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POVZETEK 

Diplomsko delo z naslovom Vloga vzgojitelja pri razvijanju močnih področij v predšolskem 

obdobju je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu sem predstavila načine, 

kako vzgojitelj prepozna močna področja in jih spodbuja, kako opazujemo v predšolskem 

obdobju pomembnost uporabe portfolia, vlogo vzgojitelja pri spodbujanju močnih področij, 

ustvarjanje spodbudnega učnega okolja in sistem učenja NTC. V empiričnem delu sem 

anketirala vzgojitelje in pomočnike vzgojitelja v Zasebnem vrtcu Dobra teta, ker me je 

zanimalo, kako vidijo svojo vlogo vzgojitelja pri razvijanju in spodbujanju močnih področij. 

Vzorec je bil neslučajnostni. S pomočjo deskriptivne metode in z metodo kvantitativnega  

raziskovanja sem pridobila potrebne podatke. V anketnem vprašalniku je sodelovalo 51 

vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja, ki delajo v različnih starostnih skupinah z različnimi 

delovnimi izkušnjami. Rezultati so pokazali, da se vsi anketiranci počutijo kompetentne za 

odkrivanje močnih področjih, od teh pa jih je 94,12 % vprašanih ta že odkrilo v svoji skupini. 

Vsi anketiranci v svoji skupini uporabljajo portfolio in si z njim pomagajo pri spremljanju 

otrokovega razvoja. Kar 39,22 % anketiranih otroke opazuje enkrat tedensko, 31,37 % jih 

opazuje enkrat mesečno, 11,77 % enkrat na tri mesece, 5,88 % večkrat mesečno in občasno, le 

5,88 % pa jih opazuje in beleži napredek vsakodnevno. Po odgovorih anketirancev sklepam, da 

vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja opazujejo in dajejo velik pomen spremljanju razvoja otrok. 

Vsi anketiranci so odgovorili, da izhajajo iz interesov otrok. Prav tako so vsi anketiranci 

odgovorili, da v svoj vsakdan vključujejo NTC učenje in da pri otrocih vidijo napredek, ko se 

otroci učijo prek igre.  

KLJUČNE BESEDE: močna področja otrok, vloga vzgojitelja, spodbudno učno okolje, 

NTC učenje 

 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

SUMMARY 

The diploma thesis, entitled The role of a kindergarten teacher in the development of child’s 

areas of strength in the early years, is divided into theoretical and empirical part. For the 

theoretical part I presented ways for a kindergarten teacher to identify child’s areas of strength 

in the preschool period and how he can encourage them, an importance of portfolio use, the 

role of a kindergarten teacher to promote areas of strength, how to create a stimulating learning 

environment and NTC learning. In the empirical part, I surveyed kindergarten teachers at Dobra 

Teta Private Kindergarten because I am interested in how they see their role as educators in 

developing and promoting areas of strength in the early years. The sample was non-random. 

With the help of the descriptive method and the method of quantitative research, I obtained the 

necessary data. The questionnaire included 51 kindergarten teachers working in different age 

groups with different work experiences. All respondents feel competent to discover areas of 

strength, of which 94.12% have already discovered them in their group. All respondents in their 

group use the portfolio to help monitor children's development. As many as 39.22% observe 

children once a week, 31.37% observe them once a month, 11.77% once every three months, 

5.88% several times a month and occasionally, and only 5.88% observe them and make 

progress on a daily basis. According to the answers of the respondents, I conclude that 

kindergarten teachers use observation and attach great importance to monitoring the child's 

development. All respondents answered that they stem from the interests of children. Also, all 

respondents answered that they include NTC learning in their daily lives and that they see 

progress in children when children learn through games. 

 

KEY WORDS: child’s areas of strength, the role of a kindergarten teacher, a stimulating 

learning environment, NTC learning 
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1 UVOD 
  

Vrtec je prostor, v katerem otrok zadovoljuje svoje elementarne življenjske, intelektualne in 

čustvene potrebe. Proces predšolske vzgoje naj bi izhajal iz otrok samih, poleg tega naj ne bi 

prehiteval njihovega razvoja. Tako naj bi proces predšolske vzgoje oziroma vrtec obogatil 

otrokov razvoj (Batistič Zorec, 2003). Delež vključenih otrok v vrtce v Sloveniji iz leta v leto 

narašča. Številka ne narašča le zato, ker starši hodijo v službo, temveč, ker se zavedajo, kako 

koristno je druženje z vrstniki za otrokov razvoj (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v 

Republiki Sloveniji, 2011). 

Že v prvih letih delovnih izkušenj sem se na strokovnem aktivu seznanila z odkrivanjem močnih 

področij otroka. Kljub temu, da gre za splošno znano dejstvo, se mi zdi, da včasih ob delovnem 

načrtu nanj pozabimo. Vzgojitelj se mora svoje vloge pri odkrivanju in spodbujanju še kako 

zavedati, saj je eden ključnih oseb v otrokovem vsakdanu.  

Sama sem se že srečala s predšolskimi otroki in pri njih opazila močna področja. Problem se 

lahko pojavi, ko nimamo dovolj strokovne podlage, da bi jih prepoznali in kasneje tudi 

spodbujali. Zato sem svojo diplomsko nalogo posvetila razvijanju močnih področij otrok, kar 

je tudi osrednja tema. V teoretičnem delu se bom osredotočila na to, kako lahko vzgojitelj 

odkrije močna področja in različne tehnike prepoznavanja. Vloga vzgojitelja je v tem obdobju 

izrednega pomena, zato bom pisala tudi o njegovi vlogi ter kako lahko spodbuja otrokova 

močna področja. Vsi otroci imajo svoje močno področje, le odkriti ga moramo.  

Pri svojem delu sem se seznanila tudi z NTC učenjem. Pri razvoju močnih področij otrok, še 

posebej pri spodbujanju razvoja gibalnih in kognitivnih sposobnostih, je za to primeren sistem 

učenja NTC (Rajović, 2019). Bila sem zelo presenečena nad samim programom, odzivi in 

napredkom otrok, zato sem v teoretičnem delu opisala tudi ta način učenja, ki poteka prek igre.  

V empiričnem delu želim z raziskavo ugotoviti, kako kompetentni so vzgojitelji za 

prepoznavanje in spodbujanje močnih področij otrok ter kako v njihovo dnevno rutino 

vključujejo NTC učenje.  
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TEORETIČNI DEL 
 

2 PREDŠOLSKA VZGOJA 

2.1 Opredelitev predšolske vzgoje 
 

Obstajajo različne definicije vzgoje, ki jih najdemo v pedagoški literaturi. Nekateri si vzgojo 

razlagajo kot prenašanje znanja iz starejše na mlajšo generacijo, drugi si razlagajo, da je to 

proces vplivanja na otroke, spet tretji jo opredelijo kot proces oblikovanja človekove osebnosti. 

Te definicije pa zožijo pomen vzgoje le na določene vidike ali pa so presplošne. V najširšem 

pomenu besede vzgoja pomeni neprekinjen proces, v katerem se posameznikova osebnost 

oblikuje in razvija, hkrati pa poteka v skladu z nekim ciljem. V ožjem pomenu pa je to 

pedagoški proces, skozi katerega si oblikujemo moralne vrednote, stališča in prepričanja. V tem 

procesu otroci pridobijo različne navade, motivacijo, interese, voljo, čustva (Retuznik 

Bozovičar in Kranjc, 2010). Vzgojitelj je v preteklosti želel izpopolniti posameznika in razvijati 

pri njem določene vrednote, zato se je pojem vzgoja združeval s premišljeno dejavnostjo do 

otrok. To razumemo kot naravnanost k nadgrajevanju negativnih stvari, vendar hkrati obdržati 

pozitivne lastnosti posameznika (Peček Čuk in Lesar, 2009). Vzgoja se odvija nenehno brez 

prekinitve in se prenaša z odraslega na otroka. To pomeni, da otroke vzgajamo posredno in 

neposredno. Otroci se največ naučijo prek neposredne vzgoje, posnemanja, zato moramo biti 

pozorni, da jim predstavljamo zgled z našimi dejanji (Durkheim, 2009). 

Pri samem procesu vzgoje so pomembni različni vidiki, tako individualni kot družbeni, ti pa se 

izražajo skozi vedenje, vrednote in skozi samo osebnost posameznika. Kako in v kakšni meri 

se bodo razvili, pa je odvisno od vzgojnih pristopov, ki jim je otrok izpostavljen od rojstva 

(Škoda, 2015). Na otrokov razvoj vplivajo tako kvantitativne spremembe kot kvalitativne 

znotraj določenih zaporednih stopenj razvoja. Ne moremo reči, da se naenkrat razvija samo eno 

področje, saj se ta med seboj nenehno prepletajo. Poznamo pa tudi kritično obdobje, ki je 

obdobje, v katerem je otrok najbolj dovzeten za prejeto znanje. V tem obdobju otrok določene 

spretnosti in znanje pridobi na najbolj učinkovit način (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Predšolska vzgoja v vrtcih že več kot dve desetletji velja za pomembno naložbo v otrokov 

razvoj, učenje ter samo socializacijo. Razvojna obdobja dojenčka, malčka in predšolskega 

otroka so občutljiva obdobja, v katerih se otroci najbolj razvijajo na področju zaznavanja, 

mišljenja in govora, socialnih in gibalnih spretnosti, čustvenega doživljanja in izražanja. Prav 
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zato moramo v teh obdobjih otrokom nuditi ustrezne spodbude, spodbudno okolje, poleg katerih 

moramo upoštevati posameznikovo individualnost (Marjanovič Umek, Kroflič, 2009).  

Slovenija je med državami članic Evropske unije med najvišje uvrščenimi glede na stopnjo 

vključenosti otrok v predšolski sistem. Po raziskavah iz leta 2016 je Slovenija uvrščena na 6. 

mesto po vključenosti otrok do tretjega leta starosti in na 12. mesto za vključenost otrok iz 

druge starostne skupine. Število vključenih otrok v vrtec je iz leta v leto višje. Starši se zavedajo, 

kako sta druženje z vrstniki in socializacija pomembna za otrokov razvoj in jih ne vključujejo 

zgolj zaradi službe (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport). V šolskem letu 2020/2021 

je delež vključenih otrok v vrtce v Sloveniji, starih med ena in pet let, znašal kar 82,5 % vseh 

otrok te starosti. Delež vključenosti se je v zadnjih desetih letih povečal za kar četrtino in število 

še vedno narašča (Statistični urad Republike Slovenije, 2022).  

Predšolska vzgoja v Sloveniji je namenjena otrokom od enajstega meseca pa vse do vstopa v 

šolo. Organizirana je v javnih in zasebnih vrtcih. V prvi vrsti imajo starši pravico do izbire, ali 

bodo svojega otroka vpisali v vrtec, saj ta ni obvezen, poleg tega pa imajo pravico do svobodne 

izbire vzgojno-izobraževalnega programa, ki jim najbolj ustreza (Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport, 2020). Vrtci so razdeljeni na oddelke, obdobja se delijo na prvo starostno 

obdobje, v katerega so vključeni otroci od prvega do tretjega leta starosti, in drugo starostno 

obdobje, v katerega so vključeni otroci od tretjega do šestega leta starosti oziroma do vstopa v 

šolo. V prvem starostnem obdobju je lahko v oddelek vključenih največ dvanajst otrok, v 

drugem starostnem obdobju največ dvaindvajset otrok in v kombiniranem oddelku največ 

sedemnajst otrok na oddelek. Število v skupini vsakega starostnega obdobja se lahko poveča za 

največ dva otroka v oddelku, če to določi pristojni organ, upoštevajoč razmere in položaj 

dejavnosti predšolske vzgoje. Znotraj vrtca so otroci razporejeni v homogene, heterogene ali 

kombinirane oddelke. Homogeni oddelki so oddelki, v katerega so vključeni otroci, ki so med 

seboj v starostnem razponu enega leta. V heterogenih oddelki so vključeni otroci enega izmed 

starostnih obdobij, v kombiniranem pa so vključeni iz obeh starostnih obdobij. Glede na trajanje 

vrtec lahko izvaja dnevne programe, ki se lahko izvajajo dopoldne, popoldne, celodnevno ali 

izmenično in trajajo od šest do devet ur, poldnevne programe, ki se izvajajo dopoldne, popoldne 

ali izmenično ter trajajo od štiri do šest ur, ter krajše programe, ki trajajo od 240 do 600 ur letno 

(Zakon o vrtcih, 2005, 14–17. člen). 
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2.2. Kurikulum za vrtce 

 
Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki je podlaga za vzgojno delo v vrtcu. Namenjen 

je vzgojiteljem, pomočnikom vzgojitelja, ravnateljem, svetovalnim delavcem in jim omogoča 

strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu. Poleg tega pa je treba uporabiti 

tudi strokovno literaturo in priročnike za vzgojitelje. Dokument je oblikovan v največji meri za 

dnevne programe, vseeno pa ustreza tudi poldnevnim in krajšim programom. Pozorni moramo 

biti, da pri teh programih ne pozabimo na upoštevanje posebnosti, ki jih prinašajo ti programi 

(organizacija življenja, izbira ciljev, dejavnosti, pristopov in metod dela). Sam pojem 

kurikulum ima večji poudarek na procesu predšolske vzgoje, predvsem pa na izkušnjah in 

interakcijah v vrtcu, skozi katere se otroci učijo (Kurikulum za vrtce, 1999). 

