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POVZETEK 

Magistrsko delo raziskuje, kakšen pomen pripisujejo vzgojiteljice učenju konstruktivnega 

reševanja konfliktov v vrtcu za psihosocialno blagostanje. Teoretični del magistrske naloge je 

sestavljen iz treh sklopov. V prvem delu najdemo razlago duševnega zdravja oz. 

psihosocialnega stanja otrok, kakšen vpliv ima na to okolje in zakaj je pomembno, da se ta 

tematika naslavlja že v vrtcu. V drugem delu je predstavljen vrtec, ki je del otrokovega 

sistema kot pomemben dejavnik, ki vpliva na psihosocialno dobrobit otrok. In sicer so 

podrobneje predstavljana socializacija v vrtcu, spodbudno učno okolje in aktivno učenje skozi 

igro, socialno-emocionalno učenje in razvoj in prikriti kurikulum. To so področja, ki imajo 

velik vpliv na psihosocialno blagostanje otrok. V zadnjem sklopu pa so preko konstruktivnega 

reševanja konfliktov predstavljene vzporednice prvih dveh sklopov. Predvsem sem se 

osredotočila na pomen socialno-emocionalnih kompetenc in vlogo vzgojiteljice. 

V empiričnem delu sem raziskovala, kakšen pomen vzgojiteljice
1
 pripisujejo učenju 

konstruktivnega reševanja konfliktov, kar pa je v veliki meri odvisno od posameznikovih 

socialno-emocionalnih kompetenc, zato sem delno raziskovala tudi to področje. Pri 

raziskovanju sem se osredotočila na primere dobrih praks, kriterij za izbor primernih oseb za 

raziskavo je bil, da je napisala strokovni članek na temo socialno-emocionalnega učenja in da 

ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na delovnem mestu vzgojiteljice. Odgovori prikazujejo, da 

vzgojiteljice krepijo socialno-emocionalne kompetence tako preventivno kot tudi kurativno, 

prav tako spremljajo razvoj na slednjem področju, prikazani so tudi nekateri konkretni 

primeri. Socialno-emocionalni razvoj je odvisen tudi od spodbudnega učnega okolja in 

prikritega kurikuluma. Na slednja so vzgojiteljice pozorne. Pri spodbudnem učnem okolju 

dajejo pozornost predvsem temu, da se otroci počutijo varne. Z občutkom varnosti je tesno 

povezana tudi pozitivna disciplina, ki temelji na doslednosti in prijaznosti. Vzgojiteljice so 

hkrati pozorne, da je poskrbljeno za urejenost fizičnega in tudi domišljijskega prostora. Pri 

prvem jim je pomembno, da so v prostoru različni kotički, da je dovolj materiala in da je ta na 

dosegu otrok. Pri drugem – domišljijskem prostoru – pa so prostori igre in umetniškega 

doživljanja ter ustvarjanja. Pri prikritem kurikulumu so zlasti pozorne na to, da so otroci 

aktivni skozi ves dan, da jih vključujejo na različne načine in da vključujejo vse otroke, prav 

tako so pozorne, kakšne odnose imajo s strokovnimi delavkami in na njihovo komunikacijo 

do otrok. Konkretno pri učenju konstruktivnega reševanja konfliktov izpostavljam, da je 

pomembna vloga vzgojitelja kot modela učenja, predvsem njegova komunikacija in besedno 

pojasnilo. Prav tako je pomembno, da se vzgojiteljica ob čustvenih izbruhih otroka mirno 

odzove in da ubesedi čustveno stanje otroka. Večkrat se strokovne delavke v konfliktnih 

situacijah pojavijo kot mediatorke in pri otrocih v različnih konfliktnih situacijah spodbujajo 

moralni razvoj.

                                                           
1
 V magistrskem delu uporabljam izraz vzgojiteljice, ki se nanaša na oba spola. 



 
 

 

Opravljena raziskava dopolnjuje nekatere ugotovitve o pomembnosti socialno-emocionalnega 

učenja, preko katerega posamezniki pridobivajo pomembne kompetence za konstruktivno 

reševanje konfliktov. S takšnim načinom reševanja konfliktov, ki so edina stalnica v našem 

življenju, pa lahko pripomoremo k psihosocialnemu blagostanju otrok in kasneje tudi 

odraslih. 

 

KLJUČNE BESEDE: psihosocialno blagostanje, socialne in čustvene kompetence, vloga 

vrtca in strokovnih delavcev, učenje konstruktivnega reševanja konfliktov, spodbudno učno 

okolje 

  



 
 

ABSTRACT 

This master thesis explores the importance of teaching constructive conflict resolution in 

kindergarten for psychosocial well-being. The theoretical part of the master thesis consists of 

three clusters. The first part explains the mental health or psychosocial state of children, how 

the environment affects it and why it is important to address this topic as early as 

kindergarten. The second part presents the kindergarten as part of the child's system, as an 

important factor influencing the psychosocial well-being of children. Socialisation in 

kindergarten, stimulating learning environments and active learning through play, social-

emotional learning and development, and the hidden curriculum are presented in more detail 

here. These are areas that have a major impact on children's psychosocial well-being. The last 

part shows the parallels to the first two parts through constructive conflict resolution. I 

particularly focused on the importance of social-emotional competencies and the role of the 

kindergarten teacher. 

In the empirical part, I investigated the importance that kindergarten teachers place on 

learning how to constructively resolve conflicts. But this depends to a large extent on the 

individual's social-emotional competencies, which is why I have done some research in this 

area as well. My research focused on examples of good practice, the criteria being that the 

kindergarten teacher had written a professional article on social-emotional learning and had at 

least three years of work experience. The answers show that kindergarten teachers strengthen 

social-emotional competencies both preventively and curatively, and also monitor 

developments in the latter area. Some concrete examples are also given. Social-emotional 

development also depends on a supportive learning environment and a hidden curriculum. 

And those two aspects are what kindergarten teachers pay attention to. In a stimulating 

learning environment, the focus is on making children feel safe. Positive discipline based on 

consistency and kindness is closely linked to a sense of security as well. At the same time, the 

kindergarten teachers make sure that both the physical and the imaginative space is kept tidy. 

For the former, it is important to them that there are different corners in the room and that 

there are enough materials and that they are within reach of the children. The second - the 

imaginary space - is a place for play and artistic experience and creation. In the case of the 

hidden curriculum, they especially focus on keeping children active throughout the day, on 

involving them in different ways and on involving all children, and they pay attention to the 

relationship they have with the professional and to their communication with the children. 

Specifically, when it comes to learning constructive conflict resolution, I stress the 

importance of the role of the kindergarten teacher as a model for learning, especially his/her 

communication and verbal explanation. It is also crucial for the kindergarten teacher to 

respond calmly to child's emotional outbursts and to articulate the child's emotional state. 

Often educators act as mediators in conflict situations and promote the moral development of 

children in different conflict situations. 

 

 

 



 
 

The research complements some of the findings on the importance of social-emotional 

learning, through which individuals acquire the necessary competencies for constructive 

conflict resolution. This way of dealing with conflicts which are the only constant in our lives, 

can contribute to the psychosocial well-being of children and later adults. 

KEYWORDS: psychosocial well-being, social and emotional competences, the role of 

kindergarten and educators, learning constructive conflict resolution, a supportive learning 

environment 
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UVOD 

Med študijem sem skoraj tri leta kot študentka opravljala delo v vrtcu, sedaj pa sem že drugo 

leto v njem tudi zaposlena. Ker sem nadomeščala bolniške odsotnosti, sem bila prisotna v več 

oddelkih in tako sem imela priložnost, da sem v vzgojnih skupinah v vrtcih opazovala različne 

pristope dela, ti pa so bili zelo različni. Nekateri so bili bolj strokovni, ljubeči, pozitivno 

disciplinski, nekateri pa žal manj strokovni, manj ljubeči in manj pozitivno disciplinski. Med 

študijem nam je bila med drugim predstavljena raziskava od Kuhar (2020) o obremenjujočih 

izkušnjah otroštva in njihovih posledicah v odraslosti. Takrat sem začela poglobljeno 

razmišljati o vrtcu kot varovalnem dejavniku psihosocialnega stanja posameznika in zasledila 

raziskavo od Mešl idr. (2021), ki opomni na pomembno vlogo vrtca pri skrbi za psihosocialno 

blagostanje otrok in kasneje tudi odraslih oseb. V zborniku NIJZ-a: Duševno zdravje otrok in 

mladostnikov (Jeriček idr., 2018) je predvideno, da naj bi bile vse vzgojno-izobraževalne (VI) 

ustanove pomemben steber krepitve duševnega zdravja otrok, pri čemer so izpostavljeni 

krepitev socialnih in čustvenih veščin, vedenjska podpora otrok ter posvečanje problematiki 

medvrstniškega nasilja. Menim, da lahko izpostavljena področja krepimo v učenju 

konstruktivnega reševanja konfliktov v vzgojni skupini v vrtcu.  

Ker sem zaposlena v vrtcu in mi je to delo tudi v veliko veselje oz. neko življenjsko 

poslanstvo, sem se odločila, da v magistrskem delu podrobneje raziščem, kaj lahko kot 

strokovna delavka v vsakdanjih okoliščinah naredim za psihosocialno blagostanje otrok. 

Pridobitev kompetenc, ki pripomorejo k slednjemu, vidim v učenju konstruktivnega reševanja 

konfliktov. Konflikti so pravzaprav edina stalnica v našem življenju in z njimi se začnemo 

srečevati že zelo zgodaj v otroštvu. Hkrati so tudi nujni za otrokov socialni in emocionalni 

razvoj. Glede na načine soočanja z njimi pa lahko pričakujemo različne posledice, ki vplivajo 

na naše psihofizično blagostanje. Aktivno dajanje pozornosti konstruktivnemu reševanju 

konfliktov je močno povezano s socialnim, osebnostnim in emocionalnim razvojem otroka. 

Ta poteka že v predšolskem obdobju in ima veliko vlogo pri duševnem zdravju otrok. Ker 

otroci veliko časa preživijo v vrtcih, ima ta, poleg družine, velik vpliv na njihovo 

psihosocialno blagostanje.  

Tako sem teoretični del magistrskega dela razdelila na tri sklope. V prvem delu najdemo 

razlago duševnega zdravja oz. psihosocialnega stanja otrok, kakšen vpliv ima na to okolje in 

zakaj je pomembno, da se ta tematika naslavlja že v vrtcu. V drugem delu predstavim vrtec, ki 

je del otrokovega sistema kot pomemben dejavnik, ki vpliva na psihosocialno dobrobit otrok. 

Tukaj so predvsem predstavljana področja, ki imajo velik vpliv na psihosocialno blagostanje 

otrok – socializacija, spodbudno učno okolje ter aktivno učenje skozi igro, socialno-

emocionalni razvoj in učenje ter prikriti kurikulum. To so področja, v katerih posameznik 

pridobi ključne kompetence, ki so ključne za konstruktivno reševanje konfliktov. V zadnjem 

poglavju skušam prikazati pomen teh kompetenc, ki so ključne za konstruktivno reševanje 

konfliktov in lahko pripomorejo k psihosocialnemu blagostanju otrok in kasneje tudi odraslih. 

Predvsem sem se osredotočila na pomen socialno-emocionalnih kompetenc in vlogo 

vzgojiteljice. 

V empiričnem delu so opisani izsledki kvalitativne raziskave, v kateri je sodelovalo šest 

vzgojiteljic, ki namenjajo pozornost socialno-emocionalnemu področju v vrtcu. Osredotočila 

sem se na primere dobrih praks, kriterij za izbor oseb za raziskavo pa je bil, da je napisala 
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strokovni članek na temo socialno-emocionalnega učenja in da ima vsaj tri leta delovnih 

izkušenj. Predvsem sem želela raziskati, kakšen pomen vzgojiteljice pripisujejo učenju 

konstruktivnega reševanja konfliktov. Slednje je povezano s socialno-emocionalnimi 

kompetencami, prikritim kurikulum in spodbudnim učnim okoljem. Tako sem poleg učenja 

konstruktivnega reševanja konfliktov podrobneje raziskala še ta področja.  
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TEORETIČNI DEL 

1. DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK OZ. PSIHOSOCIALNO BLAGOSTANJE 

1.1. Kaj je to? 

»Duševno zdravje omogoča posamezniku udejanjanje njegovih umskih in čustvenih 

zmožnosti ter mu omogoča, da najde in izpolni svojo vlogo v poklicnem, družbenem in 

zasebnem življenju« (NIJZ, 4. 3. 2015). Svetovna zdravstvena organizacija je duševno zdravje 

opredelila kot »stanje dobrega počutja, v katerem posameznik razvija svoje sposobnosti, se 

spoprijema s stresom v vsakdanjem življenju, učinkovito in plodno dela ter prispeva v svojo 

skupnost« (prav tam). 

Jeriček idr. (2018) in Mikuš Kos (2017a) se pri novejših opredelitvah duševnega zdravja 

naslanjata na koncept kontinuuma duševnega zdravja, v katerem je to predstavljeno kot nekaj 

spremenljivega (in ne kot neko stanje) na kontinuumu od negativnega k pozitivnemu oz. 

obratno.  

Slika spodaj prikazuje dvofaktorski model duševnega zdravja. 

 

Slika 1: Dvofaktorski model duševnega zdravja (prirejeno po Greenspoon in Saklofske, v Jeriček idr., 2018) 

»Kontinuum duševnega zdravja, ki je na sliki prikazan na navpični osi, zajema različne 

stopnje duševnega zdravja – dobro oziroma visoko izraženo duševno zdravje (lahko mu 

rečemo tudi pozitivno duševno zdravje) na eni strani kontinuuma ter slabo oziroma nizko 

izraženo duševno zdravje (lahko mu rečemo tudi negativno duševno zdravje) na drugi strani. 
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Kontinuum duševnih motenj (vodoravna os) pa zajema različne stopnje duševnih motenj – 

prisotne in izražene duševne motnje na eni strani kontinuuma ter neprisotne in neizražene 

duševne motnje na drugi strani. Rezultat sovplivanja obeh kontinuumov so štirje kvadranti, ki 

predstavljajo različne kombinacije stanj: optimalno/dobro duševno zdravje (pozitivno 

duševno zdravje) brez simptomov duševnih motenj, slabo duševno zdravje (negativno 

duševno zdravje) brez simptomov duševnih motenj, slabo oziroma negativno duševno zdravje 

s simptomi duševne motnje in optimalno/visoko duševno zdravje (pozitivno duševno zdravje) 

s simptomi duševne motnje. Prednost takšnega razumevanja duševnega zdravja in duševnih 

motenj je, da je možno prehajanje med posameznimi kategorijami oziroma stanji. Odsotnost 

duševnih motenj ali težav namreč še ne pomeni nujno dobrega duševnega zdravja in obratno. 

Dobro duševno zdravje in duševne motnje ali težave se lahko pojavljajo sočasno in se ne 

izključujejo. Tako imajo lahko osebe brez duševnih motenj hkrati tudi nizko zadovoljstvo z 

življenjem oziroma nizko stopnjo duševnega zdravja (npr. v obdobju povečanega stresa itd.) 

in obratno, posamezniki z duševnimi motnjami imajo lahko visoko izraženo zadovoljstvo z 

življenjem oziroma visoko stopnjo duševnega zdravja« (Jeriček idr., 2018, str. 20, 21). 

»Duševno zdravje je miselna tvorba razvitega sveta« (Mikuš Kos, 2017a, str. 25). Pod 

pojmom duševno zdravje v kulturah zahodnega sveta poimenujemo različna notranja stanja, 

lastnosti in odnose, npr. počutje posameznika, če je ta srečen ali nesrečen in spoštovan v 

družbi … Opredelitve se spreminjajo s časom (prav tam). »Te spremembe odražajo proces 

razvoja stroke, obenem pa govorijo o vpetosti dušeslovnih znanosti v družbena dogajanja in o 

odvisnosti teorij od družbenih dogajanj, ideologij, vrednostnih sistemov (prav tam, str. 25)«. 

Mikuš Kos (prav tam) predstavi, da je v opredelitvah v sodobnem času vse večji poudarek na 

sposobnosti obvladovanja ovir in težav, socialno ustreznem delovanju in delovni uspešnosti. 

Vzrok za to je v ekonomski in vrednostni naravnanosti sveta, v katerem so uspešnost, 

učinkovitost in tekmovalnost osnova za ugoden položaj v družbi. Te vrednote in 

individualistična mentaliteta se odražajo tudi v besednjaku, ki je »jaz« besednjak. »Pravimo, 

da je za duševno zdravje pomembna dobra samopodoba, samozaupanje in samozavest. 

Egocentrični pogled na duševnost krepi posameznika, da bi se prilagodil, obvladal, izpolnil 

zahteve okolja, postal usklajen z družbeno določenim ego idealom in s tem dosegel osebno 

zadovoljstvo. Vendar so na področju dušeslovja tudi tokovi, ki obravnavajo duševno zdravje 

posameznika kot člana skupnosti in v kontekstu skupnosti. Počasi se premikamo proti 

povezovanju individualnega duševnega zdravja z dogajanji v skupnosti in s psihosocialnim 

zdravjem skupnosti. Ugotavljamo, da je duševno zdravje vir pozitivnih energij in dejavnosti 

za posameznika, za skupnost in za družbo« (prav tam, str. 26).  

Glede duševnega zdravja otrok v priročniku Svetovne zdravstvene organizacije (WHO, 2005) 

piše, da so otroci in mladostniki z dobrim duševnim zdravjem sposobni doseči in ohranjati 

optimalno psihološko delovanje in dobro razpoloženje. Imajo občutek identitete in lastne 

vrednosti, dobre družinske in vrstniške odnose, sposobnost za učenje in produktivnost, 

zmožnost lotevanja in obvladovanja izzivov razvoja in uporabo virov svoje kulture za 

psihosocialno rast. Med drugim je njihovo dobro duševno zdravje ključnega pomena za 

njihovo aktivno socialno in ekonomsko participacijo. 
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»V današnjem konstruktu opredelitve duševnega zdravja otrok so med seboj povezane in 

vzajemno vplivajoče naslednje sestavine: 

• odsotnost simptomov bolezni: zdravstveno-bolezenska komponenta; 

• notranje psihično stanje: čustvena komponenta (zadovoljstvo, sreča, dobro 

počutje …); za notranje stanje se danes uporablja naziv emocionalna ali 

duševna ali psihosocialna dobrobit; 

• delovanje in uspešnost delovanja: storilnostna komponenta (uspešnost pri 

obvladovanju vsakodnevnih življenjskih nalog, uspešnost v šoli, udeleženost v 

drugih aktivnostih …); 

• kakovost medčloveških odnosov: socialna komponenta (sposobnost empatije, 

sposobnost navezovanja, razvijanja in vzdrževanja dobrih in vzajemno 

zadovoljujočih osebnih odnosov …); 

• značilnosti razvoja ali odkloni: kakovost in potek čustvenega, intelektualnega, 

socialnega in duhovnega razvoja (doseganje razvojnih mejnikov v 

pričakovanem času; odsotnost kakovostnih odstopov/motenj v razvoju; 

pričakovano hitro psihosocialno dozorevanje, sposobnost vgrajevanja izkušenj 

– ugodnih in neugodnih – v pozitivni osebnostni razvoj …); 

• psihična odpornost: zmogljivost obvladovanja težav in izzivov, ohranjanja 

duševnega zdravja kljub težavam ali celo skrajno neugodnim okoliščinam in 

doživetjem; 

• družbena komponenta: prosocialno vedenje v korist skupnosti; aktivna 

pozitivna udeleženost v družbenih dogajanjih …« (Mikuš Kos, 2017, str. 28). 

Omenjene lastnosti se med seboj prepletajo, prekrivajo in so v vzročno-posledičnih 

soodvisnostih (prav tam). 

Keyes (2006 v Jeriček Klanšček idr., 2018): »Za obdobje otroštva in mladostništva je 

značilno, da velika večina (80 %) nima duševnih motenj, so pa v tem obdobju, glede na 

dolgoročni vpliv na duševno zdravje, zato toliko pomembnejši pozitivni vidiki duševnega 

zdravja – sposobnosti zaznavanja, razumevanja in interpretacije okolja ter prilagajanja okolju, 

sposobnosti medosebnega komuniciranja, dobre samopodobe, optimizma ipd.« str. (18). V 

Sloveniji je Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani – M. Kuhar (2020) – skupaj z 

Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) izvedla večjo raziskavo na področju 

duševnega zdravja. Raziskovali so o obremenjujočih izkušnjah v otroštvu (OIO) in njihovo 

povezanost s funkcioniranjem v odraslosti. »V OIO študijah se največkrat meri deset 

vrst/kategorij obremenjujočih izkušenj v otroštvu. Od tega je pet vrst osebnih izkušenj: 

psihično, telesno, spolno nasilje (oz. zloraba), psihično in fizično zanemarjanje, drugih pet pa 

je povezanih z ostalimi družinskimi člani oz. člani gospodinjstva … Vanje se uvrščajo nasilje 

med odraslimi člani gospodinjstva, zasvojenost odraslega člana gospodinjstva, duševna 

bolezen, kriminalno dejanje člana/-ov gospodinjstva ter razveza staršev oziroma prekinitev 

stika med otrokom in starši zaradi smrti starša, zapustitve ipd.« (Felitti, Anda, Nordenberg 

idr., 1998, v Kuhar 2020, str. 84, 85). Ugotovitve kažejo, da je tri četrtine anketiranih v 

otroštvu doživelo vsaj eno obremenjujočo izkušnjo. Četrtina pa jih je poročalo o štirih ali več 

obremenjujočih izkušnjah. Pri teh velja, da imajo večjo verjetnost za različne fizične in 

duševne bolezni, psihosomatske simptome in tvegana vedenja.  
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Mikuš Kos (2017a in 2017b) opozarja na terminologijo duševnega zdravja oz. motenj, ki ima 

medicinski prizvok in prehaja tudi na druga področja. Vse bolj se uporablja pojem čustveno 

ali psihosocialno blagostanje. Ta se predvsem nanaša na subjektivno komponento duševnega 

zdravja. »To je otrokova ocena kakovosti lastnega življenja, zadovoljstvo z življenjem, 

čustveno dobro počutje in v kolikšni meri se počuti srečnega. Pojma psihosocialno 

blagostanje in duševno zdravje se delno prekrivata, nekateri avtorji oba izraza uporabljajo 

celo komplementarno. Vse večje poudarjanje psihosocialnega blagostanja je nekakšna 

protiutež storilnostni naravnanosti staršev, šole, pa tudi mnogih služb pomoči« (Mikuš Kos, 

2017b, str. 5). V magistrskem delu bom uporabljala termin psihosocialno blagostanje. Menim, 

da se tematika magistrskega dela bolj kot zdravja dotika psihosocialne tematike in je zato ta 

izraz ustreznejši.   
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1.2. Psihosocialna dobrobit 

Mikuš Kos (2017a) prepoznava, da se koncept psihosocialne dobrobiti vse bolj uveljavlja na 

področju duševnega zdravja in v njem vidi nujno dopolnilo pogledov, ki prevladujejo na 

psihosocialno blagostanje v današnjem času. Koristnost tega koncepta vidi tudi v tem, da 

skozi samoocenjevanje otrok dobi možnost in priložnost za svoj glas – lahko se izrazi sebi, 

opozori na svoje težave in s tem aktivno prispeva k prizadevanju za izboljšanje svoje situacije.  

Izpostavljam nekaj avtorjev, ki opredeljujejo koncept psihosocialne dobrobiti (wellbeing). 

Statham in Chase (2010) čustveno dobrobit otrok obravnavata v širšem vidiku – kot 

multidimenzialno kvaliteto, ki vključuje socialno, čustveno in telesno komponento. Statham 

in Chase (2010, v Mikuš Kos 2017a): »Ocena dobrobiti vključuje tako otrokove subjektivne 

ocene kot objektivne mere življenjskih okoliščin. Vendar naj meritve čustvene dobrobiti 

slonijo predvsem na subjektivnih ocenah samega otroka. Zanimive so tudi ugotovitve o tem, 

da obstajajo znatne razlike med otrokovim zaznavanjem dobrobiti in kakovosti življenja ter 

oceno odraslih oseb taiste dobrobiti in kakovosti. Odrasli marsikdaj ne prepoznajo otrokovega 

trpljenja. Možno pa je tudi obratno – da odrasli projicirajo lastno trpljenje v otroka, ga vidijo 

nesrečnega, četudi otrok ni čustveno prizadet, denimo zaradi svoje drugačnosti. … Zanimivi 

so odnosi med dobrim počutjem in otrokovo materialno življenjsko situacijo. Ta vpliva na 

čustveno dobrobit, vendar v veliko manjši meri, kot bi pričakovali, razen ko gre za zelo slabe 

materialne življenjske okoliščine. Pomembna ugotovitev avtorjev za naš čas je, da predvsem k 

slabši čustveni dobrobiti revnih otrok prispevajo socialne razlike, ki se jih otrok zaveda. V 

evropskih državah dobro počutje otrok ni povezano z družinsko strukturo – razvezo ali 

ločitvijo staršev ali nepopolno družino, je pa negativno počutje povezano s slabimi odnosi 

med staršema in družinskimi člani nasploh. In obratno, med dobrimi odnosi v družini in 

dobrim počutjem otroka so pozitivne povezave« (str. 32). Možna je tudi nevarnost tega 

koncepta. Avtorja opozarjata, da poudarek na subjektivnih teorijah, ocenah zadovoljstva in 

osebne sreče ter zmanjševanje vzrokov pomena stvarnih življenjskih okoliščin ali 

relativiziranje ima lahko za posledico prenos težišča vzrokov psihosocialnih težav in duševnih 

motenj na posameznika, na lastno, individualno zaznavanje situacije in tako odvzema težo 

negativnim družbenim dejavnikom. Npr. izključevanju, revščini, neenakim možnostim, ki 

vplivajo na psihosocialno dobrobit in duševno zdravje. Avtorja sta zaskrbljena, da koncept ni 

dovolj učinkovit oz. močan, da bi prepričal politike v spreminjanje razmer v korist otrok. 

Obratno pa je v Avstraliji (AIHW, 2012), kjer koncept čustvene in socialne dobrobiti 

na področju za zaščito otrok pojmujejo v širokem smislu in poudarjajo pomen zunanjih 

življenjskih okoliščin. Lastnosti otroka, kot so temperament, čustvene in socialne lastnosti, 

lastnosti njegovih odnosov z drugimi in lastnosti, ki so v neposrednih in širših okoljih – 

družina, šola, skupnost, so pomembne za psihosocialno dobrobit posameznika.  

Holder (2010) teoretsko izhaja iz pozitivne psihologije in je avtor knjige Sreča v 

otroštvu. Ugotovil je, da sta bila otrokova srečnost in sreča precej zanemarjena snov v 

sodobnem raziskovanju. V strokovni literaturi pa se ta tema pogosteje pojavlja. Holder piše o 

načinu mišljenja, pomenu temperamenta in procesiranju informacij za srečo. Opozarja, da je 

ustvarjalnost pomemben vir sreče, kar prinese veliko uporabno vrednost v prizadevanjih za 

izboljšanje emocionalnih stanj posameznega otroka ali populacije otrok, npr. šolskih. Opozori 

tudi na močne vplive psihosocialne klime in kakovosti učnega procesa v šoli, poleg že znanih 
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pozitivnih vplivov družinskega okolja. Omenja, da na srečo otrok pomembno vplivata 

vrstniški odnosi in interakcije. Avtor vidi pot k izboljšanju otrokovega čustvenega stanja v 

ustvarjanju priložnosti za prosocialno vedenje. Otrok ima biološke osnove za dobro in ga 

osrečimo, če mu damo priložnost ali spodbudo za udejanjenje teh dispozicij. Holderjeva 

razmišljanja o kulturi in sreči so zanimiva. V tem, kaj osrečuje otroke in odrasle v različnih 

kulturah, so razlike. Razlog za to vidi v ravni kolektivizma ali individualizma v družbi. Avtor 

izpostavi, da o sreči premalo govorimo z otroki in izpostavi, da znajo otroci že zelo zgodaj 

poimenovati in izraziti svoja čustvena stanja. 

Layard in Hagel (2015) v svojem zborniku Children Mental Health pišeta, da za 

otrokovo psihosocialno dobrobit moramo vplivati na okolico – že v šolah (lahko tudi v 

vrtcih), skupnostih in v sistemih za zdravje. Šole ne bi smele dajati pozornosti samo ocenam, 

ampak bi poleg učenja matematike in drugih predmetov morale enakovredno obravnavati tudi 

psihosocialno dobrobit otrok. 

