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PREDSTAVIMO SE…

• PREDSTAVI SE… (kaj počneš, kakšna izobrazbo 

imaš končano, zakaj si se odločil/a za nadaljno 

izobraževanje, kaj pričakuješ od izobraževanja...)



OBVEZNOSTI:

• Seminarska naloga in predstavitev naloge je 
pogoj za pristop k izpitu (se dogovorimo; 
predstavitev odvisna od časa).

• Prisotnost in sodelovanje (upošteva se pri
oceni).

• Prvi izpitni rok je februarja 2021.

• Ocena pri predmetu je sestavljena iz ocene
seminarske naloge (25%) in ocene ustnega
izpita (75%).

• IZPIT (ustni)

• Knjiga: V KROGU ŽIVLJENJA, Pedagogika in 
pedagoški pristopi v predšolskem obdobju (Ana 
Retuznik Bozovičar; Metka Krajnc)

• Alternativni vzgojni koncepti (Tatjana Devjak, Sanja
Berčnik, Majda Plestenja).

• Zapiski predavanj, prosojnice…



PRIPRAVA SEMINARSKE NALOGE:

• Izbira teme (kaj me na področju vzgoje in 

izobraževanja zanima?).

• Pregled obstoječe literature, ki obravnava izbrano
temo, problem.

• Predstavitev seminarja mora biti interaktivna

(naredite krajšo PowerPoint predstavitev).

• Nekaj predlogov: (Waldorfska pedagogika, 

Montessori pedagogika, Pedagogika Reggio 

Emilia, program Soros – “korak za korakom”…) 

• !NE PREPISUJTE NALOG IZ INTERNETA! 



CILJI PREDMETA

• Razumevanje osnovnih pedagoških konceptov in 
zakonitosti njihovega razvoja ter vzgoje kot
protislovnega procesa, ki na eni strani podpira
posameznikove razvojne potrebe, omogoča razvoj, 
na drugi strani pa omejuje njegovo svobodo.

• Razumevanje vpetosti pedagoga med pričakovanja
in zahteve druz ̌be; drz ̌ave, staršev in otrok ter
razumevanje njihove vloge.

• Prepoznavanje vzgojnih situacij v organizirani vzgoji, 
kritična analiza in njihovo vrednotenje. 

• Pomoč pri oblikovanju lastne profesionalne
identitete, razvoj sposobnosti reflektiranja svojega
dela, avtonomnega strokovnega odločanja s 
pomočjo strokovnih argumentov ter sposobnost
aktivne strokovne participacije. 



VSEBINE

• Umeščenost vzgoje v druz ̌beni in zgodovinski
kontekst.

• Druz ̌beni dejavniki, ki vplivajo na pojmovanje in 
interese vzgoje.

• Spoznavanje in razumevanje zakonitosti delovanja
vzgojno izobraz ̌evalnega procesa in vlogo vzgoje ter
socializacije za razvoj posameznika, kulture in druz ̌be. 



ZA RAZMISLEK…

• “Če hočemo vedeti, kako je treba dobro in 

pravilno vzgajati otroke, moramo vprašati tiste, 

ki jih nimajo.”

• KAJ JE MISLIL AVTOR S TO IZJAVO?



KAJ JE VZGOJA? KAJ POMENI
“BITI VZGOJEN”? KAKO

“PRAVILNO” VZGAJATI?...

• To so samo nekatera vprašanja. 
Odgovore nanje prinaša

znanstvena displina, ki ji rečemo
PEDAGOGIKA



PEDAGOGIKA - ZNANOST O VZGOJI

• Beseda pedagogika izvira iz antic ̌ne dobe kot izpeljanka
dveh pojmov:

• paidagein (pais, paidos – otrok) in 

• ago, agein (vodim, voditi). 

• Beseda pomeni »otroka voditi«. 

• V antic ̌ni Grc ̌iji so imeli bogataši hišnega sužnja, ki je 
varoval gospodarjeve otroke in jih vodil v s ̌olo k uc ̌itelju. 
Imenoval se je »paidagogos". 

• V antic ̌nem Rimu pa so bogati plemiči, patriciji imeli
izobražene sužnje (zasužnjene uc ̌ene Grke), ki so otroke
patricijev vzgajali in izobraževali. Imenovali so jih
"»pedagoge"« Izraz se je poc ̌asi uveljavil za naziv
vzgojitelja.

• Kdo je pedagog? Odgovorite na vprašanje…



KAJ PEDAGOGIKA PROUC ̌UJE? 

• Zakonitosti in odnose med druz ̌bo in vzgojo. 

• Analizo vzgojnega procesa: zakonitosti in 

odnose v vzgojo izobraz ̌evalnem procesu.

• Lastna teoretic ̌na in metodolos ̌ka izhodis ̌ča

(metode, oblike, tehnike, specifično

proučevanje vzgojnega področja), 

epistemologija pedagogike (gr. episteme –

znanost, logos – beseda). 



OD KDAJ JE PEDAGOGIKA
ZNANOST? 

• Obravnava teoretičnih spoznanj o vzgoji in 

izobraz ̌evanju: Jan Amos Komensky (1592- 1670)

• Leta 1632 dokončal strokovno pedagoško knjigo

Velika didaktika. 

• Kot samostojno znanstveno vedo na univerzo v 

Gottingenu uveljavil Fridrich Herbart (1776-1841) leta

1802. 

• V 19. stoletju so pedagogiko poučevali z ̌e na mnogih

univerzah. 



PEDAGOGIKA V SLOVENIJI

• Prvič se poučuje 1817 kot učni predmet na
ljubljanskem liceju- teolos ̌ke s ̌tudije. 

• Po ukinitvi licejev 1849 se pedagogika ne 

pouc ̌uje več. 

• Ponoven začetek predavanj ob nastanku

Univerze v Ljubljani/ 1919. Oblikuje se Filozofska

fakulteta, oddelek za pedagogiko. Ustanovitelj

dr. Karel Ozvald, habilitiran v Zagrebu 1914. 



DISCIPLINE PEDAGOGIKE: 

• obc ̌a pedagogika se ukvarja s temeljnimi in splošnimi zakonitostmi in 
problemi vzgoje, 

• zgodovina pedagogike in vzgoje prouc ̌uje razvoj pedagoških idej in 
spoznanj, 

• predšolska pedagogika preuc ̌uje vzgojo predšolskih otrok v vrtcih in 
druz ̌inah,

• andragogika preuc ̌uje vzgojo in izobraz ̌evanje odraslih, 

• didaktika je veda o izobraz ̌evanju in pouku (gr. didaskein –
pouc ̌evati), sem spadajo tudi metodike ali specialne didaktike
pouka posameznih predmetov, 

• specialne pedagogike se ukvarjajo z vzgojo otrok s posebnimi
potrebami, 

• pedagogika prostega c ̌asa raziskuje vzgojo otrok, mladine in 
odraslih za ustvarjalno dejavnost v prostem c ̌asu, 

• šolska pedagogika

• domska pedagogika

• industrijska pedagogika, pedagoška sociologija, pedagoška
metodologija, pedagoška statistika itd. 



POVEZANOST PEDAGOGIKE Z 
DRUGIMI ZNANSTVENIMI VEDAMI

• Psihologija

• Filozofija

• Sociologija

• Zgodovina

• Medicina

• Antropologija

• Ekonomija…



PREDŠOLSKA PEDAGOGIKA

• Proučuje vzgojo predšolskih

otrok od rojstva do vstopa v 

šolo. Ta vključuje tudi

družinsko pedagogiko.



PEDAGOŠKI POJMI

• Kaj je vzgoja?

• Kaj je izobraževanje?

• Kaj je pouk?

• Vzgoja in izobaževanje sta dva neločljiva procesa.

• Funkcija vzgoje

• Proces vzgoje

• Vzgojni smoter

• Predšolska pedagogika



OSNOVNE FUNKCIJE VZGOJE

1. Prenašanje in ohranjanje znanj in spretnosti.

2. Oblikovanje usteznih načinov in vzorcev

mišljenja, čustvovanja, vrednotenja in ravnanja

posameznikov.

3. Razvijanje individualnih lastnosti in sposobnosti.



PROCES VZGOJE VKLJUČUJE:

• Proces razvoja posameznikove osebnosti.

• Proces vključevanja posameznika v družbo.

• Proces, s katerim družba zagotavlja svoj obstoj in 

razvoj.



• Vzgojni smoter – pedagoška kategorija, splošna

podoba, lik človeka, ki se oblikuje na podlagi
gospodarskih, političnih in kulturnih interesov

družbenega razreda, ter bi jo naj uresničili z 

vzgojo in izobraževanjem. To je cilj k kateremu

usmerimo svoje vzgojno izobraževalno

prizadevanje. 



PREDŠOLSKA PEDAGOGIKA

• Znanstveno-pedagoška disciplina, ki preučuje vzgojo

predšolskih otrok v okviru družine in predšolskih ustanov. 

• Predmet poučevanja je primarna socializacija.

• Zajema obdobje otroka od rojstva, do vstopa v šolo.

• Razumeti je potrebno proces socializacije. 



PREDŠOLSKA VZGOJA

• Je proces razvijanja otrokove osebnosti.

• Proces, da otrok oblikuje in razvije samega sebe.

• Družinska vzgoja.

• Institucionalna vzgoja.



SOCIALIZACIJA

• Od vzgoje se razlikuje po tem, da je NENAMERNA.

• Je proces vraščanja posameznika v družbeno okolje. 



SOCIALIZACIJA

• Socializacija je proces, v katerem poteka NAŠE 
DRUŽBENO OBLIKOVANJE.

• Ko se rodimo, smo samo biloška bitja, S 
SOCIALIZACIJO PA POSTANEMO TUDI DRUŽABNA 
BITJA.

• V STIKU Z DRUGIMI LJUDMI SE NAUČIMO: misliti, čutiti, 
čustvovati, delovati kot posamezniki v različnih
družbenih skupinah.

• OBLIKUJEMO SI OBENEM TUDI SVOJO OSEBNOST

• SOCIALIZACIJA JE NUJNA IN ZA ČLOVEKA BISTVENA, 
da se vključi v družbo in razvije človeške lastnosti. 



ČASOVNI POTEK SOCIALIZACIJE

• PRIMARNA (od rojstva do približno 6. leta starosti) -
faza predšolske dobe . Odvija se predvsem v 
druz ̌inskem krogu in drugih okoljih, v katera je 
vključen predšolski otrok. Vpliv na naslednje etape
socializacije. 

• SEKUNDARNA (čas intenzivnega šolanja otrok) - otrok
obvlada osnovne pojme iz kulture in druz ̌be. 
Socializacija se dogaja v inštitucijah- šolah, ki
posredujejo kulturo; otrok prevzema druz ̌bene vloge.

• TERCIARNA (čas adolescence in vključevanja v širšo
skupnost) - obdobje enakopravnega sodelovanja in 
oblikovanja v svetu druz ̌benih odnosov, avtonomno
gledanje na kulturo in druz ̌bo, vstopanje v poklicno
z ̌ivljenje. 



PRIMER ZAMUJENE PRIMARNE
SOCIALIZACIJE:

“KO OTROCI ODRAŠČAJO V DIVJINI”

• Kdo ne pozna zgodb o Tarzanu, dečku, ki so ga vzgojile opice.

Rasel je z njimi, se naučil njihove govorice in navad,

prijateljeval z medvedi, črnimi panterji, sloni in kačami. Vendar

pa, ko je prišel v bližino človeških bitij, svojega rodu ni mogel

zatajiti. Postal je zopet človek, ki se je sicer z otožnostjo

spominjal svojega živalskega življenja, vendar ga je imel kot

človek za manjvrednega. Kje je torej mogoče potegniti mejo

med človekom in živaljo? Vedno znova namreč odkrivajo

otroke, ki so bili zavrženi in ki so jih vzgojile živali. Zgodb o takih

otrocih je precej več, kakor bi si mislili, njihovo živalsko

življenje pa se včasih zavleče že v življenje odraslega človeka.

Tako je imel na fidžijskih otokih neki stari oče otroka kar

dvajset let zaprtega v kokošnjaku. V vseh teh letih ni imel stika

z ljudmi, navzel pa se je nekaj kokošjih lastnosti: zobal je hrano

s tal, poskakoval kot kokoš in kokodakal. Kmalu pa si je

opomogel, začel govoriti in skoraj normalno hoditi.

https://www.dnevnik.si/i/orig/2013/04/09/710304.jpg
https://www.dnevnik.si/i/orig/2013/04/09/710304.jpg


PRIMER VOLČJIH DEKLIC

• Leta 1921 so v Indiji, v neki votlini, našli dve deklici, stari okrog
tri in devet let. Kasneje so ju imenovali Kamala in Amala. 
Njuno vedenje se ni dosti razlikovalo od živalskega, saj nista
znali vzravnano hoditi, govoriti, od čustev sta izražali samo
jezo in strah. V temi sta dobro prepoznavali predmete, jedli
sta z usti, hrano sta vonjali, nista se smejali ali jokali, ljudi sta se 
bali. Menihi, ki so skrbeli zanju, so ju skušali vzgajati, a niso
dosegli pomembnih uspehov. Amala je kmalu umrla, starejša
pa se je po šestih letih naučila negotovo stati na nogah in 
uporabljati 45 besed. Več ni zmogla. Čeprav o »volčjih
deklicah« (domnevali so, da naj bi živeli z volkovi) nimamo
veliko podatkov, pa ni dvoma, da ju je življenje v divjini tako
enosmerno oblikovalo (Musek in Pečjak, 1997). Primer volčjih
deklic nam razkrije da sta ostali na skoraj živalski stopnji
razvoja. Zakaj? Nista se naučili vzorcev vedenja v družbi, 
manjkala jima je socializacija. 



RAZLIKA MED VZGOJO IN 
SOCIALIZACIJO

• Vzgoja je načrtna, socializacija poteka nenac ̌rtno, 
dogajanje se odvija samo po sebi in nezavedno.

• Če učenec v učitelju ne vidi pozitivnega –
transfernega razmerja, vzgoja ne bo mogoča. Lahko
učenec učitelja ne pusti do sebe. Lahko pa se 
učenec na učitelja preveč navez ̌e, kar pomeni veliko
odvisnost. 



!RAZLIKA MED VZGOJO IN 
SOCIALIZACIJO!

• Socializacija se ukvarja z vkljuc ̌evanjem

posameznika v družbo, cilj vzgoje je 

posameznikovo oddvajanje od vzgojitelja; govori

o osamosvojitvi- o tem, kako iz odvisnosti nastane
avtonomija, iz nemoči moč.

• Pri vzgoji gre za temeljno pedagoško delovanje. 

Vzgoja je širša kot socializacija z vidika ciljev. Z 

vidika procesa pa je obratno: vzgoja je 
ustvarjanje družbenega bitja, socializacija pa je 

nastajanje družbenega bitja. 



VZGAJANJE, IZOBRAŽEVANJE , 
POUK

• Vzgoja je neprekinjen

(premanenten) proces oblikovanja in 

razvijanja osebnosti posameznika, ki

poteka skladno z nekim ciljem

(idealom) – vzgoja o najširšem

pomenu besede.



KAKO LAHKO POTEKA
VZGOJA?

1. Namerno (intencionalno): naprej določen načrt, 

cilji, naloge – vrtci, šole, izobraževanje odraslih.