V Kurikulumu za vrtce so zapisani cilji, iz njih pa so izpeljana načela. V njem so dejavnosti 

razdeljene na šest področij: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika. Vsa področja 

imajo na začetku opredeljene globalne cilje in nato iz njih izpeljane cilje. Ti cilji pri posameznih 

področjih in znotraj njih vsebine in dejavnosti nudijo vzgojiteljem strokovno podlago za 

načrtovanje dela. Za posamezno področje so zapisani tudi predlagani primeri dejavnosti, ki pa 

vsa področja med seboj povezujejo in jih postavljajo v naš vsakdan v vrtcu. Vzgojitelj 

predlagane vsebine in dejavnosti med seboj povezuje, nadgrajuje, pri tem pa so mu v pomoč 

tudi priročniki, v katerih so podrobneje (didaktično in metodično) razdelani primeri dejavnosti. 

Ti primeri vključujejo vse faze vzgojnega dela: načrtovanje, vzgojno delo, opazovanje, 

evalvacijo (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje pa je tudi sodelovanje in komunikacija med starši 

in vrtcem. To sodelovanje prispeva k dopolnjevanju vzgoje v vrtcu kot doma. Pomembno je, 

da je v tem odnosu deljena odgovornost in različne pristojnosti. Institucija mora staršem nuditi 

storitve, pri tem pa ne sme posegati v njihovo zasebno sfero. Vrtec mora spoštovati njihovo in 

otrokovo identiteto, kulturo, jezik, vrednote; starši pa se morajo zavedati in upoštevati meje do  

soodločanja, s katerimi ne smejo posegati v strokovnost institucije. Staršem je zagotovljena 

pravica, da sodelujejo pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu, po dogovoru z vzgojiteljem pa 

lahko tudi aktivno sodelujejo pri vzgojnem delu. Pri tem pa je zelo pomembno, da pri tem 

upoštevajo strokovno avtonomnost vrtca (Kurikulum za vrtce, 1999). 

V Kurikulumu za vrtce so zapisana načela, s katerimi uresničujemo njegove cilje. Nekatera 

izmed njih nam omogočajo in spodbujajo odkrivanje močnih področij otrok. Prvo izmed njih 
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je načelo enakih možnosti in upoštevanje različnosti. To pomeni, da so za vse otroke omogočeni 

enakovredni pogoji za razvoj, pri katerih pa upoštevamo značilnosti starostnega obdobja, 

individualne razlike ter skupinske razlike. Drugo takšno načelo je načelo omogočanja izbire in 

drugačnosti. Glede na vzgojiteljevo organizacijo prostora in časa otrokom omogoča izbiro med 

naborom dejavnosti glede na njihove želje, potrebe, sposobnosti in pri njih lahko izrazi svojo 

individualnost. Tretje načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih 

načinov izražanja otrokom omogoča stalno skrb za zagotavljanje spodbudnega učnega okolja. 

Spodbudno učno okolje vzgojitelju omogoča, da lahko izhaja iz svojih načrtovanih dejavnosti, 

kot tudi iz interesov in pobud otrok (Kurikulum za vrtce, 1999). 

3 ODKRIVANJE OTROKOVIH MOČNIH PODROČIJ 

3.1 Otrokov razvoj in odkrivanje močnih področij 
 

Prva leta otrokovega življenja so pomembna za otrokov optimalni razvoj. Zavedati se moramo, 

da se razvoj odvija znotraj odnosov, interakcij in zato je poleg spodbudnega učnega okolja 

pomembno tudi sodelovanje s starši in vsemi, ki so kakorkoli vpleteni v vzgojno-izobraževalni 

proces. Pri otrocih moramo spodbujati kritično mišljenje, aktivno moramo opazovati in 

spremljati vse otroke, nuditi jim moramo spodbudno učno okolje in iskati njihova močna 

področja (Čuješ, 2019). Vzgojitelj je tisti, ki otrokom omogoča spodbudno učno okolje na 

podlagi njegovega strokovnega znanja in z njegovo oblikovano kulturo bivanja. V tem okolju 

se morajo otroci počutiti varne in sprejete (Kobal, 2009). 

Vzgojitelj je tisti, ki ima ključno vlogo pri prepoznavanju otrokovih kompetenc in zmožnosti. 

Pri odkrivanju močnih področij otrok mora upoštevati načelo diferenciacije in se zavedati, da 

ima vsak otrok močno področje, samo odkriti ga moramo (Čuješ, 2019). Prednost v razvoju se 

lahko pri otroku pokaže na enem ali več področjih, če primerjamo z razvojem pri njegovih 

vrstnikih. Otrok se lahko uči hitreje in vidi več povezav, kar mu pomaga ustvariti prednost pri 

razvoju. Pri odkrivanju močnih področij otrok je izjemnega pomena, da so odkrita zgodaj, da 

lahko zadovoljimo otrokove potrebe po izobraževanju in da predvidimo njihov razvoj. S tem 

ko jih identificiramo, pa to še ne pomeni, da smo dosegli naš cilj. Cilj je, da ustvarimo bogato 

obarvano učno okolje, kjer se lahko otrokovi potenciali opazijo in jih lahko razvijamo (Rol, 

2016). Mapa učnih dosežkov in portfolio sta le dva izmed primerov beleženja napredka otrok 

in odkrivanja posameznikovih močnih in šibkih področij. Pomembno pa je tudi sodelovanje s 

starši (Čuješ, 2019). Velikokrat se zgodi, da predvidevamo, da so otrokova močna področja 



Nataša Klopčič, Vloga vzgojitelja pri razvijanju močnih področij v predšolskem obdobju, Diplomsko delo, 

Univerza v Ljubljani, Oddelek za predšolsko vzgojo, 2022. 

 

6 
 

povezana z njihovimi starši in da ti prihajajo iz visoko izobraženih družin z visokim družbeno-

ekonomskim statusom. Vendar je treba poudariti, da to ne drži. Razvoj otrokovih potencialov 

je zelo kompleksen in dinamičen proces, pri katerem gre za več dejavnikov, ki med sabo 

sodelujejo in delujejo (Brglez, 2016). 

3.2 Prepoznavanje otrokovih močnih področij in vloga vzgojitelja 
 

V predšolskem obdobju se moramo osredotočiti na prepoznavanje otrokovih sposobnosti tako, 

da jim ponudimo širok in različen izbor izkušenj. S tem jim bomo omogočili, da bodo 

raziskovali in prepoznavali svoje sposobnosti. Njihova močna področja se tako okrepijo in 

izpostavijo ter nam omogočijo, da jih lažje prepoznamo (Sutherland, 2015). 

Otroci svoja močna področja lahko izrazijo z veliko značilnostmi, na podlagi katerih jih lažje 

opazimo in identificiramo. Te značilnosti so  zgodnji govorni razvoj, začetna pismenost in 

računanje, otrokova intenzivna vpletenost, hrepenenje po novem znanju, naravnanost k 

dejavnosti, kreativnost in domišljija, dober spomin in prostorska orientiranost ter 

prilagodljivost. Prva izmed teh značilnosti je zelo zgodnji govorni razvoj, pri katerem že 

enoletni otrok uporablja širok besedni zaklad. Čeprav lahko rečemo, da ima tudi otrok, ki 

spregovori pri treh letih, potencial, saj je ves ta čas poslušal in spremljal govor drugih. Druga 

izmed značilnosti je začetna pismenost in računanje, ko malčki že prepoznavajo simbole, črke 

in številke, ampak tudi prepoznajo prometne znake, različne logotipe, avtomobile in imena 

otrok v skupini. Ti otroci že dobro poznajo pojme visoko, nizko, spredaj, zadaj, na sredini, vmes 

itd. Kot razvojno vodilo lahko služi tudi zgodnji razvoj na področju sestavljank in področju 

risanja. Kot tretjo značilnost lahko navedemo otrokovo intenzivno vpletenost v dejavnosti in pa 

otrokov lasten um. Zelo intenzivno se zaposlijo s stvarmi in dejavnostmi in včasih se zdi, da 

imajo na voljo brezmejno energijo. Najbolj so aktivni v večernem času, ker stežka hodijo spat. 

Veliko jih ima zelo močno voljo, s katero konstantno poskušajo oporekati in izzivati avtoriteto. 

Njihova četrta značilnost je hrepenjenje po novem znanju. Z besedo »zakaj« začnejo že dokaj 

prej kot ostali otroci, saj jih zanima vse, s čimer se srečajo. Če bi takšnega otroka odpeljali v 

muzej, bi otrok še nekaj dni potem premišljeval o novo pridobljenih informacijah tako, da bi 

besedno opisal vse, kar je videl. Njihova peta značilnost je njihova naravnanost k dejavnostim. 

Zelo visoko naravnanost in koncentracijo kaže pri dejavnostih, aktivnostih, ki si jih izbere sam. 

Pri novih dejavnostih, ki si jih ne izbere sam, je zelo zadržan in najprej raje opazuje, saj se hoče 

prepričati, da zmore, še preden poskusi. Njihova kreativnost in domišljija opisuje šesto 

značilnost. Njihova igra je zelo domiselna in odraža zelo visoko mero kreativnosti. Poleg tega 
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v zgodnji starosti njihova igra odraža vodilne sposobnosti. Pri svoji igri želi vključiti in očarati 

svoje vrstnike, včasih pa je poleg tudi nejevoljen, saj ga ostali ne razumejo. Sedma značilnost 

je zelo dober spomin in prostorska orientiranost. Malčki, ki imajo prednost v razvoju, to 

značilnost kažejo z zelo dobrim spominom, saj znajo hraniti informacije. Lahko vam spomnijo 

na obljubo, ki ste jo skupaj dogovorili pred nekaj meseci. Njegova prostorska orientacija se 

dobro pokaže, ko točno ve, kje je pot domov, pot do vrtca ali kdo živi tam itd. Otrokova 

prilagodljivost je našteta kot zadnja značilnost. Napačno prepričanje je, da se pri teh otrocih 

socialni in čustveni razvoj zakasni. V veliko primerih se je pokazalo, da imajo tudi pri teh dveh 

področjih razvoja prednost. Dober primer je njihova velika prilagodljivost skupini, njihovo 

vedenje pa je interpretirano kot moteče. Otroci potrebujejo več kot samo učenje z igro. 

Potrebujejo, da jih identificiramo in jim postavljamo nove izzive, s katerimi bomo spodbujali 

njihov razvoj na močnih področjih (Rol, 2016). 