Iz predstavljenega sklepam, da se moramo že v vrtcu zavedati otrokove psihosocialne 

dobrobiti in biti pozorni na okolje, ki mu otrok začne pripadati. Vzgojiteljica mora biti 

pozorna, da se otroci v skupini počutijo varno in dobro, hkrati pa mora biti osredotočena tudi 

na socialno in emocionalno učenje, ki poteka tako na posreden kot tudi na neposreden način. 

Kompetence, ki jih otrok pri tem pridobi, so ključnega pomena za psihosocialno blagostanje 

otrok. Več o tem v poglavju št. Dve – vrtec kot varovalni dejavnik psihosocialnega 

blagostanja otrok  

1.3. Skrb za psihosocialno blagostanje v vrtcu 

V nadaljevanju opisana sistemska ekosocialna paradigma je podlaga za vključevanje vrtca in 

šole v prizadevanje za varovanje duševnega zdravja otrok.  

Avtor ekološke teoretske smeri je U. Bronfenbrenner. Različni pristopi, ki jih zajema 

ekološka teoretska smer, naj bi pomagali razumeti vplive okolja na življenje otrok. Nanaša se 

lahko na metode raziskovanja, dimenzijo, naravo ali vrsto pojavov, lahko pa tudi pomeni 

način mišljenja (orientacijo, obči nazor) o določenih težavah (Batistič Zorec, 2003). 

Bronfenbrenner (1985, v prav tam, str. 87) izpostavi pomembnost vpliva okolja na 

posameznika in da tudi posameznik pomembno vpliva na okolje oz. da med njima poteka 

interakcija in vplivata drug na drugega. »Duševno zdravje izhaja iz celotnega spleta odnosov 

med posameznikom in okoljem. Duševno zdravje ali nezdravje sodoločajo lastnosti 

posameznika, družine, institucij, skupnosti, politike, države, kakovost vsakodnevnega 

življenja« (Bronfenbrenner, Morris 2006 v Mikuš Kos, 2017b, str. 6). »Osnovna ideja 

ekosocialnega pristopa je, da so vsi podsistemi otrokovega življenja med seboj povezani in da 

vplivajo drug na drugega. Nekateri so bolj vplivni, denimo družina in šola, drugi manj, 

odvisno tudi od otrokove starosti. Otrok je del svojega življenjskega sistema. Vsak sistem 

lahko vsebuje ogrožajoče in varovalne dejavnike. Sprememba v enem delu sistema oziroma v 

enem podsistemu vpliva bolj ali manj tudi na druge podsisteme« (Mikuš Kos, 2017a, str. 62). 

Duševno zdravje, psihosocialni razvoj, duševne motnje so rezultat soigre številnih okoljskih 

in bioloških dejavnikov. Otrok je del sistema in tako s svojimi lastnostmi, čustvovanjem, 

vedenjem, načinom odzivanja, mišljenjem, celo s svojo zunanjostjo vpliva na svojo uspešnost 
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v šoli, na položaj in odnose v skupini vrstnikov in na odnose z drugimi. Spremembe v enem 

podsistemu vplivajo na druge podsisteme (Mikuš Kos, 2017b). Vec (2011) predstavi model 

SIVI, v katerem piše o štirih osnovnih dejavnikih, ki so povezani z motečim vedenjem. Avtor 

piše, da je ta pristop prikazan s socialnopedagoškega vidika, ker meni, da je moteče vedenje 

vedno socialno umeščeno – vezano je na socialno interakcijo. Temeljna značilnost motečega 

vedenja je, da ni moteča za tistega, ki takšno vedenje izraža, ampak je moteče za samo 

socialno okolje, torej za tiste, ki se s takšnim vedenjem soočajo. Ta pristop 

(socialnopedagoški) je povezal s sistemskim pristopom Faringtona ter s celostno obravnavano 

Timmermana in Emmelkampa ter razvil model SIVI. Vsaka črka predstavlja svoje temeljno 

področje: S (skupina) – predstavljeni so dejavniki, ki izhajajo iz skupinske dinamike in 

skupine, I (individuum, posameznik) – tukaj so prikazani dejavniki, ki so povezani s 

posameznikom, njegovimi biološkimi, osebnostnimi in drugimi značilnostmi, V (vodenje) – 

predstavljeni so dejavniki, ki izhajajo iz značilnosti in stilov vodenja, I (institucija) – zajema 

dejavnike, ki jih institucija oblikuje s svojo kulturo. Vsako področje zase, »najpogosteje pa 

povezano v kompleksno prepleteno celoto skupaj delujejo bodisi kot ogrožajoči bodisi kot 

varovalni dejavniki razvoja motečega vedenja« (prav tam, str. 148). Avtor je s tem modelom 

želel prikazati, da se za motečim vedenjem lahko skriva raznovrstnost različnih ozadij. Na 

podlagi tega pa so raznovrstne tudi možnosti delovanja – tako preventivna kot tudi 

korektivna. Mikuš Kos (2017a) piše, da so v časovnem preseku otrokove lastnosti rezultat 

preteklih izkušenj, trenutne situacije in njegove biologije. Različne lastnosti pridejo do izraza 

v različnih okoliščinah. V različnih kontekstih lahko imajo iste lastnosti ogrožajoč ali 

varovalni dejavnik. Najpogostejše vozlišče duševnih motenj v otroškem obdobju je 

neskladnost med otrokovimi lastnostmi in pričakovanji ter zahtevami okolja. Duševne težave 

ali motnje se da odpraviti, omiliti ali preprečiti tudi takrat, kadar ne moremo vplivati na 

njihove neposredne vzroke znotraj enega podsistema, tako da uvedemo pozitivne, zaščitne 

dejavnike v drug življenjski podsistem posameznika. 

S tem sem želela prikazati (so)vplive podsistemov, ki jim otrok pripada. Tako je otrok z 

vključitvijo v vrtec tudi del sistema, ki lahko pomembno (so)vpliva na življenje posameznika.  

V zborniku AIHW (2020) je v tretjem poglavju močno dokazana pomembnost vpliva okolja 

na psihosocialno stanje posameznika. Socialni vplivi lahko pri posamezniku delujejo kot 

ogrožajoči ali varovalni dejavnik. Glede na ta dejavnik je različen tudi vpliv na psihosocialno 

stanje posameznika. Nekdo, ki je v otroštvu imel več slabših socialnih pogojev, nima toliko 

psihosocialnih kompetenc kot nekdo, ki je imel boljše pogoje, in te kompetence ga bodo lahko 

spremljale skozi vse življenje. Tako ima posameznik večjo verjetnost za slabše psihosocialno 

počutje skozi vse življenje.  

»Šola in vrtec kot instituciji, v kateri so vključeni vsi (osnovna šola) ali skoraj vsi (vrtec) 

otroci, imata mnoge in edinstvene možnosti za varovanje duševnega zdravja. Sta 

najpomembnejša prostora socializacije ter prvo »delovno mesto«. V njem lahko otroci 

doživljajo kroničen stres in slabe izkušnje (npr. šolska neuspešnost z njenimi psihosocialnimi 

posledicami, medvrstniško nasilje, neustrezen odnos učitelja do učenca). Lahko pa ima mnoge 

varovalne učinke. Varovalni dejavniki v vrtcu in šoli so še posebno pomembni za tiste otroke, 

ki doraščajo v neugodnih družinskih in socialnih okoljih in so obremenjeni s številnimi 
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dejavniki tveganja. Zato v mnogih državah v šole uvajajo obogatitvene in preventivne 

programe za otroke iz neugodnih družinskih okolij ali za socialno prikrajšane otroke. Učitelji 

in vzgojitelji imajo veliko možnosti za prepoznavanje težav in motenj pri otrocih. Poleg tega 

imajo veliko priložnosti za podporo in psihosocialno pomoč otrokom. So v stiku s starši in v 

sodelovanju z njimi lahko pomagajo mnogim otrokom v težavah« (Mikuš Kos, 2017b, str. 8). 

Drugi del projekta obremenjujočih izkušenj v otroštvu se je osredotočil na modele dobrih 

praks v kontekstu vrtcev in šol (Mešl idr., 2021). To so namreč ključne ustanove, ki lahko z 

razvijanjem varnih in spodbudnih okolij delujejo kot temeljni varovalni dejavnik v življenju 

otrok in mladostnikov. V članku so predstavljene izhodiščne smernice za razvijanje vrtcev in 

šol, ki so utemeljene na razumevanju travme. »Izhodišča smernic smo oblikovali v obliki 

dveh sklopov: a) razvoj vrtcev in šol kot ustanov, utemeljenih na razumevanju travme (s 

štirimi podsklopi: splošna vodila, vodila za delo z otroki/mladostniki, posebej zaznamovanimi 

s travmatskimi izkušnjami, vodila za razvoj strokovnih kadrov, vodila za odzivanje ob kriznih 

dogodkih); b) vrtci in šole kot pomembne ustanove v procesu zaščite otrok pred zlorabami in 

zanemarjanjem« (prav tam, str. 962). Povzemam samo splošna vodila varnega in 

spodbudnega okolja za vse otroke: 

• Zagotovljeno mora biti za varno okolje v vseh prostorih, ki jim otrok pripada 

(v okolici vrtca ali šole, v skupini ali razredu, na hodnikih). K temu prispeva 

odzivanje vzgojiteljic ali učiteljic, ki je odločno, obenem pa z razumnimi 

mejami, razumevanjem, spoštljivostjo, jasnimi pričakovanji in sočutjem.  

 Razvijanje socialnih in čustvenih veščin, vključno z veščinami samoregulacije. 

• Aktivnosti so predvidljive in strukturirane.  

• Delo v skupini spodbuja vključevanje otrok in njihovo sodelovanje: 

pričakovanja do otrok so ubesedena na pozitiven način. Delo naj temelji na 

krepitvi njihovih virov, ustvarjajo se priložnosti za učenje in preizkušanje 

uravnavanja čustev in ustreznih načinov vedenja itd.  

•  Konfliktne situacije se rešujejo skozi restorativne prakse. Nezaželena vedenja 

se pogledajo tudi skozi filter travme na podlagi védenja, da gre običajno za 

naučene načine reagiranja ob zaznavi nevarnosti in da trdo discipliniranje, 

kazni ipd. Lahko vodijo v retravmatizacijo.  

• Sodelovanje s starši ali skrbniki tako, da se razvijajo pozitivni odnosi, 

podpirajo participacije staršev/skrbnikov v vrtcu in šoli, razvijanje aktivnosti 

za starše/skrbnike ali skupnih aktivnosti za otroke, starše in strokovne delavce, 

ki izhajajo iz potreb staršev/skrbnikov. 

Slovenska Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028 (2018) pod 

specifični cilj 1 pod točko 5.2.2 »predvideva promocijo duševnega zdravja in preventivo 

duševnih motenj za otroke in mladostnike ter njihove družine v različnih okoljih«. V zborniku 

NIJZ-a: Duševno zdravje otrok in mladostnikov (Jeriček idr., 2018) je predvideno, da naj bi 

bile vse VI-ustanove pomemben steber krepitve duševnega zdravja otrok, pri čemer so 

izpostavljeni krepitev socialnih in čustvenih veščin, vedenjska podpora otrok ter posvečanje 

problematiki medvrstniškega nasilja.  
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Kompetence, ki so pridobljene v otroštvu, so ključne skozi vse življenje. In tukaj vidim 

pomembno vlogo vrtca, ki je lahko družinam oz. otroku v veliko podporo pri pridobivanju 

kompetenc, ki so ključne za psihosocialno blagostanje. V naslednjem poglavju izpostavljam 

področja dela, za katera menim, da so ključna za njihovo pridobivanje.  

2. VRTEC KOT VAROVALNI DEJAVNIK OTROKOVEGA PSIHOSOCIALNEGA 

BLAGOSTANJA 

Ko v Sloveniji otrok dopolni enajst mesecev, lahko začne obiskovati vrtec. Tako lahko vstopi 

v novo, nepoznano okolje. S tem ko posameznik vstopi v vrtčevsko okolje, ga tudi 

(so)oblikuje. Po trenutnih podatkih Statističnega urada Slovenije (2022) je 82,5 % vseh otrok, 

vključenih v vrtec in kar 93,7 % 4- in 5-letnikov. Rečem lahko, da je velik delež oz. skoraj 

večina, zlasti 4- in 5-letnikov, slovenskih otrok vključenih v vrtec. In ker otroci tukaj preživijo 

velik del svojega vsakdana, je za njihov optimalni razvoj pomembno, da ta čas preživijo 

kakovostno. Vrtec kot ustanova ima pomembno vlogo pri procesu socializacije otrok. 

Spodbuja optimalni razvoj otroka na vseh področjih, ki pa je v veliki meri odvisen od 

spodbudnega učnega okolja. Smernice, ki služijo kot vodilo za delo v slovenskih vrtcih, so 

napisane v delu Kurikulum za vrtce (2011). Vzgojitelj je lahko pri svojem delu v veliki meri 

avtonomen, saj ima pri izbiri dejavnosti prosto pot. Zavedati se mora svoje strokovnosti in 

poznati razvojna obdobja otrok in načrtovati ustrezne dejavnosti, ki spodbudno vplivajo na 

razvoj otrok. Tako ima vzgojitelj pri tem ključno vlogo. V smernicah je predstavljen tudi 

prikriti kurikulum, ki v veliki meri (so)vpliva na otrokov razvoj. »Prikriti kurikulum zajema 

mnoge elemente vzgojnega vplivanja na otroka, ki niso nikjer opredeljeni, a so mnogokrat v 

obliki posredne vzgoje učinkovitejši od neposrednih vzgojnih dejavnosti, ki so opredeljeni v 

zapisanem kurikulu« (prav tam, str. 20). Prikriti kurikulum ima pomembno vlogo tudi pri 

socialnem in emocionalnem učenju otrok. Kompetence, ki jih pri tem pridobi, pa so ključnega 

pomena za njegovo psihosocialno dobrobit. Pomembno se mi zdi, da se vzgojiteljica tega 

vpliva zaveda in da ga vključuje pri svojem delu (načrtovanje in reflektiranje). Ker sta ti dve 

temi zelo pomembni za psihosocialno blagostanje otrok, jim v podpoglavjih namenjam več 

pozornosti.  

 V nadaljevanju bom podrobneje predstavila zgoraj omenjena področja, ki so močno povezana 

s psihosocialnim blagostanjem otrok.  

2.1.  Socializacija v vrtcu 

A. Kompare idr. (2012) podrobno opredelijo socializacijo kot »proces, ki teče vse življenje in 

prek katerega se posameznikovi življenjski vzorci, vrednote, standardi, veščine, stališča, 

motivi izoblikujejo skladni s tistimi, ki so zaželeni v določenem socialnem okolju (str. 238)«. 

A. Woolfolk (2002) socializacijo opredeli nekoliko širše, kot »proces, v katerem zreli člani 

družbe vplivajo na prepričanja in vedenja otrok in jih usposabljajo za polno sodelovanje ter 

prispevanje k družbi (str. 85)«.  

Primarna socializacija poteka v družinskem okolju, ki pomembno oblikuje posameznika. Z 

vključevanjem otroka v različne družbene institucije (vrtec, šola) se prične sekundarna 

socializacija (Kompare idr., 2012). A. Woolfolk (2002) pravi, da na razvoj in socializacijo 

otrok najpomembneje vplivajo družina, vrstniki in učitelji (lahko tudi vzgojitelji). 
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Otroci v zgodnjem otroštvu vse več časa preživijo z drugimi otroki in vse manj z odraslimi. Z 

vzpostavljanjem stikov zunaj družine tako otroci razvijejo nove oblike socialnih interakcij in 

socialnih kompetentnosti, med katere spadajo sposobnosti komuniciranja, recipročnosti, 

empatije ter skupnega reševanja problemov (Brownell in Carriger, 1990; Shatz in Gelman, 

1973; v Marjanovič Umek in Zupančič, 2020).  

2.2.  Spodbudno učno okolje in aktivno učenje skozi igro 

 »Učno okolje pomembno vpliva na otrokov kognitivni, socialni, emocionalni in fizični razvoj 

otrok. Z oblikovanjem fizično in psihološko varnega in spodbudnega okolja, ki vsebuje in 

ponuja raznovrstno razvojno primerno gradivo, naloge in priložnosti za učenje, strokovni 

delavec spodbuja učenje otrok s samostojnim raziskovanjem, raziskovanjem v skupini, igro, 

dostopom do različnih virov, interakcijo z drugimi otroki in odraslimi« (korak za korakom, b. 

d.). Prostor ima v vrtcu pomembno mesto. Za otroke mora biti zagotovljen varen in zdrav 

prostor, ki se ga po potrebah spreminja, saj je od vseh možnosti, ki jih ima otrok na razpolago, 

odvisen njegov razvoj. Postavljati in urejati ga morajo v čim večji meri neposredni 

uporabniki, to so vzgojitelji in otroci. Pomembno je, da je prostor urejen po zamisli otrok, ker 

otroci v igralnici preživijo največ svojega časa. To pomeni, da so prisotni pri soodločanju, 

opremljanju, organizaciji in urejenosti prostora (Barši, 2004). 

Kroflič (2016) omenja, da je že Rousseau v delu Emil ali o vzgoji poudarjal, da je okolje eden 

izmed dejavnikov, ki vpliva na otrokov razvoj. Vzgojitelj mora ustvarjati okolje za otroku 

primerne učne situacije, omogočati realna srečanja ter proces odkrivanja prepustiti otroku. 

Sam tok dogajanja izzove otrokove notranje sposobnosti za različne aktivnosti v naravnem 

okolju. 

Slunjski (2012) pravi, da ima kakovostno urejeno okolje velik izobraževalni potencial. Pod to 

sodi različnost materialov, ki otroke spodbuja k reševanju in zaznavanju problemov, torej k 

raziskovanju, eksperimentiranju, postavljanju hipotez, razumevanju in graditvi znanja. Tudi 

Hohmann in Weikart (2005) zagovarjata podporno in razumevajoče ozračje v skupini, v 

katerem prevladujejo medsebojno zaupanje in pozitivne socialne interakcije. Avtorja 

ovrednotita vlogo vzgojiteljic in kot pomembno poudarita predvsem spodbujanje k 

samostojnim aktivnostim in razmišljanjem, poslušanje otrok, prevzemanje vloge partneric v 

igri itn. 

Kroflič (2016) razdeli vrtčevsko okolje, v katerem se otrok na različne načine uči, na 

naslednje dimenzije prostora:  

- fizični prostor, ki ga predstavlja igralnica, notranji in zunanji prostori in vse, kar je 

materialno; 

- socialni prostor, ki ga predstavljajo osebe; 

- simbolni prostor, ki ga predstavlja prikriti kurikulum; 

- domišljijski prostor, kjer otroci doživljajo in ustvarjajo. 

Avtor (prav tam) pravi, da je imperativ kakovostne vrtčevske vzgoje v domišljenem 

načrtovanju prepletanja zgoraj omenjenih učnih prostorov. 

V spodbudnem učnem okolju je pomembna aktivna vloga otroka in v tem procesu gre za 

aktivno učenje.  
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Aktivno učenje v vrtcu definiramo kot učenje, pri katerem otrok deluje na predmete ter stopa 

v interakcije z ljudmi, zamislimi in dogodki. Učni proces otroka je torej interakcija med 

dejanji otroka, ki so seveda usmerjena k nekemu cilju, in realnostmi okolja, ki na ta dejanja 

vplivajo. Za vsakega otroka je učenje in odkrivanje sveta tudi igra in izziv (Batistič Zorec, 

2002b, str. 24). 

Kurikulum za vrtce, ki je bil sprejet leta 1999, daje strokovno oporo za delo v vrtcih. Aktivno 

učenje in zagotavljanje možnosti za izražanje predšolskih otrok sta z njegovo uveljavitvijo 

postali pomembni načeli kurikuluma. Ključne izkušnje, ki zaznamujejo otrok razvoj v 

prihodnosti, pridobiva z aktivnim učenjem. V zgodnjem obdobju otrokovega življenja ima 

pomembno vlogo igra, ki nastaja kot otrokova notranja potreba po delovanju, dejavnosti in 

gibanju. 

Načelo aktivnega učenja poudarjajo sodobni kurikulumi. Z njim je povezano spoznanje, da se 

na podlagi praktične udeležbe v aktivnostih in konkretnih izkušnjah otrok najbolje uči. Otroci 

morajo imeti možnost izbire glede sodelovanja v skupinski ali individualni aktivnosti, za kar 

je pomembna bogata ponudba dejavnosti, vzgojiteljica pa naj nastopa samo kot opazovalka 

(Batistič Zorec, 2002b). 

Batistič Zorec (2002b) predstavi, da v predšolskem obdobju prevladuje spontano učenje. To 

poteka preko igre, praktičnih dejavnosti in rutin, ki se v vrtčevskem okolju dogajajo v 

različnih socialnih interakcijah z vrstniki in odraslimi. Učijo se s pomočjo posnemanja, 

opazovanja, preizkušanja (manipuliranja z materiali in stvarmi) in reševanja problemov, 

spraševanja in poslušanja drugih, komentiranja dejavnosti, reševanja medsebojnih konfliktov 

in dogovarjanja. Učenje zadeva vsa področja osebnosti – gibalni, čustveni, spoznavni, moralni 

in socialni razvoj. »Otrok se najbolje uči skozi igro in druge dejavnosti, za katere je 

motiviran. Igra je tista dejavnost, ki na najbolj naraven način združuje temeljna načela 

predšolske vzgoje in je v primeru, da je opredeljena dovolj široko, razumljena kot način 

otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju. Otroška igra je dejavnost, ki se razvija 

zaradi nje same, je notranje motivirana, svobodna, odprta in za otroka prijetna« (Kurikulum 

za vrtce, 2011, str. 19). Tako se lahko otroška domišljija svobodno izrazi, otroci pa si sami 

ustvarijo svoj imaginarni svet, v katerem predelajo mnogo situacij, s katerimi se je v življenju 

težko soočiti. Ob igri razvijejo občutek samozaupanja, dosežka, se naučijo postaviti zase, 

reševati konflikte, ločiti dobro od slabega, izpostavljeni so nekaterim vsakodnevnim 

življenjskim okoliščinam in se jih naučijo kontrolirati (prav tam). 

Igra ni le osnovna dejavnost, je tudi potreba vsakega otroka in pogoj, da se normalno fizično 

in psihično razvija. Na eni strani sta izbira in način otrokovega igranja odvisni od njegove 

trenutne razvojne stopnje (kognitivnih in gibalnih sposobnosti, socialne in emocionalne 

zrelosti), po drugi strani pa igra vpliva na napredovanje v razvoju (Batistič Zorec, 2002a). 

»Igra pomembno vpliva na vsa področja otrokovega razvoja, zlasti v predšolskem obdobju. 

- Razvoj gibalnih sposobnosti in spretnosti. 

- Kognitivni razvoj: razvoj občutenja in zaznavanja, razvoj govora, spoznavanje in 

raziskovanje okolja, reševanje problemov, razvoj domišljije in ustvarjalnosti, socialno 

kognicijo.  
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- Emocionalni razvoj: sproščanje in izživljanje čustev (npr. doživljanje zadovoljstva, 

premagovanje strahu), premagovanje težav in konfliktov, uresničevanje želja …  

- Socialni in moralni razvoj: razvoj socialne kompetentnosti (sodelovanje, razumevanje 

in upoštevanje drugih), razvoj samokontrole (npr. impulzivnosti, agresivnosti), 

osvajanje družbenih pravil in norm. 

- Osebnostni razvoj: razvoj avtonomnosti, spoznavanje sebe (oblikovanje samopodobe) 

in sveta (spoznavanje različnih vlog in vstopanje v svet odraslih (prav tam, str. 2)«. 

N. Turnšek (2004) kot strategijo aktivnega, dejavnega oz. participativnega učenja opredeljuje 

raziskovanje, ki je usmerjeno v reševanje težav. Z omogočanjem izkušnje raziskovanja otrok 

dobi sporočilo, da je radovednost zaželena, in to pri otrocih spodbudi notranjo motivacijo za 

vseživljenjsko učenje. Tako učenje ni nekaj dolgočasnega in odmaknjeno od tega, kar otroke 

zanima, s čimer preprečimo tudi izgubo interesa za raziskovanje in odkrivanje novega. Z 

raziskovalnim pristopom se ohranja otroška radovednost in trajen interes za znanje, 

posledično se oblikujejo sposobnosti otrok, ki so potrebne za samostojno reševanje težav. 

Čačinovič Vogrinčič (2018) piše, da pod temelje za varno in spodbudno učno okolje spada 

učenje ničelne strpnosti do nasilja, ravnanja z jezo in reševanje konfliktov brez nasilja. 

Želela sem predstaviti pomen spodbudnega učnega okolja kot varovalni dejavnik 

psihosocialnega blagostanja otrok. V tem okolju je otrok tudi aktiven, kar ga notranje motivira 

k samemu procesu celostnega razvoja. Otrok se preko igre razvija z lastnim raziskovanjem, 

okolje pa mu mora nuditi te možnosti. Tako posameznik pridobiva kompetence, ki ga 

spremljajo skozi vse življenje. Ena izmed teh je konstruktiven način reševanja konfliktov, ki 

jih posameznik pridobiva preko socialno-emocionalnega učenja.  

2.3.  Socialno in emocionalno učenje 

Socialno in emocionalno učenje vključuje procese, s katerimi otroci in odrasli pridobivajo in 

učinkovito uporabljajo spretnosti, znanja in stališča, ki so potrebna za upravljanje in 

razumevanje čustev, za doživljanje empatije in sprejemanje odgovornih odločitev, za 

vzpostavljanje in ohranjanje pozitivnih odnosov (CASEL, 2022). Elias idr. (1997) opredelijo 

socialno in emocionalno učenje kot proces, v katerem otroci in odrasli razvijajo veščine, 

vrednote in odnose za pridobitev socialnih in emocionalnih kompetenc, kot so 

samozavedanje, socialno zavedanje, samouravnavanje, odnosne spretnosti in odgovorno 

sprejemanje odločitev. Socialne kompetence so vedno pogosteje prepoznane kot ključne za 

posameznikov uspeh tako v življenju kot tudi v šoli.  

2.4.  Socialno-emocionalni razvoj 

H. Smrtnik Vitulić (2011) pravi: »Socialni razvoj vključuje spremembe v komunikaciji, v 

medosebnih odnosih, v socialnih spretnostih, socialnem razumevanju in moralnem vedenju« 

(str. 3). S socialnim razvojem otroci pridobivajo samozavest in kompetence, ki jim omogočajo 

bolj učinkovito reševanje problemov in gradnjo kakovostnih medosebnih odnosov (Darling-

Churchill in Lippman, 2016). Socialni razvoj predstavlja zmožnost posameznika, da naveže in 

oblikuje bližnje, intimne in varne odnose z vrstniki in drugimi posamezniki (prav tam).  

Za otrokov socialni razvoj je posebnega pomena obiskovanje vrtca. Nove izkušnje o socialnih 

stikih si otrok pridobiva z vrstniki, nauči se lastnega nadzorovanja (kaj ni prav in kaj je), 
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spoznava življenje v skupini ter se postopoma osvobaja egocentrizma (Toličič in Smiljanić, 

1979). Brajša Žganec (2003) pravi, da vse več raziskav navaja, da imajo vrstniki pomembno 

vlogo pri otrokovem socialnem razvoju. Kemple (2004) trdi, da vrstniki otroku predstavljajo 

enakovredne partnerje pri iskanju in omogočanju priložnosti za interakcije. Tako je zaradi 

tega otrok postavljen pred izzive in dobiva več priložnosti za preigravanje vlog, kot bi jih 

dobil v odnosu z odraslim. Bierman in McCauley (1987, v Pečjak in Košir, 2002) pravita, da 

imajo vrstniki ključno vlogo, saj so odnosi med njimi in otrokom produkt razvitosti določenih 

socialnih spretnosti, hkrati pa se posameznik od vrstnikov uči omenjenih spretnosti, kot je 

npr. prevzemanje vlog in kontrola agresivnosti. Hartup in S. G. Moore (1991, v Kemple, 

2004) pravita, da vrstniki predstavljajo kontekst, v katerem se otroci učijo in imajo možnost 

preizkušati sistem »daj-dam«, ki je pomemben za kompetentno socialno interakcijo. 

Čustven razvoj vključuje spremembe v doživljanju, izražanju in uravnavanju čustev (Smrtnik 

Vitulić, 2011).  