2. Nenamerno (funkcionalno): v neposredni

povezanosti življenja in ljudi: v družini, vrstniški

skupini, prek medijev, v kulturnih in športnih

ustanovah.



VZGOJA POTEKA NA DVA
NAČINA:

1. Neposredna vzgoja (osnovno vzgojno sredstvo

vzgojitelja je “pedagoška beseda”.

2. Posredna vzgoja (na otroka vplivamo z osebnim

zgledom, z ravnanjem ali prirejanjem položaja, v 

katerem bo otrok čimbolj dejaven.

Oba načina se tesno prepletata.



VZGOJA V OŽJEM POMENU BESEDE

• Je pedagoški proces v katerem si oblikujemo

moralne vrednote, prepričanja in stališča.

• Pridobimo si različne kulturne, higienske in 

delovne navade, interese, motivacijo, voljo, 

čustva.

• Razvijamo idejni pogled na svet in odnos do 

sveta (svetovni nazor).



VZGOJNI STILI

• Represivni vzgojni stil (Avtoritativen stil)

• Popustljivi vzgojni stil (Lissez faire, anarhični)

• Demokratični vzgojni stil (Permisivni stil)



REPRESIVNI (AVTORITATIVNI) 
VZGOJNI STIL

• Otrok je postavljen v vlogo objekta (predmeta).

• Moč kazni in preprečevanja.

• Motivacija prihaja od zunaj.

• Vzgojitelj je vladar, nezmotljiv, velelne povedi, 
poslušnost.

• Komunikacija je enosmerna.

• Učenec dobiva občutek manjvrednosti.

• Pravila v družbi stroga, nepopustljiva.

• V skrajnih primerih celo trpinčenje in spolne zlorabe.



POPUSTLJIVI VZGOJNI STIL
(LAISSEZ FAIRE, ANARHIČNI)

• Izhaja iz otroka.

• Ni usmerjen v razvoj otrokovih osebnostnih potencialov.

• Usmerjen le v iskanje želenih vedenjskih vzorcev.

• Odsotnost pravil, smernic.

• Odsotnost očeta ali pretirana popustljivost matere.

• Nosilec avtoritete ni več očetova zahteva, temveč “materina
brezpogojna ljubezen”.

• Otrokove lastnosti: sebičnost, egocentrizem, brezobzirnost, 
domišljavost, dominantnost.

• Otroci imajo nizko samopodobo.

• Pogosto v družini ne najdejo prave varnosti.



DEMOKRATIČNI (PERMISIVNI) VZGOJNI
STIL

• Vzgojitelj in otrok si nista enaka, a sta enakovredna.

• Vrednote: enakost, svoboda in hkrati odgovornost.

• Osebni odnos temelji na sodelovanju.

• Otrok se počuti varno in sprejeto.

• Starši in vzgojitelji cenijo in spoštujejo otroka.

• Do otroka razvijejo pozitiven čustveni odnos.

• Nedoslednost je najbolj neučinkovit in škodljiv način
vzgajanja.

• *Nekateri stilu dodajajo brezbrižnost, nevpletanje, 
zanemarjanje.



POLOŽAJ OTROKA V VZGOJNEM PROCESU

1. Objekt vzgoje (otrok je podrejen avtoriteti vzgojitelja, 
za dejavnosti ni notranje motiviran, motivacija je 
lahko nagrada ali prisila, ni izraženih individualnih
posebnosti in interesov).

2. Subjekt vzgoje (otrok je avtonomno motiviran za
zahteve, uveljavlja svoje individualne posebnosti, 
sposobnoti in interese ter upošteva interese
skupnosti, enakopravno sodeluje z vzgojiteljem).

V praksi vzgojni proces teče največkrat v smeri od 
objekta k subjektu. Cilj naše vzgoje je, da v 
demokratičnem vzgojnem odnosu otrok postane
subjekt.



VZGOJA SKOZI ČAS

1. Vzgoja v praskupnosti.

2. Vzgoja v sužnjelastniških državah (Grčija, Šparta, Atene, 
Rim).

3. Srednjeveška vzgoja.

4. Vzgoja v humanizmu in protestantizmu.

5. Buržuazna pedagogika 17. in 18. stoletja.

6. Vzgoja v kapitalizmu.

7. Zgodovina šolstva na slovenskem.

8. Vzgoja v socializmu

9. Predšolska vsgoja na slovenskem.



VZGOJA V PRASKUPNOSTI

• Je obdobje od stare kamene dobe, do bronaste dobe.

• Borba za preživetje. Učenja s posnemanjem ob delu.

• Odnosi v družbi dokaj enakopravni. Ni bilo zasebne
lastnine.

• Z vzgojo so se ukvarjali najbolj izkušeni pripadniki družbe.

• Otroke so skušali čimprej vključiti v delo.

• Moralne norme: medsebojna pomoč, spoštljivost, 
resnicoljubnost.

• Njihov sistem vrednot je slonel na totizmu in tabuizmu.

• Toteizem: verovanje v božanstva, sonce, veter, živali, 
rastline.

• Tabuizem: religiozno magična zapoved in prepoved, 
kršitev se kaznuje s strogimi kaznimi.



VZGOJA V SUŽNJELASTNIŠKIH
DRŽAVAH

• Imela je izrazit razredni značaj, bila je privilegij

vladajočega stanu.

• Z razlikami v lastnini se izgublja enakopravnost.

• Delo se začne deliti na “manjvredno” fizično in 

“večvredno” umsko.

• Pojavi se pisava in z njo tudi pravila.

• Prve šole so se pojavile pred 5.500 leti z njimi pa 

tudi prvi poklicni učitelji.



GRČIJA

• Z vzgojo so se prvi ukvarjali filozofi– sofisti.

• Prištevali so vzgojo med pomembne vidike

človekovega življenja.

• Prvi pommbni imeni na področju vzgoje sta

Homer (800 let pr. n. št.) in Heziot (700 let pr. n. št.).

• Za vzgojo je bilo značilno telesno urjenje ter

vzgoja k junaštvu ob zgledih in spoštovanju.



ŠPARTA

• Vzgoja je bila stvar državne oblasi – vzgojiti mladino za
vojskovanje.

• Brezpravni sužnji so obdelovali zemljo. Zaradi krutega
izkoriščanja so se večkrat uprli.

• Vzgoje so bili deležni le otroci sužnjelastnikov.

• Vojaška špartanska vzgoja (slabotne otroke so ob rojstvu
izpostavili zverem, slaba obutev, hrana, kazni s šibanjem). Stroge
in krute kazni.

• Do 7. leta vzgoja doma, nato pa državna vzgoja do 18. leta.

• Deklice so se urile telesno in vojaško (boriti, peti, plesati).

• Visoko so cenili vpliv glasbe in petja.

• Špartanska vzgoja je bila enostranska.



ATENE

• Velika razlika med atensko in špartansko vzgojo. 

• Šparta je bila vojaški polis.

• Atene so bile trgovske polis – atenska družba je bila bolj
odprta.

• Do 7. leta so otroci doma – vzgajali so jih sužnji.

• Poudarjali telesni razvoj, pomen igre in domišljije.

• Deklice – gospodinjstvo; dečki – sinovi svobodnih
državljanov v šole do 14. leta.

• V šoli gramatistov so se učili branja, pisanja in računanja.

• Nekateri dečki bogatih družin nadaljevali šolanje v 
gimnazijah.



RIM

• Podobno usmerjena rimska vzgoja – vzgojiti

dobrega državljana.

• Pomembne znane osebnosti: Ciceron (največji

rimski govornik); Seneka (“uči se za življenje, ne za

šolo”, “ko poučujemo, se učimo tudi sami”); 

Kvintilijan (V Rimu ustanovil šolo retorike. 

“Ponavljanje mati modrosti.”

• Šola namenjena podložnikom (pouk vsebinsko

pomanjkljiv, hude kazni). 



SREDNJEVEŠKA VZGOJA

• Cilj vzgojiti vernega in pokornega človeka, 

značilnega predstavnika določenega stanu.

• Šole so bile stanovske. Osnovna metoda

poučevanja – učenje na pamet.

• Dečki (iz posvetnega plemstva) so bili deležni

viteške vzgoje: jezdenje, plavanje, metanje kopja, 

mečevanje, lov, šah.

• Dve vrsti šol: cerkvene in posvetne (mestne) šole.

• Prva univerza ustanovljena v Bologni leta 1088. 



VZGOJA V OBDOBJU HUMANIZMA
IN PROTESTANTIZMA

• Največjo vlogo je imel stan meščanov – nastopali soproti fevdalcem.

• Množic – revolucionarne ideje so se izražale v buržuaznih revolucijah.

• Humanizem se je začel v 13. stol. v italijanskih mestih – usmerjen je bil
proti ozki fevdalni miselnosti. Ideje so iskali v antični kulturi.

• Humanistično gibanje je pomenilo preobrat tudi za pedagogiko – v 
ospredje sta prihajala posameznik in njegova individualnost.

• Na plamiških dvorih so ustanavljali zasebne šole za bogate
meščanske otroke. Poučeval je tudi humanist iz Kopra Peter Pavel 
Vergerij.

• Vzgojni cilj humanistov je: vsestransko izobražen človek, usmerjen v 
življenje tukaj in zdaj. 

• Več vrst vzgojno – izobraževalnih ciljev (klasična izobrazba – antična
kultura, jeziki; realna izobrazba (matematika, naravoslovne vede, 
geografija); estetska izobrazba (glasba, literatura, umetnost).



PROTESTANTIZEM

• Prispeval je k demokraciji izobraževanja.

• Prvič se je izoblikovala ideja osnovne šole.

• Osnovna šola je elementarna – ni potrebno imeti

predhodnega znanja.

• Je splošna – za vse otroke, ne glede na spol in 

status.

• Je ljudska – učni jezik je materinščina.



PRIMOŽ TRUBAR (1508 – 1586)

• Osnvna šola mora biti namenjena vsem.

• Pouk mora potekati v materinščini in ne v latinščini.

• Šola naj bi bila v vsakem kraju v Sloveniji.

• Namenjena naj bi bila tako dečkom kot deklicam.

• Njegovi temeljni deli: Abecednik in Katekizem.

• Protestantizem je cekev želela ustaviti s 
protireformacijo. 



BURŽUAZNA PEDAGOGIKA 17. 
IN 18. STOLETJA

• Jan Amos Komensky (1592-1670).

• Jean Jeacques Rousseau (1712-1778).

• John Locke (1632-1704).



JAN AMOS KOMENSKY
(1592-1670)

• Češki filozof – velja za najpomembnejšega pegagoga v 
zgodovini.

• Njegovo najbolj znano delo je Velika didaktika (v njej je 
razvil iejo o osnovni šoli. 

• Osnovna šola naj bi bila splošno izobaževalna, učni jezik
materinščina.

• Je brezplačna in obvezna za vse otroke - te ideje veljajo
še danes.

• Tristopenjski šolski sistem: osnovna šola, srednja oz. 
latinska šola in akademija (ideja je zaživela šele v 19. 
stoletju).

• Pri pouku poudarjal nazornost, postopnost in 
upoštevanje otrokovih razvojnih značilnosti.

• Utemeljitel sodobne pedagogike.



JOHN LOCKE (1632-1704)

• Človek je ob rojstvu nepopisan list papirja –

tabula rasa (človek je po naravi dober, oblikujeta

ga okolje in vzgoja).



JEAN JACQES ROUSSEAU
(1712-1778)

• Napisal je teoretično knjigo o vzgoji Emil ali o 

vzgoji.

• Prepričan je bil, da je otrok po naravi dober in da 

ga pokvari družba.

• Cilj vzgoje po Rousseau-ju je svoboden človek. 

Človeka po njegovem oblikuje trojna vzgoja: 

narava (dednost), ljudje (vzgoja) in stvari (okolje).



VZGOJA V KAPITALIZMU

• Industrijska revolucija 1789 je prinesla rast

meščanskega sloja – pomembno je vplivala an 

področje vzgoje in izobraževanja. 

• Buržuazija je zahtevala: “bolj svobodno in humano

vzgojo”, “množično osnovno izobraževanje”, “več

realne-praktične izobrazbe”.

• Pričetek razcveta pedagoške miselnosti.

• Nadzor nad šolstvom prevzame država.

• Cerkev ohrani pomembno vlogo v šolanju mladine

(verouk, najpomembnejši predmeti).



FROBEL IN GIBANJE ZA VRTCE

• Prvo pedagoško doktrino an področju predšolske vzgoje
predstavlja Froblov vrtec.

• Leta 1816 ga je ustanovil “Univerzalni nemški vzgojni
inštitut za predšolske otroke”. Frobel je kasneje svojo
ustanovo poimenoval otroški vrtec (kindergarten).

• Cilj njegove vzgoje je razvoj naravih sposobnosti in 
moralne osebnosti, končni namen pa formiranje
svobodnega in neodvisnega človeka, ki misli.

• Prepričan je bil, da se mora vzgoja otrok začeti čim bolj
zgodaj in da mora biti zavestno usmerjena. 

• Poudaril je aktivno vlogo razvijajočega se otroka. 

• Skrbel je tudi za izobraževanje učiteljev in učiteljic v 
vrtcu. 



RAZVOJ PREDŠOLSKE VZGOJE
NA SLOVENSKEM

• Prvi vrtec oz. otroško zavetišče so odprli v Ljubljani 1834. 
Namenjen je bil revnejšim otrokom med drugim in petim letom
starosti, katerih starši so bili zaposleni. 

• Vrtce so začeli ustanavljati šele v drugi polovici 19. stoletja. Za
zgled so jim bili vrtci, ki jih je zasnoval Friderick Frobel v Nemčiji. 

• Otroški vrtci na slovenskem ozemlju do leta 1945 niso ustrazali
strokovnim kriterijem na tem področju.

• Obstajali so tudi zasebni vrtci za premožnejše starše. 

• Družba sv. Cirila in Metoda je leta 1886 odprla zavod v Celju, 
kasneje v Trstu, na goriškem, v Mriboru, Hrastniku in Ormožu. 

• Do 1. svet. Vojne so vrtci nastajali pri osnovnih šolah ali
samostanih. Bili so brezplačni. Otroci so ostajali od dveh ur do 
celega dne.

• Med 2. svet. Vojno je okupator zapiral slovenske vrtce. 

• Po svetovni vojni je začelo naraščati število vrtcev in jasli. 



RAZLIČNI KONCEPTI
PREDŠOLSKE VZGOJE

• Rudolf Steiner – waldorfska pedagogika.

• Maria Montessori.

• Pedagogika Reggio.

• Program Soros “Korak za korakom”.



RUDOLF STEINER –
WALDORFSKA PEDAGOGIKA

• Rodil se je v ajhni avstro-ogrski vasici Kraljevac (v 
hrvaškem Zagorju). Sin postajnega načelnika.

• Zgodaj pokaže sposobnost za učenje (omogočijo
najboljše šolanje).

• Pri 14. letih bral filozofska dela npr. Kanta. Tako ni
slučaj, da je kasneje doktoriral prav iz filozofije.

• Študiral an tehnični univerzi na Dunaju, (biologijo, 
kemijo in fiziko – naravoslovje) in tudi diplomiral. 
Doktoriral je iz filozofije.

• Po koncu 1. svet. vojne (1919) je ustanovil Waldorfsko
šolo v Stuttgartu. 



• Šola dobi ime po cigaretni tovarni Waldorf Astoria.

