VZGOJA PREDŠOLSKIH 

OTROK 

Odgovornost lahko opredelimo kot zvrst dolžnosti, ki je individualna in svobodno izbrana izbira 

vsakega posameznika. Človek je lahko odgovoren do nečesa ali nekoga, do katerega čuti 

simpatijo, zaradi česar v primeru neodgovornosti občuti slabo vest in notranje občutke krivde. 

Tako besedna zveza biti odgovoren pomeni biti zmožen odgovarjati za svoja dejanja (Sruk, 

1986). Pod osebno odgovornostjo razumemo vse življenjske odločitve posameznika in 

prevzemanje odgovornosti za te odločitve. Sama kultura ter družbena pravila že v osnovi 

ogrožajo našo osebno odgovornost. Osebnostna odgovornost predstavlja sredstvo in del cilja v 

vzgoji in izobraževanju. Zato je pomembno tudi, da otrokom prepustimo dele odgovornosti, s 

čimer skrbimo za bolj kakovostne odnose. Predšolski otroci do vključno šestega leta starosti 

prevzemajo odgovornost zase pri tem, kdaj so lačni, pri razvijanju okusa, pri razvijanju odnosa 

z drugimi, pri tem, koga si izberejo za prijatelja ... Odrasli moramo tako podpirati otrokov razvoj 

in vedeti, da prevzemanje odgovornosti otrok narašča s starostjo otrok, prav tako pa moramo 
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otrokom omogočiti razvijanje senzibilnosti. Starši morajo otroke slišati in razumeti, ko začnejo 

kazati odgovornost do nečesa, ne pa prevzemati otrokove odgovornosti ter jo »nalagati« sebi. 

Sama pot otrok in kasneje mladostnikov do osebne odgovornosti je v veliki meri odvisna od 

staršev otrok, vzgojiteljic in učiteljic. Od začetka morajo starši prevzemati vso odgovornost, ki 

jo morajo z otrokovim odraščanjem imeti v spremljevalni vlogi. Pri tem je pomembno, da so 

odrasli avtentični (pokažejo vrednote, misli in občutja ter meje), se zanimamo za vsakega otroka 

posebej (v skladu z njegovo individualnostjo), pomembni pa so tudi priznavanje, pri čemer 

morajo odrasli otrokom dati potrditve (preko empatije in govora), vključevanje (pri čemer je 

nujno, da odrasli postopno vključujemo otroke v dejavnosti, opravila ...), odločanje (pri čemer 

lahko določene odločitve prepustimo otrokom) in konflikti (ki se jim ne moremo izogniti in so 

nujni za grajenje odnosa) (Juul in Jensen, 2002). 

Zasnove vrednot se oblikujejo že v zgodnjem otroštvu in jih oblikujemo ter spreminjamo skozi 

celo življenje. Vrednote nam tako določajo neko merilo oziroma nam dajejo norme, po katerih 

ocenjujemo lastna in tuja ravnanja ter jim pripisujemo pomen. V skladu z vrednotami v veliki 

meri vplivamo na lastno življenje tudi v povezavi z izobraževanjem in poklicem, ki smo si ga 

izbrali. Vrednote naj bi predstavljale neki ideal, kot nekaj večvrednega za človekove dosežke. 

Vrednote, ki si jih izberemo v življenju, nam pogosto lahko predstavljajo tudi življenjski cilj in 

ne zgolj njegovega vodila. Vrednote naj bi predstavljale nekaj najbolj trdnega v človeški 

zgodovini, saj so bile prisotne tako nekoč kot danes in se do danes niso veliko spremenile. V 

našem – človekovem – življenju se tako vse stvari spreminjajo v samem razvoju, vrednote pa 

ostajajo skoraj iste. Se pa od kulture do kulture razlikujemo po tem, katere vrednote so kje 

najbolj cenjene in katere najmanj. Vedenje v skladu z vrednotami prinese nekakšno 

zadovoljstvo, s čimer se posledično dotična vrednota še bolj utrdi. Dejanje v skladu z 

vrednotami, ki nas ne silijo k nekemu vedenju, predstavlja našo svobodno izbiro. K vrednotam 

štejemo: svobodo, delavnost, zdravje, denar, dobroto, mir, poštenje, zaupanje, zvestobo, 

vztrajnost, odločnost, ljubezen, poklic, odprtost, moralnost, vero, radovednost in še bi lahko 

naštevali (Gartner in Musil, 2011; Žorž, 2012).  

Že v prvih dneh po rojstvu vsak pripada določeni družbi, a še ne predstavlja moralnega bitja, 

saj morala ni nekaj prirojenega, ampak se oblikuje sčasoma. Prav tako prvih oblik socialnega 

vedenja (smehljanje, glasovno komuniciranje) še ne moremo povezovati z moralnim vedenjem. 

Odnos med starši otroka pa vsekakor vpliva na kasnejši moralni razvoj otroka. Moralni razvoj 

naj bi se začel v obdobju po prvem letu starosti, pri čemer je otrok v predšolskem obdobju 

sposoben ravnanja v skladu s predstavami drugih (odraslih) o tem, kaj je dobro in prav. Otrok 
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je v predšolskem obdobju še zelo osredinjen nase in na lastne potrebe, zaradi česar deluje v 

skladu s pravili, ko meni, da bo to dobro zanj v odnosu do odraslih. Moralne norme odraslih 

predšolski otrok upošteva, ker se s tem izogne kazni ali pa dobi nagrado ali pohvalo za neko 

vedenje. Otrok je sposoben moralne sodbe nekako po tretjem letu starosti, pri čemer zna zgolj 

presoditi, ali je neko dejanje pravilno ali nepravilno, pri čemer gre za nesamostojne sodbe, saj 

presoja glede na predhodno pridobljene izkušnje s strani odraslih oseb. Prav tako je zanimivo, 

da na primer predšolski otrok nepravilnost nekega dejanja povezuje z velikostjo fizičnih 

posledic, pri čemer naj bi bil po njegovem mnenju bolj »poreden« tisti, ki razbije veliko vazo, 

kot tisti, ki je razbil majhen kozarec. Proti koncu predšolskega obdobja pa se že lahko razvije 

višja oblika moralnega presojanja, pri kateri otrok meni, da deluje dobro, če zadovolji lastne, 

včasih tudi tuje potrebe. Naj pa bi se pri predšolskih otrocih vedenje in presojanje bolj skladala 

kot pozneje pri starejših otrocih, zaradi spoštovanja avtoritet. Kadar predšolski otrok opravičuje 

lastno ravnanje, se skladnost med presojo in dejanjem niža. Vključitev otroka v vrtec naj bi tako 

spodbujala razvoj moralnega presojanja na podlagi različnih oblik reševanja težav ter druženja 

otroka s svojimi vrstniki. Psihoanalitiki, kot sta Freud in Erikson, govorijo o tem, da se morajo 

otroci prilagoditi zahtevam družbe, s čimer se socializirajo. Različni predstavniki psiholoških 

teorij o moralnem razvoju, kot so Kohlberg, Piaget, Colby in Damon, se osredinjajo predvsem 

na razmerje moralnega razvoja s spoznavnim razvojem otrok. Moralno dejanje tako zgoraj 

naštetim teoretikom pomeni razumsko presojo otrok o tem, kaj je prav in kaj ni prav. Otrok naj 

bi se bil zmožen vživeti v položaj oseb, ki so slabe volje. Pri teorijah učenja poudarjajo razvoj 

moralnega vedenja na podlagi nagrajevanja in kaznovanja, pri čemer jim je pomembno vzgojno 

nadzorovanje (Zupančič in Justin, 1991). 

Otroštvo je pomemben čas, v katerem se razvijajo moralne norme in moralno presojanje, pri 

čemer gre za socializacijo otrok v neko družbo (kulturo). Kognitivni in psihološki razvoj sta 

osnovna pri otrocih za nadaljnji moralni razvoj. Prav tako na moralni razvoj pomembno 

vplivajo tudi otrokovi vrstniki in igra z njimi. Poleg tega pa na moralni razvoj vplivajo tudi 

družina in odrasli, pri čemer je nujno organizirati in otrokom omogočiti spoznavanje moralnih 

pravil (Molchanov, 2013).  

2.7 VZGOJNA NAČELA IN METODE MORALNE VZGOJE PREDŠOLSKIH 

OTROK 

Vzgojna načela, ki so tudi veljavna za moralno vzgojo in so vodilo pri vzgajanju, so poleg 

posebnih moralnih načel pomembna pri vzgoji predšolskih otrok v vrtcih. Posebnih moralnih 
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načel je sedem, in sicer načelo moralne aktivnosti (na podlagi katere spreminja in moralno 

razvija sebe, za kar mora vzgojiteljica predšolskega otroka usmerjati, mu dajati zglede in 

različne aktivnosti), socialistične usmerjenosti moralne vzgoje (pri čemer je v ospredju pomen 

dogovarjanja in sodelovanja z drugimi), vzgoje preko socializacije (na podlagi druženja z 

vrstniki), spoštovanja otrokove osebnosti (pri čemer mora vzgojiteljica upoštevati otrokove 

individualne posebnosti in značilnosti), ustreznosti moralnih zahtev in sredstev otrokovi 

razvojni stopnji (kar mora biti nujno povezano z razvojno stopnjo predšolskega otroka, pri 

čemer otroka ne smemo podcenjevati niti precenjevati), konkretnosti in nazornosti moralnih 

norm (pri čemer je pomembno, da otrok na podlagi konkretnih izkušenj doživlja moralne norme 

naše družbe) ter načelo enotnosti vzgojnih vplivov. Poleg tega poznamo različne metode 

moralne vzgoje, na podlagi katerih lahko realiziramo vzgojne smotre. Oblikovanje moralnosti 

pri predšolskih otrocih poteka preko metode navajanja, prepričevanja, seznanjanja, spodbujanja 

in preprečevanja. Metoda navajanja zajema posnemanje in ponavljanje dejavnosti na podlagi 

zgleda. Uporabljamo jo lahko na dva načina, pri mlajših otrocih tako, da jih navajamo na pravila 

in norme; pri starejših otrocih pa zato, da otrok bolje usvoji in avtomatizira ravnanja v skladu z 

normami in pravili. Pri metodah seznanjanja predšolskemu otroku približamo norme in pravila 

z vidika sestavine življenja preko nazornih oblik (preko zgleda, pri čemer zgled otrokom 

predstavljajo starši in vzgojiteljice). Otrokom dajemo tudi različne primere z moralnimi 

dilemami ali pa uporabimo kar primere znotraj skupine. O dejanjih se pogovorimo in otroke 

seznanimo s pravili v skupini, kar lahko podkrepimo tudi z dogovori znotraj skupine. Pri metodi 

prepričevanja izhajamo iz izkušenj in moralnih pravil ob zgledih, primerih in pogovorih. 

Metoda spodbujanja predstavlja največjo povezavo z moralno aktivnostjo in je nujna pri 

oblikovanju morale v skladu s pravili in normami. Za spodbude lahko uporabimo pohvale, 

nagrade, zglede in obljube, saj predšolski otrok ob pohvali (nagradi) doživi ugodje, zaradi česar 

si želi, da bi bilo pohval še več. Posledica tega so ponotranjena moralna pravila, ki jih otrok 

sčasoma avtomatizira. Pri metodi preprečevanja gre za preusmeritev otrokove dejavnosti v 

primeru, da z njo ogroža sebe ali druge ljudi. Najpogosteje se moralna vzgoja povezuje 

medpodročno in je ne načrtujemo kot samostojne dejavnosti, razen na primer v primeru 

obravnavanja kulture in kulturnih navad. Moralno vzgojo do tretjega leta starosti vzgojiteljice 

zagotavljamo otrokom že na podlagi zagotovljenih pogojev zbliževanja otroka z drugimi otroki 

in odraslimi, pri čemer mora otrok občutiti občutke zadovoljstva in veselja, na podlagi katerih 

si lažje pridobiva socialne izkušnje in spoznava osnovna pravila. Pri otrocih od tretjega leta do 

sedmega leta starosti pa so nujne dejavnosti, s katerimi spodbujamo moralni razvoj kot tudi 

socialni razvoj (Bergant idr., 1982). 



 

21 

Uporaba pravljic v vzgoji in izobraževanju predstavlja inovativni pristop razvijanja otrokovega 

mišljenja in vrednot, s čimer otroka vzgojimo v dobrega človeka, državljana in ga usmerimo v 

dobro družbo (Gartner in Musil, 2011). 
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3 POMEN PRAVLJIC ZA SPODBUJANJE MORALNEGA RAZVOJA 

PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH 

3.1 POMEN PRAVLJIC  

Pravljice so že od nekdaj veljale za zelo močno vzgojno sredstvo, saj so imele pomembno vlogo 

pri vzgoji vrednot, zato je pomembno, kakšne pravljice otroci poslušajo. Otroci se poistovetijo 

z junaki pravljic, pri čemer je pomembno, da otrok posluša pravljice, v katerih nastopajo 

pozitivni junaki. Dobri starši naj bi bili tudi tisti, ki znajo preko pravljic ublažiti resne 

primanjkljaje oziroma negativnost svoje družine in to otroku tudi pojasniti, saj s tem starši 

dajejo otroku občutek varnosti. Ni pa vse samo v poslušanju pravljic, saj je pomembno, da 

imajo otroci tudi poslušalca, ki mu lahko pripovedujejo pravljice in si jih tudi izmišljajo. Otrok 

lahko preko pripovedovanja pravljic sprošča lastno notranjo napetost, pri čemer je pomembno, 

da odrasli vstopi v pravljico ter ublaži škodljive vzgojne vplive, do katerih bi lahko prišlo (Žorž, 

2012).  

Kroflič (2017) poudarja pomen umetnosti, predvsem zgodbe v vzgoji, saj ima ta narativno 

vrednost in pomen moralne vzgoje. V vzgoji in izobraževanju se je povečal interes za umetniške 

jezike vzgajanja. Pomen umetnosti v pedagogiki se je pokazal tudi zaradi vse večje 

ustvarjalnosti in njenega spodbujanja. Tudi Malaguzzi je govoril, da imajo otroci 100 jezikov. 

Po mnenju Biesta morajo otroci preko vzgoje usvojiti cilje socializacije (preko katere otroci 

spoznajo različna načela in vrednote), kvalifikacije (preko katere otroci usvajajo različna znanja 

in veščine) in subjektifikacije (preko katere otroke naučimo, da so subjekti, ki lahko sami 

sprejemajo različne odločitve in so aktivni člani družbe). Zaradi značilnosti umetnosti se 

razvijata otrokova identiteta in njegova moralna samopodoba. Poleg tega je umetnost tudi 

kulturna dejavnost, kar lahko otrokom omogočimo in približamo na različne načine (preko 

glasbe, pravljic oziroma zgodb, predstav). Tudi Kearney (v Kroflič, 2017) poudarja pomen 

zgodb preko različnih mitov, zgodovinskih dogodkov, pravljic in ne nazadnje filmov. Poznamo 

veliko značilnosti zgodb, med katere sodijo kultura in kulturno izročilo ter prenos tega; krepitev 

lastne identitete; spoznavanje sebe ter drugih; terapevtski učinki pripovedovanja (kot pomoč 

pri iskanju samega sebe in odpravljanju tesnobe). Pomene zgodb lahko v vzgoji in 

izobraževanju prikažemo kot motivacijsko izhodišče; oblikovanje identitet; spoznavanje etičnih 

dimenzij in posledično sprejemanje drugačnosti spoznavanje subjektifikacije in v obliki 

terapevtskega pripomočka (kar so ne nazadnje cilji vzgoje). Da so zgodbe pomembne, priča 
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tudi otrokova simbolna igra, ki prikazuje neko dramsko situacijo, ki je izmišljena. Skozi vso 

zgodovino so imele zgodbe pomembno vlogo pri vzgoji in izobrazbi, saj to potrjujejo že miti iz 

obdobja antike in tudi srednjeveške svetopisemske zgodbe, ki so jih nasledile še: basni, 

pravljice, legende in pripovedke. 

Ariès je ob koncu šestnajstega in začetku sedemnajstega stoletja pokazal nove razsežnosti 

morale v zvezi z otroki v povezavi s knjigami, pri čemer se je izkazalo, da je veliko knjig 

neprimernih za otroke, saj so bile primarno pisane za odrasle ljudi. Pojavila so se vprašanja o 

tem, kaj vse je primerno za branje otrok ter pri kateri starosti jim lahko predstavimo na primer 

smrt in spolnost, ki sta aktualni temi še danes. Otroci srkajo vase vse izkušnje, tako pozitivne 

kot negativne, pri čemer moramo paziti tudi na to, da z otroki ne manipuliramo. Nekatera dela, 

ki jih beremo danes otrokom, so bila popravljena in prirejena za otroke. Takšna knjiga je na 

primer Peter Pan od Barrieja, ki so jo morali popraviti in prirediti tako, da je primerna za otroke, 

saj je bila primarno napisana za odrasle. Prav tako se veliko knjig deli na knjige za dečke in 

knjige za deklice, čemur nasprotuje knjiga o Piki Nogavički (od A. Lindgren), saj junakinja 

izstopa iz vzorca deklic, predstavljenih v literaturi, na podlagi česar ruši stereotipe o deklicah, 

zato je pred več kot 50 leti prejela kritike, da je vsebina nemoralna, a danes ne predstavlja več 

problematične knjige, kljub temu pa jo še vedno doleti kakšna kritika. Tudi Hollindale (1992) 

je kot pomoč pri delu s knjigami rekel, da so otroci različni, kot individuumi, in glede na starost 

berejo različne knjige. Prav tako lahko ista knjiga vsakemu otroku predstavlja nekaj drugega, 

zaradi česar moramo spremljati otrokovo mišljenje o knjigah in njihovih vsebinah (Vendramin, 

2004). 

Že Einstein je rekel, da če starši želijo, da bi bili njihovi otroci bistri, naj jim pripovedujejo 

pravljice. Današnje življenje in njegov slog pravljicam nista tako naklonjena, kot sta jim bila 

včasih, že zaradi televizije, računalniških naprav in radia. Staršem naj bi zmanjkovalo časa za 

ljubkovanje, petje različnih pesmi za uspavanje ter pripovedovanje pravljic. Tudi zaradi želje 

staršev, da bi njihovi otroci postali čim hitreje samostojni, nekateri starši pravljice zato 

pripisujejo samo najmlajšim otrokom. V vrtcu pa se pravljice v veliki meri uporabljajo za 

spodbujanje govornega razvoja otrok in razvijanje besednega zaklada. Pomembno je, da 

ugotovimo, kako otroci doživljajo različne pravljice in kakšen vpliv imajo različne pravljice na 

otroke. Kot pravi Bettelheim (1980), so pravljice naša bogata ljudska zakladnica, kamor 

prištevamo najlepše stvaritve ljudi in same po sebi predstavljajo najčistejšo poezijo. Glede na 

to, da so pravljice preživele vse do danes, jih je treba spoštovati, saj toliko časa preživijo le res 

dobre stvari. Začetek pravljic se je pojavil na Daljnem vzhodu v Indiji (npr. Tisoč in ena noč) 
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in so se do danes ohranile preko ustnega izročila. V slovenskih pravljicah so najbolj poznane 

pravljice o: palčkih, kačah, stekleni gori, povodnemu možu in zdravilnih jabolkih. Pomembno 

vlogo v pravljicah ima tudi kraj dogajanja, ki ustvari neko napetost, strašljivost ali grozo. 