La Freniere (2000, v Brajša Žganec, 2003) predstavi, da lahko faze emocionalnega razvoja 

predšolskega otroka strnemo v tri skupine: 

1. faza: izražanje in zaznavanje čustev 

Ta faza vključuje otrokove značilnosti temperamenta, refleksne reakcije in usvajanje 

nekaterih čustvenih značilnosti. Od rojstva otroci živijo v interakciji z okoljem, v katerem 

izražajo svoja čustva in se jih učijo prepoznavati tudi pri drugih ljudeh. Hkrati se v različnih 

situacijah učijo kontrolirati svoja čustva. 

2. faza: razločevanje čustev 

 Identificirati čustva se otroci naučijo že zelo zgodaj. Več časa potrebujejo, da različne 

informacije o čustvih integrirajo, se naučijo kontrolirati nezaželena vedenja in se vedejo 

skladno s pričakovanji okolice. Ta faza vključuje strategije, ki so usklajene z družbenimi 

normami in hkrati omogoča tako neustrezno izražanje čustev in prikrivanje nekaterih čustev 

kot tudi minimaliziranje izražanja čustev. 

3. faza: transformacija čustev 

V tej fazi pride do povezave emocionalnih izkušenj in verbalnega izražanja. Po mnenju 

avtorja je ta faza najmanj raziskana. 

Predšolski otrok z dozorevanjem in socializacijo vedno bolj prepoznava in razume čustva pri 

sebi in drugih. V zgodnjem otroštvu se namreč nadaljuje razvoj prepoznavanja in 

razumevanja različnih čustev, otroci pa vse bolj razumejo, da lahko posameznik doživlja tudi 

več različnih čustev hkrati. Sposobnost pravilnega prepoznavanja in razumevanja čustev ima 

pomembno vlogo v posameznikovih socialnih odnosih in je pretežno rezultat socialnega 

učenja (Lamovec, 1999; v Smrtnik Vitulić, 2007). 

Eden izmed ključnih varovalnih dejavnikov duševnega zdravja in temelj zadovoljstva z 

življenjem in v njem je socialna vključenost učenca (Rutar Ilc, Rogič Ožek in Gramc, 2017). 

»Glavni dejavnik socialne uspešnosti, torej uspešnosti v medosebnih odnosih, pa tudi 

uspešnosti širše v družbi, sta socialna in čustvena pismenost. Pridobivamo jo v procesu 

socialnega in čustvenega učenja oz. opismenjevanja. Socialna pismenost je tesno povezana s 

čustveno pismenostjo, torej z zmožnostjo prepoznavanja čustev (pri sebi in drugih) in 

njihovega ustreznega uravnavanja« (prav tam, str. 4).  
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»Čustveno opismenjevanje zajema učenje o sebi, drugih in svetu in znotraj tega učenje o 

čustvih ter o izražanju čustev na socialno sprejemljiv način. Ob tem gre za učenje uravnavanja 

vedenja v najširšem smislu, denimo učenje ustrezne komunikacije, odnosov in medsebojnega 

sodelovanja. Čustveno opismenjevanje tako zajema tudi socialno opismenjevanje, saj znotraj 

čustvenega opismenjevanja poteka učenje izražanja čustev na socialno sprejemljive načine« 

(Rogič Ožek, 2018, str. 5).  

S socialnim in emocionalnim učenjem pridobivamo socialno-emocionalne kompetence, ki pa 

so ključnega pomena za konstruktivno reševanje konfliktov in zato jim v istoimenovanem 

poglavju namenjam več pozornosti. 

Velik del socialno-emocionalnega učenja pa poteka v prikritem kurikulumu. 

2.5.  Prikriti kurikulum 

 »Prikriti kurikulum zajema mnoge elemente vzgojnega vplivanja na otroka, ki niso nikjer 

opredeljeni, a so mnogokrat v obliki posredne vzgoje učinkovitejši od neposrednih vzgojnih 

dejavnosti, ki so opredeljene v zapisanem kurikulu« (Kurikulum za vrtce, 2011, str. 11). Med 

vsakodnevne dejavnosti, pri katerih se ta najbolj uveljavlja, prištevamo komunikacijo med 

vzgojitelji in otroki, otroki, raba graje in pohvale ter uveljavljanje pravil za nadziranje 

prostora in časa (prav tam). Batistič Zorec (2004) pravi: »Definicijam je skupno, da se prikriti 

kurikulum nanaša na nenačrtovana ravnanja, ki niso nikjer zapisana, a vseskozi delujejo na 

učence« (str. 130). Učenje na ravni prikritega kurikuluma je bolj učinkovito in je za teorijo 

vzgoje in izobraževanja izrednega pomena (Bregar Golobič, 2004). 

Kroflič (2001) k prikritemu kurikulumu prišteva naslednje dejavnike: kultura institucije, 

splošna klima, organiziranje dnevne razporeditve dejavnosti in prostora, uveljavljena 

disciplinska pravila, prikrita pričakovanja vzgojiteljic, čustveni stik med vzgojiteljico in 

otrokom ter medvrstniški odnosi. 

Vse, kar ni določeno v uradnem kurikulumu, spada v polje prikritega kurikuluma. Osnova je v 

odnosih med vzgojiteljem in otroki ter v komunikaciji. Kar pa je pogojeno s socializacijo v 

širšo in ožjo družbo ter socialnim učenjem otrok. Neposredni dejavnik prikritega kurikuluma 

je vzgojitelj, ki soustvarja klimo v vrtcu. V odnosu med uradnim in prikritim kurikulumom se 

kaže izvedbeni kurikulum, pri katerem imajo otroci tudi možnost soodločanja in ne samo 

ponavljanja družbenih struktur (Zalar, 2005). 

Berčnik in Devjak (2012) opozorita na negativne posledice, ki jih preko svoje vsebine uči 

prikriti kurikulum. Ustrezno vedenje, norme in vrednote, ki veljajo v instituciji, lahko 

privedejo do manipulacije z otroki, ki vzgojitelja brezpogojno ubogajo, poslušajo, in to se 

lahko hitro spremeni v vsakodnevno rutino. To se najbolj kaže skozi vsakodnevne dejavnosti, 

ki so premalo načrtovane s strani vzgojiteljev, hkrati pa je tudi odvisna od vzgojiteljevih 

subjektivnih teorij o vzgoji in otroštvu. Tudi Kroflič (2001) ugotavlja, da otroci prikrita 

pričakovanja vzgojiteljice zaznavajo in se nanje v večji meri odzivajo kot na odkrite ali 

načrtovane zahteve. To je po njegovih besedah še posebej pomembno v zgodnjem otroštvu oz. 

v predšolskem obdobju, ko se otrok na spodbude iz svoje okolice odziva bolj čustveno in je 

odvisen od občutka sprejetosti in varnosti. »S takšnim pristopom bomo otroku sicer 
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mnogokrat uspešno vcepili primerne vedenjske reakcije, ne bomo pa jim omogočili utrjevanja 

na ravni razumevanja moralnih dilem in zavestnega odločanja, ampak zgolj na ravni navad in 

stereotipov« (prav tam, str. 21). 

Jug Došler (2013) predstavi, da dejavnikov prikritega kurikuluma ni mogoče odpravljati, 

ampak jih je treba strokovno ustrezno osmišljati in jih reflektirano umeščati v načrtovanje, 

izvajanje in evalviranje dela. 

3. KONSTRUKTIVNO REŠEVANJE KONFLIKTOV 

Pridobitev kompetenc, ki so ključne za ohranjanje psihosocialnega blagostanja otrok, vidim v 

učenju konstruktivnega reševanja konfliktov v vrtcu. V tem poglavju predstavim stičišče 

prejšnjih dveh poglavij. 

Glede na način odzivanja na konflikte so odvisne tudi posledice. Konflikti, ki so neobvladani, 

so lahko vir nasilja ter prekinitve ali poslabšanja odnosov. Notranje napetosti, ki jih 

posameznik doživlja ob nerazrešenih konfliktih, lahko prispevajo k psihosomatskim ali 

duševnim motnjam. Če pa se zavedamo prisotnosti konfliktov in če poznamo konstruktivne 

načine soočanja z njimi, lahko konflikte uporabimo kot vir za izboljšanje situacije in odnosov 

ter osebne rasti (Iršič, 2021).  

Avtor (prav tam) omenja raziskavo, ki jo je izvedel leta 2016 na zavodu Rakmo, »ki je 

pokazala povezavo med sposobnostjo za konflikt in fizičnim zdravjem, psihološkim zdravjem 

in zadovoljstvom na delovnem mestu ter z zadovoljstvom v odnosu do otrok« (str. 28). 

3.1. Definicija konflikta 

Številne definicije konflikta in delitve konflikta so si med seboj precej podobne. Prgić (2014) 

navaja številne avtorje (Cohen; Iršič; Kaplan; Lamovec; Schrumpf, Crawford, Bodine; Šetinc 

Tekavc), ki so mnenja, da je konflikt normalni del življenja. Konflikt je pravzaprav nujen za 

socialni in emocionalni razvoj otroka. Kroflič (2011) izpostavi, da so konflikti normalna 

sestavina življenja v skupnosti oz. še več – potencialna idealna učna situacija. Ne more mimo 

sklepa, da reagiranje v konfliktnih situacijah tvori jedro vzgoje in discipliniranja v javni šoli. 

Kroflič (2003) izpostavi, da je za normalen razvoj med otrokom in vzgojiteljem potrebna 

določena mera frustracij. Hkrati gre pri otroku za konflikt oz. nasprotje med dvema potrebama 

– po varnosti in svobodi. Otrok prehaja na višjo stopnjo moralnega razvoja preko te 

konfliktnosti. Pravi, da je moralni konflikt lahko idealna vzgojna situacija, če smo zmožni 

razviti ustrezna komunikacijska orodja za njegovo reševanje. Zaradi doživljanja čustev se 

otroci iz tega veliko naučijo. Pomembno je, kako se spopadamo s konfliktom – način in ne 

izid konfliktne situacije. Podobno meni tudi Lamovec (1991), da so »konflikti v medosebnih 

odnosih neizbežni in nudijo možnost za nadaljnji razvoj« (str. 11). Avtorica konflikt opiše kot 

situacijo, v kateri dejanja ene osebe ovirajo dejanja druge osebe. Prevladuje mnenje o tem, da 

je krivda za nesoglasje, prepire, socialne nemire, ločitve in nasilje v konfliktih. Resnični vzrok 

temu pa je v nesposobnosti konstruktivnega reševanja konfliktov. Tri temeljna spoznanja o 

konfliktu strne Metelko Lisec (2005): 

1) konflikt se vedno rodi znotraj določenega odnosa, 

2) v ozadju konflikta je vedno določena vrsta neusklajenosti, kot so neusklajenosti potreb, 

vrednot, čustev, interesov, ravnanj ali dejanj, 
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3) vsak konflikt se rodi znotraj interakcije treh dejavnikov, ki so problem, procesi in ljudje. 

3.2. Konstruktivno reševanje konfliktov 

Možina idr. (2002) navajajo pet načinov reševanja konfliktov. Eden izmed njih je 

konstruktiven način reševanja, in to je dogovarjanje. Za katerega je značilno, da so nam 

potrebne tako naše potrebe kot tudi potrebe drugih, ki so udeleženi v konfliktu. Tukaj 

konflikte odkrito obravnavamo, jih analiziramo ter skušamo poiskati rešitev, ki bo primerna 

za vse udeležence konflikta. 

Iršič (2021) omenja sposobnost za konflikt. Opredeli jo kot »značilnost posameznikov, skupin 

in kultur, ki se konstruktivno soočajo s konflikti, se pravi se s konflikti soočajo na tak način, 

da ti prinašajo osebno rast namesto poslabšanja, izboljšujejo odnose, jih ne uničujejo in 

prinašajo napredek, ne pa vojne. Ne gre toliko za posebne tehnike, ki jih uporabljajo, temveč 

za njihov splošni pristop in ravnanje v zvezi s konflikti. Sposobnost za konflikt je pridobljena 

zmožnost posameznikov, skupin in kultur, da zaznajo in prepoznajo konflikt na podlagi 

motenj v komunikaciji ali interakciji in so ga sposobni razrešiti ali transformirati ali pa ga 

sprejeti in živeti z njim« (str. 27). Iršič (prav tam) predstavi dva elementa, ki obsegata 

sposobnost za konflikt. Prvi je občutljivost za konflikt, kar je zmožnost posameznika, da 

zazna in prepozna konflikt v odnosih ali interakcijah. Drugi element pa je toleranca za 

konflikt, kar je zmožnost konstruktivnega delovanja tudi če obstaja konflikt. »Višja, kot je 

toleranca za konflikt, več konfliktov lahko zdržimo in kljub temu ohranimo konstruktivno 

odzivanje« (prav tam, str. 28). 

Veščine, ki so potrebne za uspešno reševanje konfliktov: 

 »Zavzemanje kooperativnega stališča – konflikt ne bo uspešno rešen, če se bo 

samo ena stran trudila za njegovo razrešitev, druga pa bo zavzemala 

tekmovalen (kompetitiven odnos). 

 Sprejemanje konflikta kot normalni del življenja – če posameznik sprejema 

konflikt kot normalni del življenja, se ne bo impulzivno odzival, ampak bo 

pripravljen vložiti napor v iskanje rešitve. 

 Izbira pravega trenutka za reševanje konflikta – najboljši čas je, ko imata obe 

strani čas in energijo za reševanje konflikta. 

 Izboljšanja lastnih komunikacijskih veščin – veščina aktivnega poslušanja je 

bistvena za doseganje rešitev v konfliktu. 

 Odprtost/iskrenost v odnosu, kar pomeni, da je potrebno odprto podeliti 

informacije, saj lahko zamolčanje informacij v določenem trenutku sicer 

zmanjša konflikt, vendar se konflikt navadno intenzivira, ko pridejo na dan« 

(Bernik, 2000, v Prgić, 2014, str. 49–50). 

Cohen (2012) je oblikoval idealni sistem razreševanja konfliktov. Prikazal ga je v obliki 

piramide (slika 1).  
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Slika 2: Idealni sistem razreševanja konfliktov (Cohen, 2012, str. 44) 

Avtor (prav tam) opiše ta sistem: »Na dnu piramide so potencialni konflikti, do katerih nikoli 

ne pride zaradi podpornega okolja v šoli, »privlačnega« učnega načrta, uspešnega vodenja 

razredov in demokratične strukture šole. Največji odstotek medosebnih konfliktov, ki bi se 

pojavili, bi učenci rešili s samonadzorom in spretnostmi pogajanj. Konflikti, ki jih učenci ne 

bi mogli rešiti sami, bi šli na mediacijo z mediatorjem učencem ali odraslim mediatorjem. In 

končno, najmanjši odstotek konfliktov bi odrasli rešili v postopku arbitraže« (str. 43). Ta 

model lahko vsaj delno prenesemo tudi v vrtec, ki pa je v veliki meri odvisen od vzgojiteljice. 

Od nje je odvisno, v kolikšni meri bo zagotovljeno spodbudno učno okolje (opisano že prej v 

istoimenskem poglavju), koliko prostora dopušča samostojnemu reševanju konfliktov, kdaj se 

vključi kot mediatorka in kdaj kot oseba, ki razsoja. V vrtcu so otroci mlajši kot v šoli in še 

nimajo razvitih toliko kompetenc kot otroci, ki obiskujejo šolo. Ključno pa je, da se 

vzgojiteljica zaveda razvoja in poskrbi za spodbudno učno okolje in aktivne vloge otrok ter da 

otroke »uči« regulacije čustvovanja in vedenja. Tako otroci začnejo pridobivati kompetence, 

ki jih bodo uporabljali v prihodnosti pri reševanju konfliktov. Več o vlogi vzgojiteljice pa v 

induktivnem vzgojnem pristopu – vloga vzgojiteljice. 

O konstruktivnem reševanju konfliktov v Kurikulumu (2011) bi izpostavila, da med 

pomembne elemente interakcije med otroki ter med otroki in med odraslimi spada tudi 

usmerjanje k spodbujanju zaželenega vedenja, preusmerjanje otroka na bolj sprejemljive 

dejavnosti ter vedenje in reševanje konfliktov na socialno sprejemljiv način, kar je eden izmed 

dejavnikov, ki prispeva pri socialnem učenju. 

Šinigoj Batistič (2007) zaključi, da je »posebej obetavno področje razvoja primarnih in 

sekundarnih preventivnih programov, ki reševanje problemov vključujejo v krepitev 

pozitivnih kompetenc. Pomembna spodbuda za tako delo so zlasti dobri rezultati dela z 

mladimi, posebej otroki, ki nove strategije hitreje prevzamejo in vgradijo v vedenjski 

repertoar, z njimi pa rešijo marsikateri problem na poti svojega razvoja« (str. 161). 

3.3. Povezava konstruktivnega reševanja konfliktov s socialnimi in emocionalnimi 

kompetencami 

»Čustveno opismenjevanje v vzgojno-izobraževalnih procesih prinaša učenje socialno 

sprejemljivih vedenj, ki se odražajo v ustrezni komunikaciji, odnosih, medsebojnem 

sodelovanju. Gre za učenje različnih vsebin in veščin, spretnosti, strategij … Pedagoško 

poslanstvo se s čustvenim opismenjevanjem v vzgojno-izobraževalnih procesih še okrepi in 
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pridobi pedagoško moč. Strokovni delavec s čustvenim opismenjevanjem odgovori na 

individualne potrebe otrok in se čustveno primerno odzove na njihove skrbi in stiske, ki se 

velikokrat kažejo tudi kot nesprejemljivo vedenje. Pogosto se zgodi, da se zaradi 

nesprejemljivega vedenja, ki ga kaže otrok, spregleda njegova čustva in otrok v teh primerih 

svojega okolja ne doživlja kot razumevajočega, varnega in vključujočega. Nerazumevanje 

otrokove individualne logike, njegovega vrednostnega sistema ter neupoštevanje njegovih 

čustev pripelje do izključevanja in umikanja. To pa je tisto, česar si v vrtcih in šolah ne bi 

smeli dopustiti« (Rogič Ožek, 2018, str. 11). 

Rogič Ožek (prav tam) izpostavi, da je splošno znanje o čustvih pomembno in da je temelj za 

učenje in uravnavanja vedenja ter čustvovanja, hkrati pa dodaja, da je potrebno to znanje 

»nadgraditi s tem, da ga povežemo s posameznikovimi situacijami, izkušnjami, prepričanji in 

vrednostnim sistemom in tako dosežemo uravnavanje. Pri tem moramo biti pozorni na to, da 

načrtujemo učenje individualizirano in personalizirano, saj se drugače ne bomo premaknili z 

nivoja splošnega na individualno. Za uspešen prenos učenja s splošnega na individualno so 

pomembni nekateri elementi: 

– Aktivno učenje z vključevanjem otroka v sam proces učenja s tem, da povežemo učenje z 

otrokovimi interesi in cilji. Izkustveno učenje z vključevanjem otrokovih izkušenj, prepričanj, 

vrednostnega sistema in čustvenih odzivov v šoli kot zunaj nje ali načrtno izzvane situacije z 

namenom povezave splošnega znanja z lastnimi odzivi. 

– Varna in spodbudna socialna klima, ki omogoča vključenost vseh in vsakogar, vzpostavitev 

dobrega delovnega odnosa z otrokom, enakovreden položaj in medsebojno spoštovanje vseh 

udeleženih. 

– Prenos usvojenih spretnosti v vsakdanje situacije, ki jih načrtujemo in realiziramo v razredu 

ali skupini, v času odmorov, dnevov dejavnosti, podaljšanega bivanja in tudi v sodelovanju s 

starši zunaj šole. 

– Postopna uporaba usvojenih spretnosti z nudenjem pomoči in opore v začetni fazi učenja do 

samostojnega uravnavanja čustvenih odzivov« (prav tam, str. 5–6).  

Socialne in emocionalne kompetence posameznika predstavljajo zmožnost, da posameznik 

uravnava, razume in izraža socialne in emocionalne izraze na takšen način, da je omogočeno 

uspešno soočanje z različnimi izzivi življenja, kot so reševanje vsakdanjih problemov, učenje, 

oblikovanje odnosov itn. (Elias idr., 1997).  

Na spletni strani programa CASEL (2022) je naštetih pet (CASEL5) širokih in medsebojno 

povezanih področij socialno-emocionalne kompetentnosti. Borowski (2019) pa jih natančneje 

opiše. 

1) Samozavedanje – zmožnost ustreznega prepoznavanja svojih čustev in misli ter 

poznavanje njihovega učinka na vedenje. Zmožnost natančno oceniti svoje prednosti in 

omejitve, ki vplivajo na občutek samozavesti in optimizma. Vključuje kompetence 

zaznavanja in prepoznavanja emocij, ustreznega zaznavanja, prepoznavanja moči, potreb 

in vrednot, samoučinkovitosti in duhovnosti (Borowski, 2019).  

2) Samouravnavanje – zmožnost učinkovitega uravnavanja čustev, misli in vedenja v 

različnih situacijah. Vključuje kompetence nadzora impulzov in spoprijemanja s stresom, 
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samomotivacije in samodiscipline, postavljanja osebnih in učnih ciljev in organizacijske 

spretnosti (Borowski, 2019).  

3) Socialno zavedanje – zmožnost zavzeti perspektivo drugega in biti empatičen z ljudmi, ki 

prihajajo iz drugačnih okolij in drugih kultur. Vključuje kompetence zavzemanja 

perspektive drugega, empatijo, sprejemanje raznolikosti in spoštovanje (Borowski, 2019). 

4) Odnosne spretnosti – zmožnost oblikovanja in vzdrževanja zdravih odnosov z različnimi 

posamezniki in skupinami. Vključujejo kompetence komuniciranja, aktivnega poslušanja, 

socialne vključenosti in vzpostavljanja odnosov, sodelovanja z drugimi, pogajanja in 

reševanja konfliktov, iskanja in nudenja pomoči (Borowski, 2019). 

5) Odgovorno sprejemanje odločitev – zmožnost sprejemati konstruktivne in spoštljive 

odločitve v odnosu do sebe in do drugih, ki temeljijo na etničnih standardih, socialnih 

normah in realni oceni posledic. Vključuje kompetence analiziranja situacij, 

prepoznavanja problemov, reševanja konfliktov, vrednotenja in refleksije, osebne, 

moralne in etične odgovornosti (Borowski, 2019). 

Saarni (1997, v Pečjak in Košir, 2002) emocionalno kompetentnost definira kot 

»demonstracijo samoučinkovitosti v socialnih interakcijah, ki jih spremljajo čustva. Gre za to, 

kako se učenec čustveno odziva v socialnih interakcijah, kako sočasno in strateško uporablja 

svoje znanje o emocijah in svojo emocionalno izraznost v odnosih z drugimi« (str. 125). S. 

Pečjak in K. Košir (2002) zaključita: »Brez emocionalne kompetentnosti učenec ne more 

doseči socialne kompetentnosti« (str. 125). 

Topping in Holmes (1998, v Pečjak in Košir, 2002) socialno kompetentnost opredelita kot 

»posedovanje in uporabo sposobnosti za povezovanje mišljenja, občutenja in vedenja za 

izvrševanje socialnih nalog oziroma dosežkov, cenjenih v neki kulturi« (str. 125). Rubin idr. 

(1998, v Košir, 2013) socialno kompetenco definirajo »kot posameznikovo sposobnost 

organiziranja socialnega vedenja na način, ki privabi pozitivne odzive (in odvrne negativne) s 

strani drugih v različnih socialnih okoljih ter ob upoštevanju obstoječih socialnih dogovorov« 

(str. 40). Za šolsko situacijo socialna kompetentnost pomeni sposobnost interpretiranja in 

zaznavanja ustreznih socialnih vlog, predvidevanje posledic določenega vedenja, uporaba 

učinkovitih socialnih vedenj, učinkovito reševanje medosebnih problemov ipd. (prav tam). 

Dodajam, da šolsko situacijo lahko prenesemo tudi na vrtčevsko. 

O pomembnosti kompetenc za konstruktivno reševanje konfliktov povzame (Šinigoj Batistič, 

2007) »Socialna kompetenca je širši koncept in vključuje socialne veščine, vedenjske 

kompetence in vedenja, ki posamezniku omogočajo učinkovito soočanje z vsakdanjimi 

zahtevami. Socialne veščine vključujejo tudi kognitivne veščine, med katerimi je reševanje 

problemov ena pomembnejših« (str. 144–145). 

3.4. Pomen uravnavanja čustev za konstruktivno reševanje konfliktov 

 »Uravnavanje čustev je skupen izraz za začasno ali trajno prilagajanje kakovosti in 

intenzivnosti posameznih komponent čustev v določeni situaciji ali drugim ljudem. Ljudje 

lahko svoja čustva uravnavamo zavestno ali nezavedno« (Smrtnik Vitulić, 2007, str. 30). 

Greenspan in Shanker (2004 v Cvetek, 2014) predstavita pogled na čustveno regulacijo z 

razvojnega vidika. Pravita, da »majhen otrok čustva sprva doživlja na »katastrofalen« način, 
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to je na način »vse ali nič«. Otrokovi možgani zaznajo določeno senzacijo (občutek), pojavijo 

se telesni (fiziološki) odzivi, ustvari se subjektivno doživetje, kar potem vodi v neko 

motorično akcijo. Celoten proces steče izven zavestne kontrole, saj otrok še nima razvitih 

ustreznih mentalnih vzorcev, ki bi mu omogočili bolj kontroliran in zavesten odziv. »Vse ali 

nič« doživljanje čustev je značilno tako za pozitivna kot negativna čustva. Ne glede na 

valenco so to močna, globalna čustvena stanja, kot na primer doživljanje groze, zamrznjenost, 

močno iskanje bližine in podobno. Posameznika brez premisleka potiskajo v neposredno 

akcijo. Ob ustrezni čustveni regulaciji s strani skrbnika se ti prvotni fiksni zaznavno afektivni 

motorični vzorci počasi preoblikujejo v bolj kompleksne odzive, to je v odzive z uporabo 

mišljenja« (str. 40). 

Med kvantiteto in kvaliteto doživljanja določene emocije pri otrocih so opazne razlike že v 

zgodnjem otroštvu. Način in pogostost reakcije v določenih situacijah sta odvisna od 

otrokovega doživljanja določene situacije, od podedovanih karakteristik temperamenta ter od 

pristopov in vedenj modela iz otrokovega okolja (Brajša-Žganec in Slunjski, 2007). 

Cvetek (2014) omenja, da v zadnjih letih narašča število avtorjev, ki se ukvarjajo s področjem 

čustvene regulacije, rezultati kažejo, kako pomembno je to področje za posameznikovo 

zdravje in splošno dobrobit. Omenja raziskavo Hillsa in Argyla (2001, v Cvetek, 2014), v 

kateri avtorja pišeta, da igra čustvena regulacija pomembno vlogo pri čustveni stabilnosti oz. 

stabilizaciji posameznikovih čustev. Njuna raziskava pa je pokazala, da je slednje eden izmed 

ključnih dejavnikov posameznikovega zadovoljstva z življenjem, doživljanjem sreče in tudi s 

samopodobo. 

Blair in Diamond (2008) ugotavljata, da otroci razvijajo temeljne veščine samoregulacije v 

prvih petih letih življenja. 

Za razlago samoregulacije se je pomembno dotakniti tudi temperamenta, ki je nadrejeni 

pojem in predstavlja širši kontekst, v katerega lahko umestimo koncept samoregulacije 

(Eisenberg, 2012). »Temperament je celovita organizacija razmeroma stabilnih individualnih 

značilnosti, kakovost in moč čustvenega odzivanja, posameznikov značilni slog odzivanja na 

okolje, ki ima prvotno biološke temelje« (Zupančič, 2020, str. 263). 