Pri prepoznavanju otrokovih kompetenc in njegovih zmožnostih, kot tudi šibkih področij, ima 

ključno vlogo prav vzgojitelj. Vzgojitelj veliko časa preživi z otrokom in lahko prepozna 

otrokove potenciale in jih razvija. Pri dejavnostih postopoma spreminja stopnje težavnosti in s 

tem otrokom daje izziv ter razvija njihovo odprtost za nadaljnji razvoj (Čuješ, 2019). Ob 

upoštevanju pravil opazovanja bo vzgojitelj lahko bolje spoznal otroka. Opazovati mora, kako 

se otrok vede v različnih skupinah, kako na druge otroke vpliva njegova odsotnost ali prisotnost, 

s čim se najrajši ukvarja, ko je sam, ter kako se odziva na različne spodbude iz okolja. Te 

ugotovitve si mora vzgojitelj zabeležiti, opazovati talente in interese, ki jih pokaže med igro, 

ob določenem cilju opazovati, katere otrokove kvalitete bodo izpostavljene, spodbujati otroka 

pri izbiri interesov in hobijev, ki bodo izpostavile njegove značilnosti in sposobnosti, opazovati 

reakcijo v tekmovalnih situacijah in spremembe v reagiranju pod različnimi pogoji. Kot zadnje 

pa se mora vzgojitelj povezati z drugimi odraslimi, ki so udeleženi pri njegovi vzgoji. Ti mu 

lahko podajo svoj vidik opazovanja otroka, kako ga vidijo iz svoje perspektive (Koren, 2016). 

3.3 Opazovanje v predšolskem obdobju 
 

Opazovanje je učinkovit način, s katerim lahko bolje razumemo otrokovo učenje in razvoj. Če 

ga uporabljamo na takšen način, potem smo na dobri poti do prepoznavanja otrokovih močnih 

področij. Veliko novih spoznanj oziroma učenja poteka prek igre in interakcije. Z našim 

opazovanjem lahko vidimo načine, kako otrok poskuša razumeti svet in kaj že ve in zna. 

Opazovanje je pomembno, da vidimo, na kateri stopnji razvoja je posamezen otrok in kaj so 

njegovi interesi, na kakšen način se najbolje učijo. S tem tudi vzgojitelj lahko prilagodi svoje 
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načrtovanje, da bo otrokom ponudil okolje, v katerem se bodo razvili v svoji polnosti. Skozi 

opazovanje se lahko uskladijo pričakovanja vzgojitelja in strategije učenja, glede na otrokove 

potrebe in da bo vzgojitelj lahko v najboljši meri spodbujal razvoj in učenje otrok (Neaum, 

2016). 

Če želimo razumeti učenje otrok, je pomembno, da opazujemo njihove interese. Kje, kaj in s 

kom se igrajo, kakšne dejavnosti jih zanimajo. Otrokovi interesi so odlična motivacija za 

učenje. Vzgojitelj mora biti med opazovanjem pozoren, da prepozna otrokove prednosti, 

njegova močna področja in jih poskuša vključiti v način učenja tako, da jih bo še spodbujal. 

Seveda to ni vedno mogoče, da bi za vse otroke našli enak način in spodbujali čisto vse naenkrat 

(Neaum, 2016).  

Najboljši način za spodbujanje otrokovih močnih področij je, da zagotovimo, da so otroške 

pobude in interesi tesno povezani z njihovimi potrebami. To otrokom omogoča, da se 

vključujejo v aktivnosti, ki jim ponujajo novo znanje. Opazovanje daje vzgojitelju odlično 

priložnost, da nadgradi in krepi svoje strokovno znanje. Če se odločimo, da bomo pri 

opazovanju videli samo načine učenja, ki jih odobravamo, bomo zamudili priložnost, da bi 

videli širšo sliko o učenju (Neaum, 2016). 

Opazovanje in prepoznavanje lahko v marsičem povežemo z ocenjevanjem. Prevečkrat se 

zgodi, da odrasli zapravijo ogromno časa pri preverjanju, ali so se otroci naučili določenih 

spretnosti. S tem načinom opazijo nekatere pomanjkljivosti in jih pred vstopom v šolo odpravijo 

z individualnim učenjem in dodatnimi nalogami. Nekatere oblike so lahko zelo nekoristne. Bolj 

koristno je, če namesto, da ugotavljamo, kaj so se že naučili, ugotovimo in opazujemo, kaj in 

kako se otroci naučijo s podporo drugih. Tak učni proces lahko pripomore k spodbujanju otrok 

in jim širi obzorja v nasprotju s tem, če otroku dnevno dajemo še več tistega, kar že zna. 

Vzgojitelj mora videti, da je osrednja stvar učenje samo in ne le znanje in sposobnosti, ki jih 

otrok mora usvojiti (Sutherland, 2015).  

Pri opazovanju lahko za oporo uporabljamo razpredelnico, s katero spremljamo razvoj. Skozi 

razpredelnice, ki so zasnovane na starosti otrok, lahko z upoštevanjem individualnih razlik 

beležimo posebnosti vsakega posameznika. Na podlagi tega lahko otrokom prilagajamo 

dejavnosti in krepimo določena področja. Predmet opazovanja so otrokovo funkcioniranje, igra 

in dejavnosti. Te dejavnosti skrbno zasnuje vzgojitelj ter z njimi spodbuja in krepi otrokov 

celovit razvoj. Zapiske si lahko zasnujemo mesečno in na podlagi njih načrtujemo dejavnosti , 

s katerimi bomo razvijali otrokove potenciale (Bergant, 2017). 
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Le nekaj informacij lahko pridobimo iz seznama znanj in sposobnosti, vendar nam to o otroku 

ne pove veliko. Da bi si podobo otroka lahko predstavljali celostno, moramo zbrati podatke iz 

različnih virov, od staršev in vrstnikov ter neposredno od otrok. Veliko vzgojiteljev se nad 

opazovanjem pritožuje, saj jim to vzame zelo veliko časa in ga potem ne ostane nič za 

neposredno delo z otroki. Vendar je opazovanje tako strokovno in namerno za vzgojitelja zelo 

pomembno sredstvo. Poleg spremljanja učenja in dejavnosti otrok pri tem opazujemo tudi lastne 

odzive in dejanja v situacijah. Če se posvetimo opazovanju, moramo imeti znanje, da vemo, kaj 

iščemo. S tem pa se pojavi težava. Vzgojitelj si pri dejavnostih zapiše cilje, ki jih bo dosegal, 

in rezultate, ki jih pričakuje, pri čemer lahko v tej svoji predstavi in osredinjenosti na svoje cilje 

ne opazi poteka pomembnega učenja. Te tako imenovane »ček liste« so nam lahko v pomoč pri 

ustvarjanju končne celostne podobe otroka. Shranjene jih imamo lahko v otrokovi osebni mapi, 

ki je dostopna vsem, in kamor lahko tudi drugi vpišejo, ko opazijo kaj pomembnega. Med 

področja lahko dodamo tudi otrokovo razumevanje, spraševanje, logično razmišljanje, 

ustvarjalnost, pomnjenje, delo z drugimi in tveganje. Ta seznam nam ponuja dobro začetno 

točko za opazovanje, seveda pa ga moramo tudi še dopolniti in izpopolniti (Sutherland, 2015). 

 

3.4 Portfolio 

 

V portfolio lahko zapisujemo naše zabeležke pri načrtnem opazovanju otrok in s tem vidimo 

njihov napredek in kje na svojih področjih izstopajo (Bergant, 2017). Portfolio nam služi kot 

strategija, ki nam pomaga doseči večino naših najbolj pomembnih ciljev. Z njim si pomagamo, 

da vključimo otroke v učni proces, da jim pomagamo pri učenju veščin refleksije in 

samoevalvacije ter da olajšamo komunikacijo s starši (Danielson in Abrutyn, 1997). Definicija 

portfolia je prilagodljiva in se jo lahko razširi, da izpolnjuje različne potrebe posameznika. 

Portfolio ves čas dopolnjujemo, v njem so shranjena gradiva o otrokovem razvoju, učenju in 

življenju. To vključuje razne risbe, fotografije z zapisanimi opombami vzgojitelja, otrokovi 

komentarji, zgodbe, otrokovi opisi, njegova razmišljanja, zapisi o njegovi igri, izmenjanih 

pogovorih in še veliko več. Skupek otrokovih napredkov, ki so shranjeni v tej mapi, odsevajo 

otrokov razvoj in napredek. Ob njej otrok podoživlja pomembne in zanimive trenutke, ob 

katerih razmišlja o sebi (A. De Fina, 1992; Vrtec Rogaška Slatina, 2020). 

Vzgojitelj se poslužuje portfolia že v predšolskem obdobju iz več razlogov. Pomaga nam pri 

iskanju in načrtovanju novih načinov učenja. Z njim spremljamo otrokov razvoj načrtno, 
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urejeno in premišljeno. Vzgojitelju je v pomoč pri individualnem učnem procesu posameznega 

otroka. Z njim dokumentiramo otrokov razvoj in učenje, poleg pa prepoznamo, na katerih 

področjih je otrok močan. Glavno vlogo pri oblikovanju in soustvarjanju ima otrok. Vanj vloži 

toliko truda in znanja, kot je zmožen. Vzgojitelj ga ob soustvarjanju vodi, usmerja, podpira ter 

prepoznava njegova šibka in močna področja. Če jih prepoznamo, jih lahko spodbujamo 

(Remškar, 2020). Ob dopolnjevanju se nam lahko tudi pokažejo otrokovi interesi in 

sposobnosti. Portfolio pa ni samo v pomoč vzgojitelju, prav tako je pomemben za otroka, kot 

tudi njegove starše. Otrok je na svoj napredek ponosen, starši si lahko pogledajo otrokovo 

bivanje v vrtcu, vzgojitelj pa ob njem spozna močna področja otrok. S tem, ko so s portfoliom 

seznanjene vse pomembne osebe v otrokovem vsakdanu, ga lahko ti spodbujajo in razvijajo 

njegova močna področja. Okrepi se tudi sodelovanje med starši in vzgojiteljem, ki delajo v 

dobrobit otroka. Starši ob tem dobijo neko spodbudo, da svojemu otroku posvetijo še več 

pozornosti pri njegovem nadaljnjem razvoju (Schallhart in Wieden Bischof, 2008) 

Če se vzgojitelj odloči za uvajanje portfolia, mora pri načrtovanju dejavnosti upoštevati, da je 

v središču pozornosti otrok kot posameznik in ne snov, ki bi jo obravnavali. Otroka kot 

posameznika moramo razumeti kot posameznika s svojim predznanjem, značilnostmi, 

izkušnjami in interesi in ne kot otroka, kakršnega si predstavlja vzgojitelj. Portfolio vzgojitelj 

uporablja prav zaradi njegove osrednje vloge v učnem procesu. Namreč, z njim razkrivamo 

otrokove individualne značilnosti, talente, močna področja, poleg pa tudi šibka področja, kar 

pomaga vzgojitelju, da pripravi ustrezne pogoje za učenje. Zagotovi lahko ustrezne pogoje tako 

za posameznika kot za skupino, hkrati pa poskrbi, da so otroci čim bolj vključeni v proces 

soodločanja in proces učenja. V portfoliu so zbrana dokazila o otrokovem napredku, učenju in 

njegovem razvoju, s katerimi lahko vidimo, da v interakciji z vrstniki in s podporo odraslega 

posameznik nenehno napreduje (Stritar in Sentočnik, 2011). 

S portfoliom v otroku vzbudimo zavedanje samega sebe, da sam prepozna, kaj je znal na 

začetku nekega obdobja, kaj je skozi ta proces spoznal o sebi in svetu ter kaj je dosegel, da bo 

to lahko uporabil za svoje nadaljnje učenje. S portfoliom ne spodbujamo tekmovalnosti ter 

medsebojnega primerjanja, temveč z njim otrok lahko vidi svoj napredek in je s tem lahko 

ponosen nase. Otroku se s tem krepi njegova samopodoba, poleg pa se razvijajo tudi pomembne 

dispozicije za učenje v naslednjih obdobjih (Stritar in Sentočnik, 2011).  