Pravljice nosijo celostna sporočila, saj ne govorijo samo o tem, kaj nekdo ali nekaj zmore, 

ampak tudi, kaj sme in česa ne sme. Danes naj bi celo številne moderne psihoterapevtske šole 

uporabljale pravljice kot pripomoček in terapevtsko sredstvo pri otrocih. Pomembno je tudi, da 

odrasli ne zatiramo otrokove domišljije, ampak jo spodbujamo ter otrokom prisluhnemo. Prav 

tako s tem, ko otrokom beremo, ustvarjamo pogoje za to, da otroke tudi pozneje v življenju 

knjige pritegnejo. Pravljice tako omogočajo, da se otrok preko njih sooči z osnovnimi 

človeškimi situacijami, kot so: rojstvo, staranje in želja po večnem življenju. Poleg tega pa nas 

seznanjajo tudi s potrebo po ljubljenosti, strahom, da nas drugi ne bi imeli radi ter strahom do 

smrti. Prav tako pravljice nimajo starostne omejitve, saj jih lahko bere, kdor koli želi, ne glede 

na starost, na otroke pa delujejo tudi psihološko, saj se ukvarjajo s človeškimi problemi, pri 

čemer so osebnosti v pravljicah dobre in slabe. Tudi v vsakdanjem življenju so dobre stvari in 

zlo ves čas prisotni, v pravljicah pa vedno zmagajo pravičnost (in ne krivičnost), svetloba (in 

ne tema), dobrota (in ne hudobnost) ter plemenitost (in ne zloba). Poleg slabih (zlih) oseb so v 

pravljicah prisotna tudi slaba dejanja, zaradi katerih pride do kazni. Razvoj morale v pravljicah 

tako dosežemo na podlagi poistovetenja otroka z dobrimi junaki pravljic. Tako otrok preko 

pravljic spoznava dobre in slabe stvari življenja in neustrezno ravnanje, poleg tega pa razvija 

tudi vzorce obnašanja, ki jih nato odraža. Otrok preko pravljic spoznava smisel življenja, preko 

katerega spoznava temeljne duševne vrednote: ljubezni, poštenja, dobrote in lepote. Pravljice 

sporočajo, da so v življenju borbe s težavami nujne, zaradi česar se moramo z njimi znati soočiti 

in jih tudi premagati. Poleg tega je pravljice treba ponavljati in ponovno brati ter pripovedovati, 

zaradi poistovetenja z junakom, doživljanja in časa za razmišljanje. Pravljice predstavljajo 

vzgojno sredstvo pri vzgojiteljicah, za katero ne potrebujejo dodatne motivacije, lahko pa 

uporabijo različne načine in sredstva za spodbudo, kot so: figure, slike in slikanice. Pri 

najmlajših otrocih naj bi se najbolje obnesla lutka. Ker otroci ne dvomijo o ničemer, pravimo, 

da živijo v čarobnem svetu, v katerem se lahko zgodi res vse, kar kaže tudi očaranost otrok in 

njihova prevzetost nad pravljicami. Poleg tega je pomembna tudi dramatizacija, pri čemer je 

ključno, da si otroci sami izberejo vlogo, saj si vsak izbere tisto, v kateri se je najbolj prepoznal. 

Z nastopi tako krepimo otrokovo samozavest (Zalokar Divjak, 1998). 

Da otrok lahko razvija moralno presojanje in vedenje, je ključnega pomena empatija ali 

vživljanje v drugega ter tudi kompatija, kar pomeni sposobnost otroka, da postane na primer 
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vesel ob tem, ko vidi drugega, da je vesel oziroma dobre volje. Empatija otroku ne omogoča 

zgolj razumevanja čustev drugih, ampak ga vodi tudi k razumevanju in občutenju tega čustva, 

kar napreduje nekako po četrtem letu otrokove starosti, prisotno pa je že prej. Potem je 

pomembno posnemanje vzora, kar je odvisno od intelektualne razvitosti posameznega otroka 

(Zupančič in Justin, 1991). 

Pravljica povezuje otrokove vidike osebnosti, in sicer spodbuja domišljijo (s pomočjo katere 

otrok razvija tudi razum, s čimer se aktivirajo čutila in možgani); spodbuja in neguje 

domišljijski svet otrok (s čimer otroci razvijajo samozaupanje); razvija otrokov intelekt (saj za 

otroka nima jasne meje ločevanje med predmeti in bitji ter otrokovi odnosi tako z živim kot 

neživim svetom predstavljajo isto strukturo); pokaže rešitev problema; priznava težave otrok 

(pri čemer otrok od živali pričakuje isto kot od živali, ki nastopajo v pravljicah); so zdravilne 

(predvsem za nemočne in šibkejše otroke, saj jim vlivajo moč); omogočajo spoznavanje 

življenjskih razmer (npr. lakote); otrokom pojasnjujejo občutke (sočustvovanje) in želje. Otroci 

uživajo ob pripovedovanju pravljic, pri tem pa so vzgojiteljice predšolskih otrok ključne osebe, 

ki pri otrocih podprejo doživljanje čarobnega sveta. Pri pripovedovanju pravljic lahko z otroki 

lažje vzpostavimo očesni stik, medtem ko je pri branju pravljic pomembno, da beremo počasi 

in ne pretiravamo z dinamičnostjo glasu, da se otroci ne prestrašijo ali vznemirijo. Ob uporabi 

ilustracij pa lahko otroke preveč prevzamejo slike in jih odvrnejo od poslušanja. Prav tako naj 

bi vzgojiteljice otrokom posredovale ljudske pravljice v primarnih izvedbah in ne modernih 

različicah, saj naj bi bilo to žaljivo za literarno izročilo. Poleg tega nas v modernih zgodbah in 

njihovih ilustracijah lahko premamijo prav te in jih zato beremo in kažemo otrokom, ker si tudi 

vzgojiteljice in odrasli nasploh sami želimo sprememb (Zalokar Divjak, 1998).  

Književnost in s tem pravljice morajo otrokom služiti kot zgled, preko katerega razvijamo 

moralni razvoj otrok (kar pojmuje razvojna psihologija), pri čemer so v ospredju predvsem 

otrokova spoznanja, kaj je in kaj ni prav. Otroci spoznajo etiko in njena pravila v družbenem 

življenju oziroma sobivanju z drugimi ljudmi (Jamnik in Kordigel, 1999).  

3.2 PRAVLJICE, KI SPODBUJAJO MORALNI RAZVOJ 

Poznamo več pravljic, skozi katere lahko obravnavamo različne moralne vsebine v vrtcih. Preko 

pravljice Bobek in barčica (avtorice Anje Štefan, ilustratorke Polone Lovšin) lahko v vrtcih 

obravnavamo prijateljstvo, s čimer lahko starejši otroci skušajo razložiti prijateljstvo kot 

vrednoto in to povezati z lastnimi izkušnjami. Mlajši otroci sklepajo prijateljstva zgolj zaradi 
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koristi (ker mu drugi na primer nekaj posodi), medtem ko pri starejših otrocih lahko 

prepoznamo pravo prijateljstvo. V vrtcih in nasploh v vzgoji in izobraževanju se dnevno 

srečujemo z ljudmi, ki se od nas razlikujejo po rasi, veroizpovedi, spolni usmerjenosti, 

narodnosti, starosti in socialno-ekonomskem statusu. S pravičnostjo lahko zato povežemo 

pojem različnosti in drugačnosti, ki je dobro prikazan v knjigi: Veveriček posebne sorte 

(avtorice Svetlane Makarovič, ilustratorke Marjane Mančka), s katero otrok spozna in dojema 

vrednoto sprejemanja drugačnosti ter spozna, da če je na nekem področju slab, je na drugem 

področju dober, in tudi v knjigi: Uhlji takšni in drugačni (avtorja Guida Van Genechten). 

Knjiga, ki govori o prijateljstvu, drugačnosti in pomoči, pa je na primer: Vsi za enega, eden za 

vse (avtorice Brigitte Weininger, ilustratorke Eve Tharlet), pri kateri otroci prav tako spoznajo, 

da je vsak na nekem področju dober. Poznamo še knjigo o prijateljstvu in drugačnosti: Mili 

(avtorice Ragnhild Scamell, ilustratorke Sally Hobson); knjigo o prijateljstvu: Prijatelj in pol 

(avtorice Udo Weigelt, ilustratorke Nore Hilb); knjigo: Žabec sreča prijatelja (avtorja Maxa 

Velthuijsa), v kateri žabec nauči plišastega medvedka govoriti. Vrednoto radodarnosti pa lahko 

obravnavamo v knjigi: Mala miška in veliko rdeče jabolko (avtorja A. H. Benjamina, 

ilustratorja Gwynetha Williamsona). Pomembna vrednota je tudi dobrosrčnost, ki jo lahko 

otroci spoznajo preko knjige: Pod medvedovim dežnikom (avtorice Svetlane Makarovič, 

ilustratorja Gorazda Vahena), saj knjiga govori o radodarnosti in prijateljstvu. Potem je 

pomembno obravnavati tudi pogum, kar večina otrok poveže z zanikanjem strahu. Knjiga, ki 

opisuje pogum in da otrokom vedeti, da ni vedno pogumen tisti, ki izstopa v nevarnih situacijah, 

je Sovica Oka (avtorice Svetlane Makarovič, ilustratorja Gorazda Vahena) (Gartner in Musil, 

2011). 

Pravljica, preko katere lahko spodbujamo moralni razvoj, je tudi Ostržek. Ta je na začetku 

izbiral vse bolj narobe, nato pa je začel izbirati vse bolj prav. Ko je spoznal, kaj je resnično 

prav, ko je spoznal svojo človeškost in humanost, je postal pravi fantek. Na začetku je veliko 

lagal, zaradi česar se mu je ob vsaki laži podaljšal nos. Ostržkov oče mojster Pepe si je 

prizadeval, da bi Ostržka vzgojil v poštenega fantka oziroma lutko. Zanj je ves čas delal dobro, 

s potrpežljivostjo in iskreno ljubeznijo. Plavolaska je Ostržka vedno znova naučila kakšne 

življenjske modrosti, odločitev pa je prepustila Ostržku. Ob koncu knjige spoznamo Ostržka, 

ko se s Pepetom rešita iz želodca morskega psa. Od tistega dne je Ostržek delal vse, kar je bilo 

potrebno in še več, kot bi bilo treba, ter skrbel za svojega bolnega očeta, da mu je bilo dobro 

(Legvart, 2013). V Ostržku sta v ospredju poslušnost in strah pred kaznijo, ki se pri Ostržku 

kaže tako, da se mu ob vsaki laži podaljša nos. Ostržek si je sam nekajkrat priznal, da če bi bil 
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priden, kot so drugi otroci, se mu vse slabo oziroma hudo ne bi zgodilo. Potem pride do 

instrumentalnega relativizma, ko Ostržek spozna, da vse stvari, za katere se odločajo avtoritete, 

niso vedno pravilne. V knjigi sta to predvsem Zvitorepka in Brljav, ki sta Ostržka ustrahovala. 

Nato sledi medsebojna složnost, ki se kaže po dobrih dejanjih in namenih. Ostržek je začel 

postopoma delati oziroma se odločati pravilno, da bi bili odrasli ponosni nanj. Vedno bolj si je 

želel tudi očetove bližine. »Tudi učitelj ga je hvalil zaradi pazljivosti, marljivosti in njegove 

bistre glave. Zjutraj je bil prvi v šoli in ob končanem pouku je ostal zadnji.« (Legvart, 2013, 

str. 61). Nato sta v ospredju zakon in red, ki ju je spodbujal muren Modrec oziroma njegova 

senca in plavolaska, predobra vila, ki je Ostržku vedno povedala kakšno življenjsko modrost. 

Potem je tukaj še beli kos, ki Ostržka posvari pred slabimi nasveti Zvitorepke in Brljava. 

Kresnica pa mu pove, da zaradi lakote ne sme segati po tujem imetju. Na pol gola papiga mu 

skuša dopovedati, da se do denarja pride s trdim delom ali pa s pametjo svoje glave. Proti koncu 

je tudi Ostržek začel pravilno presojati in delati dobro in ni več nasedal lažem oziroma 

neumnostim. Potem so v ospredju še družbeni dogovori in s tem spoštovanje pravil, načel in 

vrednot. Na koncu pa sledi še univerzalno etično načelo, ki je najvišja oblika moralnega 

presojanja. Najbližja temu načelu v Ostržku je Plavolaska, ki ves čas spoštuje in zagovarja 

etična pravila (Legvart, 2013). »Ostržek kot tudi sicer otroška književnost je neizčrpen vir 

moralnih situacij, v katerih je potreben bralčev razmislek o možnih moralnih presojah in 

odločitvah.« (Legvart, 2013, str. 67). Moralna presoja je nujna, a še ni pogoj za pravilno 

moralno delovanje. Za moralno rast otroka so pomembni čustva in fantazijska plat življenja. 

Kohlberg pravi, da bistvo moralne vzgoje ni v prenašanju uveljavljenih moralnih norm, na 

katerih je utemeljena obstoječa kultura, temveč v podpori tistim osebnostnim potencialom, ki 

otroku omogočajo kompleksnejše in bolj kompetentno moralno razsojanje in delovanje. Vsak 

otrokov odnos do okolice in soljudi je moralen, čeprav v prvih stopnjah prevladuje 

individualistično stališče. Moralno razsojanje in njen razvoj sta v veliki meri odvisna in tesno 

povezana z avtoriteto in miselnimi sposobnostmi posameznika (Kroflič, 1997). Otrok je tako 

najprej »podrejen notranji avtoriteti ugodja. Ko spozna, da je ugodje odvisno od pomoči 

pomembnih oseb, se podredi njihovi avtoriteti.« (prav tam, str. 50). Kasneje ponotranji svoja 

stališča in se podredi moralni avtoriteti družbenih dolžnosti. Z razvojem refleksivnega mišljenja 

je končno sposoben dojeti univerzalna moralna načela in se odgovorno ter hkrati svobodno 

odločati o konkretnih moralnih dejanjih na podlagi njihove lastne avtoritete. Če otroka primerno 

vzgajamo, kar obsega urjenje v moralnem razsojanju in oblikovanje življenjskega okolja na 

trdnih moralnih načelih, lahko spodbudimo razvoj otrokovega moralnega razsojanja in vedenja, 



 

28 

a le do določene mere. V vzgojni praksi tudi ni dobro pretirano uveljavljanje zunanjih avtoritet, 

saj lahko kasneje ovirajo ponotranjenje moralnih pravil in aktivno uporabo lastnega 

reflektivnega razmišljanja, brez katerega ni postkonvencionalne morale. Zahteve po 

spoštovanju moralnih pravil ni primerno uveljavljati na podlagi avtoritarnega vsiljevanja od 

zunaj, temveč na podlagi v skupini sprejetih norm, s katerimi se strinjajo tako učitelji kot tudi 

učenci (Kroflič, 1997). »Cilj moralne vzgoje namreč ni zgolj naučiti se z razumom reševati 

moralne probleme, temveč doseči, da jih otroci upoštevajo tudi v življenju.« (prav tam, str. 50–

51). 

Pravljice tako ugodno vplivajo na otrokovo domišljijo in otrokov razvoj, pri čemer pravljice 

spodbujajo otroke k razmišljanju in domišljiji ter njeni aktivnosti, na podlagi katere se v 

otrokovih glavah dogajajo kakovostni premiki. Večina ljudi in otrok deluje pod vplivom 

avtoritete nekoga in na podlagi čustvene motivacije, ki jo lahko dosežemo ravno vzgojiteljice 

in pomočnice vzgojiteljice v vrtcih. Cilje, kot so spoznavanje moralo-etičnega razvoja, 

spoznavanje kulture drugih in lastne kulture, spoznavanje sebe, spoznavanje civilizacijskih 

dosežkov in raznovrstnosti kultur, je možno doseči preko književnosti – pravljic (Jamnik in 

Kordigel, 1999). 

3.3 VPLIV TEHNOLOGIJE NA OTROKE IN NJIHOV MORALNI RAZVOJ 

Na moralni razvoj pa ne vplivajo samo pravljice, ampak tudi prizori iz televizije, saj so 

psihološke raziskave v glavnini dokazale, da lahko nasilni prizori pri posameznikih sprožijo 

agresivno vedenje; seveda pa otroci preko televizije ne posnemajo zgolj negativnega vedenja, 

ampak tudi pozitivne oblike vedenj. Zgodi se lahko tudi, da otrok nekaj ukrade, ker ve, da bo s 

tem dobil pozornost svojih staršev, zaradi česar starši temu ne smejo nakloniti velike 

pozornosti, saj lahko otrok to vzame kot ljubezen staršev do njega in to začne pogosteje početi. 

Starši se morajo izraziteje osredotočiti in hvaliti otrokove dosežke. Pojav agresivnosti pri 

otrocih je lahko tudi zaradi občutka otroka, da ga starši zavračajo, s čimer pritegne njihovo 

pozornost (Zupančič in Justin, 1991). 

Spoznavanje različnih pravljic preko književnosti pripomore tudi k omiljenju nezaželenih 

vplivov pretiranega gledanja televizije (predvsem agresivnih prizorov, ki jih otroci spoznavajo 

in opazujejo preko različnih filmov kot tudi poročil o realnih dogodkih in različnih reklam). 

Težave s tem, ko otroci gledajo reklame na televiziji, so po mnenju strokovnjakov, ki se 

ukvarjajo s problematiko vpliva reklam na otroke, predvsem to, da so otrokom reklame všeč 
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(se neprestano ponavljajo, sporočila so preprosta in avdio-vizualna); otroci, ki nastopajo v 

reklamah, so uporabljeni emocionalno (so na neki način zlorabljeni), poleg tega pa preko 

reklamnih vplivov na otroke otroci potem soodločajo o porabi denarja (predvsem otroci od 

sedmega leta dalje). Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice bi morale tako otroke vzgojiti v 

kritične gledalce reklam, kar obsega tri področja, in sicer je nujno otrokom predstaviti, kdo 

oglašuje reklame in zakaj, kako z reklamami dosegajo učinke ter spoznanje, da z nakupom 

nekega izdelka ne moremo kupiti tudi sreče in zadovoljstva (kar je pogosto predstavljeno v 

reklamah). To, da sreče in zadovoljstva ni mogoče kupiti, lahko dobro prikažejo tudi različna 

književna dela. Vpliv televizije je tako usmerjen v neko popolnost, pri čemer moramo 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice otrokom približati misel, da ni popolno tisto, kar se zdi 

lepo in privlačno, ampak tudi številne druge stvari, predvsem take, s pomočjo katerih otroci 

lahko razvijajo domišljijo in ustvarjalno otroško igro, ki poteka naravno. 

V raziskavi so avtorji Bandura, Ross in Ross (1963) raziskovali pomen agresivnega vedenja 

modelov preko televizij na vedenje otrok. Otroci so bili razdeljeni v tri skupine, pri čemer je 

ena skupina opazovala model (ki je bil agresiven) v živo; druga skupina je opazovala isti model 

v filmu, tretja skupina otrok pa je agresivni model opazovala v risanki. Agresivnost se je 

povečala pri vseh treh skupinah otrok, vendar so otroci, ki so model opazovali v živo in v filmu, 

bolj podrobno posnemali agresivno vedenje modela kot tisti otroci, ki so model opazovali preko 

risanke. Poleg tega je znana tudi raziskava, ki so jo izvedli Bandura, Ross in Ross (1961), v 

kateri so otroci opazovali odrasle, ki so se igrali z lutko Bobo, do katere so se agresivno vedli. 