Tudi Mikuš Kos (2017a) piše o vplivu temperamenta na psihosocialni razvoj in duševno 

zdravje. Ta lahko deluje kot varovalni dejavnik ali dejavnik tveganja. V skupini netežavnih 

otrok, ki jo predstavlja 75 % vseh otrok, deluje kot varovalni dejavnik. Le če bodo 

posamezniki izpostavljeni izrazito neugodnim okoliščinam (tudi to ni nujno), se bodo pojavile 

psihosocialne težave ali duševne motnje. V skupini težavnih otrok, ki jo predstavlja cca 10 % 

vseh otrok, pa njihov temperament predstavlja dejavnik tveganja. »Ti otroci so bolj ranljivi, 

bolj dovzetni za psihosocialne motnje. Ob neugodnih okoliščinah je verjetnost psihosocialnih 

in duševnih motenj znatno večja« (prav tam, str. 104). Mikuš Kos (2017a) prav tako omenja 

temperament in okolje. Pravi, da »interakcijsko pojmovanje duševnega zdravja in motenj 

poudarja dejavno vlogo otroka v socialnih odnosih in dogajanjih. Otrok s svojimi 

značilnostmi vselej sooblikuje izid interakcije med seboj in drugimi. Vpliva na všečnost, 

pohvale, nagrade ali kazni, občutek varnosti ali ogroženost samopodobe. Očitno je, da veliko 

individualnih lastnosti – temperament, inteligentnost in nevropsihološke značilnosti, psihična 
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odpornost, sposobnost obvladovanja novih situacij – vpliva na otrokovo doživljanje sveta, 

njegove odnose z drugimi, njegovo lastno vedenje in vedenje drugih do njega, na učenje, 

razvoj, življenjsko pot in kakovost življenja. Razumevanje otrokovih psihosocialnih težav 

terja poznavanje vseh partnerjev — otroka in staršev ali otroka in drugih za otroka 

pomembnih oseb in okolij« (str. 105). 

»Vplive temperamenta lahko povzamemo z naslednjimi besedami: 

 vpliva na otrokovo doživljanje sveta in življenja; 

 vpliva na otrokovo odzivanje na dogajanja; 

 vpliva na odnos in vedenje drugih do otroka; 

 vpliva na otrokovo kakovost življenja in psihosocialno dobrobit pa tudi na 

duševno zdravje; 

 temperament je lahko varovalni ali ogrožajoči dejavnik psihosocialnega 

razvoja in duševnega zdravja; 

 posamezne temperamentne lastnosti dobijo svoj pomen za otroka in njegovo 

okolje v okviru socialnega konteksta/življenjskega okolja – družine, vrtca, šole, 

vrstniške skupine, širše družbe« (prav tam, str. 106). 

3.5. Induktivni vzgojni pristop 

Kroflič (2011, 2003) izpostavi nujnost konflikta za otrokov socialni razvoj. Pri tem je 

ključnega pomena proces reševanja konfliktov in ne sam izid. Kroflič (2011) izpostavi, da so 

konflikti potencialna idealna učna situacija. Ne more mimo sklepa, da reagiranje v konfliktnih 

situacijah tvori jedro vzgoje in discipliniranja v javni šoli. Kroflič (2003) pojasni, da je za 

normalen razvoj med otrokom in vzgojiteljem potrebna določena mera frustracij. Hkrati gre 

pri otroku za konflikt oz. nasprotje med dvema potrebama – po varnosti in svobodi. Otrok 

prehaja na višjo stopnjo moralnega razvoja preko te konfliktnosti. Moralni konflikt je lahko 

idealna vzgojna situacija, če smo zmožni razviti ustrezna komunikacijska orodja za njegovo 

reševanje. Zaradi doživljanja čustev se otroci iz tega veliko naučijo. 

Pri reševanju konfliktov se v ozadju mediacijskega posredovanja skriva dokaj zapletena 

logika psiholoških mehanizmov, ki je praktično identična utemeljitvi pomena prosocialnih 

emocij v induktivnem vzgojnem pristopu (Kroflič, 2011). 

»Pri indukciji kot celovitem vzgojnem modelu gre za spodbujanje prosocialnega in moralnega 

z ustvarjanjem spodbudnega okolja, v katerem bo imel otrok možnost razvijati osebne in 

odnosne vrline, spoštljiv odnos do drugega in okolja ter kognitivne zmožnosti za moralno 

presojo in voljo za delovanje. Z indukcijo podpiramo maksimalne cilje vzgoje, ki pomenijo 

prizadevanje za oblikovanje moralne, osebno odgovorne, strpne, socialno občutljive in 

družbeno angažirane osebnosti« (Kroflič, 2009 v Štirn Janota, 2015, str. 71).  

Kroflič je razvil strukturo celovitega induktivnega vzgojnega modela. Gre za tako imenovano 

tristopenjsko strukturo, v kateri »začnemo s spodbujanjem vstopanja v odnose prijateljstva in 

ljubezni, s katerimi otrok razvije odnosno in normativno naravnanost k prosocialnim 

dejavnostim na najavtentičnejši način, kar je posebno pomembno glede na to, da na kognitivni 

ravni še ni zmožen razumeti kompleksnih moralnih načel, zmožen pa je razumeti mentalno 
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stanje drugega in se s pomočjo prosocialnih čustev odzvati na njegovo stisko in potrebe. 

Drugi korak je razvoj občutka spoštovanja do konkretne osebe in dejavnosti, v katere otrok 

vstopa, kar po Gardnerju (2006) predstavlja razvoj spoštljivega uma. Spoštljivost je 

pomembna dimenzija, ki nas ubrani pred pomanjkljivostmi čustvenega doživljanja v osebno 

vpletenih odnosih (pretirana čustvena razvnetost, pristranskost, usmiljenje in paternalizem) in 

neustreznim pripoznanjem, ki se lahko sprožijo v odnosu do drugega« (prav tam). Zadnji 

korak pa je zavedanje etičnih načel in humanističnih zahtev, ki zadevajo človekove pravice in 

ekološke vrednote, ter učenje, kako jih uporabiti kot osnovo demokratičnega dogovarjanja in 

reševanja medosebnih konfliktov« (Štirn Janota, 2015, str. 71). 

3.5.1. Vloga vzgojiteljice  

»Naloga vzgojitelja je, da ustvari dejavnosti, v katerih so otrokova radovednost, teorije in 

želja po raziskovanju legitimne in slišane dejavnosti, v katerih se otroci počutijo varne, 

samozavestne, motivirane in spoštovane v svojih eksistencialnih in kognitivnih poteh in 

procesih« (Rinaldi, 2006 v Štirn Janota, Jug, 2010, str. 43). To lahko povežemo s spodbudnim 

učnim okoljem in prikritim kurikulumom. V tem pristopu so velik poudarek dajali pomenu 

dnevne rutine, ki je sestavni del prikritega kurikuluma. To pa strukturira predvsem 

»vzgojiteljičino védenje o zakonitostih otrokovega razvoja in o strategijah zgodnjega 

poučevanja ter njene osebne vrednostne predstave/občutki o 'dobrem za otroka', ki skupaj 

tvorijo njeno implicitno teorijo. Še posebej zato je refleksija te vednosti in lastnih osebnih 

vrednot predpogoj za prepoznavanje možnosti pozitivnega spreminjanja tudi tistih najmanj 

strukturiranih elementov otrokovega bivanja v vrtcu. Zelo pomembno je vedeti, da 

vzgojiteljica opazi, kar prej razume in spontano reagira na otrokovo vedenje predvsem glede 

na svoje 'tiho znanje' in občutenje vzgoje. Za to pa so s strani vzgojiteljice nujno potrebna: (1) 

ustrezna znanja o otrokovih razvojnih zmožnostih ter o načelih vzpostavljanja etične 

občutljivosti, (2) zavedanja, da je otrokov socialni razvoj zelo odvisen od vzgojiteljičine 'drže' 

pri snovanju in izvajanju usmerjenih in spontanih dejavnosti ter (3) neprestana skrb za 

vzpostavljanje ustrezne socialne klime, interakcije in komunikacije z otroki« (Štirn Janota in 

Jug, 2010, str. 44–45). 

3.5.2. Vloga vzgojiteljice v disciplinskih situacijah  

»Vzgojiteljica v konfliktnih situacijah, v katerih je otrok s svojim ravnanjem povzročil stisko 

drugemu, z induktivnim postopanjem, preko jasne obsodbe neustreznega ravnanja in 

opredelitve vira stiske vztraja v tem, da se otrok ne more izogniti neprijetnemu občutju 

emocionalnega distresa, ki ga je s svojim dejanjem povzročil bližnji osebi; zaradi česar preko 

vznika prosocialnih čustev (sočutje in empatična krivda) išče ustrezne oblike, kako bi konflikt 

razrešil« (prav tam, str. 44). 

V psihologiji je moralni razvoj opredeljen kot »proces, v katerem posameznik postopno 

usvaja ali ponotranja družbeno sprejete standarde pravilnega vedenja, v skladu z njimi 

ocenjuje pravilnost in nepravilnost ravnanja ljudi v (načeloma) socialnih situacijah in skuša 

skladno s temi ocenami uravnavati svoje vedenje« (Marjanovič Umek in Zupančič, 2020, str. 

443).  
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Rodimo se kot amoralna bitja. V sebi pa nosimo potencial za razvoj moralne zavesti (zavesti o 

tem, kaj je pravilno in kaj napačno z vidika družbenih standardov) in potencial za sposobnost 

nadzorovanja svojih bioloških in socialnih potreb (Zupančič, 2020). »Ta potencial se razvije 

le pod vplivom družbenega okolja, torej kot rezultat razvoja osrednjega živčnega sistema 

(oblikovanje nevronskih struktur v frontalnem korteksu in povezav med frontalnimi predeli 

možganov z limbičnim sistemom) in socializacijskih izkušenj« (Hemming, 1991, prav tam, 

str. 306). Ob koncu prvega leta življenja po rojstvu se začnejo kazati prvi znaki moralnega 

razvoja, v drugem letu pa postanejo jasneje prepoznavni (prav tam). »Ti znaki so poleg 

enostavnih oblik prosocialnega vedenja (simpatija, egocentrična empatija, empatija v odnosu 

na stanje druge osebe) tudi zavest o standardih vedenja, rudimentarna sposobnost presojanja 

(oblikovanje sodbe o tem, kaj je pravilno in kaj napačno), specifični odzivi na predmete in na 

samega sebe (rudimentarno doživljanje krivde, sposobnost zaviranja vedenja, s katerim otrok 

ugodi standardu druge osebe)« (prav tam, str. 306). 

Pomembna moralna motiva v življenju posameznika sta sposobnost empatije in doživljanje 

krivde, ki se razvijata že v prvih dveh letih življenja po rojstvu (prav tam). »Empatija je 

sposobnost razumevanja čustev drugih in odzivanje nanje s komplementarnimi čustvi« (prav 

tam, str. 307).  

EMPIRIČNI DEL 

4. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Konflikti so sestavni del življenja in mnogo se jih pojavi tudi v vrtcu. Glede na način soočanja 

z njimi pa lahko pričakujemo različne posledice, ki vplivajo na naše psihofizično blagostanje.  

Skozi teoretični del sem skušala prikazati vrtec kot pomemben varovalni dejavnik, ki ima 

velik vpliv na posameznikovo psihosocialno blagostanje.  

 »Slovenska Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028 je predvidela, 

da naj bi bile vse VI-ustanove pomemben steber krepitve duševnega zdravja otrok, pri čemer 

so izpostavljeni krepitev socialnih in čustvenih veščin, vedenjska podpora otrok ter 

posvečanje problematiki medvrstniškega nasilja« (Mešl idr. Str. 967). Podobne dejavnike na 

področju moralnega razvoja in prosocialnega vedenja je izpostavil Kroflič (Štirn Janota, 2015 

in Kroflič, Vitulić Smrtnik 2015) v induktivnem vzgojnem pristopu. Natančneje izhaja iz 

spodbujanja medsebojne pomoči, skupinskega sodelovanja, zmanjševanja nelagodja in strahu 

pred drugačnostjo, mediacijskega reševanja konfliktov in vzgoje preko umetniškega doživetja. 

Opazim, da so za psihofizično blagostanje ključne socialne-emocionalne kompetence, ki se v 

vrtcu lahko krepijo preko socialno-emocionalnega učenja v spodbudnem učnem okolju. V 

vrtcu se te kompetence v veliki meri razvijajo preko prikritega kurikuluma, za njihov razvoj 

pa so nujni tudi konflikti. Ti pa so edina stalnica v našem življenju in se pogosto pojavljajo v 

vzgojni skupini v vrtcu. Pridobitev kompetenc, ki so ključne za ohranjanje psihosocialnega 

blagostanja otrok, vidim v učenju konstruktivnega reševanja konfliktov v vrtcu.  

Menim, da konstruktivno reševanje konfliktov pripomore k blagostanju otrok v vrtcu. Učenje 

slednjega pa pripomore k pridobitvi kompetenc, ki imajo velik vpliv na psihosocialno 
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blagostanje posameznika tudi v odraslosti. V magistrskem delu sem želela raziskati, kakšen 

pomen vzgojiteljice pripisujejo učenju konstruktivnega reševanja konfliktov. S socialnim in 

emocionalnim učenjem lahko pridobivamo pomembne kompetence za konstruktivno 

reševanje konfliktov. Pomembna dejavnika pri pridobivanju teh kompetenc pa sta spodbudno 

učno okolje in prikriti kurikulum. Podrobneje sem raziskala tudi ta dva dejavnika. Hkrati sem 

še raziskovala, ali, in če, na kakšne načine vzgojiteljice krepijo socialno-emocionalne 

kompetence ter ali, in če, na kakšne načine strokovne delavke učijo otroke konstruktivnega 

reševanja konfliktov. Osredotočila sem se na primere dobrih praks. Ta kriterij sem skušala 

zagotoviti s tem, da sem poiskala avtorice strokovnih člankov na temo socialno-

emocionalnega učenja in da imajo vsaj tri leta delovnih izkušenj. 

5. CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Namen empiričnega dela je raziskati, kakšen pomen vzgojiteljice v vrtcih pripisujejo učenju 

konstruktivnega reševanja konfliktov v vrtcu. V raziskavi sem se osredotočila na vzgojiteljice, 

ki so napisale strokovni članek na temo socialno-emocionalnega učenja in s tem poiskala 

primere dobrih praks. Podrobneje sem želela ugotoviti, ali, in če,  na kakšen način 

vzgojiteljice krepijo socialne in emocionalne kompetence, kajti ena izmed kompetenc 

socialnega in emocionalnega učenja je tudi reševanje konfliktov. Prav tako sem se 

osredotočila na dejavnike, ki v veliki meri vplivajo na ta razvoj. To sta spodbudno učno 

okolje in prikriti kurikulum. Želela sem raziskati, ali tema dejavnikoma vzgojiteljice 

namenjajo pozornost, in če,  na kakšen način to počnejo. Kompetence, ki jih otroci pridobijo s 

socialnim in emocionalnim razvojem, pa so ključne za konstruktivno reševanje konfliktov, kar 

je bistvenega pomena za psihosocialno blagostanje posameznika skozi vse življenje. Zanimalo 

me je, ali, in če, na kakšne načine vzgojiteljice otroke učijo konstruktivnega reševanja 

konfliktov. 

Cilj raziskave je torej ugotoviti, kakšen pomen vzgojiteljice v vrtcih pripisujejo učenju 

konstruktivnega reševanja konfliktov v vrtcu. 

Odločila sem se, da bom cilj skušala uresničiti s kvalitativnim raziskovalnim pristopom.  

S pomočjo tega pristopa bom skušala odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Ali, in če, na kakšne načine, strokovne delavke krepijo socialne in čustvene 

kompetence otrok? 

2. Ali, in če, na kakšne načine, so strokovne delavke pozorne na spodbudno učno okolje? 

3. Ali, in če, na kakšne načine, so strokovne delavke pozorne na prikriti kurikulum?  

4. Ali, in če, na kakšne načine, strokovne delavke otroke učijo konstruktivnega reševanja 

konfliktov? 

6. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Ker sem želela pridobiti čim več podrobnih informacij glede učenja konstruktivnega reševanja 

konfliktov v predšolskem obdobju, sem za raziskovanje uporabila kvalitativni raziskovalni 

pristop in deskriptivno metodo. 
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Mesec (1998) opredeli ta raziskovalni pristop: »Pri kvalitativni raziskavi sestavljajo osnovno 

izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi. Gradivo je 

obdelano in analizirano na besedni način, brez uporabe merskih postopkov, ki dajo števila, in 

brez operacij nad števili« (str. 26). 

7. PREDSTAVITEV VZORCA 

Vzorec je bil namenski, saj sem v raziskavo vključila posameznice, ki so izpolnjevale 

naslednja dva pogoja: 

a) strokovne delavke imajo vsaj tri leta delovnih izkušenj in  

b) strokovne delavke so napisale strokovni članek ali drugo strokovno delo na temo, ki 

je povezana s socialnim in emocionalnim učenjem in se dotika konstruktivnega 

reševanja konfliktov. 

V raziskavo sem želela vključiti primere dobrih praks, in ker je konstruktivno reševanje 

konfliktov tesno povezano s socialno-emocionalnimi kompetencami oz. je ena izmed 

kompetenc tega področja, sem v strokovnih revijah iskala strokovne članke na to temo. Želela 

sem vključiti tudi osebe, ki imajo več kot tri leta izkušenj, saj menim, da so te pomemben 

dejavnik vira informacij za poglobljene in jedrnate odgovore na zastavljena vprašanja. 

 

V raziskavi naj bi sodelovalo sedem oseb – vzgojiteljice predšolskih otrok. Ena oseba, ki je 

potrdila sodelovanje, mi ni poslala odgovorov na vprašanja. Tako vzorec obsega šest oseb. 

Vključene vzgojiteljice sem izbrala tako, da sem poiskala strokovne članke na temo socialno-

emocionalnega učenja in da se tematika dotika tudi področja konstruktivnega reševanja 

konfliktov. Strokovne članke sem iskala v revijah Vzgojiteljica in Educa ter v zbornikih 

mednarodne strokovne konference vzgojiteljev v vrtcih (MiB).  

8. RAZISKOVALNI INSTRUMENT 

Kot raziskovalni instrument sem uporabila anketni vprašalnik v obliki odprtih vprašanj. Pri 

njegovem oblikovanju sem izhajala iz predstavljene teorije. Vprašanja sem skušala oblikovati 

tako, da so intervjuvane osebe lahko na konkretnih primerih prikazale svoje strokovno delo in 

tudi imele možnost prostega oz. teoretskega odgovarjanja na vprašanja. Pozorna sem bila, da 

sem oblikovala dovolj vprašanj za vsako raziskovalno področje (štiri raziskovalna vprašanja). 

Ko je mentorica odobrila primernost vprašanj, sem vprašalnik posredovala vzgojiteljicam. 

9. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Vključene vzgojiteljice sem izbrala tako, da sem poiskala strokovne članke na temo socialno-

emocionalnega učenja in se tematika hkrati dotika področja konstruktivnega reševanja 

konfliktov. Strokovne članke sem iskala v revijah Vzgojiteljica in Educa ter v zbornikih 

mednarodne strokovne konference vzgojiteljev v vrtcih (MiB). V slednjih je bil poleg naslova 

članka posredovan tudi kontakt avtoric dela – e-poštni naslov. Kontakt oseb, ki so avtorice 

člankov v reviji Vzgojiteljica in Educa sem poiskala na spletni strani vrtca, v katerem je 

vzgojiteljica zaposlena. Vse skupaj sem kontaktirala petnajst vzgojiteljic. Ko sem dosegla 

ustrezno število sodelujočih oseb, sem prenehala s kontaktiranjem. Ko mi je izbrana oseba 

potrdila sodelovanje pri raziskovanju, sem ji ponudila možnosti izvajanja intervjuja preko 

programa ZOOM ali pa posredovanja pripravljenega vprašalnika, pri čemer jo lahko v 
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primeru podvprašanj kontaktiram. Šest oseb se je odločilo, da jim posredujem vprašalnik, ena 

oseba se je odločila za izvajanje preko Zooma. Ker se časovno nisva uspeli uskladiti, je 

vzgojiteljica predlagala, da ji posredujem vprašalnik. Ena oseba mi kljub ponovnemu 

kontaktiranju ni posredovala odgovorov. Podatke sem pridobivala v mesecu maju 2022. 

10. POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Odprta vprašanja strukturiranega vprašalnika za intervju sem obdelala po načelu 

kvalitativnega pristopa. Odgovori so bili zaradi načina pridobivanja podatkov že zapisani, 

tako da sem te v prvi fazi vnesla v tabelo in jih zaradi razumljivosti slovnično uredila, vsebine 

nisem spreminjala. Intervjuje sem večkrat prebrala. V drugi fazi sem podatke, ki so se 

navezovali na raziskovalna vprašanja, podčrtala. Tako sem določila enote kodiranja. Sledila je 

tretja faza odprtega kodiranja, za katerega Mesec (1998) pravi: »Odprto kodiranje vsebuje tri 

različne postopke: pripisovanje pojmov empiričnim opisom, združevanje sorodnih pojmov v 

kategorije, analizo značilnosti pojmov in kategorij« (str. 106). Pri procesu kodiranja sem 

uporabila induktivni pristop raziskovanja. V tej fazi sem podčrtane odgovore barvno označila 

z ustrezno barvo glede na raziskovalno vprašanje. Tako sem odgovore uredila glede na 

raziskovalna vprašanja. V naslednjem koraku sem oblikovala kode 1. in 2. reda. Kode 1. reda 

predstavljajo pojme, ki sem jih povezala z vsebino odgovorov. Pri kodah 2. reda pa sem bila 

pozorna na to, da sem vsebine kod 1. reda skrčila in jim poiskala ustrezen skupni pojem, ki 

predstavlja kodo 2. reda. Tako sem vsebino intervjujev združila v več sorodnih pojmov, ki 

sem jih s pomočjo predhodnega barvnega označevanja glede na raziskovalna vprašanja 

smiselno uredila in oblikovala kategorije. Osrednja vsebina vsakega raziskovalnega vprašanja 

predstavlja svojo kategorijo.  

Oblikovala sem naslednje ključne kategorije (opisane so s kodami 2. reda):  

 Krepitev socialnih in čustvenih kompetenc – vključuje podkategorije 

načrtovanje, izražanje čustev, krepitvene dejavnosti in spremljanje razvoja. 

 Spodbudno učno okolje – vključuje podkategorije občutek varnosti, pomen 

pozitivne discipline, fizični prostor in domišljijski prostor. 

 Prikriti kurikulum – vključuje podkategorije pomen prikritega kurikuluma, 

aktivna vloga otrok in odnosi oz. socialni stiki. 

 Učenje konstruktivnega reševanja konfliktov – vključuje podkategorije 

vzgojitelj kot model učenja, odziv vzgojitelja ob konfliktu, vzgojitelj kot 

mediator in moralni razvoj. 

11. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Pri vsakem raziskovalnem vprašanju sem izpostavila njegovo osrednjo temo, ki predstavlja 

svojo kategorijo. Tako vsaka kategorija odgovarja na svoje raziskovalno vprašanje. Rezultate 

ter njihovo interpretacijo predstavljam tako, da z opisom kategorije in podkategorij 

odgovarjam na določeno raziskovalno vprašanje. Pod določenimi opisi predstavljam 

konkretne primere iz intervjujev, ki jih opredeljujem kot primere dobrih praks. 

R1: Ali, in če, na kakšne načine, strokovne delavke krepijo socialne in čustvene 

kompetence otrok? 



29 
 

KREPITEV SOCIALNIH IN ČUSTVENIH KOMPETENC 

Vzgojiteljice krepijo socialne in čustvene kompetence. Kompetence pridobivamo preko 

učenja. Z njihovim razvojem otroci pridobivajo samozavest in kompetence, ki jim omogočajo 

bolj učinkovito reševanje problemov in gradnjo kakovostnih medosebnih odnosov (Darling-

Churchill in Lippman, 2016). V nadaljevanju predstavim podkategorije, ki se povezane s 

krepitvijo socialno-emocionalnih kompetenc. 

1) NAČRTOVANJE 

To področje je zagotovo pomembnejše kot področja dejavnosti, saj je temelj razvoja. Pri 

opazovanju otrok izhajam prav iz socialno-čustvenega razvoja, saj se to najbolj odraža na 

otroku. Kakršen je, tako se bo tudi odzival na svet in učenje (intervju 1). 

»Socialni in čustven razvoj sta zelo pomembna dela otrokovega razvoja, ki ga mnogi 

postavljajo na stranski tir. Menim, da s pretiranim vodenjem otrok obe področji zapostavimo« 

(I4).  

»Da, seveda načrtujem in evalviram tudi dejavnosti iz omenjenega področja« (I2).  

»Seveda, čustveno – socialni razvoj je predpogoj za načrtovanje vseh vsebin, ki vključujejo 

tudi kognitivno-gibalne veščine« (I6).  

»Na področju socialno-čustvenega razvoja posebej ne načrtujem, ker se mi zdi samoumevno, 

da je pri otrocih potrebno razvijati in spodbujati spontano« (I5).  

»Posebej teh dejavnosti ne načrtujem, so pa vsekakor zelo pomembne in jih izvajam 

vzporedno pri igri po želji, usmerjenih dejavnosti, igri na prostem …« (I3). 

INTERPRETACIJA PODKATEGORIJE: Vsem intervjuvanim osebam je čustveno socialni 

razvoj pomemben in se zavedajo njegovega pomena. Nekatere intervjuvane osebe načrtujejo 

dejavnosti socialno-emocionalnega področja. Druge jih ne, ampak menijo, da jih je potrebno 

opaziti in iz njih izhajati. 

2) KREPITVENE DEJAVNOSTI 

 »Izvajamo pa vaje čuječnosti, ki ponujajo tudi strategije spoprijemanja s čustvenimi izbruhi, 

tako da so otroci opremljeni z znanjem po samopomoči« (I2).  

 »Knjige npr. Rožle je …« (I2).  

»Jaz se večkrat poslužujem tudi pravljice: Piščanček Pik, ki jo vpletem tudi v temo ali v 

priložnostni pogovor/prikriti kurikulum« (I3). 

»Odigramo igro, v kateri si izmenjamo pozitivna dejanja in kdaj ter kako si lahko 

pomagamo …« (I4); 

 »Kakšna igra, s katero si izražamo pozitivne misli …« (I4). 

 

INTERPRETACIJA PODKATEGORIJE: Krepitvene dejavnosti se navezujejo na področje 

učenja samoregulacije, in sicer na konkretne dejavnosti. Kline (2020 v Mešl idr. 2021) pravi: 

»Pri samoregulaciji gre za urjenje zmožnosti ustreznega odzivanja na stres in visoko 
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vznemirjenje. Krepimo z metodami »od spodaj navzgor« (npr. prek ustvarjanja varnega 

prostora v skupini oz. učilnici, ritma, joge, borilnih veščin in drugih načinov zavestnega 

gibanja, gledališča) in »od zgoraj navzdol« (kognitivne strategije za uravnavanje uma, 

telesa in čustev, kot so prakse čuječnosti)« (str. 963). Krepitvene dejavnosti izvajajo 

preventivno kot tudi korektivno (kot intervencija po močnem čustvenem dogodku). Pod 

preventivne dejavnosti so intervjuvane osebe izpostavile vaje čuječnosti: Te dejavnosti lahko 

glede na Kline uvrstimo med metode od zgoraj navzdol. Spodbudno učno okolje, ki spada 

med metode, ki jih krepimo od spodaj navzgor, so predstavljene v nadaljevanju pod svojo 

kategorijo. 

 

3) IZRAŽANJE ČUSTEV 

»Podobno kot pri vseh čustvih je pomembno, da čustvo besedno izrazi, da poimenuje, zakaj ga 

je strah« (I4). 

»V vseh primerih otroku povem, da razumem in sprejemam njegovo čustveno stanje, da ima 

pravico počutiti se, kot se počuti, in da je sprejemanje čustev edino pravilno. Da pa moramo v 

času svojih izrednih čustvenih stanj reagirati tako, da ne ogrožamo sebe in drugih, da ne 

zganjamo prevelikega hrupa« (I2). 

»Zelo pomembno je, da otroci s svojim vedenjem zrcalijo svoje notranje počutje, in če nismo z 

njimi že od majhnega govorili o čustvih, jim čustva zrcalili, kar pomeni, da smo otroku 

poimenovali čustvo in ga usmerjali k primernemu izražanju, tega ne bodo znali niti pozneje« 

(I5).  

»Skušaj poimenovati čustvo, saj s tem otroku pomagamo uravnotežiti obe možganski 

hemisferi in ne deluje zgolj desna, ki naj bi bila bolj čustveno obarvana …« (I4). 

»Načeloma tak pogovor izvedemo po izbruhu, saj med samim izbruhom otrok ne zmore 

slišati« (I2). 

 

INTERPRETACIJA PODKATEGORIJE: Večina vzgojiteljic je izpostavila, da je pomembno, 

da otroci čustva izrazijo in ubesedijo, to pa pomembno vpliva na regulacijo čustev. Zupančič 

(2020) piše, da je izrednega pomena za razvoj uravnavanja čustev otroka njegova sposobnost 

uporabe jezika. Na ta način lahko otrok ubesedi svoja čustva, odraslim je zmožen povedati o 

vzrokih vznemirjanja, jeze … Zupančič (prav tam) meni, da gre pri samoregulaciji za 

postopen proces, saj starši sprva otroka z besedami pomirijo ali pa mu povedo, kako naj se 

obnaša v določenih situacijah. Tako otrok ponotranji pridobljene vzorce oz. načine vedenja. 