Portfolio ni namenjen le otrokom in njihovi zgodbi o uspehu, temveč je tudi velik vir informacij 

vzgojitelju. Z njim vzgojitelj ne vidi zgolj rezultatov, temveč tudi pot, po kateri je otrok prišel 
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do dosežka. Daje mu povratne informacije o njegovem delu, poleg tega pa ga spodbuja na 

vsakodnevnem izboljševanju kakovosti njegovega dela (Stritar in Sentočnik, 2011). Tudi 

vzgojitelj s samim izdelovanjem portfolia doseže določene cilje. Skozi njega spoznava 

značilnosti posameznih otrok in diferenciacije med njimi, poleg pa razvije tudi sistematično 

opazovanje otrok. Otroke podpira pri učenju, razvija njihove kompetence ter tudi spodbuja in 

krepi odnos sodelovanja s starši. Pri tem je najbolj pomemben cilj, da pri otroku prepoznava 

njegova močna področja in njegove pozitivne lastnosti. Tudi starši s tem pridobijo vpogled v 

otrokov proces učenja in njegov napredek. Pri ustvarjanju portfolia lahko tudi starši sodelujejo 

in tako so vključeni v spremljanje in spodbujanje otrokovega razvoja. Otrokova razvoj in močna 

področja lahko tako spodbujamo tudi v družinskem okolju (Plaskan, 2012). 

4 SPODBUJANJE MOČNIH PODROČIJ OTROK 

4.1 Vloga vzgojitelja pri spodbujanju močnih področij otrok 

 

Otrok se v vrtcu prvič sreča z novim socialnim sistemom in nehote postane del njega. Vzgojitelj, 

poleg staršev, nosi pomembno vlogo pri ustvarjanju spodbudnega okolja za otroke. S svojim 

strokovnim znanjem zna otrokom nuditi spodbudno okolje, v katerem se počutijo varne in 

sprejete. Pri tem ima pomembno vlogo vzajemno sodelovanje med obema socialnima 

sistemoma, vrtcem in družino, ki obenem še vedno ohranjata in razvijata identiteto vsakega 

posameznika. Le s takšnim odnosom, ki temelji na medsebojni povezanosti, otrokom lahko 

nudimo priložnosti z doživljajskimi izkušnjami. Z njimi si otroci gradijo odnos do drugih, 

življenja in samega sebe. Otrok, ki je vključen v ta proces, lahko razvija svoje kompetence, 

medtem pa vzpostavlja sodelovanje z vrstniki in kompetentnimi odraslimi (ur. Fras-Berro, 

2009). 

Vzgojiteljeva vloga je osrednjega pomena pri učinkovitosti programa predšolske vzgoje. Če 

vzgojitelj otroke bolj vzpodbuja in jih motivira, je kasneje opazno, da so pri dejavnostih bolj 

samostojni in pri njih vztrajajo dlje časa. Dejavnosti in organiziranje prostora sta oblikovana 

tako, da otrokom nudi primerna sredstva, materiale ter otroke usmerja, da prehajajo med 

dejavnostmi. Vrtec kot institucija ter vzgojitelj kot izvajalec programa sovpadata z otrokovo 

samoaktivnostjo in dednostjo, ki se med seboj dopolnjujejo in ključno vplivajo na otrokov 

razvoj (Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 2019). 

Vzgojitelj je tisti, ki otroku daje zgled s svojim ravnanjem in jim pokaže, v kolikšni meri je 

zaželena njihova aktivna vloga pri odločanju v zvezi s pravili, vsebino itd. V največji meri je 
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vzgojitelj tisti, ki jim lahko omogoči možnost izbire in drugačnosti. Tudi če spremenimo 

prostor, to ne bo zadostovalo, če se s tem ne ujema delo odraslega in njegova komunikacija, če 

se z določenim ne strinja. Če bomo dovolili, da se stvari ne odvijajo po načrtu, da ne vodimo 

vedno samo mi, da razvijamo tudi kaj, česar nismo  načrtovali, če dovolimo, da sta čas in prostor 

prilagojena otrokom, bo naš čas preživet v vrtcu prijetnejši in otroci se bodo v njem naučili 

veliko več. Ne glede na njihovo starost, se morajo otroci vsak dan počutiti, kot da je njihovo 

mnenje pomembno in so slišani. Vzgojitelj jih lahko spodbuja z odprtimi vprašanji, kako 

vrednotiti lastno delo, jih poslušati ter zaupati vanje, saj s tem omogoča razvoj njihovih lastnih 

idej in njihovih potencialov. V predšolskem obdobju je pomembno, da otroci pridobijo čim več 

izkušenj z dejanskimi situacijami, v katerih lahko uporabijo pridobljeno znanje. Tako bo 

vzgojitelj spodbujal samostojno reševanje problemov. Ob tem jim mora nuditi oporo, da njihova 

opažanja in dogajanja in čustva ubesedijo (Brglez, 2016). 

Najpoglavitnejša vloga vzgojitelja pri spodbujanju aktivnega učenja je izbira materialov, s 

katerimi otroci stopajo v interakcije, se igrajo. Poleg tega, da mora biti igra varna, mora otrokom 

predstavljati izziv. Poleg tega sta pomembna tudi izbira časa in prostora ter izhajanje iz 

otrokovih namenov. Med njihovo igro jih spremlja in posluša ter jih spodbuja k lastnemu 

izražanju in samostojnosti. V aktivno učenje pa so vključene tudi napake, ki so dovoljene v 

procesu in otroci se iz njih največ naučijo. Pri vzgoji otrok sta pomembna ustvarjanje bogatega 

učnega okolja, v katerih otrok pridobi največ izkušenj, in ustrezna podpora odraslega (Brglez, 

2016). 

Vzgojitelj je tisti, ki ustvarja pogoje za razvoj otrokovih kompetenc. Otroke lahko v vrtcu 

spodbujamo v vseh elementih kurikuluma, pri načrtovanih dejavnostih, kot tudi pri 

vsakodnevnih dejavnostih (dnevna rutina) in pri sami igri otrok. Pri vsem tem je najbolj 

pomembno, da so otroci aktivno vključeni v proces načrtovanja od začetka do konca. To 

pomeni, da sodelujejo, načrtujejo, podajajo predloge, izbirajo, se dogovarjajo in izražajo svoje 

različne interese, ki jih vzgojitelj upošteva (Kobal v ur. Fras-Berro, 2009). 

V tem občutljivem obdobju mora vzgojitelj o svoji vlogi dobro razmisliti, saj je od njega veliko 

odvisno. Če bo otroka preveč vodil, se bo ta počutil nemočnega, če pa bo otroka premalo vodil, 

pa se otrok morda ne bo razvijal na celosten način. Otrok se po navadi odnosa, vrednot in navad 

učenja nauči nenamerno, le z opazovanjem in interakcijo z ljudmi, ki ga obkrožajo. Tako lahko 

vzgojitelj in učenec skupaj ustvarita in konstruirata skupnost učenja. Ta skupnost vključuje tudi 

ostale odrasle, ki so prisotni v otrokovem življenju. Vloga vzgojitelja je zelo razsežna in 



Nataša Klopčič, Vloga vzgojitelja pri razvijanju močnih področij v predšolskem obdobju, Diplomsko delo, 

Univerza v Ljubljani, Oddelek za predšolsko vzgojo, 2022. 

 

13 
 

raznovrstna. Ker opravljajo več nalog, se njihovo delo deli na dve kategoriji. V prvi vrsti so 

negovalci. Poskrbijo, da so zadovoljene otrokove osnovne potrebe ter da se otroci počutijo 

varno. Na drugi strani pa skrbijo za otrokov čustveni, socialni in izobraževalni razvoj. Vloga 

vzgojiteljev in opredelitev sega že daleč v zgodovino, kar pa je tudi vplivalo na pogled družbe 

na vlogo vzgojiteljev in samo interpretacijo otroštva, v katerem so otroci nedolžna bitja, ki 

morajo biti zaščitena. Tak pogled na vzgojo je vzgojo ločilo od samega izobraževanja. 

Vzgojitelj se s tem dnevno spopada, ko sodeluje s starši in otroki. Ta obremenjenost se močno 

poudari pri delu z otroki, ki kažejo močne potenciale in pri katerih so njihov razvoj in 

sposobnosti precej pred njihovo dejansko starostjo. Če teh sposobnosti pri otroku ne 

spodbujamo, mu ne postavljamo izzivov, to lahko povzroči pasivno nedejavnost. Če pa bi 

prezrli vidik vzgoje, pa je to enako zaskrbljujoče (Sutherland, 2016). 

Otroci se lažje učijo, če je vzgojitelj motiviran, si vzame čas za obravnavo teme, vlaga v učenje, 

povezuje svoje delo s predznanjem ter za otroke pripravi prijetno in ljubeznivo okolje, v 

katerem lahko pridobivajo znanje (Sutherland, 2016). 

Vemo, da je igra dejavnost, ki je otrokom sama po sebi zanimiva in privlačna. Otroci se pri igri 

sami zaposlijo in sprejemajo različne vloge. Po določenem času lahko igra postane monotona, 

saj se otroci vsakodnevno zatekajo k enakim dejavnostim, pri katerih uporabljajo enake oblike 

vedenja, prevzemajo iste vloge, ki temeljijo na njihovih lastnih izkušnjah. Strokovnjaki na 

podlagi tega menijo, da je prisotnost oz. vloga vzgojitelja še kako pomembna pri oblikovanju, 

poteku in razvoju igre. Vzgojitelj s tem prevzame vlogo spodbujevalca in v otrokovo igro vnaša 

zahtevnejše ravni, ob tem pa še vedno spoštuje pobudo otrok, njihova zanimanja, jih vključuje 

v samo načrtovanje, izvedbo in refleksijo. Najbolj pomembno od vsega pa je, da jim vzgojitelj 

omogoči dovolj časa za raziskovanje (Fras-Berro, 2009). 

V Kurikulumu za vrtce lahko najdemo nekaj ciljev, ki obravnavajo močna področja otrok. Ni 

pa nič zapisanega o razvojnih in izobraževalnih potrebah, ki bi jih lahko imeli. Odgovornost za 

načrtovanje in skrb je prepuščena vzgojiteljem samim. Če je vzgojitelj pridobil ustrezne 

kompetence skozi študij in nadaljnja izobraževanja, bo lahko otroku ponudil primerne 

dejavnosti, ki bodo spodbujale otrokov optimalen razvoj (Bole, 2016). 

4.2 Spodbudno učno okolje 
 

Interakcijo med dejanji otrok in realnostmi okolja razumemo kot učni proces. Otrokova dejanja 

so usmerjena k določenemu cilju, realnosti okolja pa so tiste, ki dejansko vplivajo na ta dejanja. 
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Otroci morajo izkušnje doživeti sami in iz njih pridobiti znanje, saj tega ne moremo narediti 

namesto njih. Naloga vzgojitelja je, da otrokom ponudi čim več takšnih izkušenj, iz katerih se 

otroci lahko učijo. Ko otroci pridejo v že vnaprej pripravljen prostor, povsem samoiniciativno 

iščejo možnosti za ustvarjalno igro. Če želimo, da otroci aktivno raziskujejo, jim pripravimo 

spodbudno učno okolje z neko izkušnjo in jih pustimo, da se nato igra odvija po njihovih idejah, 

vzgojitelj pa medtem prevzame vlogo spodbujevalca. Občasno otrokom dvigne igro na višjo 

raven (lahko doda nova sredstva, pripomočke, postavlja vprašanja odprtega tipa). Spoštovati je 

treba interese otrok, saj ti vodijo k raziskovanju, preizkušanju in usvajanju novega znanja. Če 

otrokom prisluhnemo, lahko velikokrat ugotovimo, da že sami postavljajo vprašanja in 

izumljajo stvari, na katere odrasli sploh ne bi niti pomislili. Ključ razvojnega procesa je prav 

otrokova aktivna vključenost v učenje. Ravno zato, ker vemo, na kateri ravni je otrok, mu 

ponujamo takšne dejavnosti oziroma izkušnje, ki so en korak pred njegovim razvojem. In ravno 

to naj bi otroka motiviralo po učenju samem (Kobal v Fras-Berro, 2009). 