• Namenjena je bil otrokom uslužbencev v tej tovarni.

• Začne z 200 učenci, vendar število kmalu naraste. 

• Za učitelje izda knjigo Splošno spoznavanje človeka

(utemeljil moderni pristop k vzgoji). Moderni pristop izvira

iz duhovnega razumevanja človeka in sveta.

• Po ustanovitvi 1. Walfdorske šole v Stuttgartu, so se 

začele ustanavljati tudi v Angliji in drugod po svetu.

• Rudolf Steiner je umrl marca 1925.



ZAGOVARJAL JE CELOSTNI PRISTOP
PRI RAZUMEVANJU ČLOVEKOVEGA

ŽIVLJENJA - ANTROPOFIZIJA

• Antropofizija združuje dve besedi:

• Anthropos – človek in

• Sophia – modrost

• Torej človek - modrost



ANTROPOFIZIJA – DO PRVIH 7 LET, 
(OZ. DO MENJAVE MLEČNIH ZOB)

• Zgolj sposobnost posnemanja.

• Razvoj čutil, pridobivanje zaznav.

• Pri predšolskem otroku je potrebno izločiti

vse oblike abstraktnega učenja.

• Otroka obvarovati pred abstraktnim

znanjem.

• Obvarovati pred spoznanjem števil in črk.

• Obvarovati pred vsemi strašljivimi dožvetji.



IGRAČE

• So narejene izključno iz naravnih materialov: lesa, 

volne, bombaža, svile,…

• Naredi jih vzgojiteljica sama. So preprosto oblkovane 

tako, da spodbujajo otrokovo domišljijo.

• Niso oblikovane do podrobnosti, zato jih lahko otrok 

uporablja v različnih igrah za različne namene.



RELIGIJOZNO OZADJE
WALDORFSKE ŠOLE:

• Smisel človekovega življenja ne išče v znanju in v 

razvoju intelektualnih sposobnostih.

• Celoten pouk želi približati otroku, želi omogočiti

šolanje in razvoj brez represije, stresov, strahu, 

travm.



WALDORFSKA ŠOLA:

• Odpravi ocene, ponavljanje razredov.

• Ocenjevanja in glavnih nagrad ni, namesto ocen

obstaja pomoč, svetovanje in po potrebi hvala in 

graja. 

• Namesto tekmovalnosti spodbujajo zdrav duh; 

zdrava emulacija boljša pot do cilja kot

doseganje uspehov za vsako ceno.



• Preanost potrebam otrokovega življenja.

• Učenec mora verovati v svojega učitelja.

• Učitelj mora verjeti v to, kar uči, da pride v 
poučevanju do izraza učenje iz ljubezni do modrosti.

• Učenca vodi tako, da “začne zavestno ali
nezavedno prevzemati njegov način vedenja, 

mišljenja, prepričanja, vrednotenja in verovanja,…

• Steiner pravi: “Forma pouka je vzgojna, ne pa 
njegova vsebina.”



MARIJA MONTESSORI

• Rodila se je 31.8.1870 v Chiaravallu v Italiji.

• Asistentka an univerzitetni psihiatrični kliniki v Rimu

– delala z umsko zaostlimi otroki.

• Pri 26. letih je diplomirala an medicinski fakulteti v 

Italiji.



• Prva ženska v Italiji, ki je prejela diplomo iz

medicine.

• Kot zdravnica se ukvarja z duševnimi bolniki in z 

otroki s posebnimi potrebami.

• Sodelovala je v gibanju za pridobitev političnih in 

socialnih pravic žensk.

• Vpisala na filozofsko fakulteto, da bi se poglobila

v pedagogiko.

• Delovala kot zdravnica, učiteljica in vzgojiteljica.



• Vodila šolo za prizadete otroke.

• 1907 v Rimu ustanovila “Otroški dom” – CASA DEI 

BAMBINI”, za otroke od 3. do 7. leta.

• Od 1934 do 1949 deluje v izgnanstvu, njeno

gibnje preživelo po zaslugi njenih učencev. Njena

pedagogika je osvojila svet.

• Začne se gibanje “revolucija otrok”.

• Gibanje se razširi po svetu (Amerika, Rusija, 

Japonska, Nemčija, Indija, Afrika).



• Njene ugotovitve so imele vpliv na izobraževanje

in an razumevanje otrok in njihovega učenja, 

razvoja.

• Njene spremembe pomenile začetek

napredovanja v izobraževanju po svetu.

• Marija je bila nominirana za Nobelovo nagrado.

• Njena podoba je bila an bankovcu za tisoč lir.

• Umrla je leta 1952 na Nizozemskem.



ŠOLA
MARIJE MONTESSORI

• Je življensko in kulturno okolje, vsak otrok

svobodno in naravno izraža samega sebe.

• Opore pri otrokovem samostojnem delu so: 

okolje, učitelj, razvojni material.

• V njeni šoli ima otrok možnost: delati sam, se 

primerjati s stvarmi in s samim seboj, odkrije lahko

lastno napako in poišče način za pravilno rešitev

problema brez učiteljeve pomoči.



ŠOLA
MARIJE MONTESSORI

• Za otroke je izdelala didaktične igrače, namenjene za urjenje različnih

otrokovih sposobnosti.

• Vitec je opremila z učnimi pripomočki – materiali (izdelala sama) so 

enostavni, čistih oblik in zdravju neškodljivi.

• Prostor ni razkošen, ima čisto, toplo, varno in svetlo zavetje kjer otroci

delajo drug ob drugem, skupaj, toda sočasno sami zase.

• Prostor je opremljen z opremo, ki ustreza otrokovi velikosti.

• Vse je v dosegu otrokovih rok.

• Leseni pripomočkiiz vsakdanjega življenja.

• Igrajo se “aktivnosti iz praktičnega življenja” (domača opravila).

• Poudarek na ponavljanju in koncentraciji.

• Odrasli ne kričijo.

• Odrasli pripravljajo in skrbijo za okolje. 



ŠOLA
MARIJE MONTESSORI

• Vsaka taka izkušnja usposobi otroka delo, saj se 

uči iz ročnih del, logike, razuma in samostojnega

dela.

• Vzgoja mora bitinatančno vodenas pomočjo

ustreznaga razvojnega materiala.

• Marija Montessori je trdila, da se otroci želijo učiti, 

če jim le ponudimo primerne pripomočke in 

izkušnje.



MARIJA MONESSORI SVETUJE:

• Otrok od 3-6 let kaže zanimanje za jezik (črke), 
zato mu to omogočiti.

• Ne smemo pa od otroka zahtevati rezultatov
nekega osvojenega znanja.

• Otrok sam ve kaj je prav in kaj ni. Ne pretirano
hvaliti oz. grajati za neko uspešno ali neuspešno
delo.

• “Otroški dom” ne sme dajati materinskega vtisa, 
temveč “šolo” za posameznika, v katero pride, 
da bi si nabral čimveč izkušenj.



PEDAGOGIKA REGGIO EMILLIA

• Utemeljil Loris Malaguzzi v kraju Reggio Emillia.

• Prvi vrtec 1963 (danes so tovrstni vrtci povsod po svetu).

• Poleg varstva otroci deležni tudi vzgoje.

• V središču pozornosti je otrok in njegovo opazovanje z 
vsemi čuti.

• Potrebno zagotoviti čimbolj bogato in raznovrstno izkušnjo.

• Pomembno spodbujanje in omogočaje različnih oblik
izražanja – otrok se rodi s sto jeziki.

• Upošteva se različnost otrok.



PEDAGOGIKA REGGIO EMILLIA

• Druženje povezovanje in sodelovanje vseh udeležencev v 
vzgojnem procesu.

• Timsko delo vseh (opazovanje in reflektiranje dogajanja).

• Dobro dokumentiranje (beleženje), fotografiranje in 
snemanje.

• Slediti se mora otrokovim interesom, jih prepoznati in 
razvijati – vzgojni izbraževalni načrt se ustvari sproti glede na
potrebe posameznaga otroka in skupine.

• Prednost učenju pred poučevanjem.

• Pogosto se izvede projektno delo.

• Okolje spodbuja zaznavanje estetsko doživljanje in 
ustvarjanje (igralnice, trg, atelje, barve, kotički,…).



PROGRAM SOROS – KORAK ZA
KORAKOM

• Ime po Georgu Soros-u - predsednik organizacije Open 
society institute, ki v svetu podpira različne projekte
izobraževanja in javnega zdravstva.

• 1994 zasnovan projekt Soros Child Developmental Program 
za izboljšanje pogojev za otroke od 1. do 6. leta starosti.

• Enake možnosti za vzgojo in nego vsem otrokom ne glede
(revni, pripadniki manjšin, posebne potrebe,…).

• Otrok se najbolj razvija, če motivacija za učenje prihaja iz 
njega samega. Poudarek na individualnem razvoju.

• Spodbuja se otrokova samoiniciativnost in delavnost.

• Razvija se kritično mišljenje, sposobnost reševanja 
problemov, ustvarjalnost, domišljija in iznajdljivost.



PROGRAM SOROS – KORAK ZA
KORAKOM

• Program je interdisciplinaren – učna področja se 

prepletajo.

• Vzgojitelj je opazovalec, ki svoje delo prilagaja

otrokovim željam in potrebam.

• Sodelovanje s starši pomembno – oni soodločajo

o vzgoji in izobraževanju v vrtcu.

• Portfolio zbiranje otrkovih izdelkov, izjav, anekdot, 

fotografij – otrokov napredek.

• Pomembno je tudi evalviranje.



PREDŠOLSKA VZGOJA V 
SLOVENIJI

• Pomembni dokumenti na področju vzgoje in 

izobraževanja:

• Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS; 

• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja; 

• Zakon o vrtcih; 

• Kurikulum za vrtce; 

• Temeljni dokumenti o otrokovih pravicah. 



TEMELJNE NALOGE V VRTCU
(2. ČLEN ZAKONA O VRTCIH)

• Vrtci so:

• pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, 

• izboljšanju kvalitete življenja družin in otrok ter

• ustvarjanju pogojev za razvoj telesnih in duševnih

sposobnosti. 



NAČELA PREDŠOLSKE VZGOJE V 
VRTCIH (3. ČLEN ZAKONA O 

VRTCIH)

• DEMOKRATIČNOST - država je dolžna zagotoviti vsem staršem možnost, da svoje
otroke vključijo v enega od programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih. 

• PLURALIZEM - starši imajo pravico za otroka izbrati program, ki je skladen z 
njihovimi in otrokovimi interesi in potrebami. 

• AVTONOMNOST - načelo avtonomnosti omogoča svobodo v izbiri vsebin in 
načinov vzgojnega dela s predšolskimi otroki. Pogoj za avtonomijo je strokovna
usposobljenost in osveščenost delavcev v vrtcih - STROKOVNOST in 
ODGOVORNOST ZAPOSLENIH, ki pomeni strokovnost in etičnost pri delu ob
upoštevanju otrokovih pravic in pravic staršev. 

• ENAKIH MOŽNOSTI ZA OTROKE IN STARŠE, UPOŠTEVAJE RAZLIČNOSTI MED OTROKI -
vsem otrokom je potrebno zagotoviti pogoje za optimalni razvoj ob upoštevanju
značilnosti posameznih starostnih obdobij ter individualnih razlik. 

• PRAVICA DO IZBIRE IN DRUGAČNOSTI – upoštevanje individualnih razlik, ki izvirajo iz
različnosti tempa in načina razvoja in specifike otrokovega družinskega okolja. 

• OHRANJANJE RAVNOTEŽJA MED RAZNIMI VIDIKI OTROKOVEGA TELESNEGA IN 
DUŠEVNEGA RAZVOJA - vrtec z ustvarjanjem pogojev za različne dejavnosti otrok
spodbuja vse vidike telesnega in duševnega razvoja



CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE (4. 
ČLEN ZAKONA O VRTCIH)

• Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja
sebe in drugih; 

• Razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje
različnosti in sodelovanje v skupinah; 

• Razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in 
spodbujanja čustvenega doživljanja in izražanja; 

• Negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, 
domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega
mišljenja; 

• Spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in 
ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja
in pisanja;



CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE (4. 
ČLEN ZAKONA O VRTCIH)

• Spodbujanje doživljanja umetniških del in 

umetniškega ustvarjanja; 

• Posredovanje znanj z različnih področij znanosti in 

iz vsakodnevnega življenja; 

• Spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja; 

• Razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in 

pri skrbi za zdravje. 



TEMELJNI DOKUMENTI O 
OTROKOVIH PRAVICAH

• Konvencija o otrokovih pravicah; 

• Deklaracija o otrokovih pravicah; 

• Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih

pravic. 



VRTCI IN NJEGOVE
ZNAČILNOSTI

• Predšolsko vzgojo v vrtcih izvajajo javni in zasebni

vrtci

• Vključujejo se otroci od enega leta starosti in do 

vstopa v šolo. 



IZBIRA VRTCA

• Staršem je zagotovljena pravica do izbire med 

javnim in zasebnim vrtcem ter različnimi programi; 

• Možno tudi opravljanje predšolske vzgoje na

domu; 

• Lahko izberejo katerikoli vrtec v katerikoli občini; 

• Lahko izbirajo med različnimi programi. 



JAVNI VRTCI

• Vrtec se vpiše v razvid izvajalcev javno veljavnih

programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi

Ministrstvo za šolstvo in šport. 

• Obvezna je predstavitev programa vrtca – v 

publikaciji, ki jo izda vrtec. 



ZASEBNI VRTCI

• Ustanovitelj je lahko domača ali tuja pravna ali
fizična oseba; 

• Program določi ustanovitelj vrtca - lahko se odloči
za program javnih vrtcev ali program po
posebnih pedagoških načelih; 

• Pridobiti mora pozitivno mnenje Strokovnega
sveta RS za splošno izobraževanje; 

• Občina lahko podeli tudi koncesijo kar pomeni, 
da zasebni vrtec opravlja javno službo in ima
enak program kot javni. 



VPIS V VRTEC

• Vpis v vrtec se izvrši na podlagi prijave – če je 

manj mest kot prijav se o sprejemu odloča

komisija vrtca, ki jo imenuje Svet vrtca; 

• Vpis je možen od 1 leta do vstopa v šolo; 

• Prednost imajo otroci, ki so ogroženi zaradi

socialnega položaja družine (potrdilo CSD) ter

otroci s posebnimi potrebami; 

• Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti

potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka. 



PLAČILO STARŠEV ZA VRTEC

• Osnova za plačilo je cena programa (določi jo 
ustanovitelj na predlog vrtca), ki zajema stroške
vzgoje, varstva in prehrane v vrtcu; 

• Plačilo staršev določi CSD na podlagi lestvice, ki
starše razvršča v razrede, upoštevaje dohodek na
družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo
na zaposlenega in upoštevaje premoženje družine; 

• Starši, ki prejemajo socialno pomoč so plačila
oproščeni. 

• Če je v vrtec vpisan več kakor en otrok iz družine –
starši za starejšega otroka plačujejo za en razred
nižjo ceno, za mlajše otroke pa 30 % cene. 



VRSTE PROGRAMOV

• Dnevni program – od 6 do 9 ur – izvaja se dopoldan, popoldan ali izmenično; 

• Poldnevni program – od 4 do 6 ur – izvaja se dopoldan, popoldan ali izmenično; 
Namenjena (oba) sta otrokom od 1 leta do vstopa v šolo in obsegata vzgojo, 
varstvo in prehrano. 