To pa se kaže v tem, kako otrok sam sebi razlaga, kaj naj v določenem trenutku stori. Kasneje 

se ta proces odvija le še v otrokovih mislih, kar lahko povežemo z izražanjem čustev. 

Intervjuvane osebe izpostavljajo, da razumejo reakcijo otrok, hkrati pa jih spodbujajo k 

ustreznejšim ravnanjem. Akin idr. (2000) menijo, da se je pomembno pogovarjati tako o 

prijetnih kot o neprijetnih čustvih, saj se na ta način začnejo zavedati, da je sprejemljivo in 

naravno, da doživljajo in izražajo vsa čustva. Medtem ko otroci delijo čustva z drugimi, 

spoznavajo, da ne doživljajo le oni neprijetnih čustev in da je vsak človek kdaj osramočen, 

prestrašen, jezen, užaljen ali nesrečen. Intervjuvane osebe so izpostavile tudi funkcijo 
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možganov pri izražanju čustev. O povezavi med desno in levo polovico možganov piše tudi 

Jeram (2021), ki se naslanja na Daniela J. Siegla in Tino Payne Bryson. Pravi, da se ta proces 

pri otroku »začne že pri starosti enega leta in pol, ko se odloča o razvoju, intenzivnosti in 

količini otrokove samoiniciative. Vemo pa, da so otroci te starosti v času bivanja v vrtcu 

odvisni od vzgojitelja in njegove sposobnosti zaznati, razumeti in poimenovati čustva ter 

zmožnosti empatije, torej povezovanja z otrokovo desno polovico možganov. Ko se otrok 

umiri, se vzgojitelj preusmeri v levo polovico možganov, kjer otroku pomaga najti ime za 

njegova čutenja« (str. 15).  

4) SPREMLJANJE RAZVOJA 

»Zapiske spontane dejavnosti s področja socialno-čustvenega razvoja otrok, ki se dogajajo 

vsak dan v oddelku, so naslednji: kaj je kateri od otrok naredil, kako se je odzval na določeno 

dejavnost, kakšen je odnos med otroki. Spremljanje otrokovega razvoja in napredka na 

podlagi zapisov se mi zdi zelo pomembno, ker jih uporabljam za osnovo na pogovornih urah, 

za nadaljnje načrtovanje v oddelku in preko njih spremljam odzive otrok« (I5). 

Odgovori, ki se pojavljajo, so portfolio (2-krat), 'čekliste', zapisi spontanih dejavnosti v 

zvezek, zapisovanje, opazovanje, snemanje in uporaba risbe (I 1–6). 

INTERPRETACIJA PODKATEGORIJE: Intervjuvane osebe spremljajo razvoj na socialno-

emocionalnem področju na različne načine. Večina intervjuvanih uporablja te zapise za 

pogovorne ure, nekatere pa so izpostavile, da jim je to iztočnica za nadaljnje delo. 

Izpostavljam pomen portfolia: »Portfolio je zbirka gradiv o življenju, razvoju in učenju 

otroka. Ta gradiva so otrokove risbice, fotografije, različni zanimivi zapiski o njegovi igri, 

pogovorih, o njegovem razmišljanju in podobno. Mapa portfolio odseva otrokov razvoj in 

napredek. Ko jo otrok gleda, ob njej podoživlja pomembne in zanimive trenutke iz svojega 

življenja. Na ta način krepi svojo samopodobo in razvija sposobnost za refleksijo 

(razmišljanje o sebi)« (Vrtec Rogaška Slatina, 2018). 

R2: Ali, in če, na kakšne načine, so strokovne delavke pozorne na spodbudno 

učno okolje?  

SPODBUDNO UČNO OKOLJE 

Vzgojiteljice skrbijo za spodbudno učno okolje. »Učno okolje pomembno vpliva na otrokov 

kognitivni, socialni, emocionalni in fizični razvoj otrok. Z oblikovanjem fizično in psihološko 

varnega in spodbudnega okolja, ki vsebuje in ponuja raznovrstno razvojno primerno gradivo, 

naloge in priložnosti za učenje, strokovni delavec spodbuja učenje otrok s samostojnim 

raziskovanjem, raziskovanjem v skupini, igro, dostopom do različnih virov, interakcijo z 

drugimi otroki in odraslimi« (spodbudno učno okolje v vrtcu in osnovni šoli). Vrtčevsko 

okolje, v katerem se otrok uči na različne načine, Kroflič (2016) razdeli na fizični, 

domišljijski, socialni in simbolni prostor. Prva dva podrobneje predstavim v tej kategoriji, 

vsebina preostalih dveh pa je opisana v kategoriji prikritega kurikuluma. Pod to kategorijo 

dodajam še občutek varnosti in pomen pozitivne discipline, za katero menim, da je ključni 

element spodbudnega učnega okolja, ki pozitivna vpliva na konstruktivno reševanje 

konfliktov. 
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1) OBČUTEK VARNOSTI 

»To mi je zelo pomembno, kako se kdo počuti, kdaj, kje kdo potrebuje pomoč in s kakšnim 

pristopom. Zato je pomemben čas in tisti trenutek, ko otrok potrebuje objem, dotik, lepo 

besedo, ki je je deležen in mu veliko pomeni« (I5). 

 

»V izhodišču imam vedno varen prostor, ki ga obogatim s spodbudnimi materiali. Primaren 

varen prostor je zame čustvena vez z vsakim otrokom, tudi v oddelku. Starši morajo čutiti 

pristnost vzgojitelja in začutiti ta pristni, socialni trikotnik (otrok-vzgojitelj-starš). Ko si v 

sozvočju z otroki, starši in sodelavko, je zame to eno varno okolje, ki je predpogoj, da okolje 

sploh lahko postane spodbudno. Z otroki, starši skupaj oblikujemo spodbudno okolje: 

prinašanje materialov ...« (I6). 

 

»V prvi vrsti je moja prioriteta, da se v vrtcu otrok počuti varno, sprejeto, da nam zaupa, in to 

je osnova za vse ostale dejavnosti« (I4). 

 

»Otroci, ki imajo strah, pa ostanejo v igralnici in dedka Mraza opazujejo od daleč. S temi 

otroki v igralnici ostane tudi strokovna delavka, ki jim daje občutek varnosti« (I3).  

 

»Glede varnega okolja bi razdelila na fizično varno okolje (manjše igrače na višjih policah, 

dosegljive večjim otrokom, pritrjeni manjši kotički, varna športna vadba, izbira varnih 

pohodniških poti, ničelna toleranca do fizičnega nasilja …) in psihično varno okolje (vsak 

otrok se počuti sprejetega, ljubljenega, slišanega, za vse so enaka pravila, otrok ne silimo s 

hrano, povedo, kaj bodo od ponujenega jedli in jih ne posiljujemo npr. z mesom na krožnik, če 

otrok tega ne želi …)« (I2). 

 

INTERPRETACIJA PODKATEGORIJE: Pet intervjuvanih oseb izpostavi, da jim je 

najpomembnejše, da se otroci počutijo varnega in sprejetega v novem oz. tujem okolju, le 

tako se bodo lahko razvijali še na drugih področjih. To lahko povežem z eno izmed 

vzgojiteljičinih lastnosti, in sicer odzivnost. O njej piše Stokes Szanton (2001), z njeno 

uporabo glede na pobude otroka, s pozitivnim pogledom na svet, z zagotavljanjem prijetnega 

počutja, z doslednim odzivanjem na otrokove potrebe in želje otrok pridobiva občutek 

varnosti in predvidljivosti. Dodajam, le če se bo otrok počutil varnega, bo okolje, v katerem se 

nahaja, zanj lahko tudi spodbudno.  

2) POMEN POZITIVNE DISCIPLINE 

»Za funkcioniranje sistema je potrebna disciplina, red, znana pravila, sistematičnost, sicer je 

kaos. V vrtcu je neka mera discipline potrebna. Sem za, kakor koli se jo naslavlja in pri 

nekaterih otrocih jo je potrebno pogosto ponavljati. Kaznovanje ni potrebno, če je t. i. 

Discipliniranje dovolj močan element« (I1).  

»Disciplina pomaga otrokom učiti se iz svojih napak in jih uči družbeno ustreznim načinom 

obravnave čustev, kot sta jeza in razočaranje, in jo uporabljam in se o tem z otrokom tudi 

pogovarjam, da lahko izrazijo svoja čustva« (I3). 
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»V predšolskem obdobju, če je že potrebno, naj bo kazen. Discipliniranje v mojem besednjaku 

ne obstaja. Z discipliniranjem dobimo otroke po svojem modelu. Prav je, da vemo, kdaj in 

zakaj je otrok nagrajen in kaznovan« (I6). 

 

INTERPRETACIJA PODKATEGORIJE: Z občutkom varnosti je tesno povezana disciplina 

oz. pozitivna disciplina: »Pozitivna disciplina je program, ki je zastavljen tako, da z njim 

učimo otroke in mladostnike odgovornosti, spoštljivosti in vseh življenjskih veščin, ki jih 

potrebujejo, da bi postali uspešni člani družbe … Pozitivna disciplina zajema predvsem dvoje: 

– Odločim se, kaj bom jaz naredil (ne borim se z otrokom, da bo on spremenil vedenje) – 

Prijazno in trdno to izpeljem. Prijaznost podpira spoštovanje do otroka, do njegovega 

dostojanstva, do njega kot do enakovrednega človeškega bitja in ga uči pomembnih 

življenjskih veščin. Trdnost podpira naše besede s potrebnimi dejanji in pomaga otroku 

razumeti, da resnično mislimo, kar rečemo, kar seveda pomeni, da moramo biti previdni pri 

tem, kaj rečemo/obljubimo« (Kaj je pozitivna disciplina?). Pri intervjuvani osebi št. 6 opazim, 

da prihaja do različnega razumevanja pomena pozitivne discipline. Njeno mnenje je v 

nasprotju s tem, kar uči pozitivna disciplina, ki poudarja, da je otrok kompetentno bitje, ki 

aktivno sodeluje in ne spremeni vedenja zaradi podreditve. 

3) FIZIČNI PROSTOR 

»Materiala, sredstev mora biti tudi količinsko dovolj. Sredstva morajo biti izbrana tako, da je 

otrok lahko ustvarjalen, da ga sredstva motivirajo, da so jim privlačna, zanimiva …« (I3).  

»V jasličnem oddelku mi je pomembna preglednost, dostopnost do materialov, didaktičnih 

sredstev, varnost in spodbudni materiali. Otroci imajo odprte kotičke, sami se odločajo za 

materiale, didaktične pripomočke« (I1).  

»Manjše igrače na višjih policah, dosegljive večjim otrokom, pritrjeni manjši kotički, varna 

športna vadba, izbira varnih pohodniških poti, ničelna toleranca do fizičnega nasilja …« (I2). 

 

INTERPRETACIJA PODKATEGORIJE: Fizični prostor predstavlja igralnica, notranji in 

zunanji prostori in vse, kar je materialno (Kroflič, 2016). Strnem lahko, da je v tem prostoru 

pomembno, da je material na dosegu otrok, da ga je količinsko dovolj, da je primernih 

velikosti in da je na voljo uporaba različnih kotičkov. 

PRIMERI DOBRIH PRAKS: 

 Kotiček za razmišljanje: 

Namen: pogovarjanje s palčkom Pomagalčkom o doživljajih, ki ga vznemirjajo (kako 

sem ravnal, kako se drugi počutijo ob mojem ravnanju, kako bi bilo bolje) in 

obvladovanje čustev ob opazovanju samega sebe v ogledalu. 

Opis: prostor, v katerem je palček Pomagalček s stolčkom in ogledalo.  

 Čustveni kotiček – varna kocka: 

Namen: otroku pomaga, da se umiri, osredotoči, ko občuti notranji nemir, ima težave s 

čustvi, si vzame pripomoček in poišče želeno čustvo. 
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Opis: v tem kotičku je kocka z različnimi čustvi in otrok kocko obrača, ob njej 

spoznava čustva in jih poimenuje. Ko otrok poišče veselje, negativna čustva izginejo. 

Zraven je košarica, v kateri je razrezanka čustev in potem otrok izbira posamezna 

čustva in jih lepi na slikovno aplikacijo s čustvi. 

 Kotiček za sproščanje: 

Namen: sproščanje negativnih čustev. 

Opis: prostor v kotu igralnice opremljen z blazino za boksanje, s telovadnimi 

pripomočki (pol žoga, deska za ravnotežje). 

 Družabni krog: 

ki ga izvedemo vsakodnevno in tako dan pričnemo umirjeno. Prav tako pa se 

poslužujemo vaj čuječnosti.  

 Lutkovni kotiček: 

Namen: magična moč, pomočnik, ščit. 

Opis: v lutkovnem kotičku so različne živalske ročne lutke in otrok lutki zaupa svoje 

težave, odpravlja nesporazume in skoznjo vzpostavlja simbolno komunikacijo z 

okoljem. Skozi lutko izrazi svoje stališče, misel, pokaže svoje sposobnosti na vseh 

ravneh. 

4) DOMIŠLJIJSKI PROSTOR 

»Da nudi otrokom varno igro, ki jih zanima, da se tam razvija igra vlog, kjer se razvijajo 

ustvarjalnost, ideje, inovativnost, medsebojna komunikacija, daje možnost reševanja 

nesoglasij med otroki, dogovarjanja, da se številno omeji in se s tem omogoči bogata igra« 

(I4).  

»Vodene dejavnosti in prosta igra se skozi ves dnevni potek prepletata, ampak otrokom pri 

igri ni pomemben cilj, ki ga z dejavnostjo doseže, temveč sama dejavnost igranja. Dokler je 

otrok notranje motiviran, traja tudi igralna dejavnost. Otrokom dajem možnosti in priložnosti 

za dejavnosti, ki so pomembne za njihovo mišljenje, sklepanje in za zabavo« (I5).  

»Menim, da s pretiranim vodenjem otrok obe področji (socialni in emocionalni razvoj) 

zapostavimo« (I2). 

INTERPRETACIJA PODKATEGORIJE: Domišljijski prostori so prostori igre in 

umetniškega doživljanja ter ustvarjanja. V veliki meri ga sooblikujejo vzgojitelji z izbiro 

igrač, zgodb, ki jih izberejo …(Kroflič, 2016). »Otrok se najbolje uči skozi igro in druge 

dejavnosti, za katere je motiviran. Igra je tista dejavnost, ki na najbolj naraven način združuje 

temeljna načela predšolske vzgoje in je v primeru, da je opredeljena dovolj široko, razumljena 

kot način otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju. Otroška igra je dejavnost, ki se 

razvija zaradi nje same, je notranje motivirana, svobodna, odprta in za otroka prijetna« 

(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 19). Vzgojiteljice so izpostavile pomembnost proste igre in ne 

poseganje odraslega v domišljijski prostor otroka. 
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R3: Ali, in če, na kakšne načine, so strokovne delavke pozorne na prikriti 

kurikulum?  

PRIKRITI KURIKULUM 

Vzgojiteljice se zavedajo pomena prikritega kurikuluma.  

Vse, kar ni določeno v uradnem kurikulumu, spada v polje prikritega kurikuluma. Osnova je v 

odnosih med vzgojiteljem in otroki ter v komunikaciji, kar pa je pogojeno s socializacijo v 

širšo in ožjo družbo ter s socialnim učenjem otrok. Neposredni dejavnik prikritega kurikuluma 

je vzgojitelj, ki soustvarja klimo v vrtcu. V odnosu med uradnim in prikritim kurikulumom se 

kaže izvedbeni kurikulum, pri katerem imajo otroci tudi možnost soodločanja in ne samo 

ponavljanja družbenih struktur (Zalar, 2005). Prikriti kurikulum se v veliki meri kaže pri 

dnevni rutini, ki obsega organizacijo vsakdanjega življenja in način komunikacije v vrtcu. 

Potrebno se je zavedati, da dnevna rutina ne obstaja brez čustvenega stika med vzgojiteljico in 

otrokom, brez prikritih pričakovanj vzgojiteljice, brez medvrstniških odnosov, brez 

uveljavljenih disciplinskih pravil, brez splošne klime in kulture institucije (vrtca), organizacije 

dnevne razporeditve dejavnosti in prostora (Kroflič, 2001). To kategorijo sem razdelila v 

podkategorije: pomen prikritega kurikuluma, aktivna vloga otrok in odnosi oz. socialni stiki. 

1) POMEN PRIKRITEGA KURIKULUMA 

»Prikriti kurikulum vsebuje mnoge elemente vzgojnega vplivanja na otroka, ki niso nikjer 

povsem opredeljena, so pa v obliki posredne vzgoje mnogokrat celo učinkovitejša od 

neposrednih vzgojnih dejavnosti« (I5).  

»Prikriti kurikulum nam daje smernice za življenje. Vsakodnevno izhajam iz njega« (I6).  

»Tako dnevna rutina, čeprav je tiha in prikrita, otrok ne uči nič manj kot sama kurikularna 

vsebina in glede na dolgoletne izkušnje lahko trdim, da uči celo učinkoviteje« (I5). 

»Prizadevam si, da naj bi otroci v domačem okolju pridobili lastnosti, kot so samostojnost, 

lepo vedenje ter strpnost in spoštovanje do drugih. Med pomembne lastnosti, ki bi jih naj otok 

pridobil v vrtcu, je prav gotovo sposobnost reševanja sporov z vrstniki, gibalne spretnosti, 

zaupanje vase, samostojnosti pri izbiri in odločanju ter kreativnost. Zato je zelo pomembno, 

da ima vzgojiteljica razvite čustvene komponente, kot so prijaznost, ljubezen do otrok, 

strpnost, …. Moje vodilo pri delu je na prvem mestu: Učenje za življenje« (I3). 

»Ves dnevni red/ves dan imam rada, da poteka povsem umirjeno, da ne hitimo, da si vzamemo 

čas in sled tega prepričujem nervozo, konflikte. Tako na primer pozitivno na otroke vpliva 

mehko prehajanje iz ene dejavnosti v drugo, otroci so pri tem sproščeni, vedo, da imajo čas, 

da pospravijo, da se uredijo, pojedo, se pripravijo za bivanje na prosto … poskrbim, da otroci 

ne čakajo v koloni, predolgo za mizo, v jutranjem krogu …. Ne da bi bili zaposleni oziroma 

dejavni. Otroci morajo biti seznanjeni z dogajanjem, kaj sledi, kaj bomo delali, kam bomo 

šli …« (I3). 

INTERPRETACIJA PODKATEGORIJE: Polje prikritega kurikuluma sem lahko raziskovala 

skozi celotna odgovarjanja na skoraj vsa vprašanja. Vse intervjuvane osebe ob vprašanju o 
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zavedanju njegovega pomena odgovorijo pritrdilno oz. da celo presega načrtovane dejavnosti: 

Ena izmed intervjuvank izpostavi kot pomemben del prikritega kurikuluma vlogo 

vzgojiteljice. Tudi Kroflič (2005) je napisal članek z naslovom Vzgojiteljica – izhodišče 

prikritega kurikuluma v vrtcu. Avtor (prav tam) opozori, »da se mora vzgojiteljica oborožiti z 

ustreznimi novimi znanji o otrokovih razvojnih kapacitetah in o načelih vzpostavljanja etične 

občutljivosti ter se zavedati, da je otrokov socialni razvoj še kako odvisen od njene aktivne 

drže ne le pri pripravi in izvedbi usmerjenih dejavnosti, ampak že pri neprestani skrbi za 

ustrezno socialno klimo, pri spodbujanju otrokovih prosocialnih dejanj, »dodeljevanju 

pomena« spontanim pozitivnim odnosom in pri postopnem osvajanju pomena pravičnosti in 

solidarnosti, posameznikovih pravic in skupnih pravil bivanja v instituciji. »Romantično 

predstavo o spontanem otrokovem razvoju« kot izhodiščem prikritega kurikuluma naj torej v 

vrtcih nadomesti strokovno kompetentna in v aktivno podporo otrokovemu razvoju 

osebnostno naravnana vzgojiteljica« (str. 16)! Menim, da je pomemben del prikritega 

kurikuluma tudi prehod med aktivnostmi in umirjenost, ki ga izpostavi intervjuvana oseba št. 

3. 

2) AKTIVNA VLOGA OTROK 

»Skrbijo, da so čevlji urejeni, okrog košev ni papirčkov ..., urejenost garderobe. Navajamo jih 

tudi na pripravo obrokov in čiščenje miz« (I6). 

»Vsi otroci morajo imeti dnevno občutek, da so aktivno vključeni, ker drugače se dolgočasijo. 

Npr. za zaključek teme o državah sveta smo načrtovali peko pice: sestavine, recept. Vse so 

sami prinesli iz kuhinje, kasneje sodelovali pri pomivanju potrebščin. Vendar so testo 

pripravljali sami, ga zgnetli, obložili po svojih željah in seveda pojedli vsak svojo pico« (I1). 

»… Sva mnenja, da lahko vključimo vse otroke. Vsak si sam pride po hrano, vsak zase si 

nalije napitek, vsak sam za seboj pospravi po obroku. Po končani igri pospravljamo skupaj – 

tam, kjer smo se igrali. Za kakšne manjše pomoči (npr. prosim, pojdi v kuhinjo po krožnik …) 

pa izberemo z izštevanko med otroki, ki to zmorejo« (I2). 

INTERPRETACIJA PODKATEGORIJE: V vrtcu imajo otroci različne zadolžitve. Pod 

aktivno vlogo otrok pri prikritem kurikulum se navezujem na elemente, ki so povezani z 

dnevno rutino. Pogosta so dežurstva otrok in z njim povezane različne naloge, za katere je 

zadolžen »dežurni«: To lahko povežem s samostojnostjo, ki jo otrok pridobi z dnevno rutino. 

V predšolskem obdobju se največkrat omenja njen pomen za vstop v šolo, ampak gre za nekaj 

širšega – otroku omogoča enakopravno vključevanje v njegovo življenje in življenjsko okolje 

nasploh (Ule, 2013). Iz odgovorov razberem, da se aktivna vloga otrok nanaša predvsem na 

urejanje prostora in pripravo obrokov. Ni pa toliko razvidne aktivne vloge otrok pri izbiranju 

osrednjih tem v skupini, dejavnostih in soodločanju o stvareh. Tukaj se dotaknem načrtovanja 

vzgojnega dela, pri katerem ima vzgojitelj precej proste roke. Edini temeljni dokument, ki ga 

pri tem mora upoštevati, je Kurikulum v vrtcu, ki pa strokovnim delavcem dopušča precej 

svobode. V slednjem lahko razberemo tudi različne aktivne vloge otrok. 
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 PRIMERI DOBRIH PRAKS: 

 V času koronskih ukrepov nalog nisva dodeljevali (dežurni), sedaj ko se sprošča, 

pa pravzaprav tudi ne, saj sva mnenja, da lahko vključimo vse otroke. Vsak si sam 

pride po hrano, vsak zase si nalije napitek, vsak sam za seboj pospravi po obroku 

(I2). 

 PROSTA IGRA + ZAJTRK Od 8.00 do 9.00 poteka DRSEČI ZAJTRK (med tem 

časom se lahko otroci postopoma pridružijo zajtrku, ko zaključijo z igro ali takoj 

ko pridejo v vrtec, če pridejo v tem času) (I4). 

 Dovolj časa in mehko prehajanje med dejavnostmi. 

 NAČINI IZBIRANJA OTROK: 

 npr. prvi glas imena, priimka, barva oči, las, oblačila, kdo ima doma hišnega 

ljubljenčka, dve sestrici, kdo je spal pri babici …, 

 izštevanka, 

 vrtiljak z imeni ali znaki otrok. 

 

3) ODNOSI oz. SOCIALNI STIKI 

»Pomembno mi je, da sta delavki v skupini kolikor se da usklajeni, imata ista pravila, skupaj 

načrtujeta ... dihata skupaj. Kajti takšen tandem lahko deluje za dobrobit otrok v oddelku« 

(I6). 

»S sodelavko sva eno, imam srečo, da je zelo čuteča, odgovorna in delovna. Vsak dan se 

pogovoriva, kako bo dan potekal, katero dejavnost bo katera prevzela, popoldan pa si 

izmenjava opažanja. Sodelavka je nepogrešljiv del naše celote« (I2). 

»Zna otroku dati dovolj prostora in časa, da se izraža, ne pa …, da se ves čas pretirano 

usmerja v otrokovo početje in v bistvu otroka moti pri igri (ogrožena aktivna vloga)« (I6). 

»Uporabljam pozitivne spodbude, ko otrokom podajam navodila. Primer: »Odlično bi bilo, če 

bi lahko knjigo pospravil, preden gremo ven.« namesto »Takoj pospravi knjigo, ker gremo 

ven.« … Ko otrokom ponudim izbiro, jih učim sprejemati odločitve in prevzemanja 

odgovornosti za svoje vedenje. Primer: »Lahko počakaš na vrsto za tobogan ali si izbereš kaj 

drugega« (I5).  

»Pri komunikaciji med otroki in strokovno osebo pa bi izpostavila pomembnost, da strokovna 

oseba pušča otroku dovolj časa in tudi prostora pri igri oz. izražanju« (I1).  

 

INTERPRETACIJA PODKATEGORIJE: Ta podkategorija se naslanja na pomen 

komunikacije med otroki in vzgojiteljicama in tudi med samima vzgojiteljicama. Kroflič 

(2011) pravi, da se prikriti kurikulum v veliki meri kaže pri dnevni rutini. Ta obsega 

organizacijo vsakdanjega življenja in način komunikacije v vrtcu. Potrebno se je zavedati, da 

dnevna rutina ne obstaja brez čustvenega stika med vzgojiteljico in otrokom, brez prikritih 

pričakovanj vzgojiteljice, brez medvrstniških odnosov, brez uveljavljenih disciplinskih pravil, 

brez splošne klime in kulture institucije (vrtca), organizacije dnevne razporeditve dejavnosti 
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in prostora. O komunikaciji med strokovnima delavkama so intervjuvane osebe izpostavile 

sodelovanje in osebnost strokovne delavke. Prav tako je bilo izpostavljeno, da se pri 

komunikaciji z otroki dopušča dovolj časa in prostora za njihovo izražanje. Kranjc in Saksida 

(2008) pišeta o komunikaciji v vrtcu: »Komunikacija v vrtcu vselej poteka v okviru 

načrtovanih ali nenačrtovanih dejavnosti, se pravi v raznovrstnih situacijah, ki omogočajo 

različno rabo jezika. Zato se v govoru vzgojiteljice pojavljajo različne strategije; npr. kako se 

odziva na otrokova vprašanja in prošnje, kako in koliko otroke spodbuja h govoru ... 

Vzgojiteljica naj bi otrokom pri vseh dejavnostih dajala govorni zgled in tako neposredno 

vplivala na razvoj njihove jezikovne zmožnosti (to je slovnične in sporazumevalne), kar 

predstavlja prvi korak k povezovanju med področji dejavnosti v vrtcu« (str. 79). 

R4: Ali, in če, na kakšne načine , strokovne delavke otroke učijo konstruktivnega 

reševanja konfliktov?  

UČENJE KONSTRUKTIVNEGA REŠEVANJA KONFLIKTOV 

Vzgojiteljice otroke učijo konstruktivnega reševanja konfliktov.  

Ta kategorija je tesno povezana s prejšnjimi. Tukaj izhajam iz primerov, ki se konkretno 

dotikajo močnih čustvenih izbruhov oz. konfliktov. Kategorijo sem razdelila v podkategorije: 

vzgojitelj kot model učenja, odziv vzgojitelja ob konfliktu, vzgojitelj kot mediator in moralni 

razvoj. 

1) VZGOJITELJ KOT MODEL UČENJA 

»Dobro je, da mi pred otrokom ne potenciramo svojega strahu, npr. v stiku s kakšno živaljo, 

saj ta strah lahko prenesemo tudi na otroka« (I4). 

 

»Kadar imava s sodelavko različen pogled na določeno stvar, se pogovoriva, ubesediva dobre 

in slabe strani vsakega mnenja, poiščeva kompromis, ki je sprejemljiv za obe, in to razloživa 

tudi otrokom. Slišijo najino komunikacijo (ki je strpna, razumevajoča, obojestranska). 

Ubesediva počutje, ne skrivava svojih čustev« (I2). 