Če z otrokom ustvarimo spodbudno učno okolje, smo zagotovili temelj pozitivnih interakcij 

med otrokom in odraslim. Odrasli poskrbijo za učinkovito ravnovesje med svobodo in mejami, 

ki jih postavijo, da se ob njih otroci počutijo varne. Pripravijo urejeno okolje, ki je za otroke 

spodbudno v širokem spektru interesov. Izkušenjsko učenje temelji na sposobnostih in interesih 

otrok, za katerega dajejo odrasli in otroci veliko pobud. Problemi, napake in konflikti so 

priložnosti, skozi katere se otroci lahko aktivno učijo. Otroke vključujemo v razreševanje 

konfliktov, problemov, ki se pojavijo skozi dan in so razvojno primerni njihovi starosti. Takšno 

spodbudno okolje zelo ustreza majhnim otrokom, ki so ravno zaradi njega tako uspešni pri 

aktivnem učenju. Zaupanje, avtonomnost, empatija, samozaupanje in iniciativnost so le 

nekatera izmed področij razvoja, ki se pri otroku s spodbudnim učnim okoljem pospešujejo in 

krepijo. Otroci se lahko osredotočijo na svoje interese in pobude, svoje zamisli uresničijo v 

praksi, se o svojih dejanjih pogovorijo in primerno svoji starosti tudi rešujejo probleme. Avtorji 

(Hohmann in P. Weikart, 2005) naštevajo nekaj učinkov spodbudnega ozračja:  

 Z vzpostavljanjem pozitivnih odnosov si otroci pridobijo izkušnje, 

 otroci in odrasli se lahko neovirano učijo, 

 otrokovo vedenje razumemo kot razvoj, 

 otroci razvijajo sposobnosti zaupanja, avtonomnosti, empatije, kot tudi samozaupanja 

in prevzemanja pobude. 
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Če otroke motivirajo osebni cilji in interesi, je učenje najbolj učinkovito, vzgojitelji pa pri tem 

odkrijejo interese, zmožnosti in sposobnosti otrok ter jih razvijajo. Odrasli otroke opazujejo pri 

njihovi igri in jih skozi njo spoznavajo. Takšen pristop je v nasprotju s pristopom, v katerem 

iščemo otrokove slabosti in jih z dejavnostmi poskušamo odpraviti. Pri tem morajo otroci 

izvajati dejavnosti, stvari, ki jih ne želijo, in sčasoma postanejo tesnobni in defenzivni. Če pa 

se osredotočamo na sposobnosti otrok, nam jih ni treba dodatno motivirati za dejavnosti, saj so 

notranje motivirani že sami. Namesto, da pri otrocih vidimo in iščemo njihove slabosti, se 

moramo osredotočati na njihove sposobnosti. Včasih moramo na določeno situacijo pogledati 

tudi iz otrokove perspektive, saj lahko njihova nova odkritja otrokom prinesejo navdušenje, 

odraslim pa dodatno delo. Če bi otroka že pri tem zatrli, bi mu odvzeli pogum in motivacijo po 

odkrivanju novih stvari (Hohmann in P. Weikart, 2005). 

Odrasli lahko v spodbudnem učnem okolju okrepijo, obogatijo in popestrijo interakcije z otroki, 

s tem pa postavljajo temelje za pristne odnose. Pri delu z otroki nas mora voditi pristnost in 

specifično odzivanje na njih. S tem, ko se na specifično vedenje otroka odkrito odzovemo, 

otroku pomagamo pri njegovem razvoju in spreminjanju (Hohmann in P. Weikart, 2005). 

5 NTC UČENJE 
 

Program učenja NTC, avtor katerega je Rajović, je bil ustvarjen na podlagi dolgoletnih raziskav 

na področju razvoja kreativnega razmišljanja in učenja. Namenjen je vsem, zlasti tistim, ki 

delajo z mlajšimi otroki, starimi od 3 do 7 let. Razvoj samega programa je potekal v sodelovanju 

z izobraževalnimi ustanovami in šolami v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem. Glavno načelo 

avtorja je, da »izkoriščanje potencialov človeškega uma in moč otroštva, v kombinaciji s 

predanimi in izobraženimi starši in vzgojitelji, odpira vrata bolj ustvarjalnemu učenju, 

hitrejšemu znanju ter lažjemu odkrivanju in razvoju sposobnosti otroka« (Rajović, 2019, str. 4). 

Če otroka vodimo v okviru njegovih zmožnosti in mu zagotovimo dovolj priložnosti, bo v 

največji meri razvil svoje prirojene dispozicije. S programom učenja NTC lahko že v zgodnjem 

obdobju odkrijemo otroke z močnimi področji in spodbujamo njihov razvoj. Program povezuje 

vsa področja kurikuluma, poleg tega pa je obogaten z dejavnostmi, ki so konkretno in ciljno 

usmerjene in smiselno povezane z izkušnjami iz otrokovega vsakdana. Glede na otrokovo 

starost in predznanje lahko stopnjujemo zahtevnost dejavnosti. Otroci tako ostajajo motivirani 

in ohranijo interes za učenje (Stenovec, 2016). 
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Sam program je namenjen razvijanju kognitivnih in gibalnih sposobnosti pri šolskih in 

predšolskih otrocih. Pri tem imajo glavno vlogo starši, učitelji in vzgojitelji. Cilj programa  

učenja NTC je razviti in povezati funkcionalno znanje in ustvarjalnost, ki temelji na raziskavah 

na področju pedagogike in nevroznanosti. Gibalni razvoj otroka ima v povezavi s temeljno 

predpostavko metodologije NTC ključno vlogo pri kognitivnem razvoju otroka. Druga 

predpostavka programa pa pravi, da je najpomembnejše obdobje za razvoj ravno zgodnje 

otroštvo. Namenjen je vsem otrokom, z namenom, da odrasli skozi ta program pri otrocih 

prepoznamo njihove posebnosti in spodbujamo njihove sposobnosti. Vzgojiteljem omogoča 

zgodnje odkrivanje močnih področij otrok, poleg tega pa predstavlja dobro osnovo za 

individualizacijo (Rajović, 2019). 

Program se izvaja v manjših skupinah (15–25 otrok) in v treh fazah: 

1. FAZA PROGRAMA: spodbujanje razvoja nevronskih povezav in poti, 

2. FAZA PROGRAMA: spodbujanje razvoja miselnih procesov, 

3. FAZA PROGRAMA: spodbujanje razvoja funkcionalnega mišljenja. 

Skozi program se uporablja tudi asociativno učenje, ki spodbuja razvoj sposobnosti pomnjenja, 

sklepanja, prenašanje naučenega, sinteze, razmišljanja itd. Je podlaga za kasnejše funkcionalno 

učenje. Uporabljene so tudi različne miselne klasifikacije, miselne seriacije, asociacije, 

ugankarske zgodbe in ugankarska vprašanja. Od ostalih programov se loči po tem, da je v zadnji 

fazi značilen specifičen način razvijanja divergentnega razmišljanja. Ta je namreč izrednega 

pomena za razvoj nadarjenosti. Otroke spodbujamo z ugankarskimi vprašanji in zgodbami, da 

razmišljajo na nov način in iščejo nove rešitve. Pomembno je poudariti tudi, da se vse faze 

izvajajo skozi igro, ki je ključni dejavnik programa. Dolgoletna raziskava je pokazala, da je 

nadaljnji uspeh otrok tesno povezan s pomenom igre. Predvsem je največja korist to, da lahko 

mi kot odrasli zgodaj odkrijemo močna področja otrok (Rajović, 2019). 

Če primerjamo okolje danes in pred 20 leti, lahko opazimo velike spremembe, kar je pomemben 

dejavnik pri razvoju, medtem ko se učni načrti ponekod niso spremenili celo desetletja. Treba 

jih je prilagoditi, da bodo otrokom omogočali razvoj, ustvarjalnost ter da si bodo lažje poiskali 

zaposlitev. Z boljšim metodami lahko prenašamo znanje otrokom, da usvojijo informacije, 

sklepajo, razmišljajo, povezujejo informacije in ustvarjajo nove ideje. Prednost vsakega 

izobraževalnega sistema morajo biti razvoj mišljenja in pridobivanje informacij tako, da bo 

omogočena njihova uporaba in ne učenje na pamet. Vse to je bistvena in temeljna naloga 

programa NTC. Avtor pravi, da so pri razvoju možganov izjemnega pomena motorične 
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sposobnosti oz. telesna dejavnost (gibanje). Program NTC je inovativen v tem, da k razvoju 

otroka pristopa celovito. Vse elemente razvoja vključuje s končnim ciljem spodbujanja 

funkcionalnega znanja, s tem pa otroke pripravlja na nadaljnje izobraževanje. Otrokom moramo 

ustvariti okolje, kjer se bodo lahko igrali, hkrati pa bodo uporabljali kompleksne motorične 

gibe. Te gibalne aktivnosti so povezane s samo igro. Prednostna naloga je skrb za otrokovo 

vzgojo in pri tem je sama priprava spodbudnega okolja zelo pomembna. Da se program res 

izvaja celovito, je možno le s sodelovanjem staršev in vzgojiteljev (Rajović, 2019). 

Vzgojitelji se morajo zavedati pomena telesnih dejavnosti in motoričnih spodobnosti za razvoj 

otroka. Ta igra pomembno vlogo pri nadaljnjem fizičnem, psihološkem in socialno-čustvenem 

razvoju. Številne študije kažejo, da so kognitivne sposobnosti otrok neposredno povezane z 

otrokovimi motoričnimi spretnostmi, kot tudi s časom, ki ga preživijo pri gibalnih dejavnostih. 

Vključevanje obeh bi morala biti prednostna naloga staršev, vzgojiteljev in pedagogov 

(Rajović, 2019). 

 

EMPIRIČNI DEL 

6 METODOLOGIJA 

6.1 Namen in cilji raziskave 

Namen diplomskega dela je ugotoviti, kakšna je vloga vzgojitelja pri prepoznavanju in 

spodbujanju močnih področij otrok. Vsi otroci so si med seboj različni, zato je vloga vzgojitelja 

v predšolskem obdobju izjemno pomembna. Predšolsko obdobje je obdobje, v katerem otrok 

pridobi največ znanj in spretnosti, ki jih bo potreboval. Izjemno pomembno je, da v tem obdobju 

prepoznamo otrokove močne sposobnosti, prav tako tudi šibke.  

Cilji diplomskega dela so: ugotoviti, kako vzgojitelji prepoznavajo šibka in močna področja 

otrok ter kako jih spodbujajo, ugotoviti kakšno vlogo ima vzgojitelj pri razvijanju močnih 

področij otrok ter predstavitev NTC učenja kot učenja, ki spodbuja otrokov razvoj na več 

področjih.  

6.2 Raziskovalna vprašanja 

V skladu s cilji sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

R1: Kako vzgojitelji prepoznavajo šibka in močna področja otrok? 
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R2: Na kakšen način vzgojitelji spodbujajo otrokov razvoj na njegovih močnih področjih? 

R3: Kakšna je vloga vzgojitelja pri razvijanju močnih področij otrok? 

R4: Na kakšen način vzgojitelji najpogosteje uporabljajo NTC učenje? 

6.3 Raziskovalna metoda 

Kot metodi pedagoškega raziskovanja sem uporabila deskriptivno in kavzalno 

neeksperimentalno metodo. Za strokovne delavce vrtca Zasebnega vrtca Dobra Teta sem 

pripravila anketni vprašalnik. Ta je bil sestavljen iz odprtega in zaprtega tipa vprašanj. 

6.4 Raziskovalni vzorec 

Vzorec raziskave je bil neslučajnosten in priložnosten. Raziskavo sem opravila v Zasebnem 

vrtcu Dobra teta. V raziskavo je bilo zajetih 51 vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic. Vse 

anketiranke so bile ženskega spola. Prvo vprašanje se je nanašalo na delovne izkušnje v vrtcu. 

 

 

Graf 1: Prikaz delovnih izkušenj anketirancev 

V raziskavi je sodelovalo 51 vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic. Prvo vprašanje se je nanašalo 

na delovne izkušnje v vrtcu, in sicer jih je bilo največ z delovnimi izkušnjami med 6 in 10 let. 

Takšnih je bilo kar 24 oziroma 47,06 % vprašanih. 17 anketirank oziroma 33,33 % anketiranih 

ima do 5 let izkušenj, 9 anketirank oziroma 17,65 % ima od 11 do 15 let izkušenj, 1 anketiranka 

oziroma 1,96 % vprašanih pa ima od 16 do 20 let izkušenj. 
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6.5  Rezultati in interpretacija 

6.5.1 Prepoznavanje šibkih in močnih področij otrok 

 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kako vzgojitelji prepoznavajo močna in 

šibka področja otrok (R1)? Anketirance sem najprej vprašala, kateri dejavniki po njihovem 

mnenju vplivajo na razvoj otrokovih močnih področij.  