• Krajši program – od 240 do 720 ur letno – za otroke iz odročnih ali demografsko
ogroženih krajev; Namenjen je otrokom od 1 leta do vstopa v šolo in obsega
vzgojo, varstvo, lahko tudi prehrano. 

• Vzgojno-varstvena družina – organizira vrtec in poteka na domu vzgojitelja ali
pomočnika vzgojitelja ali zasebnega vzgojitelja. Pogoja sta: potreba in interes
staršev ter premajhno število prostih mest v vrtcu; 

• Predšolska vzgoja na domu – organizira vrtec za otroke, ki zaradi bolezni ne 
morejo biti vključeni v vrtec. 

• Občasno varovanje otrok na domu – tudi to storitev lahko organizira vrtec. Lahko
opravlja vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja, svetovalni delavci vrtca in zunanji
sodelavci. 



POSLOVNI ČAS

• Vrtec vsako leto določi poslovni čas glede na

potrebe staršev; 

• Večinoma traja od 10 do 11 ur – med 5.30 oz. 6.00 

in 16.00 oz. 16.30; 

• Poslujejo vsak delovni dan v letu, nekateri pa 

opravljajo tudi dežurstva ob sobotah. 



ŠTEVILO OTROK V ODDELKU

• Normativi so določeni v Zakonu o vrtcih in Odredbi o 
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje; 

• Otroci so razporejeni v oddelke glede na starost: 

• 1. Oddelek prvega starostnega obdobja (od 1 do 3 
leta starosti) – največ 12 (+2) otrok; 2. Oddelek
drugega starostnega obdobja (od 3 do 6 leta) –
največ 22 (+2) otrok

• 3. Kombinirani oddelek (otroci prvega in drugega
starostnega obdobja) – najmanj 10 in največ 19 
otrok. 



PRISOTNOST PEDAGOŠKIH
DELAVCEV

• DNEVNI PROGRAM

• Prvo starostno obdobje – vsaj 6 ur na dan po dva
pedagoška delavca oz. delavki; 

• Drugo starostno obdobje – vsaj 4 ure na dan po dva
pedagoška delavca oz. delavki. 

• POLDNEVNI PROGRAM 

• Prvo starostno obdobje – vsaj 3 ure na dan po dva
pedagoška delavca oz. delavki; 

• Drugo starostno obdobje – vsaj 2 uri na dan po dva
pedagoška delavca oz. delavki. 



OTROCI S POSEBNIMI
POTREBAMI

• Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami določa

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami; 

• To so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi

in slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z govornimi

motnjami, gibalno ovirani otroci ter otroci z 

motnjami vedenja in osebnosti; 

• Potrebujejo prilagojeno izvajanje programov za

predšolske otroke z dodatno strokovno pomočjo

ali prilagojene programe. 



STROKOVNI DELAVCI

• Zaposleni v vrtcu: vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja, 

svetovalni delavec, organizator zdravstveno

• higienskega režima, organizator prehrane in 

drugi; 

• Poslovodni organ in pedagoški vodja vrtca je 

ravnatelj. 



SODELOVANJE S STARŠI

• Za kakovost predšolske vzgoje je zelo pomembno

dobro sodelovanje s starši; 

• V vrtcu deluje svet staršev v katerem so 

predstavniki iz vsakega oddelka; 

• Trije predstavniki sveta staršev pa so člani sveta

vrtca. 



NADZOR NAD DELOM VRTCA

• Opravlja Inšpektorat RS za šolstvo in šport; 

• Nadzoruje uresničevanje zakonov, drugih

predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, 

opravljanje predšolske vzgoje in namensko

porabo javnih sredstev. 



RAZVOJNE ZNAČILNOSTI VEDENJA
PREDŠOLSKEGA OTROKA

• Značilnosti učenja predšolskih otrok so naslednje:

• Biološki primanjkljaj; 

• Elastičnost in vloga čutnosti; 

• Sugestibilnost; 

• Radovednost in motiviranost;

• Čustvenost; 

• Duševna ranljivost; 

• Egocentričnost; 

• Dejavnost, usmerjena v igro. 



BIOLOŠKI PRIMANJKLJAJ

• Popolna in dolgotrajna nebogljenost otroka –

odvisnost od staršev/odraslih; 

• Otrok doseže približno stopnjo telesne in duševne

samostojnosti sredi pubertete; 

• Od tod izhajata dve otrokovi potrebi: po

• varnosti in

• uveljavljanju: da bi postal odrasel in neodvisen ter

se čim prej enakovredno vključil v svet odraslih. 



IZREDNA DOJEMLJIVOST

• Izredna dojemljivost in možnost sprejemanja vtisov

iz okolja – ob katerih se otrok razvija in oblikuje; 

• Izredno hiter razvoj otrokovih sposobnosti; 

• Lahkotnost in spontanost učenja (npr. govora ali

tujih jezikov). 



ČUTNOST

• Močna aktivnost čutil (dotik, vonj, okus) – preko

njih otrok sprejema prve vtise in izkušnje o okolju in 

življenju. 



RADOVEDNOST IN 
MOTIVIRANOST

• Gre za lastnosti otroka, ki je povezan z okoljem in 
prostorom v katerem se nahaja;

• Potreba otroka je, da čimveč sprašuje in spozna;

• Želja za spoznavanjem okolja, vprašanja, 
čustvena napetost, čudenje…

• Pomembno je: ponujamo nove vsebine, igrače, 
odgovore ki so v skladu z otroškim razumevanjem;

• Zahvaljujoč otroški radovednosti je proces VI v 
vrtcu lahko bolj spontan in primeren otroškim
potrebam in interesom. 



SUGESTIBILNOST

• Pomeni: prevzemanje tujih stališč, mnenj; 

• Predšolski otrok je zelo sugestibilen, saj še nima
razvite zavesti in dovolj znanja in izkušenj, da bi bil
lahko kritičen in samostojen; 

• Osebam, na katere so navezani slepo zaupajo, jih
občudujejo in jih zato radi posnemajo; 

• Proti koncu predšolskega obdobja pojenja kar je 
znak večje samostojnosti in večjih intelektualnih
sposobnosti. 

• Na otrokova zelo vplivajo njegova čustva.



KAKO SE UČI PREDŠOLSKI
OTROK?

• Predšolski otrok se uči z igro;

• Otroci večinoma kažejo veliko željo po pridobivanju
znanja in veščin, so radovedni in se z veseljem učijo;

• UČENJE v najširšem smislu beside je process 
spreminjanja posameznika pod vplivom izkušenj z 
relativno trajnim učinkom;

• UNESCO-va definicija učenja iz l. 1993: “Učenje je 
vsaka sprememba v vedenju, informiranosti, znanju, 
razumevanju, stališčih, spretnostih ali zmožnostih, ki je 
trajna in ki je ne moremo pripisati fizični rasti ali
razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev.” 



POSEBNOSTI UČENJA
PREDŠOLSKEGA OTROKA

• Otroški razvoj ima svoje zakonitosti. Če hočemo
otroku pomagati rasti, mu moramo slediti, ne pa 
vsiljevati svoje zakone. Pot izobraževanja bi 
morala slediti poti njegovega razvoja:

• Razvoj poteka v določenih razvojnih stopinjah, a 
so med otroki velike individualne razlike;

• Kritična obdobja v otrokovem razvoju za učenje
določenih stvari;

• Celostno učenje;

• Manjši obseg in čas ohranjanja pozornosti;



POSEBNOSTI UČENJA
PREDŠOLSKEGA OTROKA

• Učenje s posnemanjem;

• Neposredna aktivnost, takojšnja izkušnja;

• Uresničevanje zamisli v konkretni situaciji (logika

otroka);

• Od nerealnih k realnim predstavam;

• Notranja motivacija;

• Odvisnost od pozitivne interakcije z odraslim;

• Doživetje učne situacije;



DIDAKTIKA

• DIDAKTIKA: gr. didasken, didasko – poučevati, 

poučujem; nauk o poučevanju.

• Je veda o izobraževanju in pouku – ukvarja se z 

vprašanji izobraževanja, poučevanja in učenja; 

• Odkriva zakonitosti učnega procesa, jih vnaša v 

prakso in določa postopke, ki naj bi pripomogli k 

uresničevanju vzgojno izobraževalnega cilja

pouka. 



DIDAKTIKA

• Ima tri osnovne naloge: 

• Opisno (deskriptivno nalogo): opisuje pojave, ki

sodijo v okvir izobraževanja in pouka, ugotavlja

njihovo bistvo in pojme; 

• Pojasnjevalno (eksplikativno) nalogo: odkriva

vzroke teh pojavov in zveze med njimi

• Usmerjevalno (normativno): postavlja določene

postopke (norme), ki usmerjajo razvoj vzgojno-

izobraževanega dela. 



DIDAKTIKA IN METODIKA

• DIDAKTIKA: preučuje splošne zakonitosti pouka

glede na vsebino in stopnjo. 

• METODIKA: je nauk o metodah poučevanja in 

preučuje učne poti, metode dela, učne in 

vzgojne oblike s katerimi bi mogli doseči in 

realizirati cilje. 



DIDAKTIKA IN METODIKA

• Med didaktiko in metodiko je obojestranska

povezava. Metodike posameznih predmetov

temeljijo na ugotovitvah didaktike – didaktika pa 

se mora opirati na posplošitve vseh metodik, ker

drugače ne bi bila povezana s prakso.

• OBČA METODIKA (metode in načini dela

nasploh) in SPECIALNA METODIKA (metode in 

oblike izobraževanja in vzgajanja pri posameznih

učnih predmetih, področjih). 



METODE VZGOJNO
IZOBRAŽEVALNEGA DELA

• METODE so načini, postopki in sredstva, s katerimi

učinkujemo na osebnost, da bi dosegli želene

vzgojne namene – KAKO? Metode – gr. 

Methodos: pot k cilju, način dela.

• Metoda opisuje pot, ki nas vodi k želenemu cilju. 

Kaže nam način dela, ki nam pomaga pri

uspešnem posredovanju spoznanj, znanj, navad... 



METODE VZGOJNO
IZOBRAŽEVALNEGA DELA

• Izbor metod pri vzgojno izobraževalnem delu je 

odvisen od: 

• starosti otrok; 

• individualnih posebnosti otrok v skupini; 

• števila otrok v skupini; 

• vsebin, ki jih otrokom posredujemo; 

• ciljev, ki jim sledimo.



METODE VZGOJNO
IZOBRAŽEVALNEGA DELA

• Pri izbiri metod je potrebno upoštevati tudi: 

• 1. prostorske možnosti;

• 2. motivacijo otrok (pomembno že pri metodični
pripravi dejavnosti) – odvisna je od starosti otrok: 
mlajše bolj pritegnejo materiali, nazorna sredstva; pri
starejši pa lahko izberemo tudi bolj abstraktne npr. 
vprašanje, uganke;

• 3. razporeditev otrok – potrebno upoštevati otroke, 
saj vsi niso vedno pripravljeni za vsako stvar –
pomembno je da spreminjajo svoj položaj v prostoru. 



METODE VZGOJNO
IZOBRAŽEVALNEGA DELA

• Poznamo naslednje metode:

• METODA RAZLAGE; 

• METODA POGOVORA, RAZGOVORA; 

• METODA DEMONSTRACIJE ALI KAZANJA; 

• METODA OPAZOVANJA; 

• METODA IGRE; 

• METODA MORALNEGA OBLIKOVANJA 

(SOCIALNEGA UČENJA). 



METODA RAZLAGE

• Tudi monološka metoda – gre za monolog – eden

govori, drugi posluša; 

• Vzgojitelj sam posreduje nova spoznanja otrokom

– za katera otroci še nimajo izkušenj in svojih

predstav; 

• Razlago vmes prekinemo in postavimo kakšno

vprašanje, da preverimo razumevanje; 



METODA RAZLAGE

• Različne oblike: 

• Pripovedovanje – vsebino tekoče nizamo v 
zaporedju (z več zgledi in zanimivimi dejstvi) 

• Predavanje – daljše in kontinuirano razlaganje
(primerno za starejše) 

• Pojasnjevanje – pojasnjujemo pojme, definicije, 
pravila - tolmačimo (npr. z znanimi dejstvi se 
pojasnjujejo manj znana) 

• Opisovanje – govorimo o lastnosti predmetov, 
pojavov, pojmov (plastično, čustveno, pregledno
poudarjanje značilnosti). 



METODA RAZLAGE

• Pri tej metodi je pomembno: - doživetost; 

• - razločnost govora in primerna jakost govora; 

• - zmerna hitrost govora; 

• - jasnost govora (brez mašil); - sproščenost; 

• - plastičnost. 



METODA RAZLAGE

• Pripovedovanje naj se ne nanaša samo na

otrokov intelekt temveč naj tudi vzbudi njegovo

emocionalno doživljanje. 

• • Pozorni moramo biti, da s prepogosto uporabo

te metode ne privedemo otrok do pasivnosti

(samo poslušajo, ker gre za enosmerno

komunikacijo) – zato jo je potrebno kombinirati z 

drugimi metodami; 

• • Potrebno se je izogniti monotoniji. 



METODA POGOVORA, 
RAZGOVORA

• Tudi dialoška metoda; 

• Razgovor sestavljata dva dela: vprašanje in 
odgovor; 

• Uporabljamo predvsem takrat, ko obstaja neko
predznanje o tematiki, ki se obravnava, saj gre za
izmenjavo mnenj, vprašanj in odgovorov med otroki
in odraslimi; 

• Primerna tudi takrat ko utrjujemo že znano vsebino; 

• Pomembno je, da se vključujejo vsi otroci in so 
aktivni – upoštevati plašne v skupini (biti pozoren
nanje in jih poskušati vključiti v pogovor); 



METODA POGOVORA, 
RAZGOVORA

• Vprašanja, ki jih postavljamo pri uporabi te
metode morajo biti: primerna starosti otrok, kratka
in čim bolj konkretna, omogočati morajo tudi čim
bolj različne odgovore. 

• Pomembno je, da damo otroku dovolj časa za
razmislek; 

• Potrebno je upoštevati tudi individualne razlike
med otroki; 

• Primerna za uporabo je predvsem v manjši
skupinah; 



METODA POGOVORA, 
RAZGOVORA

• Različne oblike: 

• 1. Katehetski pogovor (žoga) – krajša vprašanja in 
krajši odgovori;

• 2. Vodeni pogovor – vzgojitelj postavi vprašanje, 
otrok odgovori in to se ponavlja dokler ne pridemo
do zaključka;

• 3. Svobodni pogovor – potek ni vnaprej določen, niti
niso vnaprej predvidena vprašanja in odgovori –
pobude vzgojitelja in otrok se menjavajo;

• 4. Diskusijski pogovor – predstavljajo se različni
pogledi, soočajo se različna mnenja, stališča. 



METODA POGOVORA, 
RAZGOVORA

• Pri tej metodi je pomembno tudi:

• vprašanja morajo biti jasna in primerna; 

• sprašujemo po navadi samo po eni stvari naenkrat; 

• vprašanja postavimo vsem, odgovarja pa naj eden; 

• otrokom pustimo čas za razmislek; 

• v postavljanju vprašanj naj se urijo tudi otroci. 