Ugotovili so, da je bilo ravnanje otrok, ki niso opazovali odraslih, manj agresivno do lutke Bobo 

kot ravnanje otrok, ki so opazovali agresivno vedenje odraslih do lutke Bobo. Raziskovalci so 

potrdili, da so agresivnejši otroci, ki se zgledujejo po agresivnem modelu, prav tako naj bi bili 

dečki pogosteje agresivnejši. Dečki, ki so opazovali agresivni model ženske, pa so bili manj 

agresivni kot dečki, ki so opazovali agresivni model moškega. Deklice v primeru agresivnega 

ženskega modela uporabljajo več besedne agresije kot fizične (Pšunder, 2004). 

Otroci na podlagi gledanja in opazovanja reklam prevzemajo negativne identifikacijske vzorce, 

s čimer dobivajo nezaželene moralno-etične vzorce. Prve študije o negativnih vplivih 

televizijskih prizorov na otroke so opravili že leta 1954 v Ameriki. Raziskave vse do vključno 

leta 1991 naj bi nakazovale na naraščanje umorov, pokolov, samomorov in posilstev. Majhni 

otroci naj poplavi agresivnosti ne bi bili toliko izpostavljeni, saj se ti filmi po navadi predvajajo 

zvečer, a so kljub temu čez dan oglaševani prizori s filmov, ki jih otroci zlahka vidijo. Obstajata 

dve skupini strokovnjakov. Prvi zagovarjajo negativen vpliv (saj naj bi otroci posnemali 
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prizore, s čimer ugotovijo, na kakšen način je mogoče z jezo odreagirati, poleg tega pa imajo 

prizori pomemben vpliv tudi na podzavest otroka). Strokovnjaki, ki nasprotujejo mnenju 

negativnega vpliva televizije, pa trdijo, da bi moral posameznik priti do spoznanja, v kako 

hudobnem svetu živi, da bi prevzel negativne vzorce. Poleg tega naj bi bili ob agresivnih 

prizorih zgroženi (teorija zgražanja) ne pa navdušeni. Tretja teorija (katarzična teorija) pa pravi, 

da naj bi se res (lahko) identificirali z nasilnežem, a pri tem vemo, da se je treba nasilju izogibati. 

Vprašanje, ki se pojavlja, je predvsem, ali pride do prenosa agresivnih vzorcev na osebno raven. 

Kognitivni sistem ljudi naj bi deloval na podlagi treh tako imenovanih zbiralnikih, in sicer 

osebno-realnega, medijsko-realnega in domišljijskega zbiralnika. Ker pa vrtčevski otroci še ne 

ločijo med realnostjo in domišljijo, se jim vse informacije zbirajo v enem zbiralniku, pri čemer 

imajo televizijski prizori in književnost enako težo in vpliv na otrokov razvoj in dojemanje. 

Zato je zelo pomembno, da vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice otroke seznanjamo z 

različno književnostjo, kjer se pojavljajo različne vrednote, norme in načela. V književnem 

svetu tako vsak dobi kazen, če si jo je prislužil, ali nagrado. Svet je urejen pravično; na podlagi 

česar lahko otroci povežejo prizore s televizij in svoj svet domišljije. Vedeti moramo, da je 

pomembno, da se v vrtcih ukvarjamo s književnostjo – pravljicami, preko katerih otroci 

spoznavajo tradicijo lastnega naroda, načela pravičnosti, multikulturnost, razvijanje jezikovne 

zmožnosti, vzgojo za strpnost in toleranco, sposobnost domišljijskega mišljenja, spoznavanje 

vrednot ljudi, predvsem pa razvijejo ljubezen do književnosti, s čimer doživljajo prijetno 

izkušnjo (kar sta primarna vzgojna cilja do književnosti). Otroci gledajo tudi risanke, pri čemer 

so številne risanke tako imenovane uničevalne risanke, pri čemer otrok prepozna različno 

nasilje. Takšna risanka je na primer Tom in Jerry. V vrtcih je dobro, če otrok spozna neko 

pravljico in si nato ogleda še risanko določene pravljice ter ju med seboj primerja in išče razlike 

(Jamnik in Kordigel, 1999). 

Dandanes se govori tudi že o odvisnosti oziroma zasvojenosti otrok z zasloni. Starši si po navadi 

želijo, da bi se njihovi otroci naučili uporabljati različno tehnologijo, a morajo otrokom tudi 

predstaviti prioritete (kot so preživljanje časa z družino in spanje). Prav tako bi vsi starši tudi 

radi na neki način zaščitili svoje otroke pred vso tehnologijo ter bi jih radi vodili do razumne 

uporabe vse tehnologije. Trenutno naj bi bili pri nas, v Sloveniji, triletni otroci izpostavljeni 

vplivom tehnologije (zaslonom) približno dve uri, otroci, stari od štirih do šestih let, pa v 

povprečju skoraj tri ure. Otroci nad šestim letom starosti v povprečju igrajo računalniške igre 

pol ure na dan. V veliki Britaniji so triletniki pred zasloni približno tri ure, otroci, stari pet do 

sedem let, pa v povprečju že kar štiri ure na dan. Povprečje pri najstnikih naj bi bilo kar šest ur 
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in pol na dan. Poleg tega so opredeljena še vodila britanskega zdravniškega združenja, ki 

določajo, da naj otroci do drugega leta starosti ne bi bili izpostavljeni tehnologiji, od dveh do 

petih let naj bi pred tehnologijo prebili največ eno uro na dan, od petega do osmega leta starosti 

pa naj bi bili otroci pred različno tehnologijo največ dve uri. Za mirnejše, srečnejše in lažje 

starševstvo obstajajo vodila, ki pravijo, da otroci do tretjega leta ne bi smeli biti izpostavljeni 

tehnologiji, saj je uporaba različne tehnologije pri otrocih do tretjega leta starosti lahko zelo 

škodljiva. Poleg tega starši pogosto dajejo otrokom dostopnost do različne tehnologije 

(televizije, računalnika, tabličnih računalnikov, telefonov) zato, da sebi privoščijo malo oddiha. 

Prav tako je dokazano, da se otroci do tretjega leta, če se odrasla oseba z njimi ukvarja, naučijo 

enako, kot če se stvari učijo preko zaslonov (npr. preko iger: črke, števila, živali). Prav tako se 

starši lahko začnejo zanašati na tehnologijo, s katero dosežejo, da imajo »mir« pred otroki, a se 

morajo zavedati, da iz malo časa pred na primer zasloni pridejo na vedno več časa, ki ga otrok 

prebije pred različno tehnologijo. Prav tako je pri prvorojencih lažje doseči omejitev časa, ki ga 

lahko prebije pred zasloni, kot pri nadaljnjih otrocih, saj so ti avtomatsko prej seznanjenimi z 

različno tehnologijo. Obstajajo tudi različne igre na različnih napravah (računalnikih, 

telefonih), kot so konstruktivne igre, ki otroke učijo reševanje težav in razvijajo domišljijo. 

Potem poznamo različne učne igre in tudi igre z nasiljem. Veliko je že bilo raziskav in obstaja 

nekaj strokovnjakov, ki pravijo, da ni povezave med nasiljem v igrah in nasiljem otroka ter da 

lahko to otroku celo koristi za agresivne impulze otroka, ki jih kanalizira. Več pa je 

strokovnjakov, ki nasilje v igrah povezujejo z različnim nasiljem otroka in negativnimi vplivi 

tega, saj so otroci naravnani k temu, da posnemajo, kar vidijo, pa naj bo to preko iger, risank 

ali filmov. Preživljanje časa otrok pred zasloni vpliva na otrokovo vedenje in razpoloženje ter 

mišljenje o sebi in drugih. Dokazano je, da več časa kot otroci preživijo pred različno 

tehnologijo, manj kalorij zgubijo, zaradi česar imajo otroci težave s kondicijo in debelostjo 

(prekomerno težo), s čimer lahko pride tudi do slabe telesne drže, slabših motoričnih spretnosti, 

bolj plitkega dihanja in še bi lahko naštevali. Več časa kot preživimo pred zasloni, nižja je raven 

našega dobrega počutja, saj zasloni vplivajo na možgane kot droga, ker nas na neki način 

zasvojijo in preprečujejo, da bi počeli kaj drugega. Za majhne otroke je značilno, da imajo 

visoko raven pozornosti za dejavnosti, ki so jim blizu in si jih sami lahko izberejo, z 

odraščanjem pa naj bi se raven pozornosti višala, a je pri otrocih, ki preživijo preveč časa pred 

zasloni, zmožnost pozornosti upočasnjena (Janis-Norton, 2016). 
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4 VLOGA VZGOJITELJICE PRI SPODBUJANJU MORALNEGA 

RAZVOJA PREDŠOLSKIH OTROK  

4.1 SPODBUJANJE MORALNEGA RAZVOJA PREDŠOLSKIH OTROK 

Vloga vzgojiteljic pri spodbujanju moralnega razvoja predšolskih otrok se kaže pri tem, da je 

moralna vzgoja ena izmed stvari, ki poskrbijo za otrokov celostni in vsestranski razvoj. Ker 

otroci posnemajo vzorce odraslih, je pomembno, da se vzgojiteljice tega zavedamo in 

poskrbimo, da se otrok znajde v različnih socialnih situacijah ter si na podlagi teh izkušenj 

pridobi oziroma razvije osebnost v skladu z moralnimi vrednotami (Pintar, 2005). 

Vzgojiteljice predšolskih otrok s svojim ravnanjem vplivamo na otroke ter jim dajemo zgled in 

različna sporočila. Preko sporočil (komunikacije) otrokom sporočamo in omogočamo 

soudeležbo pri skupnih odločitvah v povezavi s pravili, vsebinami, časom in prostorom. S tem 

ko vzgojiteljice skrbijo za svojo pozitivno vlogo v vrtcih, otrokom sporočajo, da so strpne do 

vseh (ne glede na njihovo kulturo in družinske vrednote), s čimer otrokom sporočajo, da 

odobravajo raznolikost ter jo spoštujejo. Prav tako je vloga vzgojiteljic predšolskih otrok pri 

omogočanju izbire in drugačnosti ter upoštevanju mnenja otrok pri določanju skupnih odločitev 

nujna. Otrokom moramo vzgojiteljice omogočiti raziskovanje, možnost odkrivanja in 

sodelovanja pri reševanju različnih situacij. Izhodišče dela vzgojiteljic v vrtcih predstavljajo 

človekove pravice, ki jih vzgojiteljice ne smejo le poznati in vedeti, katere so, ampak so jih 

dolžne v vrtcu spoštovati in se ravnati po njih, saj s tem skrbijo za zgled tako staršem otrok kot 

otrokom, vključenim v vzgojo in izobraževanje. Vzgojiteljice morajo skrbeti, da preko 

dejavnosti otrokom podajajo občutek za enakost, skrb, odgovornost, solidarnost in 

demokratizacijo. Pri otrocih iz drugega starostnega obdobja (torej od treh do šestih let starosti) 

imamo vzgojiteljice pomembno vlogo pri tem, da človekove pravice obravnavamo preko knjig, 

v katerih so ilustracije, o katerih se lahko z otroki pogovorimo. Mlajši otroci na začetku še ne 

razumejo vrednot in z njimi povezane morale, a se jih naučijo postopoma ob pomoči 

vzgojiteljice, ki mora sama spoštovati in se ravnati po vrednotah. Pri delu si zato lahko 

pomagamo z različno literaturo, obiski muzejev in galerij, branjem in tudi pripovedovanjem 

različnih zgodb (mitov in legend) ter spoznavanjem kulture sebe kot tudi drugih ljudi po svetu. 

V vrtcih vzgojiteljice tako ne smemo zgolj načrtovati dejavnosti in dogajanja, temveč moramo 

pustiti otrokom tudi odprte možnosti za razvoj njihovih idej, na podlagi česar se tako otroci kot 

tudi mi lahko naučimo še več. Vzgojiteljice se moramo zavedati, da imamo v vrtcih pomembno 
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in nenadomestljivo vlogo, a se moramo hkrati zavedati tudi tega, da je to prostor, namenjen 

otrokom, zaradi česar moramo spoštovati in vključevati njihovo mnenje ter biti poslušalci 

njihovih idej, saj se s tem poveča tudi otrokov interes do stvari. Hkrati pa moramo postaviti tudi 

pravila, saj so ta smiselna in nujna. Na podlagi postavljenih pravil poskrbimo za varno okolje, 

v katerem smo vsi enaki ter spoštujemo drug drugega. Prav tako pa moramo biti pri upoštevanju 

pravil dosledne vzgojiteljice, saj se tega otroci učijo od nas (Rakovič, 2004). 

V reviji Vzgojiteljica M. Puhar (2008) poudarja pomen moralne vzgoje kot medpodročne 

dejavnosti. Na začetku ima najpomembnejši vpliv na otroka družina, ki vzgaja otroka, z 

vključitvijo v vrtec pa se pri otroku spremeni veliko stvari. Predšolski otrok začne vstopati v 

različne socialne interakcije z drugimi osebami in vrstniki. Poleg tega otrok spozna določena 

pravila in meje ter spoznava pozitivne moralne lastnosti preko vzgoje (kot so: vztrajnost, skrb 

za druge in zase, odločnost). Tudi Kroflič (1999, v Puhar, 2008) je opredelil moralni razvoj kot 

medpodročno dejavnost, pri kateri imamo največjo vlogo vzgojiteljice predšolskih otrok, saj 

moramo otrokom dati dovolj časa, da sami zaznajo konfliktne situacije in se z njimi soočijo ter 

jih poskušajo sami rešiti. Pomembno je, da sta vrtec in družina v pozitivnem medosebnem 

odnosu, saj le na podlagi pozitivne naravnanosti lahko vzgojiteljice uspešno opravljajo vzgojno 

delo in s tem moralno vzgojo, pri čemer je ključna tudi podpora staršev do vzgojiteljic 

predšolskih otrok. Za moralni razvoj otrok imajo meje in pravila, ki jih postavimo, zato vlogo 

spoštovanja in aktivnega vzgajanja, saj otrok spozna želeno vedenje v skupini, ki ga je dobro 

predstaviti tudi staršem otrok. Seveda pa moramo biti pri pravilih dosledni in enaki do vseh 

otrok – pravični. Ob kršenju pravil pa je pomembno, da v primeru, da otrok ogroža sebe ali 

druge, takoj ustavimo njegovo ravnanje. V primeru, da otrok krši pravila, mu moramo ponuditi 

čas za razmislek in se z njim pogovoriti o tem. Otrokom moramo vzgojiteljice predšolskih otrok 

nuditi ljubezen in podporo ter jih spodbujati, hkrati pa moramo imeti tudi jasno postavljene 

meje, pri čemer kričanje ne predstavlja ustrezne vzgojne metode, saj mora že sama beseda »NE« 

za nezaželeno vedenje predšolskim otrokom predstavljati nekaj, kar ni dovoljeno v vrtcu 

(Puhar, 2008).  

Pri prenosu vrednot na predšolske otroke imajo vzgojiteljice predšolskih otrok pomembno 

vlogo, saj na dnevni ravni posredujejo vrednote preko lastnega zgleda v vsakodnevnih 

situacijah v vrtcih. Vrednote imajo pomen vrednosti, v vzgoji in izobraževanju pa sta ključni 

vrednoti tudi sprejetost in varnost, saj lahko le tako otrok napreduje in se razvija (Rupnik, 2013). 

Vzgojiteljice predšolskih otrok moramo biti pravične in odgovorne, strokovne in empatične ter 

sposobne vključevati vrednote v vzgojno-izobraževalni proces, saj imajo vzgojiteljice 
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predšolskih otrok ključno vlogo v vrtcih pri oblikovanju otroka preko različnih izkušenj in 

interakcij z drugimi. Vloga vzgojiteljic predšolskih otrok je tudi v ustrezni motivaciji in 

spodbudi ter pripravi različnih materialov. Vrednote predstavljajo del moralne vzgoje, ki 

bogatijo ter postavljajo temelje v času odraščanja. Predšolski otroci najlažje spoznavajo 

vrednote preko igre in delitve vlog, pri čemer je avtorica članka najbolj zaznala in izpostavila 

pri svojem delu v vrtcu vrednoto spoštovanja, prijateljstva in strpnosti. Seveda pa ne smemo 

pozabiti tudi na zmožnost kritičnega razmišljanja pri svojem delu, otroka moramo kdaj tudi 

pohvaliti, saj pohvala in spodbuda delujeta pozitivno pri usvajanju vrednot (Verdnik, 2013). 

4.2 SPODBUJANJE MORALNEGA RAZVOJA PREDŠOLSKIH OTROK S 

POMOČJO PRAVLJIC 

Pri pravljicah gre tako za pripovedovanje pravljic otrokom s strani vzgojiteljice kot tudi 

pripovedovanju otrok, pri čemer gre pogosto za dvosmerno komunikacijo, ki je osredinjena na 

pripovedovalca in tudi poslušalca. Vzgojiteljice se moramo zavedati, da je pripovedovanje kot 

navadno govorjenje nekaj povsem drugega kot metoda oziroma metode pripovedovanja, ki so 

ključne pri vzgoji in izobraževanju. Navadno govorjenje v različnih situacijah uporabljamo pri 

na primer: kulturnih navadah, higienskem režimu in drugih dejavnostih v povezavi s 

samostojnostjo otroka. Poznamo tudi stvarno obliko pripovedovanja, pri čemer na primer 

držimo neki predmet ali igračo in to opisujemo z različnimi dejstvi, opažanjem, spominom, 

lahko tudi improviziramo. Potem je nujno omeniti ustvarjalno pripovedovanje, ki je lahko 

logično ali pa popolnoma nelogično in je pomembno pri delu v vrtcih, saj je vloga vzgojiteljic, 

da pripovedujejo po besedilu ali predlaganih besedah, nato je vloga otrok nadaljevanje 

pripovedovanja in izmišljanje nadaljnje vsebine. Ustvarjalno lahko pripovedujemo s pomočjo 

igrač, predmetov, rastlin, živali, naravnih pojavov ali slik. Lahko pa vzgojiteljice tudi podamo 

temo oziroma neki naslov, po katerem si nato otroci izmišljajo, s čimer jih urimo v 

pripovedovanju, kar lahko preraste v različne igre, kar je nujno prilagajati otrokovi stopnji 

razvoja in njegovi starosti, pri čemer je dobro, da imamo za izhodišče tudi konkretno izkušnjo, 

predmet, žival, igračo ... Otroke učimo pripovedovati s tem, ko nas poslušajo pripovedovati, 

pozneje pa nas posnemajo, pri čemer jih je treba poslušati in obvezno tudi spodbujati. 