 

»Omenjeno rešujeva s pogovorom, ampak ne pred otroki. Za kakšne dileme pa povprašava 

tudi otroke, kadar seveda sami presodiva, ali je to ustrezno« (I4). 

 

»Včasih deluje tudi predstava odraslih: zrcaljenje manj primernih oblik vedenja in otroško 

ocenjevanje le-teh. Otroci so zelo strogi razsodniki in točno vedo, kaj je in kaj ni primerno« 

(I1). 

 

INTERPRETACIJA PODKATEGORIJE: Ta podkategorija je tesno povezana z izražanjem 

čustev. M. Zupančič (2020) piše o tem, da se otrok začne učiti izražanja čustev že zelo zgodaj. 

Najpogosteje preko komunikacije z odraslimi, saj ti otrokove pozitivne čustvene izraze 

posnemajo, negativne pa ignorirajo. Otrok je namreč nagnjen k posnemanju obrazne mimike 

ljudi in se tako nauči izražanja ugodnih in zaviranja neugodnih čustev. Pravil izražanja čustev 

se otrok uči preko opazovanja odraslih oz. njihovega nadzorovanja čustvenih stanj. Za 

otrokovo učenje pa je pomembno tudi besedno pojasnilo odraslih ob vsakodnevnih situacijah, 
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kar še pospeši njegovo učenje. Intervjuvana oseba št. 4 opozori na pomembnost, da se odrasli 

kot model zaveda, da ga otroci opazujejo in da kolikor je možno v primerih, ki so povezani z 

močnimi čustvenimi stanji, primerno reagira. Intervjuvane osebe različno rešujejo svoje 

nesporazume med zaposlenimi, nekatere rešujejo pred otroki, nekatere pa tudi ne. Odvisno, 

kako precenijo. Zupančič (2020) piše o pomenu učenja izražanja čustev, ki se ga otrok nauči 

preko opazovanja odraslih. Pomembno se mi zdi, da to zavestno vnesemo tudi v vrtec in smo 

pozorni na dejavnike izražanja čustev, hkrati pa je pomembno, da presodimo, v katerih 

situacijah bomo to naredili.  

2) ODZIV VZGOJITELJA OB KONFLIKTU 

»Pri čustvenih izbruhih je pomembno ostati umirjen. Umiriti sebe in svoja čustva. Učiti 

otroke že od malega, kako z besedami izražati svoje čustvene izbruhe in jih naučiti ključne 

življenjske veščine. Kadarkoli se s telesom približam otroku na miren način, ga 

neobremenjujoče pogledam, mu rečem, jaz te imam rada, tudi objamem, se počuti varnejšega 

in se začne pomirjati po naravni poti. Po navadi ni krivo to, kar v nekem trenutku stori otrok, 

ampak kaj v nas to prebudi, na kaj nas spomni. Ujeti pravi trenutek in mu pomagati, da izrazi 

čustva. Če vidim pri otroku, da se čustva kopičijo in da bo nekoga udaril ali vrgel igračo, v 

danem trenutku stopim do otroka in mu rečem: Vidim, da si zelo jezen! Pojdi v gibalni kotiček 

in udarjaj po boksarski vreči … Ostati miren ob neprimernih trenutkih je ena težjih nalog nas 

odraslih, ampak ima pa vplivno vlogo, kako se bo otrok odzval v prihodnje« (I5). 

»Pogovor, dovoljenje za izbruh vseh čustev« (I1).  

»V vseh primerih otroku povem, da razumem in sprejemam njegovo čustveno stanje, da ima 

pravico počutiti se, kot se počuti, in da je sprejemanje čustev edino pravilno. Da pa moramo v 

času svojih izrednih čustvenih stanj reagirati tako, da ne ogrožamo sebe in drugih, da ne 

zganjamo prevelikega hrupa« (I2). 

»Dokler vsem deležnikom dominanca odgovarja, se ne mešam« (I2). 

 »Otroka bi povabila v sosednji prostor, ga povprašala, kako se počuti, je kaj posebnega 

doživel danes doma ali v vrtcu, zakaj ne želi sodelovati« (I2). 

»Lahko je situacija drugačna, da otrok po neverbalnem opozorilu vedenje stopnjuje, zraven 

verbalno dodaja neprimerne izraze, vrstniki ga poslušajo, jim je zabavno …, v tem primeru bi 

otroka povabila na individualni razgovor, sodelavca pa bi prosila, da nadaljuje dejavnosti v 

jutranjem krogu« (I4). 

 

INTERPRETACIJA PODKATEGORIJE: Ta kategorija je močno povezana z regulacijo 

čustev in vedenja. Strokovni delavec se mora zavedati, da otroci še niso zreli za regulacijo, da 

se je učijo in da je umirjena vloga odraslega ključna za otrokovo učenje samoregulacije. 

Tudi Jeram (2021), ki se naslanja na Daniela J. Siegla in Tino Payne Bryson, poudarja, da so 

otroški možgani še v razvoju in še niso povezani oz. integrirani in da »odrasli naj bi bil 

sposoben ob izbruhu otroka umiriti sebe, se zavedati, kaj se dogaja v njem samem, se torej 

povezati s svojo desno polovico možganov in se z otrokom sočutno povezati, mu prigovarjati, 
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ga telesno umiriti in šele potem preiti na levo polovico možganov, preko katere otroku 

pomaga izraziti njegova čutenja. S tem pa odrasli otroka uči stisko izražati na družbeno 

sprejemljiv način« (prav tam, str. 15). Strokovna delavka je opozorila na pomembnost 

mirnega in odločnega odziva v neprimernih trenutkih. Tukaj se dotaknemo polja prikritega 

kurikuluma in podkategorij vzgojitelj kot model učenja in izražanje čustev, ki sem jih opisala 

zgoraj. Pomembno se mi zdi, da vzgojiteljica razume vsa otrokova čustva in otroke spodbuja 

k ustreznejšemu vedenju. Intervjuvane osebe prav tako omogočajo čas in prostor, da otroci 

sami med seboj rešujejo konflikte in se vključijo takrat, ko menijo, da je primeren trenutek. 

Ob določenih konfliktih vzgojiteljice gredo z otrokom, ki je v konfliktni situaciji, v sosednji 

prostor. To bi intervjuvana oseba št. 4 naredila takrat, kadar moteče vedenje vpliva na 

dinamiko dela v skupini. Takrat pride do individualnega pogovora v sosednjem prostoru, v 

katerem otroka spodbujajo k moralnemu razvoju (več o njem v nadaljevanju). 

 

PRIMERI DOBRIH PRAKS, ki pripomorejo k umirjanju po močnem čustvenem izbruhu:  

 Z umirjenim pristopom, božanjem po hrbtu, dihanjem v tišini se otrok počasi 

umiri, ampak potrebuje čas in potem sledi pogovor, razmislek pa tudi opravičilo« 

(I5).  

 Večina intervjuvanih oseb omenja objem: Za vse je najboljši objem, če otrok 

dovoli – načeloma kar vsi (I1). 

 Za jezo še kozarec vode – pretakanje, preusmerjanje, kanaliziranje v krik, vdih, 

uporaba boksarske vreče (I1). 

 S telesom se približam otroku na miren način, ga neobremenjujoče pogledam, mu 

rečem, jaz te imam rada, tudi objamem (I5). 

 Otrok si ogleda plakate s sličicami s primernim vedenjem – zelena podlaga (gremo 

dalje s tem vedenjem, kot barva na semaforju), neprimerno vedenje/stop vedenje – 

rdeča podlaga in nato nariše še risbo povezano s povednim. 

 ko si jezen, počepni v želvo in štej ali do 10 ali od 10 do nič. 

 

3) VZGOJITELJ KOT MEDIATOR 

»Želim, da oba povesta svojo zgodbo. Želim, da se postavita v kožo drugega in prideta 

sama od vzroka do zaključka. Pomirimo strasti. Si dasta vsaj roki. … da ob konfliktu dveh 

oba usmeriš v razmišljanje o svojem dejanju (6-letniki že zmorejo)« (I1).  

 

»Načeloma skušam pristopiti kot mediator – otroka pozovem, da ubesedita, kako je prišlo 

do konflikta, kako se je posameznik počutil ob tem, kako bi lahko še odreagiral …« (I2).  

 

»Prav tako je dobro reševanje konfliktov s pomočjo mediatorja, ko oba sprta povesta, 

kako sta se ob konfliktu počutila, seveda prvo, kaj je bilo narobe, in potem podata rešitve, 

s katerimi se morata oba strinjati. Pri tem se spodbuja, da se te komunikacije sami 

naučijo oz. tudi s pomočjo lutke. Dobri primeri so v knjigi Janija Prgića – Mediacija za 

otroke: konstruktivno reševanje konfliktov« (I4). 
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INTERPRETACIJA PODKATEGORIJE: »Mediacija je postopek, v katerem se udeleženci v 

sporu ob pomoči tretje nevtralne strani oz. mediatorja pogovorijo, raziskujejo svoje želje, 

potrebe in interese, si izmenjajo stališča in poskušajo najti rešitev, s katero bi bili vsi 

zadovoljni« (Prgić, 2014, str. 72). V intervjujih sem zasledila značilnosti mediacije, kjer so 

vzgojiteljice največkrat v vlogi mediatorja. Prisluhnejo otrokom tako na eni kot tudi na drugi 

strani in otroke usmerjajo k skupni rešitvi za vse udeležence spora. 

4) MORALNI RAZVOJ 

»Pri kaznovanju je potrebno razmisliti, ali je omenjeno smiselno izvajati, v smislu ali se z 

omenjenim pri otroku spremeni vedenje na bolj odgovorno ali pa pride bolj do izraza 

otrokova jeza na nas, ki smo mu odredili kazen, in ne razmišlja, kaj je naredil neodgovorno in 

kako bi lahko to popravil. Pri discipliniranju se pa poslužujemo, da se odločno in prijazno 

hkrati skušamo otroku približati, pogovoriti, kaj s svojim neodgovornim vedenjem povzroči, 

kakšne so posledice njegovih dejanj in da sam razmisli in išče rešitve, kako bi lahko omenjeno 

izboljšal« (I4). 

»Razgovor o njegovem vedenju (kaj je bilo neprimerno, zakaj je to naredil ter pove, kaj misli, 

kako smo se o tem počutili, kaj bi lahko naredil naslednjič v podobni situaciji« (I4). 

»Pogovor usmerjam na to, kaj želita in pričakujete, in ne na to, česa ne želita in ne 

pričakujeta« (I3). 

INTERPRETACIJA PODKATEGORIJE: V psihologiji je moralni razvoj opredeljen kot 

»proces, v katerem posameznik postopno usvaja ali ponotranja družbeno sprejete standarde 

pravilnega vedenja, v skladu z njimi ocenjuje pravilnost in nepravilnost ravnanja ljudi v 

(načeloma) socialnih situacijah in skuša skladno s temi ocenami uravnavati svoje vedenje« 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2020, str. 443). Intervjuvana oseba se dotakne polja 

kaznovanja in discipliniranja, pri čemer poudari smiselnost moralnega razvoja. Pomembna 

moralna motiva v življenju posameznika sta sposobnost empatije in doživljanje krivde, ki se 

razvijata že v prvih dveh letih življenja (prav tam). »Empatija je sposobnost razumevanja 

čustev drugih in odzivanje nanje s komplementarnimi čustvi« (Zupančič, 2020, str. 307). 

Intervjuvane osebe razvijajo empatijo preko pogovora. 

ZAKLJUČEK IN SMERNICE ZA NADALJNJE RAZISKOVANJE 

V zadnjih letih se k skrbi za duševno zdravje vključuje vse več vzgojno-izobraževalnih 

zavodov. Prva institucija, v katero vstopa večina otrok, je vrtec. In prav je, da se že tukaj 

začnejo razvijati kompetence, ki pomembno vplivajo na psihosocialno blagostanje. Raziskava 

od Kuhar (2020) kaže o pomembnih izkušnjah otroštva, ki vplivajo na duševno zdravje 

posameznika, raziskava od Mešl idr. (2021) pa opomni na pomembno vlogo vrtca pri skrbi za 

psihosocialno blagostanje otrok in kasneje tudi odraslih oseb. Podobno najdemo tudi v 

induktivnem vzgojnem pristopu (Kroflič, Štirn Janota in Jug, 2010, Štirn Janota, 2015).  

Osrednji namen empiričnega dela je bil raziskati, kakšen pomen vzgojiteljice pripisujejo 

učenju konstruktivnega reševanja konfliktov. Podrobneje sem analizirala primere dobrih 

praks, ki se dotikajo socialno-emocionalnega razvoja, ker v njem posameznik pridobi ključne 
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kompetence za konstruktivno reševanje problemov. Na razvoj slednjega pa v veliki meri 

vpliva prikriti kurikulum in spodbudno učno okolje. S pomočjo raziskave sem spoznala, kako 

zelo pomembna je vloga vzgojiteljice na vseh teh področjih in tudi za razvoj kompetenc, ki so 

ključne za konstruktivno reševanje konfliktov. Od strokovne delavke je odvisno, na kakšne 

načine načrtuje in spremlja razvoj otroka na socialno-emocionalnem področju ter katerih 

krepitvenih dejavnosti se poslužuje za razvoj slednjega. Hkrati sem spoznala njeno osrednjo 

vlogo pri oblikovanju spodbudnega učnega okolja. Da lahko govorimo o spodbudnem učnem 

okolju, se mora otrok v njem počutiti varnega. Ta občutek je v veliki meri odvisen od 

pozitivne discipline. V okolju, v katerem se posameznik dobro počuti in je fizični prostor 

dovolj opremljen, lahko potekajo tudi dejavnosti v domišljijskem prostoru, v katerem se 

posameznik razvija in pridobiva pomembne kompetence za življenje. Med njimi tudi 

kompetence za konstruktivno reševanje konfliktov, ki vplivajo na psihosocialno blagostanje. 

Vzgojiteljičina vloga je ključna tudi v polju prikritega kurikuluma. Kroflič (2005) je napisal 

članek z naslovom Vzgojiteljica – izhodišče prikritega kurikuluma. Intervjuvane vzgojiteljice 

se zavedajo tega pomena in so nanj pozorne. Skrbijo za aktivno vlogo otrok in so hkrati 

pozorne na odnose v tandemu, med otroki in na odnos med vzgojitelji in otroki. Pomemben 

del tega področja so tudi mehki prehodi med aktivnostmi oz. dejavnostmi in umirjenost 

vzgojiteljice. Slednje je ključno za učenje konstruktivnega reševanja konfliktov. Zlasti je 

pomembno, da se strokovna oseba mirno odzove ob konfliktu, se mirno približa otroku in da 

skuša ubesediti (ona ali otrok) njegovo trenutno čustveno stanje. S tem se otrok uči 

prepoznavanja in delno tudi uravnavanja svojih čustev. Večkrat se vzgojiteljica v konfliktnih 

situacijah pojavi v vlogi mediatorja in prisluhne obema stranema. Skupaj poskušajo najti 

rešitve za vse strani. Hkrati pa ob konfliktnih situacijah pri otrocih razvijajo moralni razvoj, ki 

ima pomemben vpliv pri konstruktivnem reševanju konfliktov. 

 

S pomočjo raziskave sem spoznala ključno vlogo vzgojiteljice pri učenju konstruktivnega 

reševanja konfliktov. Panju (2010) piše o tem, da ima v šoli zaradi svojega stalnega stika z 

otroki zelo pomembno vlogo učitelj. Menim, da lahko to prenesemo tudi na vlogo 

vzgojiteljice v vrtcu. Avtor (prav tam) pravi, da lahko učitelj pripomore k razvoju socialnih in 

emocionalnih kompetenc predvsem z ustvarjanjem pozitivnega in varnega učnega okolja, z 

razvijanjem ljubečih odnosov med učenci in z učenci, z razvijanjem jezika čustev, s 

spodbujanjem aktivnega vključevanja učencev v učni proces, s sprejemanjem in priznavanjem 

občutkov učencev in njihovih potreb in s podajanjem pravočasnih in uporabnih informacij. 

Tudi Košir (2018) piše o učitelju kot pomembnem drugem, ki ima pomembno vlogo pri 

emocionalni opori. Piše o treh ključnih pogojih dobrega profesionalnega odnosa, katerih 

utemeljitelj je C. Rogers, ki jih lahko prenesemo na odnos med učenci in učitelji (menim, da 

lahko tudi na odnos med vzgojiteljicami in otroki v vrtcu). V odnosu do otrok naj bi strokovni 

delavec izražal naslednje tri kvalitete: 

1. Brezpogojno sprejemanje: »Brezpogojno sprejemanje nikakor ne pomeni 

sprejemanja in dopuščanja vsega; gre za učiteljevo zmožnost, da učenca sprejema 

in spoštuje, tudi ko ne odobrava ali ne razume njegovega vedenja ali tega morda 

celo kaznuje. Brezpogojno sprejemanje ne pomeni pretirane permisivnosti brez 

postavljanja meja; gre za temeljno držo spoštovanja in skrbi v odnosu do učenca 

(tudi kadar se ta vede neustrezno). Drža brezpogojnega sprejemanja – imenovali bi 
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jo lahko tudi pozicija »Jaz sem v redu, ti si v redu« − predstavlja tudi izhodišče 

asertivnega vedenja, torej zmožnosti izražanja svojih zahtev in pričakovanj do 

drugih na spoštljiv način (prav tam, str. 5). 

2. Empatija: »Nanaša se na učiteljevo pripravljenost poskusiti razumeti perspektivo 

učenca, sposobnost vstopanja v referenčni okvir učenca in razumevanja 

učenčevega sveta (npr. poskusiti razumeti, zakaj učna prizadevanja nekaterih 

učencev niso skladna z njihovimi sposobnostmi, zakaj se nekateri učenci vedejo 

nasilno ali zakaj se nekateri učenci v primeru medvrstniškega nasilja ne zmorejo 

postaviti zase« (prav tam, str. 5). 

3. Pristnost: »Učitelj si lahko še tako prizadeva za vzpostavljanje podpornih odnosov, 

upošteva vsa strokovna priporočila, vključuje različne tehnike, pa pri tem ne bo 

uspešen, če mu za učence ne bo pristno mar. To ne pomeni, da v odnosu do 

učencev vedno doživlja le pozitivna čustva – nasprotno, pomembno je tudi, da 

ozavesti morebitno razdraženost, jezo in druga negativna občutja do učenca. 

Pomembno je, da ima učitelj možnost v procesu refleksije prepoznavati svoja 

negativna občutja in problematična prepričanja, ki vplivajo na njegovo 

vzpostavljanje podpornih odnosov z učenci, in da se razbremeni imperativa »vsem 

učencem moram biti enako naklonjen« ter ga preoblikuje v »do vseh učencev 

moram biti pravičen in dobronameren«. Slednje pa je mogoče le, če učitelji dobijo 

dovoljenje, da v varnem okolju (npr. supervizija, intravizija, pogovor s kolegi) 

izrazijo in si priznajo tudi negativna čustva do določenih učencev. Šele ko so ta 

ozaveščena, jih lahko učitelj v svojem vedenju nadzira in tako z vsemi učenci 

vstopa v pozitivne, podporne odnose ter vsem omogoča optimalen razvoj njihovih 

zmožnosti« (prav tam, str. 5). 

Z izpostavljenim se navezuje tudi naslednja misel intervjuvane osebe: »Zaključila bi, da se 

zavedam, kako pomembno je že predšolsko obdobje za učenje izražanja čustev, za učenje oz. 

iskanje vzorcev, kako v dani situaciji/konfliktih pristopiti, da je prisotna samokontrola in 

konstruktivna komunikacija. Zavedam pa se, da se o velikih stvareh lahko pogovarjamo, 

veliko je napisanega, v povezavi, kako poiskati najboljše poti in možnosti za konstruktivno 

reševanje konfliktov, da se strokovni delavci neprestano izobražujemo, si izmenjujemo prakse 

in da stremimo, da bi naredili v dobrobit otrok. Moram pa pri tem dodati, da se v današnjem 

tempu, dinamiki številčnosti oblikovanih oddelkov v vrtcu (plus tega, da so v oddelku prisotni 

vsaj trije otroci, ki izražajo posebnosti v vedenju na socialno-čustvenem področju in tudi 

otroci, ki imajo kakšne »posebne« potrebe na drugih področjih) enostavno ne zmore 

odreagirati, tako kot je napisano, povedano in da naredimo kdaj tudi kaj, kar ni bilo ok. 

Pomembno je, da naredimo samoevalvacijo in razmislimo, kako bi lahko naslednjič naredil 

bolje, prav tako pa da zmoremo in se znamo tudi sami opravičiti otrokom/otroku in s tem 

pokazati, da smo tudi mi samo ljudje, ki delamo napake, ki jih pa skušamo konstruktivno 

popraviti. Pri tem pa je še pomembno, da kot kolektiv sodelujemo, se podpiramo in si znamo 

pomagati (če predvidiš, da mogoče sodelavec potrebuje pomoč, ne vskočiš kot kakšen super 

junak, ampak ga prej povprašaš, ali res potrebuje pomoč in kako bi mu lahko pomagal …).« 

Vzgojiteljica opomni, s kakšnimi ovirami se srečuje pri svojem delu. Hkrati pa izpostavi 

pomemben del prikritega kurikuluma – vzgojiteljica kot model učenja, ki prizna svoje 
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napačno ravnanje, ga obžaluje, se zanj opraviči in ga skuša tudi popraviti. Menim, da je zelo 

pomembno, da otrok vidi in tudi občuti, da se znamo odrasli, ki tudi delamo napake, zanje 

opravičiti in jih skušamo popraviti. Pomembno se mi zdi izpostaviti, da se vzgojiteljica mora 

zavedati razvojnih značilnosti obdobja otroštva in da so otroci še v fazi razvoja in da se 

morajo še mnogo stvari naučiti, pri tem pa je pomembno, da imajo ob sebi osebo, ob kateri se 

počutijo varne in sprejete in predvsem, da se ta oseba mirno odzove ob njihovem 

neprimernem vedenju ter da otroka usmerja k ubeseditvi čustvenega stanja in k ustreznejšemu 

ravnanju.  

Menim, da je pričujoča raziskava na preventivnem področju socialne pedagogike pridobila 

poglobljen vpogled v pomembnost vloge vzgojiteljice za otrokov razvoj socialno-

emocionalnih kompetenc. Slednje so ključne za konstruktivno reševanje konfliktov, ki so 

edina stalnica v našem življenju. Konstruktivno reševanje konfliktov pa vpliva na 

psihosocialno blagostanje otrok in kasneje odraslih. Prav tako menim, da raziskava prikaže 

pomembna področja, v katerih se krepijo socialno-emocionalne kompetence. Tukaj vidim 

priložnost svetovalne službe (kjer so zaposleni tudi socialni pedagogi), da okrepi oz. spodbuja 

delo vzgojiteljic na pomenu teh področij. Dodajam, da je Jeram (2021) izdala priročnik za 

čustveno opismenjevanje vzgojiteljev kot temelj čustvenega opismenjevanja otrok z naslovom 

Iz malega raste VELIKO. Priročnik je namenjen vzgojiteljem in tistim, ki delajo z njimi.  

Zaključujem s tem, da ima kompetenca konstruktivnega reševanja konfliktov, ki jo 

pridobivamo preko socialno-emocionalnega učenja, pomembno vlogo pri skrbi za 

psihosocialno blagostanje, njen razvoj v vrtcu pa je v veliki meri odvisen od vzgojiteljice.  

OMEJITVE RAZISKAVE 

Menim, da bi magistrsko delo pridobilo dodatno vrednost, če bi izvedla intervjuje z več 

osebami. S tem bi se vzorec raziskave povečal, kar bi pripomoglo k še poglobljenemu 

raziskovanju. Med zbiranjem podatkov sem si prizadevala za pridobitev čim več oseb, a je 

bilo veliko neodziva, zato je tudi manjše število sodelujočih oseb. Prav tako sem bila omejena 

na dobre prakse, kar je bil še dodatni kriterij, ki je vplival na število sodelujočih. Menim, da 

če bi intervjuje izvedla osebno ali preko Zooma, da bi pridobila več pomembnih informacij za 

namen raziskave. 

 

SMERNICE ZA NADALJNJE RAZISKOVANJE 

Menim, da je moja raziskava kljub nekaterim omejitvam dopolnila nekatere ugotovitve o 

skrbi za psihosocialno blagostanje otrok v vrtcu. Predvsem sem dobila vpogled v pomen 

socialno-emocionalnega učenja, prikritega kurikuluma, vlogo vzgojiteljice in pri odzivanju na 

konfliktne situacije.  

 

Za nadaljnje raziskovanje vidim priložnosti v smeri dodatnega raziskovanja na področju 

učenja samoregulacije, ki je ključna za konstruktivno reševanje konfliktov, kar vpliva na 

psihosocialno blagostanje posameznika skozi vse življenje. Prav tako vidim možnost 

raziskovanja oz. izobraževanja vzgojiteljev o pomenu in načinu odzivanja na konfliktne 

situacije oz. neprimerna vedenja otrok. Ena izmed raziskav bi se lahko navezovala na učenje 

konstruktivnega reševanja konfliktov otrok z močno voljo (težavnimi otroki). 
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Navsezadnje pa bi bilo dobro raziskovanje usmeriti v oblikovanje programa na nacionalni 

ravni, ki bi poudarjal čustveno opismenjevanje vzgojiteljev kot temelj za čustveno 

opismenjevanje otrok (priročnik K. Jeram). 

  



46 
 

SEZNAM LITERATURE 

Akin, T., Cowan, D., Palomares, S. in Schiling, D. (2000). Pomoč otrokom pri spoprijemanju 

z žalostjo, strahom in jezo: priročnik za učitelje in svetovalce. Educy. 

Australian Institute of Health and Welfare (2020). Australia’s health 2020. 

DOI:10.25816/5f05371c539f3  

Australian Institute of Health and Welfare (2012). Australia’s health 2012. Pridobljeno s 

https://www.aihw.gov.au/getmedia/5fd0fcfe-bac9-4a4c-8128-

1152d0ae9d8d/14178.pdf.aspx?inline=true 

Barši, J. (2004). O odpiranju prostora in odpiranje samega pogleda na prostor. Pogovor s 

Ksenijo Bregar Golobič. V E. Bahovec Dolar in K. Bregar Golobič (ur.). Šola in vrtec 

skozi ogledalo (str. 108–122). Državna založba Slovenije.  

Batistič Zorec, M. (2002a). Psihološki vidiki otrokove igre. Interno (nelektorirano) gradivo.  

Batistič Zorec, M. (2002b). Učenje v vrtcu. http://www.solazaravnatelje.si/wp-

content/uploads/2013/01/clanek_Batistic-Zorec-M._UCENJE-V-VRTCU.pdf 

Batistič Zorec, M. (2003). Razvojna psihologija in vzgoja v vrtcih. Inštitut za psihologijo 

osebnosti. 

Berčnik, S. in Devjak, T. (2012). Planning and Implementing the Daily Routine in Slovene 

Kindergartens and Reggio Emilia Concept. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED538001.pdf 

Blair, C., in Diamond, A. (2008). Biological Processes in Prevention and Intervention: The 

Promotion of Self -Regulation as a Means of Preventing School Failure. Development and 

Psychopathology, 20(3), 899–911. 

Brajša Žganec, A. (2003). Dijete i obitelj: emocionalni i socijalni razvoj. Naklada Slap. 

Brajša-Žganec, A., in Slunjski, E. (2007). Socioemocionalni razvoj u pedškolskoj dobi: 

Povezanost razumijevanja emocija i prosocijalnoga ponašanja. 

https://hrcak.srce.hr/file/29790 

Bregar Golobič, K. (2004). Prikriti kurikulum ali drugo kurikula. V: E. Dolar Bahovec in K. 

Bregar Golobič, Šola in vrtec skozi ogledalo. Priročnik za vrtce, šole in starše. DZS.  

Borowski, T. (2019). CASEL’s Framework for Systemic Social and Emotional Learning. 

https://measuringsel.casel.org/wp-content/uploads/2019/08/AWG-Framework-Series-

B.2.pdf 

CASEL. (2022). https://casel.org/fundamentals-of-sel/ 

Cvetek, M. (2014). Živeti s čustvi. Teološka fakulteta. 