• Potek (krožno): Vprašanje - Premor - Poziv otroku -
Premor - Odgovor otroka - Povratna informacija



METODA DEMONSTRACIJE ALI
KAZANJA

• S pomočjo te metode želimo vsebine prikazati in 

približati na zelo nazoren način;

• Ustreza konkretni stopnji razmišljanja na kateri se 

nahajajo predšolski otroci – in omogoča, da si

otrok pridobi jasne zaznave in predstave v 

spoznavnem procesu in si tako oblikuje jasne

pojme; 

• Vsebino torej posredujemo preko nazornega

prikaza; 



METODA DEMONSTRACIJE ALI
KAZANJA

• Različne oblike: 

• 1. Dinamična ali statična demonstracija;

• 2. Dvodimenzionalna – tridimenzionalna;

• 3. Akustična – vizualna demonstracija



METODA DEMONSTRACIJE ALI
KAZANJA

• Pri tej metodi je pomembno da:

• otroci prikazano zaznajo (videti, slišati, okusiti); 

• predmet, ki ga prikazujemo naj bi imel tipične

lastnosti; 

• primerna velikost, vidnost in osvetljenost

predmeta

• Je ena najstarejših in najpogostejših metod – saj

je posnemanje odraslega najstarejša oblika

učenja. 



METODA OPAZOVANJA

• Pri tej metodi usmerjamo pozornost otrok na
določen predmet, pojav … - delno se pokriva z 
metodo demonstracije; 

• Ločimo: 

• neposredno opazovanje (npr. opazovanje dreves
v naravi) 

• posredno opazovanje – uporabimo ko je nek
pojav nedostopen, časovno oddaljen, nevaren
ali ko obnavljamo že znano vsebino (npr. 
opazovanje živali na posnetku). 



METODA OPAZOVANJA

• • Različne oblike: 

• 1. načrtno ali slučajno opazovanje; 

• 2. kratkotrajno ali dolgotrajno opazovanje; 

• 3. večkratno ali enkratno opazovanje. 



METODA IGRA

• Kadar vzgojitelj namerno pripravi igralno
dejavnost za dosego zastavljenega cilja; 

• V predšolskem obdobju je ta metoda zelo
pomembna in tudi zelo velikokrat uporabljena
metoda učenja; 

• Je zelo spontana, neposredna in uporabna
metoda dela; 

• Otroku ugaja in hkrati koristi njegovemu razvoju –
omogoča mu sproščenost, ustvarjalnost in 
aktivnost. 



METODA MORALNEGA
OBLIKOVANJA (SOCIALNEGA

UČENJA)

• Za celostno oblikovano osebnost je potrebno poskrbeti za
spodbude na področju telesnega, intelektualnega, 
čustvenega in socialnega razvoja posameznika. 

• V okviru socialnega razvoja poteka tudi oblikovanje
moralnega presojanja posameznika. 

• Oblikovanje moralnih spoznanj = metoda poučevanja. 

• Oblikovanje moralnih prepričanj = metoda prepričevanja; 

• Oblikovanje navad = metoda navajanja. 

• Oblikovanje pozitivnih lastnosti in volje = metoda
spodbujanja in prepričevanja. 

• Morala = skupek norm, pravil, ki uravnavajo ravnanje in 
vedenje posameznikov v določeni družbi. 



METODA POUČEVANJA

• Želimo, da posameznik razume, dojame vsebino

oz. moralno normo – vplivamo na razum

posameznika. 



METODA PREPRIČEVANJA

• Navajamo zadostno število veljavnih in dobro 

izbranih dokazov, da jih otrok sprejme. Vplivamo

na posameznikova čustva in zavest, saj če ima

posameznik oblikovano moralno prepričanje, 

čutimo ob kršenju pravila krivdo in imamo slabo

vest. 



METODA NAVAJANJA

• Osebnost se oblikuje v neposredni dejavnosti –

zato metoda navajanja, kjer gre za usmerjanje v 

smiselne dejavnosti, ob katerih si bo otrok

oblikoval sposobnosti in navade za želene

značajske lastnosti. Zelo pomemben je zgled. 



METODA SPODBUJANJA

• Pomembno je, da vzgojitelj otroka v njegovih

prizadevanjih spodbuja, podpira in pomaga, saj

to spodbuja prijetna doživetja in samozaupanje. 

Pri tem lahko uporabljamo naslednja sredstva: 

priznanje, pohvalo in nagrado. 



METODA PREPREČEVANJA

• Posredno ali neposredno vplivamo na zavest

posameznika. Predvidevamo, da se bo

posameznik izognil vedenju ali dejavnostim, ki

imajo neke negativne posledice (zanj ali za

druge). Ima preventivno naravo , otroku pa je 

potrebno pojasniti, zakaj je neka dejavnost

napačna oz. škodljiva. Pri tem lahko uporabljamo

naslednja sredstva: vzgojni nadzor, zahteva, 

kazen. 



DIDAKTIČNA SREDSTVA

• DIDAKTIČNA SREDSTVA so učni pripomočki in pomagala –
predmeti, ki jih lahko otrok uporabi v igri ali pa jih vzgojitelj
uporabi, da vzpodbudi otrokovo dejavnost;

• So naprave, stroji, orodja, s katerimi lahko določeno snov
prikažemo ali naredimo nek izdelek; 

• Lahko so originalna ali nadomestki. 

• Delimo jih na: 

• manipulativna sredstva (z njimi rokuje otrok), 

• demonstracijska sredstva (uporablja jih vzgojitelj). 

• • Nekaj primerov didaktičnih sredstev: slika, tabla, plakat, 
zemljevid, film, dvd, makete, relief, inštrumenti, globus, 
igrala.



VZGOJNA NAČELA

• So splošne smernice za uspešno vzgojno delo; 

• svojo utemeljitev imajo v vzgojnih, psiholoških in 
družbenih zakonitostih; 

• dajejo osnovo za izbor smotrov, vsebine, metod, 
sredstev in za organizacijo vzgoje; 

• potrebno jih je upoštevati v vseh fazah vzgojnega
procesa: 

• NAČRTOVANJU, 

• IZVAJANJU, 

• EVALVACIJI. 



NAČELO CILJNE USMERJENOSTI

• Usmeriti se moramo proti zastavljenim ciljem; 

• Vzgojitelj si mora vnaprej zastaviti vzgojne cilje in 
vedeti kaj hoče z vzgojo doseči. 

• Moramo: 

• izbirati vzgojne metode, sredstva, dejavnosti, ki so 
skladni s cilji; 

• iskati povratno informacijo o rezultatih vzgojnega

dela; 

• skrbeti za aktivno vlogo otroka v vzgojnem procesa. 



NAČELO PRILAGOJENOSTI
VZGOJE STAROSTNI STOPNJI

• Upoštevamo psihofizični razvoj – vzgojo in 

izobraževanje prilagajamo starostni stopnji, 

dojemljivosti, interesom, izkušnjam in čustvovanju; 

• Izhaja iz zakonitosti duševnega in telesnega

razvoja; 

• Prilagajamo vzgojni odnos, vsebine, metode, 

sredstva in organizacijo vzgojnega dela; 

• Kaj pa pospeševanje otrokovega razvoja?



NAČELO INDIVIDUALIZACIJE IN 
SOCIALZACIJE

• Spoštovanje in upoštevanje razlik in posebnosti
posameznika – INDIVIDUALNE RAZLIKE (otrokova
osebnost in okoliščine); 

• Upoštevanje in spoštovanje družbenih zahtev; 

• Lahko udejanjimo le če vsakega posameznika
dobro poznamo in če poznamo razmere za njegovo
življenje in razvoj; 

• Človek je individuum , a hkrati družbeno bitje –
protislovnost (glej protislovnost socializacije!); 

• Enotnost nasprotij! Doseči, da se ohranijo
osebnostne značilnosti, vendar tudi skladnost z 
družbo. 



NAČELO DEJAVNOSTI IN 
INTERESA

• Pomembno je aktivno sodelovanje otrok pri

vzgojnem procesu in dejavnostih;

• • Uporaba dejavnih metod, oblik in sredstev

vzgoje;

• • Pomembna je jasnost vzgojnih ciljev; 

demokratičnost medsebojnih odnosov; kritičnost

in samokritičnost. 



NAČELO SISTEMATIČNOSTI IN 
POSTOPNOSTI

• Izhajamo iz bližnjih, enostavnejših, lažjih, konkretnejših ciljev
in prehajamo na širše, kompleksnejše; 

• Od nižjih k višjim motivom; 

• Postopnost razvijanja čustev (od enostavnih do višjih); 

• Postopnost sredstev in metod; 

• Omogoča postopno osamosvajanje otrok; 

• Poleg sistematičnosti in postopnosti tudi organizirana in 
načrtna vzgoja; 

• To načelo utemeljuje tudi načelo ustreznosti starostni stopnji. 



NAČELO NAZORNOSTI IN 
KONKRETNOSTI

• Jasno, stvarno in nazorno vzgojno delovanje;

• • Velik pomen zgledov, primerov, praktičnega

navajanja, enopomenskega postavljanja zahtev, 

prepovedi in drugih vzgojnih sredstev;

• • Abstraktno in splošno besedičenje ni primerno. 



NAČELO POZITIVNE
USMERJENOSTI

• Izhajati moramo iz pozitivnih lastnosti otroka, jih

odkrivati in razvijati;

• Demokratični vzgojni stil ter pozitivna vzgojna

sredstva in metode; 

• Temelji na: zaupanju v posameznika, spoštovanju

osebnosti in človekovih pravic. 



NAČELO VSESTRANSKEGA
DELOVANJA

• Cilj/smoter je vsestransko razvita osebnost; 

• Vsebinska vsestranskost; 

• Vsestranskost vplivov; 

• Uresničevanje več vzgojnih smotrov; 

• Hkratno vplivanje raznovrstnih dejavnikov in 

metod; 

• Vendar skladno delovanje vzgojnih dejavnikov! 



NAČELO ENOTNOSTI
VZGOJNIH VPLIVOV

• Enotno in skladno delovanje vseh vzgojnih
dejavnikov (družina, vrstniki, televizija …); 

• Čim večja so nasprotja tem slabši so vzgojni rezultati
– otrok se znajde v konfliktni situaciji; 

• Potrebna je pozitivna in negativna podkrepitev –
problem, če so enaka vedenja enkrat pozitivno in 
drugič negativno podkrepljena; 

• Skladnost v: ciljih, nalogah, vsebini, postopkih, 
metodah, sistemu in organizaciji vzgoje; 

• Pomembna tudi skladnost besed in dejanj. 



NAČELO EKONOMIČNOSTI

• Čim racionalnejša poraba časa in moči, da 

dosežemo vzgojne in izobraževalne učinke;

• Z uvajanjem premišljenih in racionalnih sprememb

(metod, oblik, sredstev)

• Vzgojiteljeva iznajdljivost.



PRIPRAVA NA VZGOJNO
IZOBRAŽEVALNO DELO

• Pomen načrtovanja:

• Načrtovanje je sestavni del pedagoškega

procesa; 

• Je temeljni pogoj za racionalno izrabo časa in 

dober postopek dela; 

• Načrt dela mora biti: realen, konkreten in 

objektiven glede na dane pogoje; 

• Načrtovanje služi ciljno usmerjenim dejavnostim, ki

jih pripravijo vzgojitelji. 



PRIPRAVA NA VZGOJNO
IZOBRAŽEVALNO DELO

• Načrtovanje v vrtcu: 

• Osnova za načrtovanje vzgojno‐izobraževalnega
dela v javnih vrtcih je Kurikulum za vrtce – sprejel ga
je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta
1999; 

• Kurikulum za vrtce je osnova za pripravo
izvedbenega kurikula; 

• Izvedbeni kurikulum vključuje načrtovanje, izvedbo in 
evalvacijo vzgojno‐izobraževalnega dela; 

• Načrtovanje poteka na makro (občina, vrtec, 
enota) in mikro nivoju. 



MAKRO NIVO PLANIRANJA

• Letni delovni načrt vrtca (LDN) – je osrednji in javni

dokument, s katerim vrtec zagotavlja načrtno, 

organizirano in sistematično uresničevanje ciljev

predšolske vzgoje. Pri oblikovanju le tega

moramo upoštevati zakonsko in strokovno

podlago. Iz njega je razvidna konkretna vsebina

dela, obseg, nosilec in izvajalec, rok za izvedbo in 

način

• spremljanja oz. vrednotenja delovnega načrta. 

Sprejme ga Svet vrtca. 



LDN VRTCA VSEBUJE:

• Razvojni cilji vrtca; 

• pedagoško svetovalno delo; 

• celodnevna vzgoja in drugi programi; 

• organizacija dela; 

• izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje in delo
strokovnih organov; 

• spremljanje, izvajanje in vrednotenje; 

• sodelovanje z drugimi dejavniki; 

• sodelovanje z družino oz. starši; 

• ostala delovna področja. 



LETNI DELOVNI NAČRT
VZGOJITELJA OZ. ODDELKA

• je sestavni del letnega delovnega načrta vrtca. 
Vzgojitelj načrtuje v letnem delovnem načrtu
strategijo svojega dela ter okvirne naloge za
kvalitetno življenje in delo skupine. Opredeljuje
tudi vzgojiteljeve naloge glede:

• ureditve prostora, stil dela, primarne naloge in 
dinamiko pedagoškega procesa ter medsebojnih
odnosov. 



LDN VZGOJITELJA VSEBUJE:

• Cilje predšolske vzgoje;

• način uresničevanja nalog; 

• primarne naloge, ki jih vzgojitelj predvideva; 

• način sodelovanja s pomočnico/pomočnikom; 

• program in način sodelovanja s starši; 

• način ureditve igralnice in ostalih prostorov; 



LDN VZGOJITELJA VSEBUJE:

• vzporedne aktivnosti (npr. bralna značka); 

• vrsta praznovanj in način praznovanja; 

• strokovno izpopolnjevanje vzgojitelja; 

• sodelovanje znotraj in zunaj vrtca; 

• predlogi vzgojitelja za izboljšanje dela; 

• različne ideje vzgojitelja. 



• Mikro nivo planiranja:

• Pripravljanje vzgojitelja na neposredno vzgojno izobraževalno delo: 

• Študijsko, 

• miselno in materialno, - pisno. 

• Programiranje neposrednega vzgojnega dela: 

• izbor tematsko‐programske celote/teme; 

• izbor podtem; 

• priprava za en da oz. dnevna skica dela; 

• spremljanje in vrednotenje dela. 

• Vzgojno delo mora biti zasnovano/programirano:

• Globalno; 

• funkcionalno; 

• razvojno; 

• prilagodljivo



• Spoznavanje posameznih otrok in skupine:

• Pomembno je opazovanje otrok in zapisovanje spoznanj; 

• Cilj opazovanja je kvalitetna in opisna ocena specifičnost otroka in skupine; 

• Opazujemo: 

• otrokov razvoj (spoznavni, emocionalni, socialni, motorični), 

• osebnost otroka (temperament, interesi, sposobnosti …), 

• ugotavljanje razlik med posamezniki in v odnosu do skupine, 

• življenje otrok v domačem okolju. 