Pripovedovanje otrok je zelo pomembno v predšolskem obdobju predvsem od četrtega leta 

naprej (s tem da je dobro na začetku začeti s pripovedovanjem stvari iz njihovega življenja, na 

primer otrokovih živalih, sorodnikih ...). Že triletni otrok si lahko izmišlja različne zgodbe pod 

vplivom lastne domišljije. Na začetku (kot tudi pozneje pri svojem delu), ko vzgojiteljice 
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pripravljamo otroke na pripovedovanje, je dobro uporabljati različna didaktična sredstva, 

otroke moramo pripeljati do lastne identifikacije z uporabljenimi didaktičnimi sredstvi (na 

primer predmetom, igračo), pripovedovati začne vzgojiteljica, nato se v zgodbo vpletejo otroci 

in njihova domišljija, kar mora vzgojiteljica spodbujati. Lahko pa se tudi zabavamo, predvsem 

s šestletniki, in pripovedujemo narobe, kot je na primer to, da je neki otrok zjutraj zaspal in 

rekel dobro jutro. Pripovedovanje ob slikah je pomembno predvsem od drugega do četrtega leta 

starosti. Vzgojiteljica deluje kot posrednik med kulturo in jezikom ter otrokom, kar lahko 

odlično prenaša na otroke preko različnih besedil, pravljic in na sploh književnosti (kamor 

sodijo uganke, pregovori, govorne igre in izštevanke). Pri tem, katera vsebina ustreza otrokom, 

lahko upoštevamo stališča C. Bühler, ki je ločila tri obdobja, in sicer obdobje kuštravca (to so 

otroci, stari dve do štiri leta in se zanimajo bolj za resnične dogodke), obdobje pravljičarjev 

(otroci od štirih do sedmih let) ter nazadnje robinzonsko obdobje (od sedmega do dvanajstega 

leta starosti). Prav tako je vloga vzgojiteljic v tem, da izbirajo kratka in primerna besedila z 

majhnim številom nastopajočih, sploh za najmlajše otroke. Poleg tega morajo biti besedila 

smiselno izbrana tudi glede na letni delovni načrt in obravnavane tematske sklope. Vzgojiteljice 

lahko uporabljajo veliko metodičnih postopkov (branje, pripovedovanje, deklamacija pesmi, 

ogled risank, poslušanje otroških oddaj, uporaba ilustracij, poslušanje radia ...), vedeti pa 

moramo, da moramo vzgojiteljice otrokom v jaslih pripovedovati vsebino in ne brati, saj lahko 

pri tem vključijo gibe in ritem. Prav tako je bolje pripovedovati tudi otrokom do štirih let, 

medtem ko je starejšim dobro kaj prebrati. Vsebine pravljic tako vzgojiteljice uporabimo za 

različne cilje, pri čemer se moramo vzgojiteljice dobro pripraviti na obravnavo besedil. Pri tem 

je nujno obravnavano besedilo večkrat obnoviti v vrtcu, da vidimo, koliko in kaj so si otroci 

zapomnili ter s tem utrdimo pomembne dele vsebin. Pri mlajših otrocih je med 

pripovedovanjem ključna tudi metoda demonstracije, na primer ko vzgojiteljica otrokom 

pokaže, kako hodijo medvedi, kako se zvija kača, kako letijo ptice ... prav tako je zanimiva tudi 

metoda igre za predšolske otroke, ki zajema preplet pripovedovanja in opisovanja, opira pa se 

na igro otrok (Lipnik in Matić, 1993).  

Vzgojiteljice predšolskih otrok na podlagi vzgojne komunikacije določajo cilje, s katerimi 

pripeljejo otroke do zaželenih odgovorov, zaradi česar lahko vzgojiteljice predšolskih otrok 

posledično manipulirajo z otroki. Cilj sodobne vzgoje je v odpravljanju manipulacije, saj se 

lahko samo tako otroci razvijejo v kritične, avtonomne in odgovorne posameznike v skladu z 

moralo preko moralne vzgoje, s katero otroke naučimo moralno razsojati, kar je mogoče, če 

vzgojiteljice predšolskih otrok razmislijo, kako in na kakšen način bodo otroke pripravile do 
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tega, da uporabijo ustvarjalnost in lasten um. Pomembno je, da smo vzgojiteljice kompetentne 

pri svojem delu – vzgoji in izobraževanju otrok, kar dosežemo s primerno vzgojo, pri čemer 

moramo uriti moralno razsojanje in vrednote pri otrocih, kar je ugotovil Kroflič na podlagi 

lastnih pedagoških izkušenj (Kroflič, 1997).  

4.3 KOMPETENCE VZGOJITELJIC IN POMEN NJIHOVEGA 

PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

4.3.1 Kompetence vzgojiteljic 

Kompetenca je opredeljena kot zmožnost posameznika, ki je sestavljena iz treh pomembnih 

vidikov, iz znanja, odnosa in spretnosti (Zore, 2014). Poklicna kompetentnost se nanaša na 

izobrazbo, znanje posameznika, lastne sposobnosti in metode dela, ki so pomembne za 

opravljanje dela. Na podlagi strokovnih izobraževanj o spretnostih lahko izboljšamo lastno 

strokovno kompetentnost. Poleg poklicne kompetentnosti sta pomembni tudi socialna 

kompetentnost (sposobnost nebesednega in besednega komuniciranja in reševanja problemskih 

situacij) in osebnostna kompetentnost (sposobnost oblikovanja ciljev, sposobnost 

prepoznavanja lastnih pomanjkljivosti in sposobnost videnja lastnih spretnosti ter zmožnost 

refleksije). Sestavni del kompetenc vzgojiteljic pri njihovi vlogi morajo biti tudi vrednote, ne 

le do otrok in njihovih staršev, temveč tudi do sodelavcev in vrtca kot ustanove. Splošne 

kompetence, ki bi jih morali imeti zaposleni v vzgoji in izobraževanju, so: komunikacija in 

odnosi, biti organiziran, biti voditelj, sodelovati z okoljem ter graditi profesionalni razvoj. Med 

nove kompetence na področju vzgoje in izobraževanja večina držav uvršča še informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo (IKT), multikulturnost ter integracijo otrok s posebnimi potrebami. 

Prav tako se moramo biti vzgojiteljice sposobne učiti celo življenje in graditi delovni odnos s 

starši vseh otrok, vključenih v vrtce (Logar, 2014). V študijskem programu Predšolska vzgoja 

so poudarjene še kompetence, kot so kritično vrednotenje; učenje in razvoj pri načrtovanju, 

izvajanju in evalviranju; avtonomno izvajanje kurikuluma; poznavanje metod in oblik dela; 

fleksibilnost v organizaciji časa in prostora; spremljanje razvoja otrok; prepoznavanje 

individualnih potreb vsakega otroka posebej; spodbujanje samostojnosti otrok; razvijanje 

empatije; spodbujanje aktivnega učenja; sodelovanje v tandemu med vzgojiteljico in 

pomočnico vzgojiteljice; sodelovanje s kolektivom in komuniciranje s starši (Logar, 2014). 

Za otrokovo dobro počutje in vpletenost v dejavnostih vrtca je pomembna osebnost 

vzgojiteljice, kamor štejemo različne spodbude. Kompetentnost vzgojiteljice je odvisna od 
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osebnih stališč, lastne samopodobe, pričakovanj in njenih vrednot. Če je vzgojiteljica negativno 

naravnana, to lahko pripelje do doživljanja lastne neuspešnosti. Vzgojiteljica mora imeti razvite 

komunikacijske sposobnosti ter biti kritična do sebe in mora znati analizirati ter vrednotiti svoje 

delo. Prav tako sta ključnega pomena široka razgledanost in sposobnost poiskati vire, iz katerih 

si lahko pridobi specifična teoretična znanja za opravljanje svojega dela (Zore, 2014). 

Osebnostne lastnosti, ki vplivajo na psihosocialno ozračje po Rogersu, so, da mora biti 

strokovni delavec v vzgoji in izobraževanju takšen, kakršen je (pristen). Pomembno je tudi, da 

zaupa otrokom in da sprejema vse otroke takšne, kakršni so – da ne dela izjem. Vzgojiteljice v 

vzgoji in izobraževanju se moramo zavedati, da je poleg besedne komunikacije pomembna tudi 

nebesedna, saj je nebesedna komunikacija tista, ki jo otroci (in tudi odrasli) najprej zaznajo. V 

primeru, da se nebesedna in besedna komunikacija ne dopolnjujeta, otroci hitro opazijo, da 

odrasli do njih niso iskreni, kar negativno vpliva nanje. Pri nebesednem sporazumevanju so 

tako bistvenega pomena glasovni kodi; mimika obraza, očesni stik, gibi celega telesa; dotiki; 

približevanje in oddaljevanje ter zunanjost strokovnega delavca (Marentič Požarnik, 2014). 

Prav tako je pomembno, da smo sposobni spodbujati otrokov napredek in mu ne pomagamo 

opravljati dejavnosti namesto njega vsakič, temveč mu pomagamo toliko, da otrok s posebnimi 

potrebami počasi napreduje. Otroka s posebnimi potrebami moramo pohvaliti za nove dosežke. 

Prav tako je pomembno, da si vzamemo dovolj časa, da bo lahko otrok s posebnimi potrebami 

naredil sam, kar je v njegovi moči (Čad, 2010).  

Vzgojiteljice moramo imeti za uspešno vzgajanje različne osebnostne lastnosti, med katere 

štejemo sposobnost vživljanja (empatije) in komunikacijske spretnosti, na podlagi katerih lahko 

vzgojiteljice z otroki vzpostavijo pozitivno in močno čustveno vez. Teoretsko znanje o vzgojnih 

pristopih in zakonitostih moralnega razvoja pomaga vzgojiteljicam in jim nudi psihološko 

oporo pri procesu vzgajanja. Kakovostno lahko vzgojiteljice vzgajamo otroke, če se zavedamo, 

da je na določenih razvojnih stopnjah normalen pojav na primer: različno (tudi nemoralno) 

presojanje otrok glede na njihovo starost, pojav trme zaradi iskanja samega sebe in svoje 

individualnosti ter potreba in občutek po varnosti – ki ju lahko otrok vzpostavi le, če ima z 

vzgojiteljico močno čustveno vez, na podlagi česar razvijamo moralo, odgovornost in 

avtonomnost (Kroflič, 1997). 

Da lahko rečemo, da je nekdo profesionalen v svojem poklicu, mora imeti določena znanja in 

kompetence (kar določa tudi stopnja izobrazbe), neko stopnjo avtonomije in delovno razmerje. 

Profesionalec pedagoškega poklica – vzgojiteljica predšolskih otrok – mora tako imeti znanja 

s področja pedagogike in mora biti zaposlena v svoji stroki ter ji biti predana. Poleg tega je 
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ključnega pomena pri razvijanju lastne profesije refleksija, na podlagi katere se zamislimo in 

razmišljamo o stvareh, tako o procesu dela, prenašanja kot tudi zaznavanja sebe. Pomembno je 

vedeti, da vse ovire, ki se pojavijo v našem poklicu, lahko spremenimo v priložnosti za učenje, 

s čimer dosežemo dolgoročno učenje in osebno zorenje (Valenčič Zuljan, 2012).  

4.3.2 Profesionalni razvoj vzgojiteljic 

Profesionalni razvoj vzgojiteljic je vseživljenjski proces, v katerem se vzgojiteljice ves čas 

učijo, pomembni pa so medsebojno sodelovanje in učenje ter oblikovanje kritičnega mišljenja 

(Valenčič Zuljan idr., 2011). Vzgojiteljičin profesionalni razvoj obsega socialni, poklicni in 

osebnostni razvoj. Ključnega pomena je medsebojno sodelovanje z drugimi strokovnimi 

delavci, saj to pomeni pripadnost delovnemu okolju, ki daje občutek varnosti. Pri timskem delu 

se izmenjujejo izkušnje, prepričanja, znanja, pobude in ideje, na podlagi katerih se lahko skupno 

pride do rešitev. Pomembno vlogo predstavlja tudi proces izkustvenega učenja, kar je odvisno 

od vzgojiteljice in njenega razvoja lastnih kompetenc, preko katerih podaja znanje otrokom 

(Hriberšek, 2014).  

Vzgojiteljice moramo biti mojstri, vešči diferenciranja in individualiziranja vzgojnega procesa, 

da lahko zadovoljujemo otrokove potrebe in jim omogočimo razvoj v skladu z njihovimi 

zmožnostmi. Vzgojiteljice moramo znati zagotoviti situacije, ki spodbujajo posameznikove 

potenciale in uporabljati strategije, ki pripomorejo k dvigu pedagoškega procesa (Pulec Lah, 

2008). Vzgojiteljica se mora tako oblikovati v kritičnega in avtonomnega profesionalca, česar 

ne more doseči brez strokovne podlage in etičnosti. Poleg tega se moramo vzgojiteljice ves čas 

izobraževati, s čimer si povečajo možnost napredovanja v strokovne nazive (Valenčič Zuljan 

idr., 2011). Kot je zapisano v Beli knjigi (2011), se profesionalni razvoj vseh strokovnih 

delavcev začne, ko se začne posameznik šolati v tej smeri, konča pa se z njegovo upokojitvijo. 

Raziskava (Devjak idr., 2004), v kateri so ugotavljali mnenje diplomantov predšolske vzgoje o 

kompetencah, je pokazala, da so anketiranci ocenili, da niso dovolj strokovno usposobljeni za 

poznavanje vseh področij dejavnosti v vrtcu in predmetov v 1. razredu devetletne osnovne šole. 

Najboljše so ocenili seznanjenost s kompetenco nudenja čustvene varnosti otrokom, sledili so 

organizacija prostora in časa ter učinkovita komunikacija s starši, negovanje radovednosti 

otrok, sodelovanje s pomočnico vzgojiteljice, upoštevanje individualnih razlik, spremljanje 

razvoja otroka, poznavanje in avtonomno izvajanje kurikuluma ter poznavanje teorij o otroštvu, 

razvoju in učenju. Diplomanti predšolske vzgoje so pri vseh kompetencah ocenili, da si želijo 

biti še bolj usposobljeni, kot so zdaj (Devjak idr., 2006).  
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Ugotovila sem, da imamo vzgojiteljice predšolskih otrok poleg staršev pomembno vlogo pri 

prenašanju moralnih vrednot na predšolske otroke, saj je to obdobje odločilno (kritično) za 

razvoj moralnega presojanja otrok. Po Kohlbergu in njegovem modelu moralnega razsojanja 

naj bi otroci pred odhodom v šolo dosegli prvo in drugo stopnjo moralnega razsojanja. Ker pa 

moralna pravila in vrednote predšolskim otrokom lahko prikažemo in jih spoznavamo preko 

pravljic, v nadaljevanju predstavljam rezultate anketnega vprašalnika, ki jih bom v zaključku 

povezala s teorijo ter ovrgla oziroma potrdila svoje hipoteze na podlagi dobljenega vzorca.  
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5 EMPIRIČNI DEL 

5.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Namen magistrskega dela je raziskati, na kakšen način vzgojiteljice predšolskih otrok in 

pomočnice vzgojiteljice spodbujajo moralni razvoj pri predšolskih otrocih, pri čemer se bom 

osredinila predvsem na to, kako vzgojiteljice predšolskih otrok in pomočnice vzgojiteljice 

opredelijo moralno vzgojo ter kako in na kakšen način jo vpeljujejo v vzgojno delo v vrtcih. 

Zanimalo me bo tudi, ali bi želele vzgojiteljice predšolskih otrok in pomočnice vzgojiteljice v 

vrtcih več strokovnih izpopolnjevanj na temo moralnega razvoja in moralnega presojanja pri 

predšolskih otrocih ter ali v svoje delo vključujejo pravljice z moralnimi vsebinami. Menim, da 

bi morale vzgojiteljice predšolskih otrok in pomočnice vzgojiteljice otrokom v vrtcih 

omogočati različne situacije, v katerih bi otroci lahko moralno presojali, ter jim tudi omogočiti 

in dovoliti, da na podlagi izkustvenega učenja in ustreznih spodbud sami pridejo do spoznanj. 

Prispevek magistrskega dela bo predvsem v ozaveščanju vzgojiteljic predšolskih otrok in 

pomočnic vzgojiteljice o različnih načinih vpeljevanja moralne vzgoje, njenega razvoja in 

presojanja v vrtčevske dejavnosti ter pomena pravljic pri spodbujanju moralnega razvoja v 

predšolskem obdobju. Ugotovila bom, ali vzgojiteljice predšolskih otrok in pomočnice 

vzgojiteljice prepoznavajo vključevanje pravljic v svoje delo kot pomembno pri delu s 

predšolskimi otroki v povezavi z moralnim razvojem ter v kateri starostni skupini otrok in na 

kakšne načine v večji meri vpeljujejo dejavnosti za spodbujanje moralnega razvoja predšolskih 

otrok v vrtcih. 

5.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

V skladu s cilji sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja. 

R1: Kako vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v vrtcu opredelijo moralno vzgojo? 

R2: Kako, na kakšne načine vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v vrtcih spodbujajo 

moralni razvoj otrok? 

R3: Katere dejavnosti za spodbujanje moralnega razvoja glede na starostno skupino otrok 

vpeljujejo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice? 
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R4: Kako pogosto vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice pri svojem delu uporabljajo pravljice 

za spodbujanje moralnega razvoja pri predšolskih otrocih? 

R5: Kako vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v vrtcu ocenjujejo svojo strokovno 

usposobljenost za spodbujanje moralnega razvoja predšolskih otrok? 

R6: Ali si vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice želijo več strokovnih izobraževanj in 

izpopolnjevanj na temo morale in moralne vzgoje predšolskih otrok? 

R7: Ali se med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice pojavljajo razlike pri pogostosti 

vpeljevanja pravljic glede na delovno dobo? 

5.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Raziskovalni pristop je kvantitativne narave (kot kvantitativna raziskava) in je bil izpeljan kot 

študija prereza z enim merjenjem. Metoda je kavzalno neeksperimentalna, saj gre za 

prikazovanje trenutnega, obstoječega stanja, kar sem ugotovila s pomočjo anketnega 

vprašalnika, ki sem ga uredila v spletni anketni vprašalnik preko spletne strani EnKlikAnketa 

(1KA). S pomočjo raziskave sem pridobila podatke, ki sem jih statistično in vsebinsko 

analizirala. Poleg tega bom po pridobljenih rezultatih kvantitativne raziskave opravila še 

intervju z vzgojiteljicami predšolskih otrok, s čimer bom poskušala obrazložiti dobljene 

rezultate kvantitativne raziskave. 

5.4 VZOREC 

Vzorec je neslučajnostni in priložnostni, saj vključuje vzgojiteljice predšolskih otrok in 

pomočnice vzgojiteljice iz različnih slovenskih vrtcev, pri čemer je v vzorec vključenih 197 

vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice. Več kot dve tretjini anketirancev sta odgovorili na vsa 

vprašanja, malo manj kot ena tretjina pa je predhodno zaključila izpolnjevanje anketnega 

vprašalnika.  
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Slika 1: Spol anketirancev 

Iz slike 1 je razvidno, da je v anketi sodeloval samo 1 % (2) moških in 68 % (134) žensk, na 

vprašanje o spolu pa ni odgovorilo kar 31 % (63) anketiranih, saj so predhodno prenehali 

izpolnjevati vprašalnik.  

 

Slika 2: Delovno mesto anketirancev 

Tudi na vprašanje o delovnem mestu ni odgovorilo kar 31 % anketirancev (61), 46 % 

anketiranih je zaposlenih na delovnem mestu vzgojiteljice predšolskih otrok (91), 23 % 

anketiranih pa na delovnem mestu vzgojiteljice predšolskih otrok – pomočnice vzgojiteljice 

(45).  
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Slika 3: Stopnja izobrazbe 

Kot je razvidno iz slike 3, je največ anketirancev dokončalo visokošolski študij predšolske 

vzgoje – 32 % (64), najmanj anketirancev pa ima končan univerzitetni študij z dokvalifikacijo 

Pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje – 4 % (7). Le 8 % (11) anketiranih je končalo 

magistrski študijski program, dva anketiranca (1 %) sta označila drugo in sta napisala: »univ. 

dipl. soc. del. s srednjo vzg. šolo« in »univerzitetni študij z dokvalifikacijo Montessori vzgoje«. 

