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SVETOVALNICA ZA STARŠE VRTČEVSKIH OTROK IN DRUGE 

VEDOŽELJNE 

Spoštovani bralci! 

Pred vami je dragocena vsebina, v kateri boste veliko zanimivega prebrali o poteku vzgoje, 

koronavirusu, Teoriji navezanosti, socialnem razvoju otroka, psihosocialnem razvoju otroka po 

Eriksonu in o navajanju na kahlico. 

 

KAKO POTEKA VZGOJA -  
IMAGINACIJA FUNKCIONALNOSTI POSAMEZNEGA VZGOJNEGA STILA                        str. 2 - 11   
mag. Primož Hvala Kamenšček, ravnatelj 
 

KORONAVIRUS                                                                                                                          str. 12 - 14 
Mateja Grudina 
 
TEORIJA NAVEZANOSTI                                                                                                           str. 15 - 16 
Mateja Grudina 
 
SOCIALNI RAZVOJ OTROKA                                                                                                    str. 17 - 18 
Matejka Kandus, pomočnica ravnatelja za vrtec 
 
PSIHOSOCIALNI RAZVOJ OTROKA PO ERIKSONU                                                              str. 19 - 21 
Maja Benko, svetovalna delavka 
 
NAVAJANJE NA KAHLICO                                                                                                        str. 22 - 25 
Mateja Pahor, vzgojiteljica 

 

Foto: https://www.chiroweb.com/content/images/growing_up2_lg__1_2_4540.jpg 

 

 

Želimo vam prijetno branje! 
 
 
7. 4. 2020                                                                     Primož, Mateja G., Matejka, Maja, Mateja P.  
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KAKO POTEKA VZGOJA - IMAGINACIJA FUNKCIONALNOSTI POSAMEZNEGA VZGOJNEGA 

STILA 

mag. Primož Hvala Kamenšček, ravnatelj 

 

UVOD 

V sledečem sestavku, (sledilo bo več nadaljevan) bomo poskušal osvetliti in pojasniti 

funkcionalnost razmerja socializacija - vzgoja. Le to razmerje odpira vedno aktualne razprave, 

ki se vežejo na pojmovanje samega vzgojnega procesa, t.i. objektnega odnosa na eni strani in 

subjekta vzgajanja. Kot posledica se v družbeno - zgodovinskem vidiku oblikujejo vzgojni stili. 

Gre za stile vzgajanja, ki stalno burijo duhove velikih pedagoških mislecev, da se zatekajo k 

utemeljevanju za in proti posameznemu načinu oz. metodi vzgajanja. 

Pred tem bomo poskušali vedno na novo opredeliti in pojasniti dejavnike ali t.i. vzgojno-

socializacijske agense, ali transferna razmerja, ki predstavljajo tisto pomembno točko, ki je 

potrebna da proces vzgoje lahko steče. 

 

1. INTERAKCIONISTIČNI ODNOS VZGOJE IN SOCIALIZACIJE 

Razmerje vzgoja - socializacija lahko ponazorimo  s pojmom učlovečenje. Le-ta ni sinonim, ki 

opisuje proces, temveč direktna posledica, ki nakazuje skupno nalogo vzgoje kot socializacije. 

Pojem učlovečenje opozarja na spoznanje, da človeka odlikujejo sposobnosti, ki ga kvalitativno 

ločijo od drugih živalskih vrst. Človeka kot specifične kategorije sposobnosti odlikujejo 

kognitivni procesi kot so razum, zavest o sebi, spomin - zavestno obnavljanje preteklih dejanj, 

sposobnost imaginacije prihodnosti, domišljija, uporaba simbolov. Drugo specifično 

komponento učlovečenja prepoznamo v ideji, da je človek družbeno bitje, sposobno duhovne 

zavesti. Posledica sledečega spoznanja žene človeka v postavljanje moralnih načel, oblikovanja 

socialnih čustev. Tretjo komponento učlovečenja tvori sinteza prvih dveh, ki odraža transferni 
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prenos kognitivne in duhovne zavesti v realizacijo prakse, ki je preživitveno ireverzibilna, saj je 

pogoj posameznikove dejanske samouresničitve. 

Človečnost človeku ni naravno posredovana. Pri otroku opazimo v prvih letih življenja skoraj 

popolno odsotnost bistvenih človeških kvalitet. Njihov razvoj oz. hitrost razvoja je odvisen od 

specifičnih lastnosti oz. sestavin in značilnosti posamezne kulture. Gre za relativno 

dolgotrajnost procesa učlovečenja ali bolje vzgoje - socializacije. 