• Načrtovanje in programiranje

• Vzgojitelj mora pri načrtovanju upoštevati:

• pestrost dejavnosti; 

• raznovrstne in ponavljajoče dejavnosti; igre z različnimi gibalnimi in telesnimi položaji; 

• mirne in aktivne dejavnosti; 

• dejavnosti v različnih prostorih oz. okoljih; 

• usmerjena in prosta dejavnost; individualne in skupinske oblike dela; 

• aktivnosti, ki nastajajo iz potreb in interesov oz. spontanih dogodkov; 

• planiranje časa za delo s nadarjenimi otroki in otroki s težavami v razvoju in vedenju. 

• Izhodišče načrtovanja:

• Pri načrtovanju moramo upoštevati različne dejavnike, ki vplivajo na vzgojno‐ izobraževalni
proces. 

• Modeli načrtovanja:

• učno‐ciljno načrtovanje (izhodišče so cilji) 

• učno‐snovno načrtovanje (kot izhodišče je vsebina) razvojno‐procesno načrtovanje (v ospredje je 
postavljen proces) V ospredju je sedaj razvojno‐procesno načrtovanje. 

•

•



• Vloga odraslega:

• Pri razvojno procesnem načrtovanju: pozorno opazovanje; 

• razumevanje otrokovih strategij učenja; 

• odkrivanje in krepitev otrokove notranje motivacije; 

• upoštevanje otrokovih izkušenj in znanja; 

• ustvarjanje pogojev za učenje z odkrivanjem, raziskovanjem, preizkušanjem z vrstniki in odraslimi; 

• spodbujanje izražanja otrok, da sporoči svoje razumevanje stvari, pojmov in odnosov. 

• Izbor tematsko programske celote:

• Pri izboru tematsko programske celote izhajamo iz

• otrokovih razvojnih potrebe; 

• strokovnega opazovanja in poznavanja otrokovega razvoja ter zakonitosti v razvoju predšolskega obdobja; 

• splošnih dolgoročnih ciljev predšolske vzgoje; 

• neposrednega življenja otrok v interakciji z okoljem. 

• Vzgojitelj nato definira razvojne naloge (cilje) in vzgojne naloge po področjih otrokovega razvoja, ki jih želi doseči. Cilj je organiziranje
takšnih dejavnosti, v katerih bodo otroci v procesu dosegli svoj razvoj.

• Nadaljnje načrtovanje:

• Po izboru tematsko‐programske enote – le to vzgojitelj razgradi na posamezne podteme

• – na osnovi teh organizira različne dejavnosti. 

• Nato načrtujemo kako, kdaj in kje bomo organizirali dejavnosti, ki bodo zadovoljile zastavljene cilje in razvojne naloge. 

• Priprava vzgojitelja na dan oz. dnevna skica dela:

• Sestavine te priprave so:

• okvirna opredelitev usmerjenih in spontanih dejavnosti; 

• telesno gibalne dejavnosti; 

• delovne, kulturne in higienske naloge; 

• naloge, ki so vezane na usmerjene dejavnosti v sodelovanju s starši oz. zunanjimi sodelavci; 

• vzgojna sredstva; 

• načini oz. metode dela;oblike dela. 



FAZE POTEKA DELA V VRTCU:
NAČRTOVANJE ,  VZGOJNO DELO, 
OPAZOVANJE, EVALVACIJA, … . .

• Evalvacija/vrednotenje:

• Vzgojitelj dnevno sledi lastnemu
vzgojno‐izobraževalnemu delu ter delu in počutju
otrok

• Vzgojitelj spremlja: medsebojne odnose med otroki, 
aktivnosti otrok, splošno vzdušje, izbiro vzgojnih
sredstev, vplive iz okolja, posebne dogodke ter
oblike in metode dela

• Vzgojitelj se tudi sprašuje: Kaj delam? Kako delam? 
Zakaj tako delam? Kako sem uspešen/a? 

• Evalvacija mora biti objektivna. 



DEJAVNIKI 
OBLIKOVANJA/RAZVOJA 

OSEBNOSTI

• Glede dejavnikov razvoja osebnosti poznamo tri 
teorije:

• Nativistična teorija – v ospredje postavlja dednost;

• Empiristična teorija – v ospredje postavlja okolje
(tabula rasa – nepopisan list);

• Psihodinamična teorija – zagovarja enakovreden
pomen štirih dejavnikov: dednost, okolje, vzgoja, 
lastna aktivnost



RAZVOJ OTROKOVE OSEBNOSTI

• Razvoj otrokove osebnosti:

• Razvoj otrokove osebnosti je rezultat prepletanja in 

medsebojnega delovanja dednosti, okolja, vzgoje in 

lastne dejavnosti oz aktivnosti;

• Vzgojitelj mora upoštevati dejavnike razvoja, spreminjati

negativne vzgojne dejavnike in odpravljati neugodne

okoliščine v okolju. 



• DEDNOST

• Pomembna podlaga za razvoj; 

• Dednost = prenos možnosti za razvoj določenih lastnosti od staršev na otroke; 

• Kaže se v anatomski fiziološki zgradbi celotnega organizma – pomenijo temeljne
možnosti za človeški razvoj; 

• Pomembno je tudi kaj se dogaja v nosečnosti – pred rojstvom otroka. 

• Kaj dedujemo?

• Osnovna zgradba telesa, poteze obraza, barva las, oči, živčni sestav (od tega je 
odvisen otrokov umski razvoj), sestava endokrinih žlez (uravnavajo delovanje
vegetativnega sistema, kar daje podlago za temperament in čustvovanje). 

• Dispozicije:

• So podedovane anatomske fiziološke zgradbe živčnega sistema; 

• Niso nekaj dokončnega in izoblikovanega – so samo temeljne možnosti za razvoj, samo
biološka živčna podlaga za razvoj posameznih lastnosti in določajo zgornjo mejo
razvoja; 

• V sposobnosti in druge lastnosti se razvijejo z dejavnostjo. 

• Prirojeno – podedovano:

• Prirojeno = vse tisto kar se z zarodkom dogaja od spočetja do rojstva – zarodkov razvoj, 
ki je odvisen od zunanjih in notranjih vplivov; 

• podedovano = tisto kar prejme posameznik ob spočetju (dedni zapis). 



OKOLJE

• Okolje je vse, kar človeka obdaja in s čemer človek vzpostavlja odnose; 

• Je življenjski prostor posameznika, z najrazličnejšimi vplivi, ki hkrati delujejo na
razvoj osebe; 

• So zunanji dejavniki razvoja, ki odločilno vplivajo na ritem, stopnjo in smer
razvoja (prav tako kot notranji). 

• Ustrezno (spodbudno) in neustrezno okolje:

• Ustrezno okolje – podpira in pospešuje razvoj posameznika; 

• Neustrezno okolje – moti in zavira razvoj ter zmanjšuje moč vzgoje. 

• Okolje – proces socializacije:

• Proces socializacije poteka preko stikov z okoljem – človek postane socilano
bitje; 

• Preko stikov z okoljem si razvija spretnosti, sposobnosti, navade, pridobiva
znanje, sprejema kulturo in način življenja. 

• Dve vrsti okolja:

• Geografsko – naravno okolje, okolje s pokrajinsko reliefnimi in podnebnimi
posebnostmi

• Družbeno – zelo pomembno za posameznikov razvoj (družina, vrstniki, vera …) 



VZGOJA

• Trajen in najbolj organiziranj razvojni dejavnik; 

• Uspešnost: bolj uspešna tem bolj je vzgojno delo psihološko
utemeljeno in načrtovano; 

• Moč vzgoje je odvisna od pravočasnosti in ustreznosti
vzgojnih vplivov ter odzivnosti mladega človeka nanje;

• Vzgojni vplivi so najmočnejši v prvih letih otrokovega življenja
in v času pubertete, v času adolescence pa vzgoja izgublja
svoj učinek; 

• Pomembna za razvoj spretnosti, oblikovanja lastnosti, 
sprejemanja vrednot, oblikovanje stališč, odnos do dela, 
odnos do drugih ljudi;

• (Z)možnosti vzgoje? 



Lastna dejavnost

• Je zavestno odzivanje človeka na okolje in vzgojo; 

• S tem zadovoljujemo svoje potrebe, obvladujemo svoje okolje in 
izboljšujemo življenje; 

• Je pogoj da se dispozicije razvijejo v sposobnosti – vsak ima usodo v 
svojih rokah; 

• Je pomembna za oblikovanje značaja, saj vzgojnih vplivov ne 
sprejemamo pasivno. 

• Odnosi med dejavniki:

• Kolikšen delež predstavlja v razvoju posamezen dejavnik ne 
moremo natančno določiti; 

• Gre za medsebojno prepletanje in vplivanje in dopolnjevanje; 

• Učinki posameznik dejavnikov pa so v določenih življenjskih
obdobjih različni. 



IGRA IN IGRAČE 

• Igra je osnovna otrokova dejavnost in pospešuje
celoten otrokov razvoj;

• V vsebini igre se odražajo pomembni dogodki in 
odnosi iz otrokovega življenja; 

• Igra izhaja iz notranje motivacije otroka; 

• Pomembna je dejavnost sama; 

• V igri se spontano prepletajo različna področja
otrokovega razvoja (čustveno, socialno, gibalno, 
spoznavno).



Klasifikacija iger
(otroška igra z razvojnega mejnika)

• funkcijska igra, 

• posnemalna igra, 

• simbolna, domišljijska igra, 

• dojemalna igra, 

• ustvarjalna igra, 

• igra s pravili. 



FUNKCIJSKA IGRA

• Tipanje, prijemanje, metanje, tek, vzpenjanje, 

ponavljanje in posnemanje glasov; 

• Otrok preizkuša svoje zaznavno‐gibalne funkcije; 

• Otrokova dejanja so vezana na zaznavne

značilnosti posameznih predmetov; 

• Prevladujoča je v prvem letu otrokovega življenja

– že v drugem letu lahko opazimo upad. 



KONSTRUKCIJSKA IGRA

• Otrok povezuje, sestavlja posamezne prvine igrače ter
s tem gradi in ustvarja konstrukcije; 

• Bistvena sprememba, ki se pojavi vzporedno z 
otrokovim razvojem in starostjo je načrtovanje v 
konstrukcijski igri – vezano na nek namen ali cilj; 

• Prva konstrukcijska igra se pojavi že ob koncu prvega
leta starosti; 

• Kasneje je ta igra vse pogostejša in celovitejša; 

• Starejši otrok že vnaprej pove, kaj bo zgradil in tudi
kako bo to naredil kar je povezano z razvojem
otrokovih spoznavnih sposobnosti in gibalnih spretnosti. 



DOJEMALNA IGRA

• Gre za poslušanje, opazovanje, posnemanje, 

branje; 

• Otrok poimenuje kar vidi (reče: to je …), glasovno

opisuje kar počne, sledi navodilom in jih tudi daje, 

odgovarja na vprašanje, dojema relacije in torej

razume odnose med prvinami (npr. da nekaj spada

skupaj); 

• S starosto se dojemalna igra povečuje – to kaže na

razvoj otrokovega mišljenja, govora, besedne

komunikacije in socialnega razvoja. 



SIMBOLNA IGRA

• Opredeljena s prvinami, ki so prisotne le “v glavi” in niso

dejansko prisotne; 

• V igri otrok reprezentira neko dejanje, predmet, osebo

ali pojav iz realnega ali domišljijskega sveta;

• Tipična igra za obdobje 2 ‐ 6 let; 

• Gre za pretvarjanje, odmik od realnega, fleksibilnost v 

mišljenju, zmožnost razumevanja drugih, zavzemanje

perspektive drugega; 

• Povezana je s kognitivnim razvojem; 

• Lahko gre za neposredno ali odloženo imitacijo.



USTVARJALNA IGRA

• Pisanje, risanje, oblikovanje, pripovedovanje, 
gradnja



IGRA S PRAVILI

• Pomembno pri tem je, da otrok prepozna, sprejme in 

se podredi vnaprej dogovorjenim in sprejetim

pravilom; 

• Z njimi se pogosto sreča preko že izdelanih iger; 

• Pojavlja se od tretjega leta starosti naprej; 

• Pomembna za razvoj socialnih odnosov (npr. za

sodelovanje, tekmovalnost …) 



OTROŠKA IGRA S SOCIALNEGA 
VIDIKA

• individualna igra, 

• vzporedna igra, 

• sodelovalna igra, 

• skupinska igra. 



KAKOVOSTNA IGRA – KAJ JE 
POMEMBNO?

• Otrok potrebuje:

• čas, prostor, različna kakovostna sredstva; 

• ustrezen in raznolik kurikulum; 

• primerno kombinacijo dejavnosti in izkušenj – ponudi jih

lahko vzgojitelj ali izbere otrok sam; 

• podporo za spoznavanje drugih ‐ vrstnikov in odraslih; 

• možnost za razvoj zaupanja in samospoštovanja; 

• možnost za razvoj odgovornosti za učenje in vedenje; 

• spoštovanje s strani drugih – da ga poslušajo in vzamejo

resno; 

• dobro usposobljene vzgojiteljice. 



IGRAČE

• Igrača = je predmet, namenjen igri otrok nekje do 14 let; 

• So pomemben del otrokovega življenja – pomembne so 

za njegov razvoj in vzgojo; 

• So osnova otrokove igre – postavi okvirno idejo za igro

ter vpliva na posamezne vrste iger; 

• Razdelimo jih lahko na: igrače za razgibavanje, 

ljubkovalne igrače, konstrukcijske igrače, pripomočki za

družabne igre, priložnostne igrače. 



VLOGA VZGOJITELJA PRI IGRI

• spodbujanje, 

• usmerjanje, 

• vodenje, 

• k razvojno višjim in zahtevnejšim nivojem igralnih

dejavnosti.

• To lahko naredimo, da se vključimo v igro, 

spodbujamo, pojasnjujemo, sprašujemo, 

pomagamo, opazujemo, poslušamo, odgovarjamo, 

nudimo okolje, kjer se otroci počutijo varne, sprejete

in cenjene



KRITERIJI DOBRE IGRAČE

• Evropska direktiva o igračah – vsebuje temeljne zahteve glede
varnosti igrač; 

• V okviru Ministrstva za šolstvo in šport deluje Komisija za oceno
igrač; 

• Igrače morajo ustrezati nekaterim kriterijem, da lahko govorimo
o dobri igrači: 

• Funkcionalnost igrače: igrača je funkcionalna, če otroku nudi
različne oblike igre in razvija različne otrokove dispozicije. 
Govorimo o multifunkcionalnosti igrač, kar pomeni, da morajo
igrače nuditi več različnih igralnih možnosti. Docela izdelane
igrače se otrok hitro naveliča. Preveč igrač povzroči, da otrok
postane brezbrižen in ne kaže iznajdljivosti pri igri. Dobra igrača
za 6-letnega otroka je neprimerna za 3-letnega otroka, zato
igrače razdelimo po starostnih obdobjih in temu prilagodimo
velikost, barvo in obliko.



• Pedagoško-psihološki vidik: dobra igrača zagotavlja razvoj
celotne otrokove osebnosti, pridobivanje izkušenj in spoznanj, 
razvija spretnosti in čutila, pospešuje duševni in telesni razvoj, ter
socializira. 

• Zdravstveni in higienski kriteriji: higienski kriterij od igrače terja
pranje, ne puščanje barv in ne spreminjanje oblike, npr. lomljenje. 
Igrača ne sme škodovati niti telesnemu niti psihičnemu razvoju
otroka. Majhnim otrokom ne dajemo majhnih igrač (majhni
žebljički). Nevarne so igrače, ki se lomijo (tanka plastika, 
porcelan, steklo). 