Enako kot pri prejšnjih splošnih vprašanjih tudi tokrat 31 % (61) anketiranih ni odgovorilo na 

vprašanje. 

 

Slika 4: Delovna doba 

Največ anketirancev, tako vzgojiteljic kot pomočnic vzgojiteljice, ima 11–20 let delovne dobe, 

in sicer 20 % (41), sledijo tiste z 0–3 leti delovne dobe, ki jih je 19 % (37), nato s 4–10 let 
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delovne dobe, ki jih je 14 % (27), sledi 21–30 let delovne dobe z 9 % (18) in na koncu več kot 

31 let delovne dobe s 7 % (13). Enako kot pri prejšnjih splošnih vprašanjih tudi tokrat ni 

odgovorilo 31 % anketiranih (61). 

 

Slika 5: Trenutno delovno mesto v prvi in drugi starostni skupini 

Tretjina anketiranih dela v drugi starostni skupini, kar je 33 % (65), slaba tretjina anketiranih 

ni odgovorila na vprašanje, kar je 31 % (61), sledili so tisti, ki delajo v prvi starostni skupini s 

25 % (50) in tisti, ki delajo v kombiniranih oddelkih z 11 % (21).  

Od 197 anketiranih oseb, ki so izpolnile vsaj 80 % vprašalnika, je bilo 61 takšnih, ki niso 

izpolnili osnovnih odgovorov o spolu, izobrazbi in delovnem mestu, ker so predčasno prenehali 

reševati anketni vprašalnik. V prihodnje bom osnovne podatke raje postavila na začetek 

anketnega vprašalnika, s čimer se bom izognila anketnim vprašalnikom brez rešenih osnovnih 

podatkov.  

5.5 INSTRUMENT OZIROMA PRIPOMOČEK 

Instrument za izpeljavo raziskave je anketni vprašalnik, v katerem so bili zajeti zaprti tipi 

vprašanj, ki so bili štirje, kot tudi trije odprti tipi vprašanj, šest vprašanj je bilo kombiniranega 

tipa ter ena ocenjevalna lestvica stopnje pomembnosti (vrednot) in ena lestvica stališč. V 

raziskovalni instrument sem vključila nekaj splošnih vprašanj, ki so bila na koncu anketnega 

vprašalnika, in sicer: spol anketirancev, delovno mesto, stopnja izobrazbe, delovna doba in 
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starost anketirancev; skupaj torej pet splošnih vprašanj. Vseh vprašanj v anketnem vprašalniku 

je bilo dvajset. 

5.6 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV  

Zbiranje podatkov je potekalo anonimno v elektronski obliki anketnega vprašalnika 1KA, v 

mesecu aprilu 2020.  

5.7 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

V empiričnem delu pridobljene podatke iz anketnih vprašalnikov analiziram s pomočjo 

programa Microsoft Excel in iz njih izhajajoče ugotovitve predstavim v tabelah in grafih. Poleg 

tega si bom pri sedmem raziskovalnem vprašanju pomagala tudi s programom IBM SPSS, 

različice 21. Statistične obdelave (rezultate, tabele in grafe) sem izvedla v programu IBM SPSS, 

različice 21, in Microsoft Excelu. Šest raziskovalnih vprašanj sem preverjala s frekvenčno 

analizo, eno pa z dvosmernim hi kvadrat testom (χ²) in Fisherjevim eksaktnim testom, s 

katerima sem preverjala R7, ki sem jo razdelila na dve podtrditvi. Povezanost delovnega mesta 

s pogostostjo branja pravljic z moralno vsebino sem izračunala z dvosmernim hi kvadrat testom 

(χ²), za pogostost branja pravljic z moralno vsebino in delovno dobo pa sem uporabila Fisherjev 

eksaktni test. Povezanost sem potrdila kot statistično značilno pri stopnji tveganja 5 %. V obeh 

testih sem uporabila mejo značilnosti za p na vrednosti 0,05, pri čemer sem zaključila, da če je 

vrednost p pod 0,05, obstajajo statistično pomembne razlike, če pa je vrednost p nad 0,05, 

statistično pomembnih razlik ni.  
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

6.1 OPREDELITEV MORALNE VZGOJE 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kako vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljice v vrtcu opredelijo moralno vzgojo (R1). Zastavila sem jim odprto vprašanje: Kaj 

vam predstavlja moralna vzgoja? 

 

Slika 6: Opredelitev moralne vzgoje 

Iz odgovorov anketirancev, ki sem jih kodirala, je razvidno (slika 6), da je dobra polovica 

anketirancev (52 %) odgovorila, da je moralna vzgoja »nekaj, kar se začne doma in se gradi v 

vrtčevskem okolju ter pozneje šolskem okolju.« S 24 % je sledil odgovor, da je moralna vzgoja 

»povezana z razvojem in prenašanjem vrednot« ter da »z moralno vzgojo oblikujemo otrokovo 

osebnost že v predšolskem obdobju«, za kar se je odločila petina anketiranih (20 %). Le 2 % 

anketiranih sta izbrala odgovor, da je moralna vzgoja »ključna zaradi družbenih pravil in norm 

s strani države«, zadnje mesto pa sta si delili dve trditvi, vsaka s po 1 %, in sicer »moralna 

vzgoja mi predstavlja vzgojo iz amoralnosti v moralnost« ter »moralna vzgoja se mi ne zdi 

nujna«. Moralna vzgoja predstavlja zavestno in načrtovano dejavnost, preko katere oblikujemo 
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osebnosti otrok. Med raziskovanjem teoretičnega dela sem zasledila različne opredelitve 

moralne vzgoje ter tudi opozorila, da je treba paziti, da moralna vzgoja ne preide v manipulacijo 

z otroki (Kroflič, 1997). Sporno pa se mi zdi, da se 1 % anketiranih moralna vzgoja ne zdi 

nujna, čeprav se vsem anketiranim zdi moralna vzgoja ključna v predšolskem obdobju. 

V nadaljevanju me je zanimalo, kakšen pomen vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice 

pripisujejo moralni vzgoji. 

 

Slika 7: Pomembnost moralne vzgoje 

Kot kaže slika 14, so vsi anketiranci, ki so odgovorili na dano vprašanje, odgovorili z »da«, kar 

predstavlja 100 %. Vse vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, ki so odgovorile na vprašanje, 

se strinjajo s tem, da je moralna vzgoja ključna v predšolskem obdobju, kar me veseli, saj smo 

ravno vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice tiste, ki staršem pomagamo pri vzgoji njihovih 

otrok. Najpogosteje se moralna vzgoja povezuje medpodročno in je ne načrtujemo kot 

samostojne dejavnosti, razen v primeru obravnavanja kulture in kulturnih navad. Moralno 

vzgojo do tretjega leta starosti vzgojiteljice otrokom zagotavljamo že na podlagi zagotovljenih 

pogojev zbliževanja otroka z drugimi otroki in odraslimi, pri čemer mora otrok občutiti občutke 

zadovoljstva in veselja, na podlagi katerih si lažje pridobiva socialne izkušnje in spoznava 

osnovna pravila. Pri otrocih od tretjega do sedmega leta starosti pa so nujne dejavnosti, s 

katerimi spodbujamo tako moralni razvoj kot tudi socialni razvoj (Bergant idr., 1982). 
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Sledilo je odprto vprašanje, zakaj se vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljice zdi 

pomembno, da predšolske otroke seznanjajo z moralo in moralnim vedenjem. Odgovori so 

predstavljeni v spodnji tabeli, v kateri sem odgovore združevala v kategorije. 

Tabela 1: Pomembnost moralnega vedenja vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljice 

Odgovori f f % 

socializacija in sobivanje 12 35,30 % 

ponotranjanje moralnih vrednot (in njihovega prenosa) 12 35,30 % 

da 3 8,82 % 

etika in sprejemanje norm 2 5,88 % 

ker iz malega zraste veliko, treba je začeti zgodaj 2 5,88 % 

za preseganje egocentrizma in razvoj empatije  1 2,94 % 

učenje za življenje 2 5,88 % 

skupaj 34 100,00 % 

 

Iz tabele 1 lahko razberemo, da so skoraj vsi odgovori povezani s socializacijo, družbenimi 

normami in vrednotami; trije odgovori pa so bili »da«, kar ne daje vpogleda v razmišljanje in 

mišljenje teh treh anketiranih oseb. Po rangiranih dobljenih podatkih si prvo mesto s po 35,30 

% delita socializacija in sobivanje ter ponotranjanje moralnih vrednot. Z skoraj 9 % sledijo trije 

odgovori »da«; s skoraj 6 % so bile ocenjene tri skupine, in sicer: etika in sprejemanje norm; 

ker iz malega zraste veliko, treba je začeti zgodaj in učenje za življenje. En glas oziroma skoraj 

3 % pa so bili za premagovanje egocentrizma in razvoj empatije. Skupno naj bi na ta tip 

odprtega vprašanja odgovorilo 156 anketirancev.  

Da lahko razumemo moralo in moralno vzgajamo, moramo vedeti, kaj vse je moralno ter se 

ravnati v skladu z moralnimi normami. Moralno vzgajati pomeni razvijati razumevanje pri 

posameznikih, človekov moralni jaz pa je tako rezultat moralne vzgoje in vpliva okolice 

(Barrow, 2007). V ožjem pomenu moralo povezujemo s človekovim vedenjem in njegovimi 

navadami, medtem ko v širšem pomenu to povezujemo s širokim skupkom vrednot. Pri 

moralnih vrednotah naj bi vsak posameznik določal odnos do sebe in drugih ter nežive in ne 

nazadnje žive narave (Žorž, 2012). 

Prav tako me je zanimalo stališče vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice o njihovi pomembnosti 

pri moralni vzgoji v predšolskem obdobju. 
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Slika 8: Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice imajo ključen pomen pri moralni vzgoji 

Pri vprašanju Likertovega tipa lestvice stališč o tem, ali se vzgojiteljicam in pomočnicam zdi, 

da so ključne pri moralni vzgoji predšolskih otrok, je skupaj odgovorilo 136 anketirancev, 61 

anketirancev pa je predčasno končalo reševanje anketnega vprašalnika. Od 136 anketiranih, ki 

so odgovorili na vprašanje, se jih 53 % strinja s tem, da imajo vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljice ključen pomen pri moralni vzgoji (kar je glede na skupno število tistih, ki so in 

niso odgovorili 37 %). Deloma se strinja 41 % (glede na vse anketirance 28 %), deloma se 

strinja in deloma se ne strinja 6 % anketiranih (kar je glede na tiste, ki so izpolnili in tiste, ki so 

predčasno končali reševanje anketnega vprašalnika 4 %). Če bi šteli zraven še tiste, ki niso 

odgovorili, pa ti predstavljajo 31 % vseh vključenih v anketo.  

Družina je primarno okolje, ki vpliva na vzgojo in razvoj otrokovega moralnega mišljenja, pri 

čemer smo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice staršem v pomoč in oporo pri njihovi vzgoji, 

zaradi česar sem vesela, da so vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic pozitivno naklonjene 

pomembnosti oz. ključnosti pri moralni vzgoji predšolskih otrok (Molchanov, 2013). 

6.2 SPODBUJANJE MORALNEGA RAZVOJA OTROK 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kako, na kakšne načine vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljice v vrtcih spodbujajo moralni razvoj otrok. 

Najprej sem anketirance vprašala, ali vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice izvajajo 

dejavnosti moralnega presojanja. 
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Slika 9: Izvajanje dejavnosti moralnega presojanja 

Pri vprašanju, ali vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice izvajajo dejavnosti moralnega 

presojanja v svoji skupini, sem dobila zanimiv, a malo nepričakovan odgovor (slika 9). Malo 

manj kot ena četrtina anketiranih (22 %) je odgovorila, da ne izvajajo dejavnosti, ki spodbujajo 

moralno presojanje, dobre tri četrtine anketiranih (78 %) pa so zapisale, da takšne dejavnosti 

izvajajo. Vrtec je okolje, v katerem se izvajajo različne dejavnosti v povezavi z moralno vzgojo 

in moralnim presojanjem otrok in vzgojiteljice ter pomočnice vzgojiteljice smo tiste, ki moramo 

otrokom omogočiti situacije, v katerih lahko moralno presojajo (Kroflič, 1997), pri čemer me 

je presenetilo, da je kar 22 % anketiranih odgovorilo, da otrokom ne omogočijo situacij, v 

katerih lahko moralno presojajo. Najpogosteje se moralna vzgoja povezuje medpodročno in je 

ne načrtujemo kot samostojne dejavnosti, razen na primer v primeru obravnavanja kulture in 

kulturnih navad. Moralno vzgojo do tretjega leta starosti vzgojiteljice otrokom zagotavljamo že 

na podlagi zagotovljenih pogojev zbliževanja otroka z drugimi otroki in odraslimi, pri čemer 

mora otrok občutiti občutke zadovoljstva in veselja, na podlagi katerih lažje pridobiva socialne 

izkušnje in spoznava osnovna pravila. Pri otrocih od tretjega leta do sedmega leta starosti pa so 

nujne dejavnosti, s katerimi spodbujamo tako moralni razvoj kot tudi socialni razvoj (Bergant 

idr., 1982). 

Anketirance, ki so odgovorili z »DA«, sem prosila še za razlago odgovora, kar predstavljam v 

spodnji tabeli (razlago je podalo 123 anketirancev).  
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Tabela 2: Pojasnjeni rangirani odgovori anketirancev, ki izvajajo dejavnosti moralnega 

presojanja 

 Odgovori  f f % 

branje in pogovori o pravljicah z različnimi nauki 7 14,29 % 

sprotno rešujemo probleme in se o njih pogovorimo 5 10,20 % 

pogovarjamo se o vrednotah (in vedenju) 10 20,41 % 

socialne igre in poudarjava, da smo prijatelji 1 2,04 % 

pogovori ob naključnih in nenaključnih situacijah 1 2,04 % 

simbolna igra 1 2,04 % 

igra vlog 7 14,29 % 

branje slikanic 1 2,04 % 

lasten zgled 1 2,04 % 

dogovorjena pravila in posledice nespoštovanja 3 6,12 % 

pri vsaki temi načrtujem vrednoto meseca 1 2,04 % 

pogovor o pravilih v skupini in javnih ustanovah 1 2,04 % 

spodbujanje sodelovanja in pomoči tistim, ki jo 

potrebuje 

4 8,16 % 

sicer smo skupina 1 do 3 in moralno vzgojo gradimo s 

spoštljivim odnosom do drugih, stvari, npr. knjige ne 

trgamo, ne hodimo po njej ... 

1 2,04 % 

empatija 2 4,08 % 

lutkovne igre (kjer lutke uprizorijo »lepo vedenje«, 

deklamacije na temo pravil v skupini) 

1 2,04 % 

moralna vzgoja je vpletena v vse dnevne dejavnosti, 

sicer v usmerjenih dejavnostih (s pomočjo lutke, 

slikanice, igre vlog) 

1 2,04 % 

ne gre toliko za dejavnosti kot del dnevne rutine 

(skupina 1–2 leti), predvsem jih navajamo, da ne 

jemljejo stvari, s katerimi se igra nekdo drug, 

spodbujamo medsebojno pomoč, npr. drugemu otroku 

pobere dudo ... 

1 2,04 % 

Skupaj 49 100,00 % 
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Pri pojasnjevanju odgovorov sem odgovore rangirala in prišla do ugotovitve, da so si vrednote 

z 20 % pridobile prvo mesto; sledijo pravljice in igra vlog s po 14 % ter sprotno reševanje 

problemov z 10 %, spodbujanje sodelovanja in pomoči drugim z 8 %, spoštovanje dogovorjenih 

pravil s 6 %, branje slikanic in empatija s po 4 %. Zanimiv se mi je zdel tudi odgovor, da 

vzgojiteljica v skupini vsak mesec načrtuje vrednoto meseca. V Beli knjigi o vzgoji in 

izobraževanju (2011) so določene temeljne vrednote vzgoje in izobraževanja, ki izhajajo iz 

dediščine, kulture in moralnih vrednot, pri čemer so pomembne človekove pravice in njihove 

dolžnosti, strpnost, solidarnost, načela pluralne demokracije in pravne države. Pravljice so že 

od nekdaj veljale za zelo močno vzgojno sredstvo, saj so imele pomembno vlogo pri vzgoji 

vrednot, zato je pomembno, kakšne pravljice otroci poslušajo. Otroci se poistovetijo z junaki 

pravljic, pri čemer je pomembno, da otrok posluša pravljice, v katerih nastopajo pozitivni 

junaki. Dobri starši naj bi bili tudi tisti, ki znajo preko pravljic ublažiti resne primanjkljaje 

oziroma negativnost svoje družine in to otroku tudi pojasniti, saj s tem starši dajejo otroku 

občutek varnosti (Žorž, 2012).  

Vprašala sem, katere dejavnosti in metode uporabljajo pri svojem delu, pri čemer so anketiranci 

lahko izbrali poljubno število odgovorov. 

 

Slika 10: Dejavnosti in metode pri spodbujanju moralnega razvoja in presojanja 
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Pri vprašanju o dejavnostih in metodah, ki jih uporabljajo vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljice, so te lahko izbirale med podanimi odgovori, pri čemer so lahko izbrale več 

odgovorov, zato tudi odstotke predstavljam glede na število sodelujočih pri tem vprašanju (kar 

je 150). Največ anketirancev je izbralo odgovor sprotno reševanje nastalih konfliktov, in sicer 

87 % (130), najmanj anketirancev pa je izbralo gledanje risank, in sicer 11 % (16). Na drugem 

mestu je bilo spodbujanje skrbi za druge s 84 % (126), na tretjem mestu pa branje pravljic z 

moralnimi nauki z 82 % (123). Na četrtem mestu je bilo spodbujanje sodelovanja med otroki z 

81 % (121), na petem mestu pogovori o vrednotah s 75 % (112), na šestem mestu igre vlog z 

68 % (102), na sedmem mestu izkustveno učenje s 66 % (99), na osmem mestu spodbujanje in 

prenos odgovornosti s 53 % (80), na devetem mestu obravnavanje naše in tuje kulture s 47 % 

(71). Pripovedovanje in izmišljanje pravljic pa je bilo šele na desetem mestu od šestnajstih 

možnih. Najmanj glasov, 11 % (16), pa je dobilo gledanje risank, pred njimi pa delo v skladu z 

NTC-sistemom z 18 % (27) ter še pred njimi ogledi in prirejanje predstav z 32 % (48). En 

anketiranec pa je izbral drugo in napisal: »z dialektiko«. Naštete dejavnosti priporočajo tudi 

avtorji (Žorž, Kroflič, Zalokar Divjak), pri čemer še posebej Žorž (2012) poudarja pomen 

pravljic, ki imajo zelo močno vzgojno sredstvo, saj so imele pomembno vlogo pri vzgoji 

vrednot, zato je pomembno, kakšne pravljice otroci poslušajo, saj so pomembni moralni nauki, 

ki jih otroci dobijo od posamezne pravljice. Vesela pa sem, da se je najmanj anketiranih odločilo 

za gledanje risank, saj lahko te prikazujejo agresivno vedenje, za katero je bilo dokazano, da ni 

dobro, saj otroci vse vpijajo kot »goba« in posledično posnemajo tako dobre kot tudi slabe 

vzorce vedenja (Pšunder, 2004). Prav tako se je izkazala pomembnost kompetenc vzgojiteljic 

in pomočnic vzgojiteljic, in sicer poleg poklicne kompetentnosti socialna kompetentnost, kot je 

sposobnost nebesednega in besednega komuniciranja in reševanja problemskih situacij (Logar, 

2014). 