 

Graf 2: Dejavniki, ki vplivajo na razvoj močnih področij 

Več kot polovica vzgojiteljic, in sicer 27 oziroma 52,94 % vprašanih, je odgovorila, da v 

največji meri vpliva okolje, dednost, spodbudno okolje in vzgoja. Drugi najpogostejši odgovor 

je bil, da najbolj vpliva družina, družba, vrtec in socialni dejavniki. Tako je odgovorilo kar 10 

vprašanih oziroma 19,61 % anketirank. 2 oziroma 3,92 % vprašanih menita, da najbolj vpliva 

psihosocialni razvoj otroka, 3 anketiranke oziroma 5,88 % vprašanih pa, da najbolj vpliva 

kognitivni razvoj. Da zagotovimo, da se bo otrok počutil varnega in se bo vzpostavila pozitivna 

interakcija, moramo z otrokom ustvariti spodbudno učno okolje (Hohmann in P. Weikart, 

2005).  
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Graf 3: Značilnosti, lastnosti otrok 

Pri naslednjem vprašanju sem zapisala trditev Različni otroci so močni na različnih področjih, 

pri čemer sem anketirance povprašala, katere značilnosti, lastnosti, ki so najbolj opazne, se 

pokažejo pri otrocih. Največ anketirank, 12 oziroma 23,53 % vprašanih, je kot najbolj opazne 

značilnosti naštelo govor, ustvarjalnost in domišljijo. Samostojnost, dober spomin in 

kreativnost je naštelo 9 anketirank oziroma 17,65 % vprašanih, 8 oziroma 15,69 % anketirank 

je izbralo gibalne spretnosti, socialno družaben ali nedružaben, individualist, 7 anketirank 

oziroma 13,73 % vprašanih je odgovorilo, da otroci izstopajo v primerjavi z ostalimi vrstniki v 

skupini in so bolj vedoželjni, 6 oziroma 11,76 % vprašanih je zapisalo telesne in kognitivne 

značilnosti, 4 oziroma 7,84 % anketirank so izpostavile gibalni in govorni razvoj, 3 oziroma 

5,88 % anketirank logično sklepanje in mišljenje, empatijo in govor, 2 oziroma 3,92 % 

vprašanih pa sta zapisali, da izstopa na tistem področju, na katerem je otrok močan. 

Kot najbolj pogoste značilnosti pri skoraj vseh odgovorih so bile izpostavljeni govor, 

ustvarjalnost ter gibalni razvoj. Kot pravi Rol (2016), so najbolj opazne značilnosti zelo zgodnji 

govorni razvoj, začetna pismenost in računanje, otrokov lasten um in vpletenost v dejavnosti, 

hrepenenje po novem znanju, kreativnost in domišljija ter zelo dober spomin in prostorska 

orientiranost.  
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Graf 4: Načini prepoznavanja močnih področij 

Na vprašanje, kako/s kakšnimi načini prepoznavate otrokova močna področja, je bil najbolj 

pogost odgovor, da prepoznavajo močna področja s pomočjo opazovanja, zapisovanja in 

beleženja napredka – tako jih je odgovorilo kar 16 oziroma 31,37 % anketirank. Drugi 

najpogostejši odgovor, ki ga je izbralo kar 15 oziroma 29,41 % anketirank, pa je bil portfolio. 

»Ček listo« in delovne liste je izpostavilo 6 anketirank oziroma 11,76 % vprašanih, ponujanje 

umskih in aktivnih dejavnosti je izbralo 5 anketirank oziroma 9,80 %, prav tako je 5 anketirank 

odgovorilo, da ponujajo različne metode za razvijanje vseh kompetenc, 3 anketiranke oziroma 

5,88 % vprašanih prepoznavajo močna področja prek dejavnosti in ob pogovoru, 1 anketiranka 

oziroma 1,96 % vprašanih pa prepoznava otrokova močna področja skozi vsakodnevne 

dejavnosti in rutino. 

Vzgojiteljice so med odgovori največkrat izpostavljale, da močna področja prepoznavajo 

predvsem z opazovanjem, načrtnim in spontanim, ter s portfoliom. Kot pravi Bergant (2017), 

so v portfoliu zbrani naši zapisi pri načrtnem in spontanem opazovanju otrok, z njim pa vidimo 

napredek in področja, ki izstopajo.  
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Graf 5: Prepoznavanje šibkih področij 

 

Iz grafa 2 lahko razberemo, da je kar 50 anketirank oziroma 98,04 % vseh vprašanih odgovorilo, 

da na enak način prepoznavajo tudi šibka področja, le ena anketiranka oziroma 1,96 %, da jih 

ne prepoznava na enak način. Menim, da bi lahko postavila še podvprašanje, da bi tudi 

anketiranka, ki je odgovorila ne, lahko svoj odgovor utemeljila.  

Nato me je zanimalo, če se vzgojitelji počutijo kompetentne za prepoznavanje močnih področij. 

S petim vprašanjem, kjer sem jih spraševala, ali menijo, da bi prepoznali otrokova močna 

področja v skupini, sem želela izvedeti, če se strokovni delavci v vrtcu počutijo kompetentne 

za prepoznavanje otrokovih močnih področij.  
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Graf 6: Kompetentnost vzgojiteljev v prepoznavanju močnih področij 

Vse anketiranke oziroma 100 % vseh vprašanih so odgovorile, da se počutijo kompetentne za 

prepoznavanje močnih področij. Kobal pravi (2009), da je prav vzgojitelj tisti, ki ustvarja 

pogoje za razvoj otrokovih kompetenc. Če so na to vprašanje odgovorile z da, me je s 

podvprašanjem zanimalo, če je katera izmed njih pri otrocih že prepoznala močna področja.  

 

Graf 7: Prepoznavanje otrokovih močnih področij v skupini 
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Kar 48 anketirank oziroma 94,12 % je odgovorilo, da so že odkrile močna področja, le tri 

anketiranke oziroma 5,88 % vprašanih pa, da jih še niso odkrile. Negativno so odgovorile 

predvsem tiste anketiranke, ki še nimajo veliko delovnih izkušenj v vrtcu.  

Na šesto vprašanje, kjer me je zanimalo, ali v vrtcu uporabljajo portfolio za spremljanje 

otrokovega razvoja, so vse anketiranke odgovorile, da ga uporabljajo.  

 

Graf 8: Uporabljanje portfolia za spremljanje otrokovega razvoja 

Vzgojitelj lahko uporablja portfolio iz več razlogov. Z njim lahko spremlja otrokov razvoj, 

pomaga mu pri načrtovanju dejavnosti, za posameznega otroka lahko pripravi individualen učni 

proces, kar pa je najbolj pomembno, je, da s pomočjo portfolia lahko prepoznavamo otrokova 

močna področja (Remškar, 2020). Z odgovori anketirank sem zelo zadovoljna, saj so vse 

označile, da v svoji skupini pri svojem delu uporabljajo portfolio in se zavedajo njegovega 

pomena. 

Vzgojiteljice so seznanjene z vplivi dejavnikov, ki lahko vplivajo na razvoj otrokovih močnih 

področij. V svoji skupini so jih pri otrocih že večkrat prepoznale, prav tako pa so prepoznale 

tudi otrokova šibka področja. Za prepoznavanje največkrat uporabljajo metodo opazovanja in 

beleženje s portfoliom. 

6.5.2 Načini, s katerimi vzgojitelji spodbujajo razvoj otrok na njihovih močnih 

področjih 
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Z drugim raziskovalnim vprašanjem sem želela ugotoviti, na kakšne načine, ko prepoznajo 

močna področja otroka, jih spodbujajo, da jih razvijejo v svoji polnosti.  

 

Graf 9: Metode spodbujanja otrokovih močnih področij 

Na vprašanji, v kolikšni meri posvečajo dodatno pozornost otrokovim močnim področjem 

razvoja ter s kakšnimi metodami, so anketiranci odgovorili precej različno. Največkrat so 

anketiranke, kar 16 oziroma 31,37 % vprašanih, izpostavile, da otrokom ponujajo zahtevnejše, 

dodatne in raznolike dejavnosti. Drugi najbolj pogost odgovor, ki ga je izbralo 13 anketirank 

oziroma 25,49 %, je, da otrokom ponujajo različne materiale in specifične igrače. Ena izmed 

anketirank je odgovorila: »Otroku ponudiva več možnosti za igro in rokovanje s tovrstnimi 

predmeti, igračami, dajeva težje dejavnosti, ki spodbujajo miselne in gibalne procese, 

uporabljava pohvalo kot spodbudo za uspešno opravljene naloge.« Odgovor, da otrokom 

postavljajo miselna vprašanja in igre, je zapisalo 7 anketirank oziroma 13,73 %. 5 oziroma 9,80 

% anketirank izvaja dejavnosti z otrokovega močnega področja, 4 anketiranke oziroma 7,84 % 

s pohvalami in dodatnimi spodbudami, 3 anketiranke oziroma 5,88 % s pogovorom in 

razgovorom ter ena anketiranka z individualnim delom. Brglez (2016) pravi, da je izbira 

materialov pri spodbujanju aktivnega učenja najpoglavitnejša vloga vzgojitelja. Nekaj 

anketirank je izrazilo tudi skrb, da nimajo dovolj časa, so omejene, da bi za vsakega otroka 

pripravljale zahtevnejše dejavnosti in zato posledično temu posvečajo premalo dodatne 

pozornosti. Zato sem z naslednjim vprašanjem želela ugotoviti, kakšne možnosti imajo v redni 
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skupini. Dve anketiranki oziroma 3,92 % vprašanih sta na odgovorili, da temu posvečajo 

premalo časa. 

Odgovori na vprašanje, ali imajo v redni skupini možnosti, da pri vseh otrocih spodbujajo 

njihova močna področja, je pri anketirancih istega vrtca pokazal različna mnenja. 

 

Graf 10: Možnosti v redni skupini za spodbujanje močnih področij 

Največ anketirank, kar 34 oziroma 66,67 % vprašanih, je odgovorilo, da so možnosti srednje 

dobre in morajo pri njihovi organizaciji biti iznajdljivi. 11 anketirank oziroma 21,57 % 

vprašanih je odgovorilo, da so po njihovem mnenju možnosti dobre in nimajo težav pri 

spodbujanju močnih področij vseh otrok. Le 6 anketirank oziroma 11,76 % vprašanih je 

odgovorilo, da nimajo dobrih možnosti in so pri svojem delu preveč omejene in je njihov urnik 

prenatrpan. Največ anketirank se z odgovorom drži nekje na sredini, zavedajo se svoje vloge 

pri spodbujanju močnih področij in zato poskušajo biti iznajdljive, da vsem otrokom ponudijo 

najboljše možnosti za razvoj. Kot navaja Zakon o vrtcih (2005, 17. člen) je v prvem starostnem 

obdobju v skupini lahko največ dvanajst otrok, v drugem starostnem največ dvaindvajset otrok, 

v kombiniranem največ sedemnajst. V vsakem oddelku se nato, z dovoljenjem pristojnih 

organov, lahko skupino poveča še za dva otroka.  

Pri devetem vprašanju me je zanimalo, kako spodbujajo otroke po tem, ko že odkrijejo njegova 

močna področja. Pri tem vprašanju so anketiranke lahko označile več odgovorov.  

21,57%

66,67%

11,76%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Dober (organiziran program,
prilagodljivost)

Srednje dobre (ste omejeni,
potrebna iznajdljivost)

Slabe (omejeni, prenatrpanost)



Nataša Klopčič, Vloga vzgojitelja pri razvijanju močnih področij v predšolskem obdobju, Diplomsko delo, 

Univerza v Ljubljani, Oddelek za predšolsko vzgojo, 2022. 