Čačinovič Vogrinčič, G. (2018). Soustvarjanje varnega in spodbudnega učnega okolja: 

varovalni dejavniki in spoštovanje otroštva. V Rutar Ilc (ur.). Učiteljev glas (2). Zavod RS 

https://www.aihw.gov.au/getmedia/5fd0fcfe-bac9-4a4c-8128-1152d0ae9d8d/14178.pdf.aspx?inline=true
https://www.aihw.gov.au/getmedia/5fd0fcfe-bac9-4a4c-8128-1152d0ae9d8d/14178.pdf.aspx?inline=true
http://www.solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2013/01/clanek_Batistic-Zorec-M._UCENJE-V-VRTCU.pdf
http://www.solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2013/01/clanek_Batistic-Zorec-M._UCENJE-V-VRTCU.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED538001.pdf
https://casel.org/fundamentals-of-sel/


47 
 

za šolstvo. https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/2020-04-17-uciteljevglas_priloga-

revije-viz-2_2018.pdf 

Darling-Churchill, K. E. in Lippman, L. (2016). Early childhood social and emotional 

development: Advancing the field of measurement. Journal of Applied Developmental 

Psychology, 45, 1–7. https://doi.org/10.1016/j.appdev.2016.02.002 

Eisenberg, N. (2012). Temperamental Effortful Control (Self-Regulation). https://www.child-

encyclopedia.com/pdf/expert/temperament/according-experts/temperamental-effortful-

control-self-regulation 

Elias, M. J., Zins, J. E., Weissberg, R. P., Frey, K. S., Greenberg, M. T., Haynes, N. M., 

Kessler, R., Schwab-Stone, M. E. in Shriver, T. P. (1997). Promoting Social and 

Emotional Learning: Guidelines for Educators. Alexandria, Va., USA: Association for 

Supervision and Curriculum Development. https://earlylearningfocus.org/wp-

content/uploads/2019/12/promoting-social-and-emotional-learning-1.pdf 

Hohmann, M. in Weirkart, D. (2005). Vzgoja in učenje predšolskih otrok. DZS. 

Holder, M.D. (2012). Happiness in Children. Measurement, correlates and enhancement of 

positive subjective well-being. Quality of Life Research, 8(3). DOI:10.1007/s11482-013-

9253-7 

Iršič, M. (2021). Sposobnost za konflikt. RAKMO. 

Jeram, K. (2021). Iz majhnega raste Veliko. Educa. 

Jeriček Klanšček, H., Roškar, S., Vinko, M. in Hočevar Grom, A. (ur.). (2018). Duševno 

zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji. 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-

datoteke/dusevno_zdravje_otrok_in_mladostnikov_v_sloveniji_19_10_18.pdf 

Jug Došler, A. (2013). Raziskovanje in usmerjanje prikritega kurikula – študija 

primera. Sodobna pedagogika, 64 = 130(4), 50–68, 32–51. 

Kaj je pozitivna disciplina?. (b. d.). http://www.center-mi.si/pozitivna-disciplina/kaj-je-

pozitivna-disciplina.html 

Kemple, K. M. (2004). Let's be friends: peer competence and social inclusion in early 

childhood programs. New York; London: Teachers College Press. 

Kompare, A., Stražišar, M., Dogša, I., Vec, T. in Curk, J. (2012). Psihologija: spoznanja in 

dileme: učbenik za psihologijo v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja. DZS. 

Košir, K. (2018). Učitelj kot pomemben drugi in kot (so)organizator vrstniškega konteksta: 

kako brezpogojno sprejemati in ne izgoreti. V Z. Rutar Ilc (ur.). Vzgoja in izobraževanje 

(3-4). Zavod RS za šolstvo. https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/2020-04-17-

revija-viz_3-4_2018.pdf 

https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/2020-04-17-uciteljevglas_priloga-revije-viz-2_2018.pdf
https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/2020-04-17-uciteljevglas_priloga-revije-viz-2_2018.pdf
https://doi.org/10.1016/j.appdev.2016.02.002
https://earlylearningfocus.org/wp-content/uploads/2019/12/promoting-social-and-emotional-learning-1.pdf
https://earlylearningfocus.org/wp-content/uploads/2019/12/promoting-social-and-emotional-learning-1.pdf
http://dx.doi.org/10.1007/s11482-013-9253-7
http://dx.doi.org/10.1007/s11482-013-9253-7
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/dusevno_zdravje_otrok_in_mladostnikov_v_sloveniji_19_10_18.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/dusevno_zdravje_otrok_in_mladostnikov_v_sloveniji_19_10_18.pdf


48 
 

Košir, K. (2013). Socialni odnosi v šoli. Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in 

založništvo. 

Košir, K. (2002). Teorije samouravnavanja vedenja v razredu. Sodobna pedagogika, 53(3), 

192–206. 

Kroflič, R. (2016). Mnogoterost učnih okolij v sodobnem vrtcu. Strokovno srečanje 

ravnateljic in ravnateljev vrtcev: Otrok v učnem okolju 21. stoletja. Portorož. 

http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2016/10/Kroflic-2016-MNOGOTEROST-

UCNIH-OKOLIJ-V-SODOBNEM-VRTCU1.pdf 

Kroflič, R. (2011). Kazen v šoli?: Izbrani pristopi k sankcioniranju prestopkov. Center RS za 

poklicno izobraževanje 

Kroflič, R. (2003). Etika in etos inkluzivne šole [Posebna izdaja]. Sodobna pedagogika, 54, 

24–35. 

Kroflič, R. (2005). Vzgojiteljica-izhodišče prikritega kurikuluma v vrtcu. V: Prikriti 

kurikulum v kurikulu – rutina ali izziv, str. 11-16. Supra, d.o.o. 

Kroflič, R. (2001). Temeljne predpostavke, načela in cilji kurikula za vrtce. V: Marjanovič 

Umek, L. (ur.) et. al. (2001). Otrok v vrtcu. Priročnik h kurikulu za vrtce, (str. 8–24). 

Založba Obzorja. 

Kuhar, M. (2020). Težak nahrbtnik iz otroštva: študija obremenjujočih izkušenj v otroštvu in 

smernice za naslavljanje te problematike. 

https://static1.squarespace.com/static/5eb452503e12566a4d535e29/t/602bc9cc72b86832438e

9bee/1613482468699/Te%C5%BEak+nahrbtnik+iz+otro%C5%A1tva+%28poglavje+v+zbor

niku+Blaginja+v+skupnosti%29.pdf  

Kurikulum za vrtce. (2011). Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 

Lamovec, T. (1991). Spretnosti v medsebojnih odnosih. Produktivnost – Managment 

consulting, Center za psihodiagnostična sredstva 

Layard, R. in Hagell, A. (2015). Healthy young minds transforming the mental health of 

children. Report of the WISH Mental Health and Wellbeing in Children Forum 2015. 

https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/institute-of-global-health-

innovation/public/Children-mental-health.pdf 

Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (2020). Socialni in moralni razvoj v zgodnjem 

otroštvu. V L. Marjanovič Umek in M. Zupanič. (ur.), Razvojna psihologija zv. 2 (435–

458). Znanstvena založba Filozofske fakultete 

Metelko Lisec, T. (2005). Šolska mediacija: izobraževanje strokovnih sodelavcev za uporabo 

mediacije v vzgojnem in izobraževalnem procesu. Inštitut za mediacijo Concordia. 

Mesec, B. (1998). Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Visoka šola za socialno 

delo. 

http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2016/10/Kroflic-2016-MNOGOTEROST-UCNIH-OKOLIJ-V-SODOBNEM-VRTCU1.pdf
http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2016/10/Kroflic-2016-MNOGOTEROST-UCNIH-OKOLIJ-V-SODOBNEM-VRTCU1.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5eb452503e12566a4d535e29/t/602bc9cc72b86832438e9bee/1613482468699/Te%C5%BEak+nahrbtnik+iz+otro%C5%A1tva+%28poglavje+v+zborniku+Blaginja+v+skupnosti%29.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5eb452503e12566a4d535e29/t/602bc9cc72b86832438e9bee/1613482468699/Te%C5%BEak+nahrbtnik+iz+otro%C5%A1tva+%28poglavje+v+zborniku+Blaginja+v+skupnosti%29.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5eb452503e12566a4d535e29/t/602bc9cc72b86832438e9bee/1613482468699/Te%C5%BEak+nahrbtnik+iz+otro%C5%A1tva+%28poglavje+v+zborniku+Blaginja+v+skupnosti%29.pdf
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/institute-of-global-health-innovation/public/Children-mental-health.pdf
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/institute-of-global-health-innovation/public/Children-mental-health.pdf


49 
 

Mešl, N., Drglin, Z., Kuhar, M. (2021). Posledice travmatičnih izkušenj otrok: prepoznavanje 

in odzivanje v slovenskih vrtcih in šolah. Teorija in Praksa. 58(4), 947–970. DOI: 

10.51936/tip.58.3.947-970 

Mikuš Kos, A. (2017a). Duševno zdravje otrok današnjega časa. Didakta. 

Mikuš Kos, A. (2017b). Duševno zdravje v vrtcu in šoli. Šolsko svetovalno delo, letnik 21, 

številka 2/3, str. 4-12. https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-

9NNXJ7OO/4a09e80f-c7c1-4f26-bc32-a1ca33e77682/PDF 

Možina, S., Rozman, R., Tavčar, M., Pučko, D., Ivanko, Š., Lipičnik, B., Grižar, J., Glas, M., 

Kralj, J., Tekavčič, M., Dimovski, V. in Kovač, B. (2002). Management: nova znanja za 

uspeh. Didakta. 

NIJZ. (4. 3. 2015). Kaj je duševno zdravje?. https://www.nijz.si/sl/kaj-je-dusevno-zdravje 

Panju, M. (2010). Strategije za spodbujanje čustvene inteligentnosti v razredu. Modrijan. 

Pečjak, S. in Košir, K. (2002). Emocionalna inteligentnost kot socialno integrativni dejavnik 

in dejavnik učne uspešnosti učenca. V S. Pečjak in K. Košir (ur.), Poglavja iz Pedagoške 

psihologije: Izbrane teme (str. 120–139). Univerza v Ljubljani: Filozofska fakulteta, 

Oddelek za psihologijo. 

Prgić, J. (2014). Teorija šolske in vrstniške mediacije. Svetovalno-izobraževalni center MI 

Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028 (ReNPDZ18–28). (2018). 

Uradni list RS, št. 24/18. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO120 

Rogič Ožek, S. (2018). Čustveno opismenjevanje v vzgojno-izobraževalnih procesih. V Rutar 

Ilc (ur.). Učiteljev glas (2). Zavod RS za šolstvo. https://www.zrss.si/zrss/wp-

content/uploads/2020-04-17-uciteljevglas_priloga-revije-viz-2_2018.pdf 

Rutar Ilc, Z., Rogič Ožek, S., Gramc, J. (2017). Socialno in čustveno opismenjevanje za dobro 

vključenost. 4. zvezek. V: Z. Kos in A. Nagode (ur.), Priročnik za učitelje in druge 

strokovne delavce Vključujoča šola. Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Slunjski, E. (2012). Kvalitativne raziskave in uvajanje projektnega pristopa v vrtcu. Pregledni 

znanstveni prispevek. Sodobna Pedagogika (2), 130–144. 

Smrtnik, Vitulić, H. (2011). Spoznavanje otrok v razredu: izbrane teme iz razvojne 

psihologije za izvajanje prakse. Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta 

Korak za korakom (b. d.). Spodbudno učno okolje v vrtcu in osnovni šoli. 

http://korakzakorakom.si/spodbudno-ucno-okolje-v-vrtcu-in-osnovni-soli 

Statham, J. in Chase, E. (2010). Childhood wellbeing: A brief overview.  

https://www.researchgate.net/publication/242676811_Childhood_Wellbeing_A_Brief_Overvi

ew 

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-9NNXJ7OO/4a09e80f-c7c1-4f26-bc32-a1ca33e77682/PDF
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-9NNXJ7OO/4a09e80f-c7c1-4f26-bc32-a1ca33e77682/PDF
https://www.nijz.si/sl/kaj-je-dusevno-zdravje
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO120
https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/2020-04-17-uciteljevglas_priloga-revije-viz-2_2018.pdf
https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/2020-04-17-uciteljevglas_priloga-revije-viz-2_2018.pdf


50 
 

Statistični urad Slovenije. (2022). https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/9/83 

Stokes Szanton, E. (ur.). (2001). Oblikovanje oddelkov, osredotočenih na otroke od prvega do 

tretjega leta starosti. Pedagoški inštitut. 

Šinigoj, Batistič, I. (2007). Reševanje problemov. V. N. Anić in P. Janjušević (ur). Izbrane 

teme iz vedenjsko-kognitivne terapije. Zbornik II. (str. 143–162). Društvo za vedenjsko in 

kognitivno terapijo Slovenije http://www.drustvo-

vkt.org/images/fck/file/zbornik/Zbornik_II.pdf 

Štirn Janota, P. (2015). Induktivni pristop na poti od prosocialnega k etičnemu ravnanju: 

študija primera. Sodobna pedagogika, 66 (1), 64‒88. 

Štirn Janota, P. in Jug, A. (2010). Predšolska vzgoja v »dialogu« z umetnostjo. V R. Kroflič, 

D. Štirn Koren, P. Štirn Janota, P. in A. Jug (ur.), Kulturno žlahtenje najmlajših. Vrtec 

Vodmat. https://www.vrtecvodmat.si/fupld/398/kulturnozlahtenjenajmlajsih_zaiten.pdf 

Toličič, I. in Smiljanić, V. (1979). Otroška psihologija. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Turnšek, N. (2004). Problemsko in raziskovalno naravnano učenje v vrtcu. Študijsko gradivo. 

Pedagoška fakulteta. 

Ule, H. (2013). Samostojnost predšolskega otroka. V M. Željaznov Seničar (ur.), 

Samostojnost predšolskega otroka (str. 118–125). MiB. 

https://books.mib.si/sl/publikacije/knjige-za-vrtce/samostojnost-predsolskega-otroka/ 

Vec, T. (2011). Moteče vedenje. Socialna pedagogika, 15 (2), 125-152. 

Vrtec Rogaška Slatina. (2018). Portfolio v vrtcu. http://www.vrtec-

rogaska.si/dejavnosti/stalne-in-prednostne-naloge/portfolio-v-vrtcu/ 

Zalar, K. (2005). Interakcije, komunikacija in socialno učenje v vrtcu. V B. Vrbovšek (ur.), 

Prikriti kurikulum v kurikulu –rutina ali izziv v vrtcu (str. 164). Supra. 

Zupančič, M. (2020). Socialni razvoj dojenčka in malčka. V: Marjanovič Umek L. in 

Zupančič M. (ur.). Razvojna psihologija zv.1 (str. 287–312). Znanstvena založba Filozofske 

fakultete 

Woolfolk, A. (2002). Pedagoška psihologija. Educy. 

World Health Organization. ( 2005) . Child and adolescent mental health policies and 

plans. World HealthOrganization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/43068  

https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/9/83
http://www.drustvo-vkt.org/images/fck/file/zbornik/Zbornik_II.pdf
http://www.drustvo-vkt.org/images/fck/file/zbornik/Zbornik_II.pdf
https://books.mib.si/sl/publikacije/knjige-za-vrtce/samostojnost-predsolskega-otroka/
https://www.dlib.si/results/?&query=%27rele%253dSocialna%2bpedagogika%2b(Ljubljana)%27


51 
 

PRILOGE 

PRILOGA 1: VABILO K SODELOVANJU 

(ZADEVA): Povabilo k sodelovanju.  

 

Spoštovana ga. _______,   

 

sem Maja Strašek in zaključujem študij socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti UL. 

Pripravljam magistrsko delo, katerega namen bo raziskati načine učenja konstruktivnega 

reševanja konfliktov v vzgojni skupini v vrtcu.  

Na vas se obračam s prav posebno prošnjo, in sicer, če imate več kot tri leta delovnih 

izkušenj, bi vas povabila k soustvarjanju zaključnega dela. Glavni namen magistrskega dela 

bo teoretično predstaviti učenje konstruktivnega reševanja konfliktov v vrtcu skozi prizmo 

duševnega zdravja. Aktivno dajanje pozornosti konstruktivnemu reševanju konfliktov je 

močno povezano s socialnim, osebnostnim in emocionalnim razvojem otroka. Ta poteka že v 

predšolskem obdobju in ima veliko vlogo pri duševnem zdravju otrok. Ker so veščine 

konstruktivnega reševanja konfliktov dobrodošle skozi vse življenje na vseh področjih, je 

pomembno, da slednje začnemo razvijati že v predšolskem obdobju. Cilj raziskave je 

podrobno spoznati primere dobrih praks učenja reševanja konfliktov v vzgojni skupini v 

vrtcu. Predvsem želim raziskati, kako vzgojiteljice delujejo na preventivnem področju, kako 

krepijo čustvene in socialne kompetence otrok in kako dajejo pozornost prikritemu 

kurikulumu. Z raziskavo želim prikazati primere dobre prakse in spodbuditi čim več 

strokovnih delavcev v vrtcu k aktivnemu delu v povezavi z obravnavano tematiko.  

Menim, da lahko vaš strokovni članek z naslovom ________, ki je bil objavljen v 

_____________, povežem z obravnavano tematiko. Z vami bi želela opraviti intervju. Zbrani 

podatki bodo obravnavani zaupno.  

Naj še omenim, da bo vaše sodelovanje za zaključitev mojega študija izrednega pomena.  

Če sta zainteresirani, mi, prosim, odgovorite in se dogovoriva o podrobnostih. 

Želim vam vse dobro in vas lepo pozdravljam,  

Maja Strašek  
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PRILOGA 2: PRIMER KODIRANEGA INTERVJUJA 

1. Za začetek mi, prosim, 

povejte, v katerem starostnem 

obdobju imate največ 

izkušenj in iz katerega boste 

izhajali pri odgovarjanju na 

vprašanja. 

  

 Izkušenj z delom s predšolskimi 

otroki imam tako v prvem kot 

drugem starostnem obdobju 

približno enako, pri odgovarjanju na 

vprašanja bom izhajala iz 

situacij/izkušenj drugega 

starostnega obdobja. 

  

2. Kako poskrbite za varno in 

spodbudno učno okolje za 

otroka? 

  

V prvi vrsti je moja prioriteta, da se 

v vrtcu otrok počuti varno, sprejeto, 

da nam zaupa, in to je osnova za vse 

ostale dejavnosti. Omenjeno se 

pridobi v prvi vrsti, da otroke 

sprejmemo s toplino in upoštevamo 

vse njihove potrebe/posebnosti; s 

stalno/ustaljeno dnevno rutino, da 

vključim k dejavnosti veliko 

socialnih iger, da otrokom ponudim, 

da oni sodelujejo pri oblikovanju 

nekaterih dejavnostih, da jim 

ponudim možnost izbire, 

predvidljive dejavnosti, upoštevam 

njihove posebnosti, nudim topel 

sprejem … Ponuditi jim je potrebno 

dragocene socialne in življenjske 

izkušnje za dober značaj, seveda v 

okolju doslednosti, dostojanstva in 

spoštovanja. 

Občutek varnosti, 

medsebojno 

zaupanje, 

sprejemanje 

 

 

 

 

 

 

Sodelovanje otrok, 

participacija otrok, 

možnost izbire, 

upoštevanje 

posebnosti otrok 

Občutek varnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občutek varnosti 

3. Prosim, da mi opišete, kako je 

urejena vaša igralnica.  

  

Igralnica je prostorna, imamo več 

različnih kotičkov, ki se tematsko 

oz. po potrebi menjujejo. V 

največjem kotičku je s pomočjo 

nalepljenih likov na tleh oblikovan 

t. i. »jutranji krog«, kjer je skupno 

drevo z otrokovimi fotografijami, 

Več kotičkov 

 

 

 

 

 

 

Fizični prostor 
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lociranimi na določen letni čas 

(vizualno prikazuje, kdaj je kateri 

otrok rojen), omenjene fotografije 

so otrokom v pomoč pri potovanju 

po kotičkih ter zapisovanju svojega 

imena. Na omenjenem prostoru je 

skupni koledar, izdelan s pomočjo 

otrok v oddelku, označevalnik 

vremena in dni v tednu ter 

»vrtiljka 2« za določitev soc. igre. 

 

 S pomočjo »rok pomagalk, 

izdelanih iz papirja (otrok), 

označimo dežurne oz. se 

vsakodnevno predvidijo, saj imamo 

omenjeno razdeljeno po mizah in se 

navezujejo na dan v tednu. 

 

 

 

Sodelovanje otrok 

pri urejanju 

igralnice, aktivna 

vloga otrok, 

urejenost igralnice 

 

 

 

 

Izbiranje dežurnih, 

označevanje 

dežurnih 

 

 

 

 

 

Fizični prostor 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivna vloga otrok 

Kaj vam je pri kotičkih 

pomembno? 

  

Da je smiselno oblikovan s pomočjo 

otrok, da nudi otrokom varno igro, 

ki jih zanima, da se tam razvija igra 

vlog, s katero se razvijajo 

ustvarjalnost, ideje, inovativnost, 

medsebojna komunikacija, daje 

možnost reševanja nesoglasij med 

otroki, dogovarjanja, da se številno 

omeji in se s tem omogoči bogata 

igra.  

 

Da je v igralnici kotiček, kamor se 

ima otrok možnost umakniti, ko se 

ne počuti dobro (čustveno), da se 

umiri in potem sprejme pomoč s 

strani odraslega, da mu pomaga 

prebroditi stisko. Kotiček za 

reševanje konfliktov je zelo 

dobrodošel, dobro je, da se tam 

uporabljajo lutke, ki spodbujajo 

komunikacijo in pomoč pri 

konstruktivnem reševanju 

nesoglasij. 

 

 

Igra – nujna za 

razvoj, številno 

omejena, bogata, 

participacija otrok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostor za umik, 

kotiček za reševanje 

konfliktov 

 

 

 

Domišljijski prostor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizični prostor 

Kdaj presodite, da je čas za 

menjavo kotičkov in na podlagi 

česa se odločite za menjavo oz. da 

kotiček tudi obdržite? 

  

Ko ni več zanimanja, se kotiček   
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pospravi in spremeni v drugačnega, 

takšnega, ki je otrokom privlačen. 

Smiselno je obdržati stalne kotičke, 

kot so ustvarjalni, za razvijanja 

finomotorike, konstruktor, kotiček 

za umiritev, ki pa se lahko prestavi 

glede na interes otrok … 

4. Opišite mi, prosim, svoj dan v 

vrtcu (kako poteka dnevna 

rutina, dejavnosti, prosta 

igra …) 

  

Kot sem odgovorila že v zgornjem 

vprašanju, mi je za vzpostavljanje 

varnega/zaupljivega odnosa 

pomembna stalna predvidljiva 

dnevna rutina, ki ji skušamo slediti, 

seveda se zaradi kakšnih »izrednih« 

dogodkih omenjeno lahko tudi 

spremeni, na kar pa skušamo otroke 

s pogovorom/viziolizacijo že 

vnaprej pripraviti. Običajno poteka 

takole: jutranji sprejem otrok, 

upoštevajoč različne 

navade/protokole s strani 

posameznega otroka, da se otrok ob 

sprejemu počuti zaželenega, 

sprejetega. Sledijo igre po kotičkih 

in nato pred zajtrkom kakšne 

skupne socialno-gibalne dejavnosti. 

Ko se vsi skupaj zberemo, 

pogledamo, kdo je ta dan dežuren, 

kar otroci že dobro vedo, saj si 

dežurstva sledijo po mizah, ki so 

poimenovane po dnevih v tednu. 

Npr. če je ta dan sreda, so dežurni 

otroci, ki sedijo za to mizo, sedežni 

red je določen in ga občasno 

spremenimo s pomočjo kakšnega 

čarobnega škratka. Vsak dežurni 

ima ta dan določeno nalogo, ki je 

vnaprej dogovorjena in slikovno 

ponazorjena (npr. prešteje otroke, 

označi dan, označi vreme, izbere ali 

izžreba ali zavrti na vrtiljaku 

socialno igro, ki je aktualna tisti čas, 

saj jih menjujemo glede na 

potrebe/dinamiko/interes otrok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topel sprejem, 

občutek zaželenosti 

 

 

Izbiranje dežurnih, 

posebne zadolžitve 

v skupini, določitev 

nalog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivna vloga 

otrok, posebne 

zadolžitve, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občutek varnosti 

 

 

 

 

Aktivna vloga otrok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivna vloga otrok 
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Številčnost vodje vodimo 

sistematično, si zabeležim, da so 

otroci uravnoteženo porazdeljeni, 

saj imajo omenjeno vlogo zelo radi. 

Prav tako ta dan vodja skupaj z 

ostalimi dežurnimi da znak za 

izreko Dober tek in je vedno prvi v 

koloni oz. če pride do situacije, da 

moramo koga »izpostaviti«, je to 

dnevni vodja. Seveda upoštevamo, 

če tega ne želi, kar pa se nam še ni 

zgodilo. Po zajtrku sledi kratko 

skupno druženje na »vrtiljaku 

veselja«, in sicer se opravijo naloge 

dežurnih, odigra s strani vodje 

izbrana soc. igra in izvede 

priložnostni kratki pogovor o 

obravnavani temi oz. o čem 

pomembnem. Nato sledi postopna 

porazdelitev po kotičkih, ki so na 

kratko predstavljeni, občasno 

ponujeni kakšni izzivi, v dveh 

kotičkih pa sva prisotna vzgojitelja; 

otroku/otrokom se lažje 

individualno posvetiva in lahko 

ponudiva podporo, ampak prioriteta 

je spodbujanje otrokovega 

razmišljanja na poti do rešitve z 

njegove strani. V tem času ima 

otrok možnost malice, vseskozi ima 

na razpolago vodo … Vsakodnevno 

se odpravimo tudi ven ali na kakšen 

sprehod, izvajanje gibalnih 

dejavnosti na stadion … Tako pri 

kosilu kot pri zajtrku spodbujamo 

otrokovo samostojnost priprave 

pribora, da si samo naložijo hrano in 

za tem odgovorno omenjeno pojedo.  

 

 

Pred počitkom sledi dnevna 

evalvacija o otrokovih občutjih, 

zaradi preštevilčnosti otrok v 

skupini dnevno evalvacijo (kako si 

se ta dan počutil – kdaj si bil 

vesel/žalosten) pred skupino 

izvedejo dežurni, občasno vsi, če se 

pa pri kakšnem otroku že čez dan 

 

 

 

 

 

 

Posebne zadolžitve, 

aktivna vloga otrok,  

 

 

 

 

 

 

Otrok (vodja) izbere 

socialno igro,  

 

 

 

 

Možnost 

individualnega 

stika, nudenje 

podpore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samostojnost pri 

hranjenju, aktivnost 

otrok 

 

 

 

 

 

Pogovor o čustvih, 

evalvacija občutij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivna vloga otrok 

 

 

 

 

 

 

 

Preventivne dejavnosti 

 

 

 

 

 

 

 

Socialni stiki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivna vloga otrok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izražanje čustev 
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pokaže kakšna stiska, pa se ga 

povpraša o rešitvah.  

 

Pred počitkom občasno izvedemo 

igre čuječnosti.  

 

 

 

Kdor ne zaspi, ima možnost 

ponujenih dejavnosti, ki pa potekajo 

v tišini. Sledi popoldanska malica 

ter igre in dejavnosti v kotičkih ali 

na igrišču vrtca do odhoda otroka 

domov. 

 

 

 

Izvajanje iger 

čuječnosti 

 

 

 

Preventivne dejavnosti 

   

5. Kako pri delu vključujete 

sodelavko, pomočnico 

vzgojiteljice? 

  

 Sodelavca vključujem kot 

enakovrednega partnerja, po večini 

skupaj načrtujeva, predvidiva 

dejavnosti, z dnevno pripravo je 

vnaprej seznanjen.  

 

 

 

Če pride kdaj do kakšnega 

nestrinjanja, kar seveda je tudi 

dobrodošlo, omenjeno rešujeva s 

pogovorom, ampak ne pred otroki. 

Za kakšne dileme pa povprašava 

tudi otroke, kadar seveda sami 

presodiva, ali je to ustrezno. 

Odnos s 

sodelavcem, 

sodelovanje s 

sodelavcem, 

načrtovanje s 

sodelavcem 

 

 

Pogovor kot 

reševanje 

konfliktov, 

konstruktivno 

reševanje 

 

Vključevanje otrok 

pri reševanju 

konfliktov, možnost 

izbire 

Odnosi/socialni stiki 

 

 

 

 

 

 

 

Vzgojitelj kot model 

učenja 

 

 

 

6. Imajo otroci v vaši skupini 

dodeljene kakšne posebne 

naloge, katere? Na kakšen 

način izberete otroka/e?  