Odsedaj smo poskušali izenačevati vrednost pojmov vzgoja in socializacije. Zavedati se 

moramo, da je v sami pedagoški teoriji takšno pojmovanje nedopustno. 

Ločimo lahko dve teoretični struji pojmovanja vzgoje in socializacije. Njihov glavni argument 

gre pripisovati širini posameznega pojma. Bodisi, da je širši pojem socializacije in le-ta vključuje 

tudi proces vzgoje in obratno. Na tej teoretični predpostavki se izoblikujejo številne teorije, ki 

poskušajo opravičevati svoja teoretična prepričanja. Nikakor pa ne moremo zahtevati ali 

prepoznati teoretično skupino, ki bi spregovorila o enakovredni vlogi obeh procesov. 

Prepoznamo lahko zgolj stališče, da sta tako proces vzgoje kot socializacije družbena procesa, 

ki se medsebojno povezujeta v interaktivnem odnosu.  

Sem bi lahko uvrstili opredelitve, ki znotraj procesa podružabljanja posameznika ločijo dva 

vidika - socializacijo in personalizacijo ter inkulturacijo. Pri tem ločujejo personalizacijo kot 

proces uresničevanja osebnosti individua oz. inkulturacijo, ki pomeni učenje  ali pridobivanje 

specifičnih sposobnosti pomembnih za preživetje v kulturi na eni strani in socializacijo kot 

oblikovanje socialnega karakterja na drugi strani. Paziti moramo, da nas ne zavede 

uniformnost definicije, ki pojmuje socializacijo le kot oblikovanje socialnega karakterja. Pojem 

socializacija pomeni veliko več. Istočasno kot socialni karakter je del osebnostne strukture 

posameznika. Socialni karakter je v osebnosti, je njen del. 

Takšnemu razumevanju odnosa socializacija - vzgoja stojijo nasproti enosmerne teorije.  

Glavnina socioloških teorij razume proces učlovečenje posameznika enosmerno. Socializacijo 

razumejo unilinearno kot proces uvajanja človeka v določeno kulturo, ki jo ta skupina nos,i in 

ki je del širšega kulturnega območja. Socializacija se prične z rojstvom otroka, vendar 

spremljajo otroka socializacijski elementi že v prenatalnem obdobju, pa čeprav samo posredno 
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preko materinega načina oz. stila življenja. Prek procesa socializacije se otrok vrašča v socialno-

kulturni sistem, v katerem se je rodil oz. ga obdaja. Naloga okolja je posredovati otroku 

določene vrednote in norme. Naloga otroka pa se odraža v učenju socialnih odnosov in tehnik, 

ki veljajo za skupino, ki je nosilec njegove socializacije.  

Paul Linton (v Bergant, 1994, str.17) pravi: “Pod kulturo razumemo celotnost načinov 

obnašanja, čustvovanja, vrednostnih sistemov in prepričanj, pa tudi pridobivanja dobrin in 

znanja, ki so značilni za določeno družbeno skupino, in se prenašajo iz generacije v generacijo.” 

Ob opredeljevanju procesa socializacije opazimo, da teoretiki ne morejo mimo pojmov, ki so 

izključno pedagoški in posredno kažejo na vzgojo. Kritiko uniformnemu razumevanju procesov 

vraščanja posameznikov v družbo izreče Šebartova (SP, 1990, št.3-4, str.123): “Proces 

socializacije ne moremo razumeti zgolj v smislu razvoja človeka kot družbenega bitja, saj mimo 

tega in ločeno od tega ne moremo govoriti o razvoju celovite posameznikove osebnosti.” 