6.3 DEJAVNOSTI IN METODE SPODBUJANJA MORALNEGA RAZVOJA 

PREDŠOLSKIH OTROK 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, katere dejavnosti za spodbujanje 

moralnega razvoja glede na starostno skupino otrok vpeljujejo vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljice (R3). Pri tem raziskovalnem vprašanju se bom osredinila na dve podskupini, in 

sicer odgovore odprtega tipa vprašanj za prvo starostno skupino in odgovore odprtega tipa 

vprašanj za drugo starostno skupino, pri čemer bom rangirala odgovore, s čimer bom ugotovila, 

ali so pravljice največkrat omenjene tako v prvi kot tudi drugi starostni skupini ali ne. 
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V tabeli 22 (ki se nahaja v prilogi) so prikazani (neurejeni) rangirani podatki vzgojiteljic in 

pomočnic vzgojiteljic za prvo starostno skupino, za boljši pregled, kolikokrat so se vzgojiteljice 

in pomočnice vzgojiteljice odločile za pravljice. V tabeli 23 (ki se nahaja v prilogi) pa so 

predstavljeni rezultati za drugo starostno skupino. 

Ker je v tabelah kar nekaj podatkov, jih bom prikazala s pomočjo grafa, iz katerega je hitro 

razvidno, kateri odgovori so bili bolj pogosti ter kateri so bili prisotni le za prvo ali drugo 

starostno skupino. 

 

Slika 11: Prikaz rezultatov najpogosteje izvajanih dejavnosti v prvem in drugem starostnem 

obdobju 

Ugotovila sem, da so vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice prvega starostnega obdobja 

odgovarjale bolj razpršeno in enostavno, zato so številke rangiranih podatkov nižje od 

odgovorov, pridobljenih za drugo starostno skupino, kjer so se vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljice bolj razpisale ali pa so navedle vse, kar je bilo možno obkrožiti pri prejšnjem 

vprašanju v anketi. Ker me zanima, ali vzgojiteljice najpogosteje vpeljujejo pravljice z 

moralnimi vsebinami v prvi in starostni skupini, sem združila podatke pravljic v eno skupino, 

in sicer: pravljice, branje pravljic, pripovedovanje/izmišljanje pravljic ter poslušanje 
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pripovedovanja. V prvi starostni skupini je tako skupno število doseglo 20, v drugi starostni 

skupini pa 34. Glede na rangirane podatke sem tako prišla do zaključka, da tako v prvi starostni 

skupini kot tudi v drugi starostni skupini vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v svoje delo 

najpogosteje vpeljujejo pravljice z moralnimi vsebinami. Tako v prvi kot tudi v drugi starostni 

skupini so pravljicam na drugem mestu sledili pogovori o vrednotah in kulturi, na tretjem mestu 

pa je bilo prav tako v obeh starostnih skupinah glede na rangiranje sprotno reševanje nastalih 

konfliktov. Za prvo starostno skupino so vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice navedle tudi 

nekaj takih, ki jih za drugo starostno skupino ni bilo mogoče zaslediti, in sicer: poslušanje 

pripovedovanja pravljic, delitev igrač, spodbujanje skrbi zase (za higieno), vsakodnevne 

dejavnosti, zgled odraslih oseb, pripovedovanje ob učnih plakatih, razvijanje samostojnosti ter 

umetnost (petje, glasba in ples). Kot je navedeno v Kurikuluku za vrtce (1999), je kakovostna 

predšolska vzgoja nujna za predšolskega otroka in dosegamo na veliko načinov, kot je 

ustvarjanje smiselnih situacij in problematik z možnostjo izkustvenega učenja in reševanja 

problemov ter aktivnega učenja. Poleg tega je pomembno pridobivanje konkretnih izkušenj in 

socialno angažiranje predšolskih otrok med dnevno rutino v vrtcu, pri čemer je nujno tudi 

spoznavanje lastne in tuje kulture. 

6.4 UPORABA PRAVLJIC ZA SPODBUJANJE MORALNEGA RAZVOJA 

PREDŠOLSKIH OTROK 

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju (R4) me je zanimalo, kako pogosto vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljice pri svojem delu uporabljajo pravljice za spodbujanje moralnega 

razvoja pri predšolskih otrocih. Zato sem najprej vprašala, ali vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljice uporabljajo pravljice za spodbujanje moralnega razvoja predšolskih otrok. 
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Slika 12: Uporaba pravljic za spodbujanje moralnega razvoja predšolskih otrok 

Na vprašanje, ali vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice pri svojem delu uporabljajo pravljice 

z moralnimi vsebinami, je 85 % anketirancev odgovorilo z »da«, kar predstavlja več kot tri 

četrtine vseh anketiranih; 5 % (9) z »ne«; 15 % anketiranih pa ni odgovorilo na to vprašanje. 

Uporaba pravljic v vzgoji in izobraževanju predstavlja inovativni pristop razvijanja otrokovega 

mišljenja in vrednot, s čimer otroka vzgojimo v dobrega človeka, državljana in ga usmerimo v 

dobro družbo (Gartner in Musil, 2011). Že v dobi Arièsa so pravljicam pripisovali močno 

vzgojno sredstvo pri moralni vzgoji (Vendramin, 2004), zato sem presenečena, da je kar 15 % 

anketiranih odgovorilo, da ne uporabljajo pravljic za spodbujanje moralnega razvoja, pri čemer 

upam, da jih vseeno kdaj preberejo otrokom. 

Anketirance sem prosila, da pojasnijo svoj odgovor, zakaj uporabljajo pravljice za spodbujanje 

moralnega razvoja predšolskih otrok.  

Tabela 3: Pojasnjeni odgovori uporabe pravljic za spodbujanje moralnega razvoja 

predšolskih otrok 

Odgovori f f % 

so pomembne (tudi kot motivacijsko sredstvo) 6 16,22 % 

kako? 1 2,70 % 

zaradi moralnih naukov 4 10,81 % 

poslušanje pravljic 1 2,70 % 
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empatija, vživljanje v junake/vloge 7 18,93 % 

nauki o vrednotah niso v vsaki zgodbici 1 2,70 % 

pomagajo pri problemskih situacijah. preko katerih otroci s 

pomočjo pravljic hitro potegnejo vzporednice z dogajanjem v 

skupini, vrednotami, odnosom do sebe in drugačnih 

12 32,44 % 

pravljice beremo vsakodnevno 1 2,70 % 

da, a brez nepotrebnega moraliziranja, bolj za to, da otroci 

razmišljajo in debatiramo ter izražajo svoja stališča 

1 2,70 % 

izkustveno učenje 1 2,70 % 

igre vlog 1 2,70 % 

nabor dovolj kratkih pravljic na temo moralnega razvoja za 

starost 1–2 let je zelo majhen, zato se jih tudi težko poslužujem, 

saj je naš cilj predvsem učenje aktivnega poslušanja kratkih 

pravljic in šele nato prehod na težje pravljice. 

1 2,70 % 

skupaj 37 100,00 % 

 

Anketiranci, ki so pojasnili pomembnost uporabe pravljic, so se v večini odločali za pozitivno 

naravnane odgovore, saj so pojasnili, da so pravljice pomembne pri delu z otroki zaradi 

moralnih naukov, izkustvenega učenja, igre vlog, empatije in vživljanja v junake ter 

povezovanja pravljic in njihovega dogajanja v realni svet, s čimer je povezana tudi teorija, na 

primer iz Kurikuluma za vrtce (1999), ki prav tako omenja izkustveno učenje. Prav tako so 

anketiranci poudarili tudi pomembnost empatije, ki je ključna za to, da lahko otrok razvija 

moralno presojanje, kar otroka vodi tudi k razumevanju in občutenju tega čustva, kar napreduje 

nekako po četrtem letu otrokove starosti, prisotno pa je že prej (Zupančič in Justin, 1991). 

Nekateri odgovori pa so bili tudi malce bolj negativni, in sicer: »kako?«, »nauki o vrednotah 

niso v vsaki zgodbici«, »da, a brez nepotrebnega moraliziranja ...« ter »nabor dovolj kratkih 

pravljic na temo moralnega razvoja za starost 1–2 leti je zelo majhen ...«. 

V nadaljevanju me je zanimalo še, katere pravljice uporabljajo vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljice pri svojem delu. 
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Slika 13: Obravnavane pravljice z moralnimi vsebinami pri pedagoškem delu 

Če so anketiranci na vprašanje, ali pri svojem delu uporabljajo pravljice z moralnimi vsebinami, 

odgovorili z »da«, so označili tudi, katere, pri čemer so lahko obkrožili več odgovorov ter tudi 

dopisali druge pravljice. Na to vprašanje je odgovarjalo 129 anketirancev, pri čemer jih je glede 

na prejšnje vprašanje, na katerega je z »da« odgovorilo 141 anketirancev, 12 anketirancev 

predčasno končalo reševanje anketnega vprašalnika. Prvo mesto si je s 113 glasovi zaslužila 

pravljica Pod medvedovim dežnikom, drugo mesto si je priborila pravljica Veveriček posebne 

sorte s 94 glasovi, na tretjem mestu je pravljica Sovica Oka s 83 glasovi, ki ji sledijo Bobek in 

barčica z 81 glasovi, Mala miška in veliko rdeče jabolko z 62 glasovi, Žabec sreča prijatelja z 

52 glasovi, Uhlji takšni in drugačni z 39 glasovi, Ostržek z 37 glasovi, Vsi za enega, eden za 

vse s 36 glasovi; na zadnjem mestu z 19 glasovi pa je bila pravljica Prijatelj in pol (predstavljeni 

odgovori v tabeli so v prilogi). Pod drugo je bilo 21 glasov. Odgovore sem nameravala rangirati 

glede na pogostost, pri čemer sem ugotovila, da se samo tri pravljice pojavijo dvakrat, vse ostale 

pa samo enkrat. Odgovori pravljic so predstavljeni v nadaljevanju, med odgovori pa so bili tudi: 

»Ne spomnim se; kar dobimo v knjižnici; ...« in »v skoraj vsaki zgodbi se lahko najde moralni 

problem«. 

Med prebiranjem literature sem zasledila nekaj pravljic z moralnimi vsebinami v knjigi od 

Gartnerja in Musila (2011), ki pišeta, da poznamo več pravljic z moralnimi vsebinami, ki sem 

jih vključila v anketno vprašanje, pri čemer sem prišla do ugotovitve, da se vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljice bolj odločajo ter poznajo slovensko literaturo kot tujo. Pod opcijo 
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»drugo« pa sem dobila naštete druge pravljice, pri čemer tudi sama vseh ne poznam, verjamem 

pa, da lahko iz vsake pravljice izluščimo nekaj, kar lahko povežemo z moralo. Pravljice, ki so 

bile omenjene po dvakrat, so bile tri, in sicer: Kdo je napravil Vidku srajčico; Muca Copatarica 

in Muca Rozalinda. Sledile pa so še po enkratno omenjene pravljice: Ostržek; Grizenje boli; 

Repa velikanka; Ljubezen in trije dobri možje; Trije traktorji in koza; Rokavička; Beli krtek 

albin; Drugačen (K. Cave); Pika nogavička; Žabec in tujec; Zaletavi bober; Ti si moj največji 

zaklad; Kako sta Bibi in Gusti porahljala prepir; Smetiščni muc; Zvezdica zaspanka; Lisica išče 

vest; Pet grdin; Mišji razbojnik; Lini in laži; Pekarna mišmaš; Franček in računalnik; Ovca 

kodra; Slon pleza na drevo; Tata zmaj; Tekmovanje; Medvedkova knjižnica; Raček junior deli 

nasmehe; Prosim in hvala; Vse zgodbe o mišku Tipu; Prenizko nebo (podnebne spremembe in 

vpliv človeka); Drugačen; Ups, jaz sem pa zelen; Elmer; A veš koliko te imam rad; Mojca 

pokrajculja; Debela repa; Grdi raček; Razvajeni vrabček; Koštrun prepirun; Medo je bolan; 

Nala; Žan (je drugačen); Vzleteli smo; Kakšen je svet; Kakšne barve je svet; Čarovnica Vilma 

in Malo drugačen pingvin. 

Nato sem vprašala še, kako pogosto vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice vpeljujejo pravljice 

z moralnimi vsebinami (R4). 

 

Slika 14: Preverjanje H4 

Iz dobljenih podatkov sem ugotovila, da sta si prvo mesto delila odgovora branje pravljic z 

moralnimi vsebinami »večkrat na teden« in »enkrat na teden«. Oba odgovora sta dobila vsak 

po 29 glasov (vsak 20,57 %), kar pomeni, da skoraj polovica anketirancev vsaj enkrat tedensko 
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bere pravljice z moralnimi vsebinami. Poleg tega pa je bilo večkrat na teden omenjeno tudi pod 

»drugo«. 

Pod drugo je 10 anketirancev napisalo: »večkrat tedensko, ko opazimo težavo«; »ker nisem 

vedno v isti skupini, je odvisno, kolikokrat imam to možnost; »priložnostno, glede na temo, ki 

jo obravnavamo, ob posebnih dogajanjih v skupini«; »večkrat v mesecu«; »načeloma lahko ima 

prav vsaka pravljica moralni nauk, tako da v tem smislu jo berem pogosto, res pa je, da se ne 

pogovarjamo o moralnem nauku ob vsakem branju, tako da v tem smislu pa jih beremo 

občasno«; »priložnostno«, »ob različnih priložnostih«; »odvisno od dogodkov, lahko tedensko, 

lahko pa tudi več mesecev ne (pravljica kot vodena dejavnost)«; »zelo različno in spet, kot sem 

že rekla, vsaka pravljica ponuja možnost, da se jo obravnava, kot da vsebuje moralno vsebino.«; 

in »1–3 na mesec, odvisno koliko takšnih zgodb najdem na določeno tematiko«. 

Že Einstein je rekel, da, če starši želimo, da bi bili naši otroci bistri, jim pripovedujmo pravljice 

(Zalokar Divjak, 1998). Zato menim, da se moramo tega zavedati tudi vse vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljice ter otrokom brati pravljice z moralnimi vsebinami ter jim dati možnost 

pripovedovanja in izmišljanja zgodb v nadaljevanju pedagoškega procesa. 

Zanimalo me je tudi, ali vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice otrokom omogočajo situacije, 

v katerih morajo moralno presojati. 

 

Slika 15: Omogočanje otrokom situacije, v katerih morajo moralno presojati 
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Na vprašanje: »Ali otrokom omogočite različne situacije, v katerih morajo moralno presojati?« 

je odgovorilo skupaj 136 anketirancev. V 53 % (105) so anketiranci odgovorili z »da«; v 16 % 

(31) z ne. Kar 31 % anketiranih (61) pa je predčasno končalo reševanje vprašalnika. Če so 

anketiranci odgovorili z »da«, sem jih prosila, da opišejo vsaj eno takšno situacijo. Odgovore 

prikazujem v obliki tabele, brez mojih popravkov, zaradi česar niso slovnično pravilno zapisani. 

Ugotovila sem, da sta zelo pomembna izkustveno učenje in otrokova igra, v katerih otroci 

moralno presojajo, me je pa presenetilo, da samo 53 % anketiranih otrokom omogoči situacije, 

v katerih lahko moralno presojajo, pri čemer se mi poraja vprašanje, zakaj ta odstotek ni višji, 

saj vemo, da s primerno moralno vzgojo lahko tako vzgojitelji kot tudi drugi odrasli 

spodbujamo moralno presojanje otrok in pripeljemo predšolske otroke do konvencionalne ravni 

(Kroflič, 1997).  

Tabela 4: Opis situacij, v katerih otroci moralno presojajo 

Rangiranje prostih odgovorov f f % 

Opazujem otroke in jih pustim, da se sami dogovorijo ob prepirih, pretepih 

in konfliktnih situacijah (otroci zberejo pogum in priznajo napako). 

10 31,30 % 

Jim omogočimo čas, da se sami kaj dogovorijo ali presodijo, kaj je prav in 

kaj ne, nato se z otrokom tudi pogovorim. 

9 27,27 % 

S sodelavko sva demonstrirali nestrpno vedenje (igra vlog), otroci so nato 

presojali, iskali rešitve, podajali ideje in reševali konflikt.  

4 12,12 % 

Vsakodnevno srečujemo varovance vzgojno-varstvenega centra (invalidne 

osebe) in se pogovarjamo o otrocih s posebnimi potrebami. 

2 6,06 % 

Spodbujamo empatijo, poštenost in zaupanje. 2 6,06 % 

Slikovni prikaz nedeljenja igrač otroka, opozarjanje na to, da smo vsi 

prijatelji in moramo biti dobri drug do drugega.. 

2 6,06 % 

Ekologija. 1 3,03 % 

Jih ustvarjajo sami. 1 3,03 % 

V skupini je otrok s posebnimi potrebami. Otroci ga odrivajo. 1 3,03 % 

/ (Brez odgovora) 1 3,03 % 

Skupaj 33 100,00 % 
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Slika 16: Pomembnost vrednot 

V grafu je predstavljenih vseh 11 vrednot, pri čemer ena pomeni najpomembnejšo vrednoto, 11 

pa najmanj pomembno vrednoto. Ugotovila sem, da je največ anketiranih (od 136, ki so 

odgovarjali na dano vprašanje) kot najpomembnejšo vrednoto na prvo mesto postavilo zdravje 

z 41 % (56 glasov), na drugem mestu je z največ glasovi sledila ljubezen z 20 % (28), na tretjem 

mestu z največ glasovi poštenost z 18 % (s 24 glasovi) in na četrtem mestu zaupanje z 18 % (s 

24 glasovi), na petem mestu z največ glasovi zvestoba s 17 % (s 23 glasovi), na šestem mestu 

z največ glasovi moralnost s 15 % (z 20 glasovi), na sedmem mestu z največ glasovi vztrajnost 

z 20 % (z 28 glasovi), na osmem mestu tudi vztrajnost s 15 % (z 21 glasovi), na devetem mestu 

z največ glasovi odločnost z 21 % (z 29 glasovi), na desetem mestu tudi odločnost s 23 % (z 31 

glasovi), na enajstem mestu z največ glasovi pa denar z 52 % (z 71 glasovi). Tako kot 

pomembnejše vrednote niso dosegle mest od ena do enajst: delavnost in poklic ter svoboda, kar 

kaže na to, da vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljice te vrednoti ne predstavljajo 

pomembnejših na lestvici od ena do enajst. 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011) so določene temeljne vrednote vzgoje in 

izobraževanja, ki izhajajo iz dediščine, kulture in moralnih vrednot. Vzgoja in izobraževanje v 

javnih šolah in vrtcih morata biti usmerjena v kritičnost, pluralnost in objektivnost. Temeljni 

cilj vzgoje in izobraževanja je vzgojiti otroke v odgovorne, samostojne in razmišljujoče 
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posameznike, zaradi česar moramo poznati vrednote kulture, v kateri bivamo in preko katere 

vzgajamo in izobražujemo predšolske otroke. 

6.5 MNENJE O STROKOVNI USPOSOBLJENOSTI (R5) 

Pri petem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo mnenje vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljice o lastni strokovni usposobljenosti (R5).  

 

Slika 17: Preverjanje H5 

Po dobljenih podatkih se vidi, da več kot tri četrtine vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice meni, 

da bi se lahko naučili še veliko novih stvari. Le 19,12 % anketiranih pa meni, da so dovolj 

strokovno usposobljene. 