• Estetski kriteriji: barve igrače naj bodo usklajene, otrok ima rad 
tople, živahne barve, vendar ne kičaste. Material naj bo soroden
predmetu, ki ga igrača predstavlja (pliš - medved). Usklajena in 
estetska mora biti tudi oblika in celotna dimenzija igrač. 

• Ekonomičnost igrač

• Nadzor nad ustreznostjo na področju varnosti igrač izvaja
“Zdravstveni inšpektorat RS”.



ODNOS ODRASLIH DO IGRE 
OTROK

• Otroku je potrebno pustiti igralno svobodo in ga ne silimo v neko igralno
dejavnost, 

• poznati je potrebno pomembnost otrokove igre, 

• otroku, ki se igra, je potrebno prisluhniti in poskušati razumeti, kaj v igri izraža, 

• otroku je potrebno omogočiti čas in prostor za igro, 

• v otrokovo igro se odrasli lahko vključimo posredno ali neposredno, 

• otrokovo igro je treba spoštovati, 

• otroka je treba pustiti, da se igra, kolikor se hoče, 

• čim manj prekinjamo otrokovo igro, 

• otroka ne silimo, da menja svojo igro. 

• Pri neposrednem poseganju odraslih v igro otrok poznamo dve skrajnosti:

• pretirano vmešavanje v igro in vodstvena vloga odraslih, 

• opuščanje kakršnega koli poseganje v igro. 



KOMUNIKACIJA

• Komunikacija pomeni sporočilo, povezavo, 
sporazumevanje; 

• Če komuniciramo smo v medsebojni zvezi; 

• Za uspešno komunikacijo je pomembno obvladovanje
verbalnega govora in tudi poznavanje elementov
neverbalne komunikacije; 

• Naš obstoj in razvoj je odvisen od komunikacije; 

• Dve obliki komunikacije: 

• 1. Verbalna (besedna) komunikacija

• 2. Neverbalna (nebesedna) komunikacija



KOMUNIKACIJA V VRTCU

• Komunikacija med otroki:

• Otroci med sabo komunicirajo na različne načine – odvisno od starosti; 

• Komunikacija steče bolj po drugem letu starosti – otroci se pogovarjajo, skupaj igrajo, dogovarjajo… 

• Komunikacija med vzgojitelji in otroki:

• Otrok mora biti aktiven udeleženec v komunikacijskem procesu; 

• Vzgojitelj ga mora spodbujati pri razvoju govora in komunikaciji; 

• Vzgojiteljeva naloga:

• ustvarjati pogoje za različno izražanje; 

• opazovanje, poslušanje in sprejemanje otrokovih sporočil; 

• odzivanje na otrokovo sporočanje – to vpliva na otrokovo motiviranost za komunikacijo; 

• usposabljati otroka za komunikacijo. 

• Otroku s tem omogočimo:

• Vzpostavljanje in vzdrževanje odnosov z drugimi; 

• Urjenje v izražanju; 

• Urjenje v iskanju odgovorov; 

• Posredovanje informacij; 

• Pripovedovanje o tem kaj razmišlja, kako si predstavlja stvari …



SOCIALNO UČENJE

• Pet (5) ključnih zmožnosti – kot temelji socialnega in čustvenega

zdravja otrok:

• zaupanje

• avtonomnost

• iniciativnost

• empatija in 

• samozaupanje

• = osnova socializacije, ki se odvija na otrokovi poti v odraslost



• 1. Zaupanje:

• Prepričanje vase in druge – otroku omogoča, da se loti neke aktivnosti, saj ve da mu bodo ljudje, 
od katerih je odvisen, dali potrebno spodbudo in podporo;

• Počutiš se varnega in zaščitenega.

• 2. Avtonomnost:

• Je zmožnost samostojnosti in raziskovanja;

• Pomeni razviti občutek samih sebe kot jasno ločenih oseb, ki se lahko sami odločajo in sami
postorijo različne stvari (kljub močni navezanosti na starše …).

• 3. Iniciativnost:

• Zmožnost otrok, da se lotijo kakšne naloge in jo tudi končajo – da si zapomnijo situacijo, se 
odločajo in ukrepajo;

• Izkazujejo svoje namene in se po njih ravnajo.

• 4. Empatija:

• Sposobnost, ki otrokom omogoča razumeti občutja drugih, tako da jih povezujejo z občutji, ki so jih
imeli že sami;

• Pomaga sklepati prijateljstva in razvijati občutek pripadnosti.

• 5.Samozaupanje:

• Zmožnost zaupati v svoje sposobnosti; 

• Je jedro notranjega ponosa – lahko krepi otroke v težavah in sporih, s katerimi se bodo srečevali v 
življenju; 

• Razvija se v okolju kjer lahko otroci razvijajo svoje sposobnosti in interese ter če imajo priložnost
doživeti uspeh. 



• Prvo socialno učenje otrok doživlja v družini, kjer ima otrok status sina
ali hčere. Vsak socialni status ima vzorec obnašanja. Otrok v družini
že ločuje med materjo in očetom ali med seboj in očetom. Vsak
socialni status obsega in zahteva določen način ravnanja, govora, 
odnosov, čemur pravimo socialna vloga.

• Ob vstopu v vrtec se mora otrok vživeti v nov socialni status (člana
otroške skupnosti) in obvladovati novo zahtevnejšo socialno vlogo. 
Če so ga doma pripravljali na vstop v vrtec, potem je otrok s seboj že
prinesel nekaj informacij o socialni vlogi in te bo preizkušal v svojih
odnosih ter vedenju. Socialno učenje iz družinskega kroga in v vrtcu
mu bo pomagalo obvladovati nov socialni status ter delovati v 
zahtevnejši socialni vlogi.

• Vsaka socialna vloga terja od človeka, otroka del prilagajanja in 
podrejanja moralnim zahtevam. Ohranjati mora tudi elemente
individualnih značilnosti osebnosti, ki predstavljajo vrednoto tudi za
skupnost (npr. na svoj način se vključi v igro sovrstnikov) in jo 
popestrijo. Zato doživi priznanje. V družbenih skupinah je vse preveč
pogosto posnemanje vedenja veščine do take mere, da posameznik
izgubi svoje posebnosti in se zgleduje po drugih. Pojav imenujemo
konformizem in ga ocenjujemo kot negativnega.



SOCIALNA KOMPETENTNOST

• Socialna kompetentnost = socialna sposobnost; 

• Sposobnost ločevati in izbirati med pozitivnimi in negativnimi
interakcijami ter čedalje globlje zavedanje potreb in občutij drugih; 

• Pomembne so dnevne interakcije med samimi otroki ter med otroki in 
odraslimi; 

• Te interakcije so lahko so pozitivne (pozitivna podoba sveta – podpora, 
možnosti) ali negativne (negativna podoba sveta – nevarnost, 
konfrontacije); 

• Na podlagi teh pride do oblikovanja podobe o sebi in drugih. 



INICIATIVNOST IN SOCIALNI
ODNOSI – KLJUČNE IZKUŠNJE

• Izbiranje, načrtovanje in odločanje ter s tem 
povezano izražanje; 

• Reševanje problemov (ki nastanejo pri igri); 

• Skrb za lastne potrebe; 

• Izražanje občutij z besedami; 

• Sodelovanje v skupinskih rutinah; 

• Razvijanje občutljivosti za občutja, interese in potrebe
drugih; 

• Vzpostavljanje odnosov z vrstniki in odraslimi; 

• Sodelovalna igra in doživljanje take igre; 



• Izbiranje, načrtovanje in odločanje ter s tem povezano
izražanje:

• Otroci so po naravi radovedni, podjetni in motivirani za
dejanja, s katerimi uresničujejo svoje interese in zamisli; Otroci
dajejo pobude za osebno zanimive dejavnosti; 

• Na ta način pridobivajo zaupanje v same sebe kot sposobne
osebe in druge kot

• Spodbudne udeležence.

• Reševanje problemov (ki nastanejo pri igri):

• Otroke spodbujamo in jim omogočamo, da premišljeno in 
ustvarjalno obravnavajo nepričakovane situacije; 

• Same sebe bodo imeli kot sposobne rešiti vsakdanje
probleme; 

• Pridobijo si navado reševanja problemov in podobo o samih
sebe kot proaktivnih oseb. 

• Skrb za lastne potrebe:

• Predšolski otroci radi sami postorijo stvari in pri tem rastejo v 
svoji sposobnosti in samozaupanju; 

• Skrb za lastne potrebe je še en način kako otroci prevzamejo
pobudo; 

• Daje jim tudi moč, da se na druge odzivajo na skrben način.



• Izražanje občutij z besedami

• Otroci od najzgodnejšega otroštva naprej ohranjajo svoja čustva in se odzivajo na čustva
odraslih; 

• Z razvojem jezikovnih in reprezentacijskih veščin pa začenjajo prenašati svoja občutja v 
besede; 

• Izražanje z besedami je za otroke pomemben korak, ker jim pomaga pridobiti nekaj nadzora
nad občutji in dejanji, ki jih sprožijo ta občutja; 

• Začnejo gledati nase s čedalje večjim samozavedanjem.

• Sodelovanje v skupinskih rutinah:

• Otroci se po navadi radi udeležujejo skupinskih rutin, ki so zanje smiselne, jim omogočajo
aktivno učenje in jih vključijo v zanimive izkušnje; 

• Take rutine podpirajo otrokove osebne pobude in otroka hkrati povezujejo z drugimi ljudmi;

• Torej: skupinske rutine, ki upoštevajo otrokove izbire in odločitve, lahko pomagajo graditi
pozitivne socialne odnose in občutek skupnosti.

• Razvijanje občutljivosti za občutja, interese in potrebe drugih:

• Otroci se dojemljivi za občutja, interese in potrebe drugih – opazijo druge otroke, razumejo
njihova občutja, predstavljajo si kaj morda hočejo, in se odzovejo z dejanji podpore; 

• Razvijanje take občutljivosti omogoča otrokom pozitivne interakcije z drugimi; 

• Tako se širi njihova, pogosto le nase osredotočena perspektiva. 



• Vzpostavljanje odnosov z vrstniki in odraslimi:

• Predšolski otroci so motivirani in radi dajejo pobude in ohranjajo
socialne odnose z drugimi otroki, pa tudi učinkovite, 
samostojne interakcije z odraslimi (vzgojitelji).

• Sodelovalna igra:

• Sodelovalna igra = otroci kaj izdelujejo ali počnejo skupaj na
način, ki zahteva veščino, zamisli in prispevanje vsake osebe; 

• Kljub morebitnim konfliktom, ali morda prav zaradi njih, 
sodelovalna igra širi otrokovo dojemanje samega sebe in 
drugih; 

• Daje otroku možnost uveljaviti se, predstaviti svoj pogled na
svet ter pomagajo razumeti, da drugi razmišljajo drugače, da 
imajo drugačna občutja in poglede.

• Spoprijemanje s socialnimi konflikti:

• Socialni konflikti lahko ustvarijo občutke frustracije, zmedenosti
in neuspeha; 

• Te situacije so pomembne priložnosti za aktivno učenje; 

• Ko otroci poravnavajo spore začenjajo razumeti, kako je treba
spoštovati potrebe drugih, 

• hkrati pa zadovoljiti svoje potrebe



DRUŽINA

• 1.DEFINICIJA:

• V sociološkem pomenu je družina: stalna, čustvena in običajno tudi krvna povezanost
dveh generacij ljudi: otrok in staršev; 

• 2.TEMELJNE ZNAČILNOSTI DRUŽINE:

• Biološke/razmnoževalna in biosocionalna družina:: sestavljata ga dve vrsti odnosov
spolni in reproduktivni. Biološka reprodukcija je pomembna naloga in cilj družine. Družina
postane družina ko se rodi otrok; družina sloni na biosocialnih vezeh. Ustvarjajo se
sorodstvene vezi. Pomembna oblika sorodstva je krvno (biološko) sorodstvo.

• Socialno‐psihološka podlaga družine: družina obnavlja tudi socialno in duhovno
reprodukcijo ljudi. V okviru družine poteka socializacija. Razvijajo se individualne
osebnosti ter socialne sestavine osebnosti. Družina je prenašalec tradicije, kulture, 
norm… Svojim članom vtisne psihosocialne značilnosti in pušča trajne sledi v osebnosti. 

• Gospodarski temelj družine: z gospodarsko dejavnostjo se družini zagotovi materialne
razmere in s tem ohranjanje njihovega življenja. 

• 3.VRSTE DRUŽINE:

• Tradicionalne družine: oče, mati, otroci, stari starši

• Sodobne – atomske družine: oče, mati, otrok. 

• Oblike družine:

• Popolna družina: oba zakonca in vsaj eden otrok

• Nepopolna družina: ovdovela, razvezana družina, mati samohranilka oz. oče
samohranilec

• Začasno razvezana družina: kadar sta oba zakonca, eden v tujini ali bolnici … 



DRUŽINA

• Družina je primarni dejavnik človekovega razvoja

in oblikovanja osebnosti; 

• Je primarna skupnost oz. skupina; 

• Je kraj za ljubezen in podporo; 

• V njej nastajajo prvi čustveni in socialni kontakti

ter vedenjski vzorci; 

• Občutljiva celica – ravnanje enega vpliva na

vse. 



• Starševska ljubezen s prisrčno in zaupljivo naravo moralno-psihološkega ozračja;

• Povezuje družinske člane un daje občutek varnosti in zaščite;

• Pogoj in sredstvo da se razvije in oblikuje osbnost;

• Pravica, ki jo otrok pridobi z rojstvom in je nenadomestljiva – moralna in naravna dolžnost staršev

• Komunikacija v družini:

• Družinska komunikacija ima veliko oblikovalno moč; 

• Je sredstvo za intelektualno in moralno oblikovanje otroka; 

• Z vidika socialnega razvoja je komunikacija gonilna sila – je socialno delovanje usmerjeno na

• drugega človeka S komunikacijo (verbalno in neverbalno) otrok izraža svoje potreb, želje, čustva in se tako sporazumeva z drugimi. Tako
vpliva na družinske člane in spreminja svoje obnašanje. 

• Komunikacija mora potekati v obe smeri. 

• Vloge v družini;

• Vsak član družine ima nek položaj, vlogo; 

• Vloga označuje njegovo dejavnost in pričakovanja – od tod izhajajo posebna pravila obnašanja oz. pričakovano vedenje, ki so na nek
način obvezna za vsakega člana; 

• Z vlogami družina sodeluje pri prenašanju moralnih, družbenih in drugih vrednot družbe; 

• Družinski statusi in vloge slonijo na krvnih vezah (mati, oče, sin, sestra, babica, dedek …); 

• Preko statusov in vlog otrok spoznava sebe, svojo vlogo, veljavo in vrednost – hkrati

• sprejme

• priznana in veljavna pravila skupnega življenja in delovanja ter pridobi predstavo o delitvi dela,

• odnosih, dolžnostih, pravicah, obveznostih.

• Socializacija:

• Za čim uspešnejši vzgojno – socializacijski proces v družini je potrebno naslednje:

• urejeno družinsko življenje; 

• ustrezen odnos do otroka (komunikacija); 

• ustrezen položaj in vloga otroka. 