 

27 
 

 

Graf 11: Načini spodbujanja močnih področij 

Največ odgovorov, kar 25 oziroma 32,89 % vprašanih, je bilo, da v vrtcu ustvarjajo spodbudno 

učno okolje. Kobal (2009) pravi, da je otrokova aktivna vključenost v proces učenja ključ 

razvojnega procesa. Če otrokom ponujamo spodbudno učno okolje, krepimo in obogatimo 

njihove izkušnje, ki so pomembne za učenje. Druga opcija, ki je prejela 22 odgovorov, oziroma 

jo je izbralo 28,95 % vprašanih, je, da pripravljajo različne dejavnosti (zahtevnejše). Da 

otrokom ponujajo dodatne naloge, je izbralo 16 anketirank oziroma 21,06 % vprašanih. Da 

večkrat izvajajo individualne dejavnosti, je prejelo 12 glasov oziroma se je zanj odločilo 15,79 

% vprašanih. Možnost, da otroci sodelujejo pri enakih dejavnostih kot ostali, je bila izbrana 

enkrat oziroma jo je izbralo 1,31 % vprašanih.  

Z desetim vprašanjem, kako pogosto opazujejo otroke in beležijo njihov napredek, sem želela 

izvedeti, kako pogosto vzgojitelji načrtno ali spontano opazujejo otroke. 
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Graf 12: Pogostost opazovanja in beleženja napredka otrok 

Največ anketirank, kar 20 oziroma 39,22 % vprašanih, je odgovorilo, da otroke opazuje enkrat 

tedensko, 16 anketirank oziroma 31,37 % vprašanih je odgovorilo, da opazuje enkrat mesečno, 

6 anketirank oziroma 11,77 % vprašanih, da opazuje enkrat na tri mesece, 3 anketiranke 

oziroma 5,88 % vprašanih opazuje občasno, 3 anketiranke oziroma 5,88 % vprašanih opazuje 

vsakodnevno in si po potrebi opažanja zapisujejo, 3 anketiranke oziroma 5,88 % vprašanih pa 

opazuje večkrat mesečno. Iz grafa je razvidno, da največ anketirank opazuje enkrat tedensko. 

Neaum (2016) pravi, da je opazovanje učinkovit način, s katerim bolje razumemo otrokovo 

učenje in razvoj.  

Vzgojiteljice imajo v svojem vrtcu srednje dobre možnosti za spodbujanje močnih področij, kar 

pomeni, da morajo biti kljub omejitvam pri svojem delu iznajdljive. Otrokom ponujajo 

zahtevnejše dejavnosti, s pohvalami in spodbudami jih motivirajo za učenje ter, kar je najbolj 

pomembno, večina vzgojiteljev za otroke ustvarja spodbudno učno okolje.  

6.5.3 Vloga vzgojitelja pri razvijanju močnih področij otrok 

 

Tretje raziskovalno vprašanje se dotika pomembnosti vloge vzgojitelja. Zanimalo me je, kakšna 

je vloga vzgojitelja pri razvijanju močnih področij in kako na to gleda vzgojitelj. 
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Graf 13: tehnike prepoznavanja močnih področij 

Z vprašanjem, s čim si pomagajo pri prepoznavanju otrokovih močnih področij, sem želela 

ugotoviti, katere tehnike vzgojitelji najbolj uporabljajo v praksi. Kot najbolj pogost odgovor je 

18 anketirank oziroma 35,29 % vprašanih navedlo, da si pomagajo s strokovnim gradivom in 

posveti s sodelavci na različnih aktivih, sestankih. Dnevni zapisi o opažanju in portfolio sta 

bila drug najpogostejši odgovor, ki ga je izbralo kar 12 oziroma 23,53 % anketirank. 9 

anketirank oziroma 17,65 % je odgovorilo, da opazuje s kriterijem pričakovanih sposobnosti 

glede na starost in razvojnimi značilnostmi, 7 anketirank oziroma 13,73 % vprašanih 

prepoznava z dejavnostmi in igro ter 5 anketirank oziroma 9,80 % vprašanih prepoznava z 

zapisi mnenj, opažanji ter pogovori s sodelavko. Kot sem lahko razbrala že iz prejšnjih 

vprašanj, vzgojiteljice zelo rade uporabljajo opazovanje in portfolio, ki pa sta odlični tehniki 

za prepoznavanje in kasnejše spodbujanje močnih področij.  
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Graf 14: Pomembnosti pri prepoznavanju močnih področij 

Kaj je pri prepoznavanju močnih področij najbolj pomembno, je bilo dvanajsto vprašanje. Na 

to vprašanje je 24 anketirank oziroma 47,06 % vprašanih odgovorilo, da je najbolj pomembno, 

da jih odkrijemo zgodaj. Spodbujanje na njihovem področju, ustvarjanje spodbudnega učnega 

okolja je kot najbolj pomembno stvar izpostavilo 12 anketirank oziroma 23,53 % vprašanih. 9 

anketirank oziroma 17,65 % vprašanih meni, da je najbolj pomembno poslušanje in opazovanje 

otroka na različnih področjih. 6 anketirank oziroma 11,76 % vprašanih pa meni, da je 

najpomembnejše dosledno beleženje napredka. Nekaj odgovorov anketirank:  

»Najbolj pomembno je, da jih spodbujamo na njihovem področju in jim nudimo spodbudno 

okolje.« 

»Da poslušamo in opazujemo otroka na različnih področjih, kako se pri njih znajde.«  

Dve izmed anketirank pa sta izrazili tudi skrb:  

»Da pri svojem opazovanju nisi subjektiven (ne favoriziraš otrok).«  

»Spodbujanje otroka, vendar ne prenaporno, saj bi se mu lahko dejavnost zamerila.« 

Vzgojitelj mora o svoji vlogi dobro razmisliti, saj če bo otroka preveč vodil, se bo ta počutil 

nemočnega (Sutherland, 2016).  
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Graf 15: Vloga vzgojitelja pri odkrivanju in spodbujanju močnih področij 

Vloga vzgojitelja je pri procesu odkrivanja in spodbujanja izredno pomembna. Pri anketiranih 

vzgojiteljih sem želela videti, kako oni vidijo svojo vlogo in če se je zavedajo. 42 anketirank 

oziroma 82,35 % vprašanih meni, da je njihova vloga zelo pomembna in da je predšolsko 

obdobje za odkrivanje in spodbujanje močnih področij najbolj pomembno. Le 9 anketirank 

oziroma 17,65 % vprašanih pa meni, da je njihova vloga le srednje pomembna, in da zaradi 

logističnih dejavnikov močna področja sicer odkrijejo, vendar jim ne posvečajo dodatne 

pozornosti.  
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Graf 16: Izhajanje iz interesov otrok 

Učenje je veliko bolj učinkovito, če izhajamo iz interesov otrok. Vzgojitelj v otrokovo igro 

vnaša zahtevnejše ravni, pri tem pa spoštuje zanimanja, interese otrok in jih vključuje v sam 

proces načrtovanja, izvedbe in refleksije (Fras-Berro, 2009). S štirinajstim vprašanjem sem 

želela ugotoviti prav to. Na to vprašanje so prav vse anketiranke odgovorile, da izhajajo iz 

interesov otrok.  

Vzgojiteljice se zavedajo svoje vloge kot glavne za prepoznavanje in spodbujanje močnih 

področij. Pri tem si pomagajo z opazovanjem, portfoliom in strokovno literaturo. Vedo, da je 

pomembno otrokom ustvariti spodbudno učno okolje ter da pri otroku odkrijemo močna 

področja dovolj zgodaj. 

6.5.4 Uporaba NTC učenja  

 

Četrto raziskovalno vprašanje je povezano s programom učenja NTC. Želela sem ugotoviti, 

na kakšne načine vzgojitelji najpogosteje uporabljajo NTC učenje. 
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Graf 17: Uporaba NTC učenja v vrtcu 

Z vprašanjem, ali v vrtcu uporabljajo NTC program učenja, sem ugotovila, da vse anketiranke 

uporabljajo NTC učenje. Pri tem programu imajo glavno vlogo starši, vzgojitelji in učitelji. Cilj 

programa pa je razviti in povezati funkcionalno znanje in ustvarjalnost (Rajović, 2019). 

S šestnajstim vprašanjem sem ugotavljala, kako pogosto vzgojitelji otrokom postavljajo 

uganke. 
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Graf 18: Pogostost postavljanja ugank v vrtcu 

Na lestvici od 1 do 5 so označili, kako pogosto otrokom postavljajo uganke. Z ugankarskimi 

vprašanji otroke spodbujamo, da iščejo nove rešitve in razmišljajo na nov način (Rajović, 2019). 

Iz grafa lahko razberemo, da največ anketirank, 22 oziroma 43,14 % vprašanih, otrokom 

postavlja uganke občasno, 15 anketirank oziroma 29,41 % vprašanih jih postavlja pogosto, kar 

10 anketirank oziroma 19,61 % vprašanih jih postavlja le redko, 4 anketiranke oziroma 7,84 % 

vprašanih pa jih postavlja vsakodnevno. Z odgovori sem zadovoljna in iz njih lahko razberemo, 

da vzgojiteljice v vrtcu pogosto zastavljajo uganke.  

Ker NTC učenje lahko uporabimo in povezujemo z različnimi področji, me je zanimalo, s 

katerimi področji ga vzgojitelji največkrat povežejo ter kako ga vpeljejo v proces. 
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Graf 19: Področja kurikuluma, ki so največkrat povezana z NTC učenjem 

Največ anketirank, 21 oziroma 41,18 % vprašanih, je odgovorilo, da NTC učenje poveže z 

gibanjem in matematiko, z gibanjem, jezikom in naravo ga največkrat poveže 16 anketirank 

oziroma 31,37 % vprašanih, z vsemi področji kurikuluma in gibanjem ga največkrat poveže 12 

anketirank oziroma 23,53 % vprašanih, 2 anketiranki oziroma 3,92 % vprašanih pa ga poveže 

z gibanjem in umetnostjo. Motorične sposobnosti (gibanje) so izjemno pomembne pri razvoju 

možganov, zato je NTC program inovativen v tem, da k razvoju pristopa celovito. Otroke, s 

tem, da vključuje vse elemente razvoja s končnim ciljem, pripravlja na nadaljnje izobraževanje. 

Same gibalne dejavnosti so povezane z igro (Rajović, 2019). 
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Graf 20: Načini uporabe NTC učenja 

16 anketirank oziroma 31,37 % vprašanih sistem učenja NTC v vsakdan vpelje prek poligonov, 

13 anketirank oziroma 25,49 % vprašanih to stori prek vsakodnevnih dejavnosti, rutine in igre, 

10 anketirank oziroma 19,61 % pripravlja različne naloge, prirejanje, povezovanje v pare. Za 

učenje prek slikovnega gradiva se je odločilo 7 anketirank oziroma 13,73 % vprašanih, 4 

anketiranke oziroma 7,84 % vprašanih ga uporablja pri miselno-namiznih igrah, 1 anketiranka, 

1,96 % vprašanih, pa ga uporablja pri raziskovanju in aktivnem vključevanju otrok v dejavnosti. 

Otrokom lahko znanje prenašamo z boljšimi metodami tako, da usvojijo informacije, sklepajo, 

razmišljajo, povezujejo informacije in ustvarjajo nove ideje. Skozi program se uporabljajo 

različne miselne klasifikacije, miselne seriacije, asociacije, ugankarske zgodbe in vprašanja 

(Rajović, 2019). 

Nekaj odgovorov anketirank:  

»Največkrat gibanje, ampak se NTC vključuje v vsakodnevne dejavnosti.«  

»Pri mlajših največkrat uporabljamo NTC na področju gibanja in umetnosti.  Prek gibalnih 

izzivov spodbujava še učenje o določeni tematiki, učenje pesmi vedno spremljajo konkretne 

sličice, ki jih otroci tekom dneva lahko opazujejo.«  

»Jezik, gibanje oz. vsa področja. NTC je zelo uporaben pri učenju otrok oz. pri podajanju 

neke nove snovi (učenje pesmic, deklamacij ...), pri raziskovanju in aktivnemu vključevanju 

otrok v dejavnosti.« 
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»Največkrat povezano z gibanjem in dodatnim področjem. Na primer pripravimo poligon , 

povezan z jezikom (poimenovanje stvari).« 

Glavni cilj takšnega procesa učenja je seveda odziv otrok. Z zadnjim vprašanjem, kako se na ta 

proces učenja odzivajo otroci in ali je pri njih viden napredek, sem ugotavljala, kakšen je 

rezultat učenja pri otrocih, če se nanj odzivajo dobro. 