  

 O vlogah/nalogah otrok sem veliko 

odgovorila že pri vprašanju 4, 

predvsem bi pa še enkrat rada 

izpostavila, da ves čas stremim k 

temu, da se otrok/otroci počutijo kot 

pomembni udeleženci ter so vsi 

enakovredni in enako izpostavljeni.  

 

Vključevanje otrok, 

aktivna vloga otrok 

 

 

 

 

 

 

Domišljijski prostor 

 

 

 

 



57 
 

 

 

Za določitev kakšnega otroka pa 

poleg zgoraj omenjenega uporabim 

tudi izštevanko oz. vrtiljak z 

otrokovimi imeni. 

Izbor otroka z 

izštevanko, vrtiljak 

z imeni otrok 

 

Aktivna vloga otrok 

7. Na kakšen način poskrbite za 

aktivno vključevanje otrok? 

Opišite eno situacijo, ki se 

vam je zgodila v tem tednu. 

  

Za aktivno vlogo poskrbim, da 

imajo otroci možnost sodelovati pri 

izbiri iger, pri pospravljanju, 

pripravljanju, pri predlaganju 

dejavnosti, pri iskanju odgovorov, 

da jim ni takoj vse ponujeno … 

 

V tem tednu so otroci sami 

predlagali, katere igre bi spremenili 

na vrtiljaku iger ter so jih nekateri 

narisali na listke, ki sem jih potem 

prenesla na računalnik, na katerem 

je vrtiljak. Prav tako smo na 

sprehodu iskali polja z žitom ter 

razmišljali, kako pridemo iz pšenice 

do moke in potem do kruha ter 

ugotavljali, katera rastlina – rdeče 

barve – je med pšenico 

Sodelovanje otrok, 

aktivna vloga otrok, 

razmišljanje otrok 

 

 

 

 

 

Sodelovanje otrok, 

aktivna vloga otrok, 

vključevanje otrok 

Domišljijski prostor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domišljijski prostor 

8. Kako in kdaj izvajate vodene 

dejavnosti in kdaj imajo 

otroci prosto igro? 

  

Vodena dejavnost poteka pri 

skupnih dejavnostih na vrtiljaku 

veselja ali v jutranjem krogu, ampak 

je povezano z igro, tako imenovana 

vodena dejavnost potem poteka v 

kotičkih, v katerih je prisoten po en 

strokovni delavec. Občasno 

potekajo dejavnosti tudi v dveh 

skupinah, kot npr. kakšne gibalne 

dejavnosti, poligoni ali glasbene 

dejavnosti … spontana igra, prosta 

igra poteka v ostalih prostih 

kotičkih, zunaj na prostem, v gozdu, 

jutranje dejavnosti, dejavnosti po 

počitku … 

Izvajanje 

dejavnosti, aktivna 

vloga otrok, potek 

dejavnosti 

 

 

Izvajanje 

dejavnosti, aktivna 

vloga otrok, potek 

dejavnosti 

 

Domišljijski prostor 

9. Ali načrtujete in evalvirate   
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dejavnosti iz socialno in 

čustvenega razvoja? Ali vam 

je to pomembno, zakaj? 

Da, seveda načrtujem in evalviram 

tudi dejavnosti iz omenjenega 

področja, stabilno, varno socialno in 

čustveno področje omogoča razvoj 

na ostalih področjih, predvsem tukaj 

mislim kognitivno. Omenjeno mi je 

zelo pomembno, saj se zavedam, da 

otrok, ki se v vrtcu dobro počuti, 

zmore izrazita vsa čustva, se 

socialno vključuje in še potem lahko 

sprejema in usvaja nova znanja. 

Načrtovanje, 

evalviranje 

dejavnosti 

 

 

Zavedanje o 

dobrem počutju 

otrok, zagotavljanje 

varnega prostora 

Načrtovanje 

 

 

 

 

 

Občutek varnosti  

10. Ali in na kakšen način 

namenjate pozornost temu, da 

vi, kot model učenja, na 

konstruktiven način rešujete 

probleme? 

  

Za otroke smo mi odrasli (starši 

doma, strokovni delavci v vrtcu) 

vzorniki in od nas se učijo, nas 

posnemajo, zato so pomembna tako 

verbalna kot neverbalna odzivanja v 

različnih situacijah še zlasti pri 

reševanju problemov. Otrok, ki ob 

izzivu oz. situaciji, ki vem, da jo 

zmore oz. bi jo glede na svoje 

razvojne značilnosti in posebnosti 

zmogel, začne jamrati oz. »tožiti«, 

da mu ne gre oz. da naj naredim to 

namesto njega, potem ga 

spodbudim, da išče rešitve, da jih 

začne naštevati in s tem vklopi 

miselni proces, če nima idej, ga 

spodbudim sama k podajanju kašnih 

rešitev z možnostjo izbire in da on 

razmisli, katera rešitev bi bila v dani 

situaciji najboljša.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spodbujanje k 

razmišljanju, otrok 

išče rešitve  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krepitvene dejavnosti 

11. Kaj razumete pod pojmom 

kaznovanje in kaj pod 

discipliniranje? Kdaj in na 

kakšen način se ga 

poslužujete? 

  

Pojem kaznovanje je situacija (moja 

interpretacija), ko se otroku zaradi 

neprimernega vedenje odredi kazen 
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ali je vnaprej dogovorjena ali jo 

določi v tistem trenutku 

»nadrejeni«. Pri tem je potrebno 

razmisliti, ali je omenjeno smiselno 

izvajati, v smislu ali se z omenjenim 

pri otroku spremeni vedenje na bolj 

odgovorno ali pa pride bolj do 

izraza otrokova jeza na nas, ki smo 

mu odredili kazen, in ne razmišlja, 

kaj je naredil neodgovorno in kako 

bi lahko to popravil.  

 

Pri discipliniranju se pa 

poslužujemo, da se odločno in 

prijazno hkrati skušamo otroku 

približati, pogovoriti, kaj s svojim 

neodgovornim vedenjem povzroči, 

kakšne so posledice njegovih dejanj 

in da sam razmisli in išče rešitve, 

kako bi lahko omenjeno izboljšal.  

 

Discipliniranja na pozitiven način se 

skušam posluževati vsakodnevno, v 

situacijah, ko se otrok vede 

neodgovorno, je do drugega otroka 

neprijazen, pri tem skušam pri 

otroku razvijati empatijo, v smislu, 

kako bi se sam počutil v situaciji, da 

bi se kdo do njega vedel tako, kot se 

on do njega (npr. prijatelja zmerja, 

da nečesa ne zmore narediti, da ima 

grdo risbo …). 

 

 Kot za zelo dobro prakso se je 

izkazalo »sladoledno opravičilo«, in 

sicer je omenjeno predstavljeno s 

pomočjo storža od sladoleda s tremi 

kepicami. Otrokom sem povedala, 

da smo samo ljudje in da naredimo 

kdaj tudi napake, vendar jih je pri 

tem potrebno popraviti, še zlasti v 

odnosu do vrstnikov, prijateljev do 

živih bitij. Seveda povem, da tudi 

sama naredim napako in jo skušam 

popraviti, vprašam jih, ali bi bili 

zadovoljni samo s storžem, ko bi jih 

peljali na sladoled, omenjeno 

predstavlja besedo »Oprosti«, vsi se 

 

 

 

 

Razmislek o 

smiselnosti kazni, 

razmislek o lastnih 

občutjih, želja po 

spremembi vedenja 

 

 

 

 

 

Reakcija ob 

konfliktih, miren in 

odločen odziv 

vzgojitelja, aktivna 

vloga otroka 

 

 

 

Razvijanje empatije 

pri otroku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer učenja 

regulacije 

 

 

 

 

 

 

Moralni razvoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moralni razvoj 

 

 

 

 

 

Moralni razvoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktični primer 

konstruktivnega 

reševanja konfliktov 
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strinjajo, da ne, nato naložimo prvo 

kepici, na kateri je zapisano: 

»Nisem prav ravnal, ko npr. sem te 

potisnil …«; na drugi kepici 

sladoleda piše: »Naslednjič bom 

uporabil besede, če mi ne bo kaj 

všeč …« In na tretji kepici: »Kaj 

lahko naredim zate …«. Ker so še to 

mlajši otroci, imajo na razpolago 

nekaj slikovnih predlog, ki jim 

ponujajo odg., lahko pa kdo doda 

svojega (npr. nariši risbo, objem, 

zapoj mi pesem …, lahko da je 

dovolj samo popolno sladoledno 

opravičilo. Omenjenega se veliko 

poslužujemo, otroci so ga hitro 

osvojili. Prav tako je dobro 

reševanje konfliktov s pomočjo 

mediatorja, ko oba sprta povesta, 

kako sta se ob konfliktu počutila, 

seveda prvo, kaj je bilo narobe in 

potem podata rešitve, s katerimi se 

morata oba strinjati. Pri tem se 

spodbuja, da se te komunikacije 

sami naučijo oz. tudi s pomočjo 

lutke (dobri primeri so v knjigi 

Janija Prgića – Mediacija za otroke: 

konstruktivno reševaje konfliktov). 

12. Kako ravnate, kadar ima 

otrok čustven izbruh: 

  

JEZE: pri jezi sem pozorna, da s 

svojim odzivom ne spodbudim 

stopnjevanja njegovega izražanja 

jeze, sem mirna, skušam se z 

otrokom povezati,  

 

poimenovati čustvo in pokazati,  

 

 

 

da ga razumem in mu želim samo 

pomagati.  

 

 

 

Ko je otrok pomirjen, se pogovoriva 

o pretekli situaciji,  

Povezovanje ob 

jezi, miren odziv 

 

 

Ubesediti čustvo, 

poimenovanje 

čustva 

 

 

Razumevanje s 

strani vzgojitelja 

 

 

 

 

Pogovor, ko je 

otrok umirjen, 

Odziv vzgojitelja ob 

konfliktu 

 

 

 

Izražanje čustev 

 

 

 

 

Odziv vzgojitelja ob 

konfliktu 

 

 

 

Izražanje čustev 
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da njegovo vedenje ni bilo 

odgovorno, kaj je bilo in kako se je 

takrat počutil. Izpostavim, da je 

lahko jezen, da še bo kdaj, ampak 

da naj pove, kako se v tej situaciji 

primerno obnašamo in kaj bo 

naslednjič, ko se bo tako počutil, 

naredil. Povem tudi, da če smo 

jezni, da ni nič narobe, da tudi sama 

sem kdaj jezna in da je omenjeno 

potrebno povedati/izraziti na 

primeren način in poiskati rešitve. 

Dobro je, da otroka učimo 

samoregulacije in pretvorbe čustev 

v besede. 

reguliran 

 

 

 

 

 

 

Poimenovati čustvo, 

ubesediti čustvo 

 

 

 

 

 

 

Izražanje čustev 

ŽALOSTI: tudi žalost je čustvo, ki 

nas in nas bo spremljajo v življenju, 

kar mora že otrok vedeti. Ko otrok 

izraža žalost, se z njim pogovarjam, 

spodbudim ga, da poimenuje, da je 

žalosten, da pove, zakaj je žalosten, 

kaj se mu je zgodilo ali morda koga 

pogreša. Poiščeva skupaj rešitve, kaj 

bi mu lahko v tem trenutku 

pomagalo, ali moja bližina, dotik, 

objem, pravljica, risba. Povem, da 

sem tudi jaz kdaj žalostna, se 

povežem v pogovoru s konkretnim 

primerom. 

 

 

Pogovor ob 

doživljanju čustva, 

iskanje vzrokov 

 

 

Izražanje čustev 

VESELJA: če je veselje pretirano 

izražano, da se s tem zmoti 

dinamika skupine, otroku povem, da 

je veselje lepo videti, ampak da ga 

je potrebno kontrolirati in izraziti na 

način, da se ob tem ne počutijo 

ostali neprijetno.  

 

 

Omenjeno izpostavim predvsem pri 

doseganju različnih zmag pri 

različnih igrah, in sicer otroku 

povem, da moramo znati na 

primeren način sprejeti tako poraz 

kot tudi zmago, saj se mora 

zavedati, da se nasprotnik, ki je 

izgubil, ne počuti dobro, in če mi 

zraven pretiravamo s svojim 

Ubesediti čustvo, ga 

razumeti 

 

Spodbujanje k 

primernemu 

izražanju 

 

 

 

 

 

 

 

Razvoj empatije do 

poraženca, 

zavzemanje občutja 

nasprotne ekipe 

 

Izražanje čustev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moralni razvoj 
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veseljem, mu dodatno spodbudimo 

žalost oz. jezo. 

 

 

 Spomnim ga, da naj razmisli, kako 

se sam počuti v primeru, ko izgubi. 

 

 

 

 

Spodbujanje k 

razmisleku, razvoj 

empatije 

 

 

 

Moralni razvoj 

STRAHU: podobno kot pri vseh 

čustvih je pomembno, da čustvo 

besedno izrazi, da poimenuje, zakaj 

ga je strah. Otroci imajo različne 

strahove, zaradi kašnih situacij, ki 

so se jim zgodile, lahko pa so tudi 

razvojno povezani. Dobro je, da mi 

pred otrokom ne potenciramo 

svojega strahu, npr. v stiku s kakšno 

živaljo, saj ta strah lahko prenesemo 

tudi na otroka, 

 

 vsekakor pa je dobro, da se otrok v 

različnih situacijah tudi sooči z 

dogodkom, ki mu predstavlja strah, 

se o tem pogovarja in mogoče v 

različnih situacijah ugotovi, da mu 

dejanja/predmeti/dogodki več ne 

predstavljajo strahu. 

Ubesediti čustvo, 

izraziti čustvo 

besedno 

 

 

 

Reakcija 

vzgojitelja, možen 

prenos čustev na 

otroka 

Izražanje čustev 

 

 

 

 

 

Vzgojitelj kot model 

učenja 

Ali ste pri tem soočanju na kaj 

posebej pozorni? Če ja, kaj je to 

in zakaj vam je to pomembno.  

  

Kako lahko to povežete s 

konstruktivnim reševanjem 

konfliktov? Vsa čustva so 

pomembna, za otroke pa je dobro, 

da jih znajo na primeren način 

izražati, zato jim v situacijah, ko 

tega ne zmorejo, pomagamo in jih 

učimo primernih odzivov.  

 

 

Učenje primernega 

načina izražanja, 

pomoč vzgojitelja 

 

 

Odziv vzgojitelja 

   

13. Kako opazujete ter spremljate 

otrokov razvoj in napredek na 

socialno-emocionalnem 

področju?  

  

 

Z opazovanjem pri igri, pri skupnih 

dejavnostih, z zapisovanjem 

posameznih situacij, s snemanjem, s 

pomočjo risbe, s 'ček' listo. S 

Opazovanje, 

zapisovanje, 

snemanje, ček lista, 

uporaba risbe kot 

sredstva za 

Spremljanje razvoja 



63 
 

konkretnimi zapisi. spremljanje razvoja 

14. Predstavljajte si, da imate 

otroka, ki vam pokaže jezik in 

sredinski prst, ker ne želi 

sodelovati pri jutranjem 

krogu. Kako reagirate? 

Situacij je lahko več, npr. če pri 

tem omenjeno vedenje ni bilo 

tako izpostavljeno, da je bilo 

videno pri celotni skupini, bi 

otroku z neverbalno mimiko 

nakazala, da to ni v redu ter ga 

povabila k sodelovanju. S tem 

njegovega vedenja ne bi 

potencirala in izpostavljala ter 

bi lahko bila dejavnost 

izvedena. Seveda bi po 

razdelitvi v kotičke oz. k igri 

vrstnikov v skupini z otrokom 

opravila razgovor o njegovem 

vedenju (kaj je bilo neprimerno, 

zakaj je to naredil ter pove, kaj 

misli, kako smo se o tem 

počutili, kaj bi lahko naredil 

naslednjič v podobni 

situaciji … mogoče bi se 

pogovorila in predlagala, da  

 

se odigramo igro, pri kateri si 

izmenjamo pozitivna dejanja in 

kdaj ter kako si lahko 

pomagamo …). Lahko je 

situacija drugačna, da otrok po 

neverbalnem opozorilu vedenje 

stopnjuje, zraven verbalno 

dodaja neprimerne izraze, 

vrstniki ga poslušajo, jim je 

zabavno …, v tem primeru bi 

otroka povabila na individualni 

razgovor, sodelavca pa bi 

prosila, da nadaljuje dejavnosti 

v jutranjem krogu. Nekje, kjer z 

otrokom ne bi bila 

izpostavljanja, to bi lahko bilo 

pri nas v sobi za sproščanje, bi 

se pogovorila o njegovem 

neodgovornem vedenju, bi pa 

ga predvsem spodbujala, da 

 

 

 

 

Neodobravanje 

vedenje, neverbalna 

komunikacija 

 

 

 

 

Razgovor o 

primernem 

obnašanju, razvoj 

empatije, iskanje 

primernih rešitev 

 

 

Igra doživljanja, 

izmenjevanje 

pozitivnih dejanj, 

tematska igra 

 

 

 

 

Individualni 

razgovor, 

neizpostavljenost 

otroka 

 

 

 

 

Pogovor o 

dogajanju, 

razvijanje empatije, 

izražanje 

počutja/čustev 

 

 

 

Igra z izražanjem 

pozitivnih misli, 

krepitev soc.-čust. 

kompetenc 

 

 

 

 

Odziv vzgojitelja ob 

konfliktu 

 

 

 

 

 

Moralni razvoj 

 

 

 

 

 

 

 

Krepitvene dejavnosti 

 

 

 

 

 

 

Odziv vzgojitelja ob 

konfliktu 

 

 

 

 

 

 

 

Moralni razvoj 

 

 

 

 

Krepitvene dejavnosti 
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pove, kaj misli, da je s tem 

sporočil, kako se predstavlja s 

takšnim vedenjem, kako se 

počuti on ob tem in ostali … Po 

razgovoru bi se pridružil 

skupini in mogoče bi se lahko 

izvedla  

 

kakšna igra, pri kateri si 

izražamo pozitivne misli … 

15. Kako ravnate, kadar opazite, 

da so otroci med sabo v 

konfliktih? Kdaj se odločite, 

da posredujete? Na kakšen 

način posredujete? Čemu 

dajete pri razreševanju 

pozornost?  

  

 Če je situacija takšna, da se vidi, da 

bosta konflikt lahko razrešila sama, 

ju pustim in se odstranim in 

prepustim njima rešitve, v kolikor 

pa se napetost/vedenje v »konfliktu« 

stopnjuje in prihaja celo do 

fizičnega obračunavanja, pa sem 

dolžna, da posežem kot 

 

 

 nekakšen mediator, v smislu, da mi 

oba povesta svojo zgodbo o 

situaciji, oba opišeta z besedami, 

preverimo, ali se razumemo in nato 

iščemo poti/rešitve, kako dalje. 

Vzgojitelj presodi 

kompetentnost 

otrok za reševanje 

konfliktov, aktivna 

vloga otrok 

 

 

 

Prisluhniti obema 

stranema, 

preverjanje 

razumevanje, 

skupno iskanje 

rešitev 

Odziv vzgojitelja ob 

konfliktu 

 

 

 

 

 

 

Vzgojitelj kot mediator 

16. Opišite eno spontano 

dejavnost učenja 

konstruktivnega reševanja 

konfliktov, ki se je v tem 

tednu odvila v vaši skupini. 

  

Deklice so se v kotičku sporekle 

zaradi razdelitev vlog, ene deklice 

niti nista spustili k igri. Sama sem 

jim predlagala, da poiščejo poti in 

rešitve, da se bodo ob tem vsi 

strinjali in dobro počutili. Deklici 

sta nato prisluhnili tudi ostalim in se 

malce prilagodili ter popustili v 

svojih prepričanjih. 

 

 

Predlog 

vzgojiteljice, 

razvijanje empatije 

 

 

Odziv vzgojiteljice ob 

konfliktu 

17. Kaj storite, ko otrok krši   
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dogovor oz. pravilo? 

Najprej se ga opozori, vsaj 2-krat, 

če še vedno ni ok, se  

 

 

individualno pogovoriva, in sicer da 

mi pove, kaj je naredil narobe, da 

pridemo do skupne ugotovitve, kako 

s tem vedenjem vpliva na dinamiko 

skupine. 

 

 

 

Otrok si ogleda plakate s sličicami s 

primernim vedenjem – zelena 

podlaga (gremo dalje s tem 

vedenjem, kot barva na semaforju), 

neprimerno vedenje/stop vedenje – 

rdeča podlaga in nato nariše še 

risbo, povezano s povednim.  

 

 

 

 

Razvijanje empatije 

Odziv vzgojitelj na 

konflikt 

 

 

Moralni razvoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktični primer 

dejavnosti 

18. Otrok je udaril drugega 

otroka, ker mu je ta vzel 

igračo. Otrok, ki je igračo 

vzel, je začel jokati. Kako 

reagirate? 

  

Pristopim in vprašam oba, kaj se je 

zgodilo. Ko mi povesta, ju vprašam, 

kako sta se ob tem počutila in kako 

bi lahko naslednjič ravnala drugače, 

da ne bi prišlo do podobne situacije. 

Pri tem ju spodbujam k besednemu 

izražanju, poimenovanju čustev … 

Seveda sledi iskanje rešitev, kako bi 

lahko zdaj to popravila, kako bo 

potekalo opravičilo »sladoledno«, in 

povprašam, če se oba s tem strinjata 

in zdaj bolje počutita. 

Poslušanje zgodb z 

obeh strani, 

spraševanje o 

počutju, razvijanje 

moralnega razvoja 

Vzgojitelj kot mediator 

19. V skupini se najdejo otroci, ki 

so dominantni, 

temperamentnejši in imajo 

nadzor nad ostalimi otroki. 

Kako in kdaj posredujete v 

teh primerih?  

  

V socialnih odnosih imamo odrasli 

ljudje kot že tudi otroci različne 

vloge, ki so povezane tudi s 

karakterjem, na kar ne moremo 
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vplivati in moramo prepustiti 

naravnemu odvijanju, seveda če to 

poteka do te mere, da ne prihaja do 

kakšnih zlorab oz. 

poniževanj/zaničevanj koga. Če 

pride do slednjega, se pridružim in 

otroka, ki s svojim vedenjem ostale 

spravlja v nelagodni položaj,  

spodbudim, da razmišlja, kako se ob 

tem počutijo ostali in mu razvijam 

empatijo (veliko otrokom je 

potrebno omenjeno »prebuditi« že v 

otroštvo).  

Poseganje 

vzgojitelja, 

zaničevanje druge 

osebe 

Odziv vzgojitelja 

   

20. Kaj po vašem mnenju izvajate 

na preventivnem področju 

glede samouravnavanja 

čustvovanja in vedenja? Kako 

to potem uporabljajte 

neposredno pri konfliktih? 

  

Za samouravnavanje čustev so zelo 

primerne različne socialne igre, ki 

jih izvajamo vsakodnevno, pri teh 

igrah lahko pride do zmag, porazov, 

predvsem pa stremim k temu, da se 

izpostavlja pomembnost 

sodelovanja. Pred izvedbo se 

pogovorim, še zlasti s tistim, ki ima 

na tem področju malo več težav, 

kako se bo vedel, če bo izgubil, prav 

tako se pogovorim, kako se vedemo 

v primeru zmage (izpostavim, da 

lahko s pretiranim »skakanjem«) še 

bolj prizadenemo poražence, kar pa 

naj nam ne bo cilj, saj se moramo 

znati vživeti tudi v situacijo, kako se 

ob tem počuti nasprotnik. Za 

samoregulacijo čustev je zelo 

primerna igra pokanje milnih 

mehurčkov, ko otroku pihamo 

mehurčke in mu damo navodilo, da 

jih ne sme pokati oz. loviti in pri 

tem lahko zaznamo, kako se zna 

ustavljati. Prav tako beremo različne 

zgodbe, povezane s tematiko, 

uporabljamo lutke,  

 

 

 

Izvajanje socialnih 

iger, izpostavlja 

pomembnost 

sodelovanja, pomen 

zmage 

 

 

 

 

Razvijanje empatije 

 

 

 

 

Branje zgodb, 

uporaba lutk 

 

 

Predstavitev tehnike 

umirjanja 

 

 

 

 

 

 

 

Krepitvene dejavnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moralni razvoj 

 

 

 

Krepitvene dejavnosti 

 

 

 

Primer dejavnosti 
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predstavimo tehnike umirjanja (npr. 

ko si jezen, počepni v želvo in štej 

ali do 10 ali od 10 do nič),  

 

 

 

skušaj poimenovati čustvo, saj s tem 

otroku pomagamo uravnotežiti obe 

možganski hemisferi in ne deluje 

zgolj desna, ki naj bi bila bolj 

čustveno obarvana … 

 

Ubesediti čustvo 

 

Izražanje čustev 

21. Veliko dejavnosti iz 

socialnega in emocionalnega 

področja je spontanih. Kako 

ravnate v teh primerih? Ali to 

evalvirate in si kam 

zabeležite? 

  

Vsakodnevno se v oddelku odvija 

zelo veliko dejavnosti, povezanih s 

socialnim in emocionalnim 

področjem, veliko si jih zapišem, 

nekaj tudi s pomočjo 'ček' listkov, 

prav tako pa se potrudim, da kar 

nekajkrat pri otrocih izpostavim 

pozitivne vrline. 

 

 

Zapisovanje, 

uporaba 'ček' list, 

izpostavljanje 

pozitivnih vrlin 

 

 

Spremljanje razvoja 

22. Ali se zavedeta vpliva 

prikritega kurikuluma? Na 

kaj ste pri njem pozorni in 

zakaj? 

  

 Koncept prikritega kurikuluma je 

za vzgojo in izobraževanje zelo 

pomemben, učenje na ravni 

prikritega kurikuluma je mogoče 

najbolj učinkovito učenje, seveda pa 

se zavedam, da prikriti kurikulum 

oblikujejo poznavanja zakonitosti 

otrokovega razvoja in različne 

strategije učenja, poznavanje 

področja o čustvih, o pomenu 

izražanja čustev, o samoregulaciji, 

prav tako o pomembnosti 

komunikacije pri reševanju 

konfliktov. Dobro je, da tudi ta t. i. 

prikriti kurikulum, ki se najbolj 

izraža pri dnevni rutini, evalviramo, 

razmišljamo o njem in iščemo 

Pomebnost 

prikritega 

kurikuluma, 

učinkovito učenje 

Pomen prikritega 

kurikuluma 
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boljše poti. 

   

23. Bi za konec želeli še kaj 

povedati na temo učenja 

konstruktivnega reševanja 

konfliktov? 

  

Zaključila bi, da se zavedam, kako 

pomembno je že predšolsko obdobje 

za učenje izražanja čustev, za učenje 

oz. iskanje vzorcev, kako v dani 

situaciji oz. konfliktih pristopiti, da 

je prisotna samokontrola in 

konstruktivna komunikacija. 

Zavedam pa se, da se o velikih 

stvareh lahko pogovarjamo, veliko 

je napisanega, v povezavi, kako 

poiskati najboljše poti in možnosti 

za konstruktivno reševanje 

konfliktov, da se strokovni delavci 

neprestano izobražujemo, si 

izmenjujemo prakse in da stremimo, 

da bi naredili v dobrobit otrok. 

Moram pa pri tem dodati, da se v 

današnjem tempu, dinamiki 

številčnosti oblikovanih oddelkov v 

vrtcu (plus tega, da so v oddelku 

prisotni vsaj trije otroci, ki izražajo 

posebnosti v vedenju na socialno-

čustvenem področju in tudi otroci, 

ki imajo kakšne »posebne« potrebe 

na drugih področjih) enostavno ne 

zmore odreagirati tako, kot je 

napisano, povedano in da naredimo 

kdaj tudi kaj, kar ni bilo ok. 

Pomembno je, da naredimo 

samoevalvacijo in razmislimo, kako 

bi lahko naslednjič naredil bolje, 

prav tako pa, da zmoremo in se 

znamo tudi sami opravičiti 

otrokom/otroku in s tem pokazati, 

da smo tudi mi samo ljudje, ki 

delamo napake, ki jih pa skušamo 

konstruktivno popraviti. Pri tem pa 

je tudi pomembno, da kot kolektiv 

sodelujemo, se podpiramo in si 

znamo pomagati (če predvidiš, da 

mogoče sodelavec potrebuje pomoč, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

priznati napake in 

se zanje opravičiti, 

učenje za življenje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzgojitelj kot model 

učenja 
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ne vskočiš kot kakšen super junak, 

ampak ga prej povprašaš, ali res 

potrebuje pomoč in kako bi mu 

lahko pomagal …).  

 

 