Vzgojiteljice predšolskih otrok moramo biti pravične in odgovorne, strokovne in empatične ter 

sposobne vključevati vrednote v vzgojno-izobraževalni proces, saj imajo vzgojiteljice 

predšolskih otrok ključno vlogo v vrtcih pri oblikovanju otroka preko različnih izkušenj in 

interakcij z drugimi (Verdnik, 2013). Po Logarju (2014) na podlagi strokovnih izobraževanj o 

spretnostih lahko izboljšamo lastno strokovno kompetentnost, česar se moramo zavedati vse 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice ter se strokovno izobraževati in izpopolnjevati za delo 

s predšolskimi otroki. 
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6.6 ŽELJA PO DODATNIH STROKOVNIH USPOSABLJANJIH (R6) 

Pri šestem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, ali si vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljice želijo več strokovnih usposabljanj (R6).  

 

Slika 18: Preverjanje H6 

Iz grafa je lepo razvidno, da se skoraj vse anketirane vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, 

ki so odgovorile na vprašanje, strinjajo, da si želijo več izobraževanj in usposabljanj na področju 

moralne vzgoje in presojanja, kar je dobro, saj ima prav vsaka družba na našem svetu zgrajen 

sistem vzgoje in izobraževanja, ki se mu ne moremo upirati, zaradi navad družbe, v kateri 

živimo (Durkheim, 2009).  

6.7 RAZLIKE PRI POGOSTOSTI VPELJEVANJA PRAVLJIC MED 

VZGOJITELJICAMI IN POMOČNICAMI VZGOJITELJICE TER DELOVNO 

DOBO (R7) 

Pri sedmem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, ali se med vzgojiteljicami in 

pomočnicami vzgojiteljice pojavljajo razlike pri pogostosti vpeljevanja pravljic in ali so te 

razlike tudi glede na delovno dobo (R7). Pri tem sem raziskovalno vprašanje razdelila na dve 

podtrditvi (oziroma hipotezi), pri katerih sem raziskala, ali delovno mesto vpliva na pogostost 

branja pravljic, kar sem preverila s hi kvadrat (χ²) testom. Pri drugi podtrditvi pa sem preverila, 

ali delovna doba vpliva na pogostost vpeljevanja oz. branja pravljic, kar sem prikazala s 

spodnjima tabelama, pri čemer bom sprejela oziroma ovrgla posamezno podtrditev, kar bom 
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nato poskusila združiti in zaključiti tudi pri glavni hipotezi, pri kateri morata obe pod trditvi 

kazati statistične razlike za sprejetje. 

Tabela 5: Pogostost branja pravljic z moralno vsebino glede na delovno mesto 

  Pogostost branja pravljic z moralno vsebino Skupno 

večkrat 

na teden 

enkrat 

na teden 

enkrat 

na dva 

tedna 

enkrat 

na 

mesec 

nekajkrat tekom 

vrtčevskega leta 

Delovno 

mesto 

vzgojiteljica 

predšolskih 

otrok 

f 22 15 17 12 20 86 

f 

(%) 

25,58 % 17,44 % 19,77 % 13,95 % 23,26 % 100,00 % 

pomočnica 

vzgojiteljice 

f 11 11 5 6 10 43 

f 

(%) 

25,58 % 25,58 % 11,63 % 13,95 % 23,26 % 100,00 % 

Skupno f 33 26 22 18 30 129 

f 

(%) 

25,58 % 20,16 % 17,05 % 13,95 % 23,26 % 100,00 % 

 

Tabela 6: Rezultat pogostosti branja pravljic z moralno vsebino glede na delovno mesto 

 Vrednost Stopnja 

prostosti 

p 

Pearson Chi-Square 2,056 4 0.729 

 

Pri tabeli pogostosti branja pravljic in delovnega mesta sem s pomočjo programa SPSS 

izračunala, da je hi kvadrat (χ²) vrednost 2,056. Rezultati kažejo, da med vzgojiteljicami in 

pomočnicami vzgojiteljice ne prihaja do statistično pomembnih razlik v pogostosti branja 

pravljic z moralno vsebino glede na delovno mesto (χ² = 2,056, p = 0,729). Največji delež 

vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice skupaj pa je pravljice z moralno vsebino prebiral večkrat 

na teden (25,58 %). Kot je razvidno iz tabele, je vrednost p nad 0,05, zato med različnimi 

delovnimi mesti in pogostostjo branja pravljic ne prihaja do statistično pomembnih razlik in 

posledično podtrditve ne sprejmem.  
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Tabela 7: Pogostost branja pravljic glede na delovno dobo 

  Pogostost branja pravljic z moralno vsebino Skupno 

večkrat 

na teden 

enkrat 

na teden 

enkrat 

na dva 

tedna 

enkrat 

na 

mesec 

nekajkrat tekom 

vrtčevskega leta 

Delovna 

doba 

< 10 let f 12 9 14 9 16 60 

f 

(%) 

20,00 % 15,00 % 23,33 % 15,00 % 26,67 % 100,00 % 

11–20 let f 10 9 8 3 9 39 

f 

(%) 

25,64 % 23,08 % 20,51 % 7,69 % 23,08 % 100,00 % 

> 20 let f 11 8 0 6 5 30 

f 

(%) 

36,67 % 26,67 % 0,00 % 20,00 % 16,67 % 100,00 % 

Skupno f 33 26 22 18 30 129 

f 

(%) 

25,58 % 20,16 % 17,05 % 13,95 % 23,26 % 100,00 % 

 

Tabela 8: Rezultat pogostosti branja pravljic z moralno vsebino glede na delovno dobo 

 Vrednost p 

Fisher's Exact Test 15,500 0.045 

 

Pri tabeli pogostosti branja pravljic in delovni dobi sem s pomočjo SPSS programa uporabila 

Fisher exact test. V tabeli so prikazane razlike med delovnimi staži v pogostosti branja pravljic 

z moralno vsebino. Rezultati kažejo, da je med tistimi vzgojiteljicami in pomočnicami 

vzgojiteljice z višjo delovno dobo in tistimi z nižjo delovno dobo prihajalo do statistično 

značilnih razlik v pogostosti branja pravljic z moralno vsebino (Fisherjev eksaktni test = 15,500, 

p = 0,045). Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, ki poučujejo več kot 20 let, so otrokom 

pogosteje brale pravljice z moralnimi vsebinami kot tiste z manj let delovne dobe. Kot je 

razvidno iz tabele, je p pod 0,05, zato obstajajo statistično pomembne razlike med pogostostjo 

branja in delovno dobo, zaradi česar podtrditev sprejmem. 
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Ker podtrditve o pogostosti vpeljevanja pravljic in delovnem mestu nisem sprejela in ker sem 

podtrditev o pogostosti branja pravljic in delovni dobi sprejela, sem ugotovila, da delovno 

mesto nima vpliva na vpeljevanje pravljic, delovna doba pa. 
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7 SKLEPNE UGOTOVITVE 

Med pisanjem magistrskega dela sem prišla tako do teoretičnih kot tudi empiričnih ugotovitev. 

Kot sem se odločila že v uvodu magistrskega dela, sem ugotovila, da je morala in moralna 

vzgoja nujna, saj je naša družba – družba, v kateri živimo, oblikovana po normativih oziroma 

normah države (v kateri smo), kar je določeno s kulturo in njenimi vrednotami. Poleg tega 

imamo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v predšolskem obdobju ključno vlogo pri 

moralni vzgoji, saj predšolski otroci veliko časa preživijo v vrtčevskem okolju, poleg časa, ki 

ga preživijo s svojimi starši v svojem okolju. Tako smo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice 

pomembne pri poznavanju vrednot in kulture, kot so pomembni tudi starši otrok, saj oboji na 

otroke prenašamo moralo in njene vrednote preko moralne vzgoje, ki je tako neposredna (na 

primer z lastnim zgledom) kot tudi posredna (oz. vnaprej načrtovana) in jo pogosto uporabljamo 

v vrtcih. Raziskala sem različne teorije moralnega presojanja, pri čemer sem se najbolj 

poglobila v Kohlbergovo teorijo moralnega razsojanja, pri kateri sta za predšolsko obdobje 

ključni prvi dve stopnji predkonvencionalne ravni, ki ju lahko otrok doseže pred odhodom v 

šolo. Pri prvi stopnji otroci ubogajo, da se izognejo kazni, pri drugi stopnji predkonvencionalne 

ravni pa otroci delujejo v skladu z nagradami (jaz tebi – ti meni). Prišla sem do pomembnosti 

pravljic, ki so bile pomembne in so jim pripisovali velik pomen že v času Arièsa. Pravljice so 

od nekdaj veljale za močno vzgojno sredstvo, ki ga ima pomembno, če ne celo ključno vlogo 

prenašanja moralnih naukov tudi danes pri predšolskih otrocih. V empiričnem delu me je 

zanimalo predvsem, ali vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic zagovarjajo moralno vzgojo in 

na kakšen način jo vpeljujejo ter v kolikšni meri si pri svojem delu pomagajo s pravljicami, s 

pomočjo katerih lahko otrokom na zanimiv način približajo različne moralne nauke, družbena 

pravila in vrednote, ki so pomembne in se razlikujejo med različnimi kulturami (državami), 

glede na prioritete in zgodovinsko ozadje. V raziskavo je bilo vključenih 197 vzgojiteljic in 

pomočnic vzgojiteljice, a jih je na splošna vprašanja odgovorilo le 136, saj so bili splošni 

podatki zahtevani na koncu izpolnjevanja anketnega vprašalnika, 61 pa jih je reševanjem 

anketnega vprašalnika zaključilo pred izpolnitvijo splošnih podatkov, a so kljub temu 

odgovorili na vprašanja pred splošnimi podatki. Ugotovila sem, da je večina anketirancev 

predstavljala ženski spol. Samo 1 % je bil predstavnikov moškega spola, kar sta dva 

anketiranca. Kar 91 anketirancev dela na delovnem mestu vzgojiteljice predšolskih otrok, 45 

na delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice, 61 pa jih ni odgovorilo. Največ anketirancev (64) 

ima dokončan visokošolski študij predšolske vzgoje, ki mu sledi srednja vzgojiteljska šola. 

Največ anketirancev ima 11–20 let delovne dobe (41), najmanj pa več kot 31 let (13). Sledila 
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so različna vprašanja o morali in moralni vzgoji ter pravljicah, pri čemer predstavljam 

pomembnejše ugotovitve in trditve. Več kot 52 % vseh anketiranih trdi, da je moralna vzgoja 

nekaj, kar se začne doma in se gradi v vrtčevskem okolju ter pozneje v šolskem okolju. Kar dva 

anketiranca pa trdita (1 %), da se jima moralna vzgoja ne zdi nujna. Pri odprtem tipu vprašanj 

o pomembnosti moralne vzgoje se je izkazalo, da vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice 

moralno vzgojo povezujejo s socializacijo, družbenimi normami in vrednotami. Ko sem 

zastavila vprašanje, ali vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice izvajajo dejavnosti moralnega 

presojanja, sem pričakovala pozitiven odgovor, a je kar 22 % (43) reklo, da »ne«, kar 

predstavlja približno eno petino vseh anketirancev. Prav tako največ anketirancev pomembno 

vlogo pripisuje sprotnemu reševanju konfliktov (kar 130), najmanj pa jih zagovarja gledanje 

risank (16), kar sem vesela, saj morajo biti risanke, če že, res skrbno izbrane in primerne za 

predšolske otroke. Pri vprašanju, ali vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice uporabljajo 

pravljice z moralnimi nauki, sem bila zopet presenečena, saj jih je 5 %, kar je 9 anketirancev, 

odgovorilo, da »ne«, kar je meni hkrati zaskrbljujoč rezultat. Pravljica, ki je najbolj prepoznana 

in uporabljena iz danih pravljic z moralnim naukom, med katerimi so vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljice izbirale, je Pod medvedovim dežnikom (113 anketirancev), najmanj prepoznana 

pa je Prijatelj in pol (19). Pri vprašanju, ali vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice otrokom 

omogočajo situacije, v katerih morajo moralno presojati, sem zopet dobila kar 16 % odgovorov 

»ne«, kar me je zaskrbelo in presenetilo v negativnem smislu, saj so situacije tako imenovanega 

izkustvenega učenja, iz katerega se otroci učijo in pridejo do različnih spoznanj, pomembne za 

predšolske otroke. Pri pomembnosti vrednot je največ vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice kot 

najpomembnejšo izbralo vrednoto zdravje. Kot vrednoti, ki jima vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljice ne pripisujejo pomembne vrednosti, pa sta se izkazala delavnost in poklic ter 

svoboda, pri čemer sem pričakovala, da bo delavnost in poklic višje na lestvici pomembnih 

vrednot. Pri vprašanju, kjer je bila stopnja strinjanja, pa so se vse vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljice vsaj deloma strinjale in deloma ne strinjale s tem, da imajo ključen pomen pri 

moralni vzgoji. Kar nekaj odgovorov je bilo tako nepričakovanih, saj sem menila, da je manjši 

odstotek (ali pa ga sploh ni) vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice, ki ne izvajajo dejavnosti 

moralnega presojanja in ne berejo pravljic z moralnimi nauki ter otrokom ne omogočajo 

situacij, v katerih morajo moralno presojati. Zastavila sem si tudi sedem, raziskovalnih 

vprašanj, pri čemer sem vsa raziskovalna vprašanja, razen zadnjega R7, preverjala s frekvenčno 

analizo. Raziskovalno vprašanje 7 pa sem razdelila na dve podtrditvi oz. hipotezi, pri čemer 

sem eno preverila z dvosmernim hi kvadrat testom (χ²) , drugo pa s Fisherjevim eksaktnim 

testom. Ugotovila sem, da se vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice 100 % strinjajo, da je 
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moralna vzgoja ključna v predšolskem obdobju. Prav tako vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljice uporabljajo različne načine in dejavnosti spodbujanja moralnega razvoja otrok. 

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice vpeljujejo pravljice z moralnimi vsebinami ne glede 

na starostno skupino otrok. In tudi več kot 50 % vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice želi več 

strokovnih usposabljanj na temo morale in moralne vzgoje. Raziskovalna vprašanja 4, 5 in 7 pa 

so se izkazala za bolj negativna, ker večina vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice ne bere 

pravljic z moralnimi vsebinami enkrat na teden. Približno 20 % vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljice meni, da so dovolj strokovno usposobljene, večina (več kot 75 %) pa jih meni, da 

se lahko še veliko naučijo, kar se mi zdi dobro. Pri R7 sem si zastavila dve podtrditvi. Prva 

podtrditev je pogostost vpeljevanja pravljic z delovnim mestom, kar sem računala s pomočjo 

dvosmernega hi kvadrat testa (χ²) in prišla do zaključka, da te podtrditve ne sprejmem. Druga 

podtrditev pa je bila povezanost vpeljevanja pogostosti pravljic z delovno dobo, kar sem 

računala s Fisherjevim eksaktnim testom, pri čemer to podtrditev sprejem. Ker pa bi morala obe 

podtrditvi sprejeti za sprejetje glavnega raziskovalnega vprašanja H7, moram tega zavrniti oz. 

ga ne morem potrditi. Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice imajo načeloma do moralne 

vzgoje in pravljic primeren odnos, se pa najde tudi odstotek tistih, ki jim moralna vzgoja in 

pravljice ne predstavljajo pomembne stvari pri delu s predšolskimi otroki. Glede na dobljene 

podatke sem ugotovila, da bi bilo smiselno intervjuvati tiste, ki so rekli, da se jim moralna 

vzgoja ne zdi pomembna ter otrokom ne zagotavljajo situacij, v katerih morajo moralno 

presojati, česar pa ne morem, saj je bil anketni vprašalnik anonimen, zato predvidenih 

intervjujev z vzgojiteljicami nisem opravila. 
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PRILOGE 

PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani! 

 

Sem Anja Bervar, študentka zaključnega letnika magistrskega programa predšolske vzgoje na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru magistrskega dela sem se odločila za raziskavo o 

mnenju vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice o njihovi vlogi pri moralni vzgoji in moralnem 

presojanju predšolskih otrok, zato Vas prosim, da odgovorite na spodnja vprašanja. 

Vprašalnik je anonimen, odgovori pa bodo uporabljeni izključno za namene magistrskega 

dela. 

 

Že v naprej se Vam zahvaljujem za Vaš čas in odgovore. 

 

 

1. Kaj vam predstavlja moralna vzgoja? 

a) Z moralno vzgojo oblikujemo otrokovo osebnost že v predšolskem obdobju. 

b) Moralna vzgoja mi predstavlja vzgojo iz amoralnosti v moralnost. 

c) Moralna vzgoja je povezana z razvojem in prenašanjem vrednot. 

d) Moralna vzgoja je ključna zaradi družbenih pravil in norm s strani države. 

e) Moralna vzgoja se mi ne zdi nujna. 

f) Moralna vzgoja je nekaj, kar se začne doma in se gradi v vrtčevskem okolju ter pozneje v 

šolskem okolju. 

 

2. Ali se Vam zdi moralna vzgoja pomembna? 

a) da 

b) ne 

 

3. Zakaj se vam zdi pomembno, da predšolske otroke seznanjamo z moralo in moralnim 

vedenjem? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4. Ali v svoji skupini izvajate dejavnosti, ki spodbujajo moralno presojanje predšolskih otrok? 

a) da 

b) ne 

 

Če ste odgovorili z DA, prosim, zapišite, katere: 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Katere dejavnosti in metode uporabljate pri svojem delu v vrtcu za spodbujanje moralnega 

presojanja in moralnega razvoja predšolskih otrok? 

 

a) izkustveno učenje 

b) branje pravljic z moralnimi nauki 

c) pogovori o vrednotah 

d) delo v skladu z NTC-sistemom 

e) sprotno reševanje nastalih konfliktov 

f) prevzemanje vloge mediatorja pri reševanju konfliktov 

g) gledanje risank 

h) spodbujanje sodelovanja med otroki 

 

i) igre vlog 

j) ogledi in prirejanje predstav 

k) spodbujanje in prenos odgovornosti na predšolske otroke  

l) pripovedovanje in izmišljanje pravljic 

m) spodbujanje skrbi za druge 

n) obravnavanje naše in tuje kulture 

o) drugo:____________________________  

 

6. Katere dejavnosti v povezavi z moralno vzgojo se vam zdijo primerne za prvo starostno 

skupino (torej otroke od prvega do tretjega leta starosti)? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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7. Katere dejavnosti v povezavi z moralo se vam zdijo primerne za drugo starostno skupino 

(torej otroke od tretjega do šestega leta starosti)? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Ali pri svojem delu uporabljate pravljice za spodbujanje moralnega razvoja predšolskih 

otrok? 

a) da 

b) ne 

Prosim, utemeljite svoj odgovor: 

___________________________________________________________________________ 

 

9. Če ste na vprašanje 8 odgovorili z DA, prosim obkrožite, kako pogosto berete pravljice z 

moralnimi vsebinami predšolskim otrokom. 

a) vsak dan 

b) večkrat na teden 

c) enkrat na teden 

d) enkrat na dva tedna 

e) enkrat na mesec 

f) nekajkrat tekom vrtčevskega leta 

g) nikoli 

h) drugo:_____________________________ 

 

10. Če ste na vprašanje 8 odgovorili z DA, prosim obkrožite navedene pravljice z moralnimi 

vsebinami, ki ste jih obravnavali pri svojem delu: 

a) Bobek in barčica (avtorica: Anja Štefan) 

b) Veveriček posebne sorte (avtorica: Svetlana Makarovič) 

c) Uhlji takšni in drugačni (avtor: Guida Van Genechten) 

d) Vsi za enega, eden za vse (avtorica: Brigitte Weininger) 

e) Prijatelj in pol (avtorica: Udo Weigelt) 

f) Žabec sreča prijatelja (avtor: Maxa Velthuijsa) 

g) Mala miška in veliko rdeče jabolko (avtor: A. H. Benjamin) 

h) Pod medvedovim dežnikom (avtorice: Svetlana Makarovič) 

i) Sovica Oka (avtorica: Svetlana Makarovič) 
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j) Ostržek (avtor: Carlo Collodi) 

j) drugo: __________________________ 

 

11. Ali otrokom omogočite različne situacije, v katerih morajo moralno presojati? 

a) da 

b) ne 

 

Če ste odgovorili z DA, prosim, zapišite vsaj eno takšno situacijo: 

___________________________________________________________________________ 

 

12. Označite pomembnost navedenih vrednot s številkami od 1 do 11; pri čemer je 1 najbolj 

pomembno, 11 pa najmanj pomembno. 