 

Graf 21: Odzivi otrok na NTC učenje 

Skoraj vse anketiranke so odgovorile, da se otroci na program NTC odzivajo z zanimanjem, kar 

27 anketirank oziroma 52,94 % vprašanih pravi, da otrokom ta program ustreza ter 23 

anketirank oziroma 45,10 % vprašanih, ki so poleg tega še izpostavile, da se s programom otroci 

hitreje učijo in si tudi več zapomnijo. Le ena anketiranka oziroma 1,96 % vprašanih pravi, da 

se otroci na ta proces odzivajo različno. Nekateri ne pokažejo zanimanja, spet drugi bi takšne 

dejavnosti radi izvajali vsakodnevno. Skozi program se uporablja tudi asociativno učenje, ki 

spodbuja razvoj sposobnosti pomnjenja, sklepanja, razmišljanja ter prenašanje naučenega 

znanja v nove situacije. Skozi to učenje lahko zelo zgodaj odkrijejo močna področja otrok, sam 

proces pa se vedno odvija prek igre (Rajović, 2019). 

Nekaj odgovorov anketirank:  

»Otrokom je proces všeč in se nanj odzivajo zelo dobro. Skozi ta način se hitreje učijo in več 

zapomnijo.« 
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»Otroci se različno odzivajo na proces učenja. Pri nekaterih otrocih se že na začetku vidi, da 

niti nimajo koncentracije, spet drugi naloge opravijo do konca in tako želijo še več, bolj 

zahtevne naloge.« 

»Ja, napredek je zelo viden. Lahko tudi povem za šolske otroke, da je učenje pesmi za njih 

veliko bolj enostavno s pomočjo NTC-metode. Lažje in hitreje se naučijo pesem, prav tako 

je računanje enostavneje, če je vključeno gibanje in asociacije .« 

»Ja, otroci se tovrstnih dejavnosti zelo radi poslužujejo, jih uporabljajo tudi med prosto igro. 

Že pred pripravo dejavnosti točno poznajo pravila igre.« 

»Otrokom je zanimivo, ko se individualno usedemo in se z njimi pogovarjamo ter 

sodelujemo pri takih dejavnostih.« 

Ugotovila sem, da vzgojiteljice zelo rade uporabljajo NTC učenja in da ga največkrat vpeljejo 

prek različnih iger, poligonov ter ga povežejo z vsemi področji kurikuluma. Po odzivih otrok 

vzgojiteljice menijo, da jim je program všeč in si ob njem hitreje in na način, ki jim je blizu, 

bolje zapomnijo.  
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7 SKLEP 
 

V diplomskem delu sem pisala o odkrivanju in prepoznavanju močnih področij otrok, 

opazovanju in beleženju s pomočjo portfolia, predvsem pa sem se posvetila vlogi vzgojitelja 

pri spodbujanju močnih področij. Ugotovila sem, da je vzgojitelj tisti, ki ima pri tem procesu 

ključno vlogo. Opazovanje in portfolio sta dve tehniki, ki mu služita pri samem prepoznavanju 

močnih področij. Otrokom mora ustvariti spodbudno učno okolje, v katerem se počutijo varne 

in sprejete, le tako bodo lahko ponotranjili znanje, ki jim ga predaja vzgojitelj. Če so otroci 

notranje motivirani, bodo toliko več odnesli od samega procesa. Sama se v svoji skupini vsak 

dan srečujem z NTC učenjem. Skozi sam proces sem opazila, kako je otrokom blizu takšen 

način učenja in koliko z njim pridobijo. S tem sem želela pisati o vlogi vzgojitelja pri razvijanju 

močnih področij, saj je ta v predšolskem obdobju za otroke ključnega pomena.  

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kako kompetentni so vzgojitelji za odkrivanje in 

spodbujanje močnih področij, katere tehnike opazovanja in beleženja uporabljajo ter kako v 

svoji skupini vpeljejo NTC učenje.  

Z anketnim vprašalnikom sem ugotovila, da vsi anketiranci prepoznavajo močna področja z 

beleženjem portfolia in opazovanjem. Skoraj vsi z izjemo ene anketiranke na enak način 

prepoznavajo tudi šibka področja. Okolje, dednost, vzgoja in spodbudno učno okolje so 

anketiranke (52,94 % vprašanih) navedle kot glavne dejavnike, ki vplivajo na razvoj otrokovih 

močnih področij, takoj za tem pa družino, družbo in vrtec (19,61 % vprašanih). Vedeti moramo, 

da vsak otrok lahko pokaže drugačne značilnosti na svojih močnih področjih, vendar so 

največkrat našteti govor, ustvarjalnost in domišljija (23,53 % vprašanih), samostojnost, dober 

spomin in kreativnost (17,65 % vprašanih) ter gibalna spretnost, socialno družaben/nedružaben, 

individualist (15,69 % vprašanih). Pri prepoznavanju se največkrat obrnejo na svoje sodelavce 

in strokovno gradivo (35,29 % vprašanih), si izdelajo dnevne zapise o opažanjih in portfolio 

(25,53 % vprašanih), opazujejo s kriterijem pričakovanih sposobnosti glede na starost in 

razvojne značilnosti (17,65 % vprašanih). Vsaka izmed njih opazuje čisto različno, največ pa 

jih opazuje enkrat tedensko (39,22 % vprašanih). Vse izmed njih pri načrtovanju izhajajo iz 

interesov otrok in so že večkrat pri otrocih odkrile močna področja. Med odgovori, kako 

nadaljujejo, ko odkrijejo močna področja, je bil najbolj izpostavljen odgovor, da ustvarjajo čim 

bolj spodbudno učno okolje, v katerem so otroci bolj dovzetni za znanje (32,89 % vprašanih), 

ter pripravijo posebne dejavnosti, ki so zahtevnejše in raznolike (28,95 % vprašanih). Pri 

spodbujanju uporabljajo metode, kot so ponujanje različnih materialov in igrač (25,49 % 
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vprašanih), zahtevnejše dejavnosti in raznolike (31,37 % vprašanih), miselna vprašanja in igre 

(13,73 % vprašanih) ter dejavnosti iz otrokovega močnega področja (9,80 % vprašanih). 

Zavedajo se pomembnosti pri prepoznavanju in menijo, da je zgodnje odkritje najpomembnejše 

(47,06 % vprašanih) ter spodbujanje na tem področju in ustvarjanje spodbudnega učnega okolja 

(23,53 % vprašanih). Sistem učenja NTC, ki ga uporabljajo vse anketiranke, največkrat 

povežejo z gibanjem in matematiko (41,18 % vprašanih) in gibanje z jezikom in naravo (31,37 

% vprašanih). Program vpeljujejo prek poligonov (31,37 % vprašanih), vsakodnevnih 

dejavnostih in igre (25,49 % vprašanih) ter prek različnih nalog, prirejanja in povezovanja v 

pare (19,61 % vprašanih). Pri otrocih, ki sodelujejo v NTC programu, je viden napredek in si 

skozi ta proces hitreje zapomnijo in z zanimanjem pristopajo k dejavnostim. Z rezultati sem 

zelo zadovoljna, saj iz njih lahko razberemo, da vse anketiranke uporabljajo različne tehnike 

beleženja in se zavedajo njihove vloge pri odkrivanju in spodbujanju močnih področij.  

Med pisanjem diplomskega dela sem še bolj spoznala, kako pomembna je vloga vzgojitelja v 

predšolskem obdobju. Vzgojitelj je tisti, ki pri otroku odkrije in nato spodbuja vsakega otroka 

na njegovem močnem področju. Kot strokovni delavci bi se morali temu še bolj posvečati, saj 

je od nas odvisen tudi otrokov razvoj in odnos do nadaljnjega učenja. Z veseljem se bom še 

naprej posluževala NTC učenja, saj se je do sedaj izkazalo, da se otroci na ta proces odzivajo z 

velikim zanimanjem. Pri svojem delu se bom še bolj posvetila temu, da vsakemu otroku 

zagotovim spodbudno učno okolje, v katerem bo lahko pridobil največ in bo njegovo zanimanje 

do znanja lahko samo še raslo. 
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PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

Sem Nataša Klopčič in končujem študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Za svoje diplomsko 

delo sem si izbrala naslov Vloga vzgojitelja pri razvijanju močnih področij v predšolskem 

obdobju. Pred vami je kratek anketni vprašalnik. Sodelovanje v anketi je anonimno, rezultati 

pa bodo uporabljeni zgolj v raziskovalne namene. Prosila bi vas, da si vzamete nekaj minut in 

rešite spodnji anketni vprašalnik. 

Iskreno se vam zahvaljujem za vaše sodelovanje, 

SPOL      M / Ž 

1. Delovne izkušnje v vrtcu 

a) 0–5 let 

b) 6–10 let 

c) 11–15 let 

d) 16–20 let 

e) 21 ali več 

2. Kateri dejavniki po vašem mnenju vplivajo na razvoj otrokovih močnih področij? 

 

3.  Različni otroci so močni na različnih področjih. Katere značilnosti, lastnosti, ki so 

najbolj opazne, se pokažejo pri otrocih? (Naštej vsaj dve značilnosti)  

 

4. Kako/s kakšnimi načini prepoznavate otrokova močna področja?  

 

4.a. Ali na enak način prepoznavate tudi otrokova šibka področja?  

a) Da 

b) Ne 

 

5. Menite, da bi prepoznali otrokova močna področja v skupini?  

a) Da 

b) Ne 

5a.  Ste jih že kdaj? (Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z Da) 
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a) Da 

b) Ne 

 

6. Ali v vašem vrtcu uporabljate portfolio za spremljanje otrokovega razvoja?  

a) Da 

b) Ne 

 

7. V kolikšni meri posvečate dodatno pozornost otrokovim močnim področij razvoja? 

(utemeljitev – kakšne metode)  

 

8. Ali imate v redni skupini možnosti, da pri vseh otrocih spodbujate njihova močna 

področja?  

 

a) Dobre (organiziran program, prilagodljivost) 

b) Srednje dobre (ste omejeni, potrebna iznajdljivost) 

c) Slabe (omejeni, prenatrpanost) 

 

9. Ko odkrijete otrokova močna področja, kako ga spodbujate, da jih bo razvil v svoji 

polnosti? (lahko označite tudi več odgovorov)  

a) Ponujam dodatne naloge. 

b) Pripravim posebne dejavnosti (zahtevnejše …). 

c) Sodeluje pri enakih dejavnostih kot ostali. 

d) Večkrat izvajam individualne dejavnosti. 

e) Ustvarjam spodbudno učno okolje. 

f) Ne storim ničesar. 

g) Drugo:  

 

10. Kako pogosto opazujete otroke in beležite njihov napredek?  

a) 1-krat tedensko 

b) 1-krat mesečno 

c) 1-krat na 3 mesece 

d) Občasno 

e) Drugo:  
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11. S čim si pomagate pri prepoznavanju otrokovih močnih področij?  

 

12. Kaj je pri prepoznavanju močnih področij najbolj pomembno?  

 

 

13. Kakšna je vaša vloga pri odkrivanju in spodbujanju močnih področij otrok?  

a) Vloga vzgojitelja ni pomembna, učiti se pričnejo šele v osnovni šoli. 

b) Vloga vzgojitelja je zelo pomembna, saj so otroci v predšolskem obdobju najbolj 

dovzetni za učenje. 

c) Vloga vzgojitelja je srednje pomembna, pri otroku odkrijemo močna področja, 

vendar mu zaradi ostalih otrok in prenatrpanosti delovnega načrta ne posvečamo 

dodatne pozornosti. 

d) Drugo:  

 

14. Ali pri načrtovanju upoštevate in izhajate iz interesov otrok?  

a) Da 

b) Ne 

 

15. Ali v vašem vrtcu uporabljate NTC program učenja?  

a) Da 

b) Ne 

 

16. Kako pogosto otrokom postavljate uganke?  

1                                  2                                  3                                  4                            5 

Nikoli                    redko                           občasno                        pogosto                   vsak dan  

 

17. Katera področja kurikuluma največkrat povežete z NTC učenjem? Na kakšen način 

ga vpeljete?  

 

18. Kako se na ta proces učenja odzivajo otroci? Je pri njih viden napredek?  