• Na družinsko ozračje vpliva tudi otrok sam, saj vstopa v družinsko dinamiko kot dejaven partner z različnim odzivanjem na zunanje vplive



• .Identifikacija Je proces v katerem si oseba pridobiva znanja, poglede, čustva in moralna vrednotenja
druge osebe tako močno, da to postane del njene osebnosti; 

• V družini poteka razvojna identifikacija – otrok si s procesi identifikacije pridobiva težnje, miselne koncepte, 
pojmovanja, vzorce obnašanja in stališča od enega ali celo obeh staršev; 

• Ob normalni identifikaciji otrok ne sprejme in ne povzema celotne osebnosti vzora, ampak le osnove za
postopen razvoj zavesti o vrednostih in o svojih prihodnjih vlogah

• Zdrava družina:

• podpora vsem članom v krizah; 

• ceni se drugačnost; 

• pokažejo se čustva – dopuščajo se napake; 

• jasna in odprta komunikacija; 

• odsotnost alkohola, drog in nasilja; 

• prisotno naravno obnašanje; 

• otroci so enakopravni člani družine; 

• pomembno je življenje in čutenje vseh; 

• pozitivno sprejemanje drug drugega

• Motena/nefunkcionalna družina:

• ne skrbijo drug za drugega – ni ljubezni in naklonjenosti; 

• nepoštenost, laži, skrivnosti – postane vrednota, ki omogoča preživetje; 

• opuščanje odgovornosti – starši se ne posvečajo otrokom; 

• izpostavljanje nevarnostim; 

• destruktivna komunikacija; 

• ogroženost partnerja in otrok. 

• Vzroki: slabši življenjski pogoji, izrazite posebnosti družine, osebnostna problematika (alkohol, bolezen), 
karierizem



SODELOVANJE VRTCA IN 
STARŠEV

• Sodelovanje zaradi usklajenega delovanja (vrtci in družina) ‐ ima

pozitivne učinke in zato je pomembno vzpostaviti medsebojno

sodelovanje; 

• Medsebojno sodelovanje je pomemben vidik kakovosti predšolske

vzgoje – ker prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in 

institucionalne vzgoje; 

• Straši morajo začutiti, da je otrok v vrtcu varen in sprejet ter da so 

vzgojiteljice kot nekakšni sopartnerji v procesu otrokovega razvoja s 

katerimi razvijajo odprt dialog s ciljem soodločanja v vseh pomembnih

vprašanjih v zvezi z otrokom in njegovim razvojem; 

• Strokovni delavci v vrtcu morajo biti zavezniki staršev pri skrbi za

njihovega otroka – in starši morajo to čutiti.



• Pomembne značilnosti sodelovanja:

• Ne sme biti zgolj formalno in dojeto samo kot del obveznosti; 

• Starši in strokovni delavci morajo vedeti zakaj in kako potrebujejo
drug drugega; 

• Vključevanje družine se gradi postopoma in se stalno spreminja in 
nadgrajuje; 

• Sodelovanje je dvosmeren proces – odvisen od vrtca in družine; 

• Ni univerzalnih oblik sodelovanja, ki bi bile uspešne za vse družine –
zato je pomemben širok izbor oblik sodelovanja; 

• Sodelovanje poteka na različnih stopnjah v smeri večje participacije
staršev. 

•



OBLIKE SODELOVANJA

• Vrtci in starši se povezujejo preko:

• roditeljskih sestankov (naravnan na oddelek kot celoto); 

• govorilnih ur; 

• sveta staršev; 

• sveta zavoda; 

• raznih drugih aktivnosti; 

• dnevni stiki ob prihodu in odhodu staršev

• izobraževanj staršev. 

• Pisno informiranje staršev: publikacija vrtca, kotički za
starše, poročila …



• Pravice staršev pri sodelovanju z vrtcem:

• Vrtec mora staršem nuditi storitve in ne posegati v njihovo sfero
zasebnosti – vrtec mora spoštovati kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, 
vrednote, prepričanja, navade in običaje otrokovih staršev – starši pa 
morajo upoštevati meje svojega soodločanja, saj ne smejo posegati v 
strokovnost institucije;

• Staršem mora biti javno dostopno pisno in ustno obvestilo o različnih
ponudbah programov v vrtcu; 

• Starši imajo pravico do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega
razgovora o otroku; 

• Starši imajo pravico do postopnega uvajanja otrok v različne programe
vrtca in možnost dogovora o najbolj sprejemljivem načinu vključevanja
svojega otroka v vrtec; 

• Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in 
v oddelku ter aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, vendar brez
poseganja v strokovno avtonomnost vrtca; 

• Starše je potrebno seznaniti z njihovimi pravicami in odgovornostmi. 

• Le zadovoljujoči odnosi med starši in vzgojitelji so pogoj za harmonično
stabilnost otrokove osebnosti (otrok bo ob takšnih odnosih med starši in 
vzgojitelji doživljal varnost, sprejetost, potrjevanje in bo zato lažje
premagoval težave),



KOMUNIKACIJA VZGOJITELJ – STARŠI:

Pričakovanja staršev Pričakovanja vzgojiteljev

·  da je zagotovljena varnost; • da jih starši in otroci sprejmejo

·  želijo pohvalo, da so dobri starši – ne • da jih spoštujejo, cenijo in

želijo slišati kritike na svoj način vzgoje; upoštevajo

·  da mu vzgojitelj prisluhne; • da lahko korektno sodelujejo s starši

·  da  ga  vzgojitelj  razume  v  njegovih

bojaznih, stiskah, željah, … v zvezi z

otrokom;

·  da si vzgojitelj vzame čas za njih.

Profesionalnost strokovnih delavcev:

Potrebno poznati potrebe staršev in njihove želje po sodelovanju;

Bolj kot so starši prepričani, da je z otrokom v vrtcu vse v redu, več

so se pripravljeni vključevati v dejavnosti v vrtcu;

Ne vzpostavljajte prijateljskega odnosa čez profesionalne in 

poklicen meje (pasti);



KURIKULUM IN ELEMENTI KURIKULUMA

• Cilji in načela – so zavezujoči

• Otrok v vrtcu – učenje in poučevanje predšolskih otrok, 
zakonitosti v otrokovem razvoju, skupna načela
predšolske vzgoje, vloga odraslih

• Prostor – naj omogoča individualizacijo in fleksibilnost
organizacije prostora, spodbudno okolje, ki omogoča
možnost izbire

• Hranjenje, počitek, nega, prihodi in odhodi (elementi
dnevne rutne) – individualizacija in čim večja
samostojnost otrok

• Čas ‐ zagotoviti dovolj časa za aktivnosti, brez hitenja



• Področja dejavnosti v kurikulumu:

• UMETNOST 

• MATEMATIKA 

• DRUŽBA 

• NARAVA 

• GIBANJE 

• JEZIK 

• Prikriti kurikulum:

• V vzgojno‐izobraževalnem procesu so poleg načrtovanih in želenih
rezultatih pojavljajo tudi učinki nezavednega ravnanja. 

• Sem prištevamo: prikrita pričakovanja vzgojiteljice, čustveni stik med 
vzgojiteljico in otrokom, medvrstniške odnose, organiziranje dnevne
razporeditve dejavnosti in prostora, uveljavljena disciplinska pravila ter
splošno klimo in kulturo institucije

• Z ozaveščanjem in izobraževanjem o tem lahko zmanjšamo negativne
učinke prikritega kurikulima



PEDAGOŠKA METODOLOGIJA

• Metodologija (methodos – način dela; logos – veda, znanost) je veda o 
raziskovanju.

• Metodika: pedagoška disciplina ki govori o metodah pouka.

• Raziskovanje je potrjevanje hipotez in iskanje odgovorov na zastavljena
vprašanja, katerega rezultat je znanstveno spoznanje na nivoju dejstev
(to so obstoji zvez med pojavi) ali na nivoju zakonitosti (je ugotovljeno
bistvo relativno trajne zveze med pojavi, zveze med ukrepi in učinki).

• Vsako raziskovanje poteka po določenih stopnjah:

• identifikacija problema (določimo kaj bomo raziskovali); 

• postavimo hipotezo (kaj pričakujemo); 

• izberemo raziskovalno tehniko(kakšne metode bomo uporabljali); 

• analiza pridobljenih rezultatov

• zaključki in primerjava s postavljenimi hipotezami(zaključke preverimo v 
praksi). 



• Zbiranje podatkov v raziskovalne namene poteka:

• neposredno (opazovanje zunanjih
opazovalcev,opazovanje lastne prakse) 

• posredno s pomočjo ankete intervjuja, testov … 

• Poti spoznavanja:

• DEDUKCIJA (je pot sklepanja iz skupnega, občega na
posamezno), 

• INDUKCIJA (sklepanje iz posameznega na skupno). 

• Glede na vire ločimo:

• teoretične, 

• empirične. 



• TEHNIKA: je ožji postopek s katerim pridemo do podatkov, ki jih

potrebujemo v postopku raziskovanja.

• Tehnike raziskovanja:

• anketa, 

• intervju, 

• sistematično opazovanje, 

• sociometrični postopek, 

• ocenjevanje, 

• testiranje znanja.



• Opazovanje mora biti v naprej pripravljeno, načrtovano, usmerjeno v določen cilj; 
opazovalci so pripravljeni, tudi način zapisovanja je pripravljen (inštrument). Je zelo dobra 
in zanesljiva tehnika, v nekaterih primerih skoraj edina možna. Pogosto ga uporabimo za
ocenjevanje in vrednotenje lastne prakse. V raziskovanju je nekoliko zanemarjena zaradi
subjektivnosti.

• Anketa je raziskovalna tehnika, ki se pogosto uporablja za zbiranje podatkov v 
pedagoških raziskavah. Je preprosta in ekonomična. Zanjo se odločamo, kadar želimo
zajeti večje število oseb in si pridobiti njihove poglede o določenih vprašanjih. Prednost
ankete je kratek čas izpolnjevanja, anonimnost, vključimo lahko veliko ljudi. Slabost
ankete je, da ni neposrednega stika, ki bi omogočal dodatno pojasnitev in pogosto
onemogoča dajanje lastnih mnenj. Ločimo dve vrsti vprašanj: odprta (anketiranci sami
oblikujejo odgovor) in zaprta (anketiranci izbirajo med predloženimi odgovori). Instrument 
ankete je VPRAŠALNIK, ki je sestavljen iz NAGOVORA,to je UVODA in DOLOČENEGA 
ŠTEVILA VPRAŠANJ.

• Intervju je poglobljena osebna izmenjava mnenj med intervjuvancem in izpraševalcem.

• Raziskovalec, ki je tudi izpraševalec, se pogovarja z intervjuvancem z namenom
pridobivanja novih podatkov in spoznanj. Za to tehniko se odločamo, kadar raziskujemo
probleme na manjšem vzorcu in želimo bolj osebne poglede, stališča in mnenja. Ločimo
vezan intervju (v naprej imamo pripravljena vsa vprašanja), nevezan intervju (v naprej
imamo pripravljene samo oporne točke), standardiziran intervju (proces pridobivanja
podatkov je enak pri vseh intervjuvancih) in nestandardiziran (proces pridobivanja
podatkov je bolj neformalen, odprt, fleksibilen).



OPAZOVANJE – OCENJEVANJE OTROK

• Proces ocenjevanja otrokovega vedenja ter spremljanje otroka je eden izmed ključnih
dejavnikov oziroma pokazateljev kakovosti predšolske vzgoje v vrtcu, saj omogoča
razumevanje in zagotavlja ustrezno podporo razvoju predšolskega otroka.

• Zbiranje podatkov zajema vzgojiteljičino/vzgojiteljevo zapisovanje opaženega vedenja in
govora otrok med različnimi dejavnostmi ter njihovih izdelkov.

• Analiza in tudi vrednotenje zbranih podatkov vzgojiteljici/vzgojitelju omogoča odgovor na
vprašanje o tem, koliko se zbrani podatki povezujejo z zastavljenimi cilji. Analiza in vrednotenje
sta tudi podlaga za nadaljnje načrtovanje dela.

• Načrtovanje dela s posameznim otrokom ali skupino je pomemben cilj in smisel procesa
opazovanja in spremljanja otrok. Vzgojiteljica lahko npr. na podlagi opažanj načrtuje delo z 
otrokom tako, da dograjuje in spodbuja otrokova »močna« področja.

• Posredovanje ocen otrokovega vedenja je zadnji korak v katerem si vzgojitelj/‐ica postavi
vprašanje o tem, komu (npr. otrokovim staršem, svetovalnemu delavcu) ter katere pridobljene
podatke o otrokovem vedenju in razvoju bo posredovala. Ta korak je pomemben zaradi
medsebojnega sodelovanja in informiranja sodelujočih pri vzgoji in izobraževanju otrok.

• Otroka lahko vzgojitelj/vzgojiteljica ali drug strokovni delavec v vrtcu spremlja na različne
načine ter pri tem opazuje, zbira ali zapisuje različne vidike otrokovega vedenja in njegove
izdelke. Ocenjevanje in spremljanje otroka pomeni nenehen in stalen proces in lahko zato
omogoča pridobivanje natančnejših in veljavnejših podatkov o otrokovem razvoju



POZNAMO NASLEDNJE NAČINE
OPAZOVANJA:

• Opazovanje

• To je najpogostejša in najpreprostejša metoda. Z opazovanjem otroka pri najrazličnejših
dejavnostih lahko pridobimo pomembne informacije o otrokovem socialnem vedenju, njegovi
rabi govora, načinu reševanja konfliktov … Opazovalec lahko z različnimi tehnikami zapisuje
opazovano vedenje, in sicer v obliki zapisov (npr. dnevnik, anekdotski zapis, zapis kritičnih
dogodkov), čeklist (v njih zapisuje pogostost pojavljanja vedenja) ali ocenjevalne lestvice (oceni
stopnjo izraženosti določenega vedenja).

• Osebna mapa otroka ali portfolio 

• Je ena izmed najpreglednejših tehnik stalnega spremljanja otroka v vrtcu. Pomeni, da 
vzgojitel/‐ica v otrokovo osebno mapo oziroma portfolio načrtno vlaga zapise otrokovega
vedenja in njegove izdelke. Vsi izdelki otrok in zapisi morajo biti ustrezno opremljeni z datumom
ter kratkim opisom okoliščin, v katerih so bili pridobljeni. Pri analizi otrokove osebne mape je 
lahko vzgojitelji/‐ici v pomoč tudi pogovor z otrokom, v katerem opiše in pojasni pomen in 
proces nastajanja določenega izdelka. 

• Strukturirani pripomočki za ocenjevanje otrokovega razvoja

• To so npr. ocenjevalni vprašalniki, čekliste, ki omogočajo da podatke, ki jih pridobimo v procesu
opazovanja otrokovega vedenja ocenimo veljavno in zanesljivo. Vzgojitelj/‐ica lahko npr. s 
pomočjo ocenjevalne lestvice oceni značilnosti otrokovih socilanih interakcij (npr. pogostost
otrokovega vključevanja v skupinske dejavnosti). 

• Pomembno je, da spremljamo otrokovo vedenja in razvoj med različnimi dejavnostmi v vrtcu in 
v različnih okoliščinah,saj različne dejavnosti in okoliščine spodbujajo k različnemu vedenju otrok. 
Npr. otrok se bo drugače obnašal in govoril v času proste igre in v pogovoru z vrstniki kot pa npr. 
v času usmerjene dejavnosti in v pogovoru z vzgojiteljem/vzgojiteljico.