__ svoboda 

__ delavnost in poklic 

__ zdravje 

__ denar 

__ poštenost 

__ zaupanje 

__ zvestoba 

__ vztrajnost 

__ ljubezen 

__ moralnost 

__ odločnost 

 

13. Kakšno se vam zdi Vaše strokovno znanje o moralni vzgoji in spodbujanju moralnega 

razvoja predšolskih otrok (pridobljeno med študijem in izobraževanjem)? 

a) Menim, da sem dovolj strokovno usposobljena. 

b) Menim, da bi se lahko naučila še veliko novih stvari. 

c) Menim, da nisem dovolj strokovno usposobljena. 

 

14. Ali bi si želeli več strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj na temo moralne vzgoje in 

moralnega presojanja? 

a) da 

b) ne 
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15. Vloga vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice je ključnega pomena pri moralni vzgoji 

predšolskih otrok. 

a) se popolnoma strinjam 

b) se deloma strinjam 

c) se deloma strinjam in deloma ne strinjam 

d) se deloma ne strinjam 

e) se ne strinjam 

 

Na koncu vas prosim še za nekaj osebnih podatkov: 

 

Spol:       M        Ž 

 

Delovno mesto:          

a) vzgojiteljica predšolskih otrok                 

b) pomočnica vzgojiteljice 

 

Stopnja izobrazbe:  

a) srednja vzgojiteljska šola 

b) druga srednja šola z dokvalifikacijo 

c) višješolski študij predšolske vzgoje 

d) visokošolski študij predšolske vzgoje 

e) univerzitetni študij z dokvalifikacijo Pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje 

f) magistrski bolonjski študij 

g) drugo_______________________________________ 

 

Delovna doba (obkrožite):       

0–3 leta        4–10 let        11–20 let        21–30 let        več od 31 let 

 

Trenutno delam v:    

a) prvi starostni skupini 

b) drugi starostni skupini 

c) kombiniranem oddelku 
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PRILOGA 2: TABELE 

Tabela 9: Spol 

  Odgovori Frekvenca 

(f) 

Odstotek (f 

%) 

  1 (moški) 2 1,02 % 

  2 (ženski) 134 68,02 % 

  Skupaj 136 69,04 % 

 

 

Tabela 10: Delovno mesto 

  Odgovori Frekvenca 

(f) 

Odstotek (f 

%) 

  1 (a) vzgojiteljica predšolskih otrok 91 46,20 % 

  2 (b) pomočnica vzgojiteljice 45 22,84 % 

  Skupaj 136 69,04 % 

 

Tabela 11: Stopnja izobrazbe 

  Odgovori Frekvenca 

(f) 

Odstotek (f 

%) 

  1 (a) srednja vzgojiteljska šola 22 11,17 % 

  2 (b) druga srednja šola z dokvalifikacijo 13 6,60 % 

  3 (c) višješolski študij predšolske vzgoje  17 8,63 % 

  4 (d) visokošolski študij predšolske vzgoje 64 32,49 % 

  5 (e) univerzitetni študij z dokvalifikacijo 

Pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje 

7 3,55 % 

  6 (f) magistrski bolonjski študij 11 5,58 % 

  7 (g) drugo: 2 1,02 % 

  Skupaj 136 69,04 % 
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Tabela 12: Delovna doba 

  Odgovori Frekvenca 

(f) 

Odstotek (f 

%) 

  1 (0–3 leta) 37 18,78 % 

  2 (4–10 let) 27 13,71 % 

  3 (11–20 let) 41 20,81 % 

  4 (21–30 let) 18 9,14 % 

  5 (več od 31 let) 13 6,60 % 

  Skupaj 136 69,04 % 

 

Tabela 13: Trenutno delam v 

  Odgovori Frekvenca 

(f) 

Odstotek (f 

%) 

  1 (a)      prvi starostni skupini 50 25,38 % 

  2 (a)      drugi starostni skupini 65 33,00 % 

  3 (a)      kombiniranem oddelku 21 10,66 % 

  Skupaj 136 69,04 % 

 

Tabela 14: Kaj vam predstavlja moralna vzgoja? 

  Odgovori Frekvenca (f) Odstotek (f %) 

1 (a) Z moralno vzgojo oblikujemo otrokovo osebnost že v 

predšolskem obdobju. 

40 20,30 % 

2 (b) Moralna vzgoja mi predstavlja vzgojo iz amoralnosti v 

moralnost. 

1 0,51 % 

3 (c) Moralna vzgoja je povezana z razvojem in prenašanjem 

vrednot. 

48 24,37 % 

4 (d) Moralna vzgoja je ključna zaradi družbenih pravil in norm s 

strani države. 

3 1,52 % 

5 (e) Moralna vzgoja se mi ne zdi nujna. 2 1,02 % 

6 (f) Moralna vzgoja je nekaj, kar se začne doma in se gradi  v 

vrtčevskem okolju ter pozneje šolskem okolju. 

103 52,28 % 

  Skupaj 197 100,00 % 
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Tabela 15: Ali v svoji skupini izvajate dejavnosti, ki spodbujajo moralno presojanje 

predšolskih otrok? 

  Odgovori Frekvenca 

(f) 

Odstotek (f 

%) 

  1 (a) DA 154 78,17 % 

  2 (b) NE 43 21,83 % 

  Skupaj 197 100,00 % 

 

Tabela 16: Katere dejavnosti in metode uporabljate pri svojem delu v vrtcu za spodbujanje 

moralnega presojanja in moralnega razvoja predšolskih otrok? 

   Frekvence(f) Odstotek (f %) 

a) izkustveno učenje 99 8,00 % 

b) branje pravljic z moralnimi nauki 123 10,00 % 

c) pogovori o vrednotah 112 10,00 % 

d) delo v skladu z NTC-sistemom 27 2,00 % 

e) sprotno reševanje nastalih konfliktov 130 11,00 % 

f) prevzemanje vloge mediatorja pri reševanju 

konfliktov 

58 5,00 % 

g) gledanje risank 16 1,00 % 

h) spodbujanje sodelovanja med otroki 121 10,00 % 

i) igre vlog 102 9,00 % 

j) ogledi in prirejanje predstav 48 4,00 % 

k) spodbujanje in prenos odgovornosti na predšolske 

otroke  

80 7,00 % 

l) pripovedovanje in izmišljanje pravljic 60 5,00 % 

m) spodbujanje skrbi za druge 126 11,00 % 

n) obravnavanje naše in tuje kulture 71 6,00 % 

 o) drugo: 1 0,00 % 

SKUPAJ  100,00 % 
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Tabela 17: Ali pri svojem delu uporabljate pravljice za spodbujanje moralnega razvoja 

predšolskih otrok? 

  Odgovori Frekvenca 

(f) 

Odstotek (f 

%) 

  1 (a) DA 141 71,57 % 

  2 (b) NE 9 4,57 % 

  Skupaj 150 76,14 % 

 

Tabela 18: Obravnavane pravljice 

  Odgovori Frekvence (f) Odstotek (f %) 

a) Bobek in barčica (avtorica: Anja Štefan) 81 13,00 % 

b) Veveriček posebne sorte (avtorica: Svetlana Makarovič) 94 15,00 % 

c) Uhlji takšni in drugačni (avtor: Guida Van Genechten) 39 6,00 % 

d) Vsi za enega, eden za vse (avtorica: Brigitte Weininger) 36 6,00 % 

e) Prijatelj in pol (avtorica: Udo Weigelt) 19 3,00 % 

f) Žabec sreča prijatelja (avtor: Maxa Velthuijsa) 52 8,00 % 

g) Mala miška in veliko rdeče jabolko (avtor: A. H. 

Benjamin) 

62 10,00 % 

h) Pod medvedovim dežnikom (avtorice: Svetlana 

Makarovič) 

113 18,00 % 

i) Sovica Oka (avtorica: Svetlana Makarovič) 83 13,00 % 

j) Ostržek (avtor: Carlo Collodi) 37 6,00 % 

k) drugo: 21 3,00 % 

SKUPAJ  100,00 % 

 

Tabela 19: Ali otrokom omogočate situacije, v katerih morajo moralno presojati? 

  Odgovori Frekvenca 

(f) 

Odstotek (f 

%) 

  1 (a) DA 105 53,30 % 

  2 (b) NE 31 15,74 % 

  Skupaj 136 69,04 % 
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Tabela 20: Pomembnost vrednot 

Podvprašanja Odgovori POMEMBNOSTI 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj 

  svoboda 16 

(12 

%) 

19 

(14 

%) 

15 

(11 

%) 

8 

 (6 

%) 

10 

(7 

%) 

11 

(8 

%) 

12 

(9 

%) 

12 

(9 

%) 

13 

(10 

%) 

11 

 (8 

%) 

9 

 (7 

%) 

136 (100,00 %) 

  delavnost in poklic 2 

(1 

%) 

7  

(5 

%) 

12 

(9 

%) 

12 

(9 

%) 

7  

(5 

%) 

6 

 (4 

%) 

15 

(11 

%) 

16 

(12 

%) 

20 

(15 

%) 

28 

(21 

%) 

11 

 (8 

%) 

136 (100,00 %) 

  zdravje 56 

(41 

%) 

21 

(15 

%) 

13 

(10 

%) 

5 

 (4 

%) 

8  

6 

%) 

4  

(3 

%) 

1 

 (1 

%) 

3 

 (2 

%) 

3 

 (2 

%) 

8 

 (6 

%) 

14 

 

(10 

%) 

136 (100,00 %) 

  denar 11 

(8 

%) 

5 

(4 

%) 

2  

(1 

%) 

7 

 (5 

%) 

2  

(1 

%) 

7  

(5 

%) 

6 

 (4 

%) 

3 

 (2 

%) 

11 

(8 

%) 

11 

 (8 

%) 

71 

 

(52 

%) 

136 (100,00 %) 

  poštenost 11 

(8 

%) 

22 

(16 

%) 

24 

(18 

%) 

15 

(11 

%) 

20 

(15 

%) 

17 

(13 

%) 

8 

 (6 

%) 

6 

 (4 

%) 

7 

 (5 

%) 

4 

 (3 

%) 

2 

 (1 

%) 

136 (100,00 %) 

  zaupanje 10 

(7 

%) 

12 

(9 

%) 

20 

(15 

%) 

24 

(18 

%) 

20 

(15 

%) 

13 

(10 

%) 

7 

 (5 

%) 

17 

(13 

%) 

5 

 (4 

%) 

6 

 (4 

%) 

2 

 (1 

%) 

136 (100,00 %) 

  zvestoba 4 

(3 

%) 

3  

(2 

%) 

6  

(4 

%) 

16 

(12 

%) 

23 

(17 

%) 

19 

(14 

%) 

16 

(12 

%) 

13 

(10 

%) 

20 

(15 

%) 

12 

 (9 

%) 

4 

 (3 

%) 

136 (100,00 %) 

  vztrajnost 0 

(0 

%) 

6  

(4 

%) 

8  

(6 

%) 

14 

(10 

%) 

8  

(6 

%) 

10 

(7 

%) 

28 

(21 

%) 

21 

(15 

%) 

14 

(10 

%) 

18 

(13 

%) 

9 

 (7 

%) 

136 (100,00 %) 

  ljubezen 15 

(11 

%) 

28 

(21 

%) 

9 

 (7 

%) 

13 

(10 

%) 

17 

(13 

%) 

17 

(13 

%) 

8 

 (6 

%) 

17 

(13 

%) 

8 

 (6 

%) 

2 

 (1 

%) 

2 

 (1 

%) 

136 (100,00 %) 

  moralnost 7 

(5 

%) 

8  

(6 

%) 

22 

(16 

%) 

17 

(13 

%) 

17 

(13 

%) 

20 

(15 

%) 

24 

(18 

%) 

8 

 (6 

%) 

6 

 (4 

%) 

5 

 (4 

%) 

2 

 (1 

%) 

136 (100,00 %) 

  odločnost 4 

(3 

%) 

5  

(4 

%) 

5  

(4 

%) 

5 

 (4 

%) 

4 

 (3 

%) 

12 

(9 

%) 

11 

(8 

%) 

20 

(15 

%) 

29 

(21 

%) 

31 

(23 

%) 

10 

 (7 

%) 

136 (100,00 %) 
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Tabela 21: Ali se vam zdi moralna vzgoja pomembna? 

  Odgovori Frekvenca 

(f) 

Odstotek (f 

%) 

  1 (a) DA 196  99,50 % 

  2 (b) NE 1 0,50 % 

  Skupaj 197 100,00 % 

 

Tabela 22: Najpogosteje izvajane dejavnosti v prvem starostnem obdobju 

Odgovori Frekvenca 

(f) 

Odstotek 

(f %) 

pravljice 9 10,23 % 

branje pravljic 4 4,55 % 

pripovedovanje/izmišljanje pravljic (tudi ob ilustracijah) 5 5,68 % 

poslušanje pripovedovanja (pravljic) 2 2,27 % 

ogledi predstav 2 2,27 % 

pogovori o vrednotah in primernem ravnanju ter kulturi 10 11,36 % 

delo v skladu z NTC-sistemom 3 3,41 % 

sprotno reševanje nastalih konfliktov (mediator) 9 10,23 % 

spodbujanje sodelovanja med otroki 5 5,68 % 

spodbujanje in prenos odgovornosti na predšolske otroke  3 3,41 % 

spodbujanje skrbi za druge 4 4,55 % 

igra vlog (npr. z dojenčki) 6 6,82 % 

gledanje risank 1 1,14 % 

izkustveno učenje 6 6,82 % 

delitev igrač 1 1,14 % 

spodbujanje skrbi zase, za higieno 4 4,55 % 

vsakodnevne dejavnosti 1 1,14 % 

lasten zgled (zgled odrasle osebe) 2 2,27 % 

lutke, igra z lutkami in lutkovne predstave 7 7,95 % 

pripovedovanje ob učnih plakatih  1 1,14 % 

razvijanje samostojnosti 1 1,14 % 

umetnost (petje, glasba in ples) 2 2,27 % 

skupaj 88 100,00 % 
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Tabela 23: Najpogosteje izvajane dejavnosti v drugem starostnem obdobju 

Odgovori Frekvenca (f) Odstotek (f %) 

pravljice 5 2,23 % 

branje pravljic 14 6,22 % 

pripovedovanje/izmišljanje pravljic (tudi ob ilustracijah) 15 6,67 % 

poslušanje pripovedovanja (pravljic) 0 0,00 % 

ogledi predstav 1 0,44 % 

pogovori o vrednotah in primernem ravnanju ter kulturi 32 14,22 % 

delo v skladu z NTC-sistemom 12 5,33 % 

sprotno reševanje nastalih konfliktov (mediator) 29 12,89 % 

spodbujanje sodelovanja med otroki 18 8,00 % 

spodbujanje in prenos odgovornosti na predšolske otroke  14 6,22 % 

spodbujanje skrbi za druge 16 7,11 % 

igra vlog (npr. z dojenčki) 24 10,67 % 

gledanje risank 12 5,33 % 

izkustveno učenje 16 7,11 % 

delitev igrač 0 0,00 % 

spodbujanje skrbi zase, za higieno 0 0,00 % 

vsakodnevne dejavnosti 0 0,00 % 

lasten zgled (zgled odrasle osebe) 0 0,00 % 

lutke, igra z lutkami in lutkovne predstave 17 7,56 % 

pripovedovanje ob učnih plakatih 0 0,00 % 

razvijanje samostojnosti 0 0,00 % 

umetnost (petje, glasba in ples) 0 0,00 % 

skupaj 225 100,00 % 

 

Tabela 24: Pogostost branja pravljic z moralnimi vsebinami 

Pogostost branja pravljic z moralnimi vsebinami Frekvenca (f) Odstotek (f %) 

vsak dan 6 4,26 % 

večkrat na teden 29 20,57 % 

enkrat na teden 29 20,57 % 

enkrat na dva tedna 25 17,73 % 

enkrat na mesec 21 14,89 % 

nekajkrat tekom vrtčevskega leta 21 14,89 % 

drugo 10 7,09 % 

skupno 141 100,00 % 
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Tabela 25: Dejavnosti in načini spodbujanja moralnih dejavnosti v vrtcih 

 DEJAVNOSTI IN NAČINI 

SPODBUJANJA MORALNIH 

DEJAVNOSTI V VRTCIH 

Frekvenca (f) Odstotek (f %) 

sprotno reševanje nastalih konfliktov 130 11,07 % 

spodbujanje skrbi za druge 126 10,73 % 

branje pravljic z moralnimi nauki 123 10,48 % 

spodbujanje sodelovanja med otroki 121 10,31 % 

pogovori o vrednotah 112 9,54 % 

igre vlog 102 8,69 % 

izkustveno učenje 99 8,43 % 

spodbujanje in prenos odgovornosti 

na predšolske otroke 

80 6,81 % 

obravnavanje naše in tuje kulture 71 6,05 % 

pripovedovanje in izmišljanje pravljic 60 5,11 % 

prevzemanje vloge mediatorja pri 

reševanju konfliktov 

58 4,94 % 

ogledi in prirejanje predstav 48 4,09 % 

delo v skladu z NTC-sistemom 27 2,30 % 

gledanje risank 16 1,36 % 

drugo 1 0,09 % 

skupno 1174 100,00 % 

 

Tabela 26: Mnenje o strokovnem znanju  

  Frekvenca 

(f) 

Odstotek 

(f %) 

Mnenje o svojem 

strokovnem 

znanju na 

področju 

moralne vzgoje 

predšolskih 

otrok 

menim, da sem 

dovolj strokovna 

usposobljena 

26 13,20 % 

menim, da bi se 

lahko naučila še 

veliko novih stvari 

107 54,32 % 

meni, da nisem 

dovolj strokovno 

usposobljena 

3 1,52 % 

skupno 136 69,04 % 
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Tabela 27: Želja po več strokovnih izobraževanjih 

Ali bi si želeli več strokovnih izobraževanj in 

izpopolnjevanj na temo moralne vzgoje in moralnega 

presojanja? 

  Frekvenca 

(f) 

Odstotek 

(f %) 

Želja po več 

strokovnih 

izobraževanjih na 

temo moralne vzgoje 

in presojanja 

Da 128 64,97 % 

Ne 8 4,07 % 

Skupno 136 69,04 % 

 