Nemitz (1992, str.62) predstavi bistveno ožji pogled na pojmovanje vzgoje: “Osnovni pogoj, da 

lahko govorimo o vzgoji, je v tem, da sta proizvodnja življenjskih potrebščin in proizvodnja ljudi 

ločeni. To se zgodi v omembe vrednem obsegu šele v kapitalizmu, z nastankom moderne 

družine in uvedbo splošne šolske obveznosti, ki postane stvar države. Znotraj sociološkega 

konteksta Nemitz prepoznava dejavnike v prid osamosvojitve oz. prehoda od vzreje k vzgoji 

na osnovi ločitve pridobitne produkcije od družine in oblikovanje družinske izolacije oz. 

intimizacije. Pri tem si vzgoja pridobi povezovalno funkcijo med družino in šolo.” Da ne bi prišlo 

do napačnega razumevanja je potrebno pojasniti, da vzgoja (Nemitz opravičeno govori o 

vzreji) kot proces obstaja tudi pred tem časom, vendar kot integrirana sestavina načina 

življenja. Gre za opozorilo ločevanja telesnega Jaza, intimnega prostora Jaza in egocentričnih 

dejavnosti Jaza. Nemitz misli s svojo opredelitvijo na vzgojo kot znanstveno oz. strokovno 

disciplino, ki preide v času razsvetljenskega oblikovanja države iz družinskega kroga vzreje v 

domeno strokovnjakov in s tem strokovnega procesa vzgoje. Kljub poskusu zamenjave vloge 

družine z institucionalizacijo in prevzemom njenih funkcij, ostaja vzgoja primat družine. 

Zaslugo gre pripisovati oblikovanju zasebne družinske sfere, t.i. intimizaciji, ki pomeni odmik 

družinskega življenja od širšega družbenega območja, toliko bolj kolikor družba nasilno posega 
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v pravice posameznika. Drugi razlog gre pripisati konservativnemu obnašanju družine, ki svoje 

vzgojne tradicije ni pripravljena opustiti, saj v celoti ne. Kot bomo predstavili kasneje se na tej 

točki razmerja družine do ostalih vzgojno-izobraževalnih institucij pojavi problem  enotnosti 

zagotavljanja vzgojnih vplivov. 

Večinski vzgojni proces lahko definiramo kot načrtno, intencionalno, zavestno k določenemu 

cilju usmerjeno dejavnost, ki bodisi poteka na ravni subjektovega zavednega in nezavednega. 

Vzgoja je le tisto, ki je usmerjeno in nadzorovano. Z načinom nadzora se spreminja stil vzgoje. 

Smisel nadzora je v odpravi zunanjega nadzora v samonadzoru. Prav tako težimo k ločevanju 

oz. organiziranju in obvladovanju funkcionalne ali nenamerne vzgoje, ki poteka zlasti na ravni 

izkustvenega učenja. 

Funkcije vzgojnega procesa lahko prepoznavamo v reprodukciji procesa razvoja 

posameznikove osebnosti, v procesu vključevanja posameznika v družbo, kot proces, v 

katerem se posameznik družbi prilagaja, kot proces v katerem si družba zagotavlja svoj obstoj 

in trajanje in slednjič kot proces postopnega spreminjanja posameznika in družbe - napredka. 

“Vzgojni dispozitiv je ne-intencionalna struktura, ki izzove neizmeren in v zgodovini enkraten 

razvoj intencionalnih praks produkcije ljudi.” (Nemitz, 1992, str.82) 

Na tej ravni opozarja Pediček na paradigmo trojnosti odnosa vzgoja-družba, ki se kaže v: 

 vzgoji kot funkciji družbe, kar pomeni, da ima družba per se funkcijo vzgoje; 

 družbeni funkciji vzgoje, pomeni, da je vzgoja opredeljena v skladu z družbenim smotrom; 

 vzgojna funkcija družbe, pomeni da ima družba vzgojno funkcijo. 

Pozitivno vzgojo lahko prepoznamo le kadar se pojavlja v funkciji človeka, v določeni družbeni 

dejanskosti. Prvinska raven vzgoje mora vedno potekati na ravni človek-človek in ne vzgoja-

družba, saj vsaka vzgoja kot družbena funkcija zanikuje samo sebe, če zanika človeka kot 

nosilca in uresničevalca (subjekt) vzgoje in ga oži na objekt različne družbeno-vzgojne 

manipulacije. (Pediček, SP, št.5-6, 1971, str.237-238) 

Želimo poudariti, da v opredelitvi funkcionalne vzgoje gre za zavedanje, da vsi vplivi vzgojnega 

procesa niso namerni, načrtovani in organizirani, ter da mora biti pedagoška znanost 
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usmerjena v prepoznavanje, obvladovanje in usmerjanje teh vplivov. Potkonjak (1975,str.61) 

pravi: “Gre za vplive, ki nekako izpadejo iz skupine zavestnih, vnaprej načrtovanih vzgojnih 

vplivov. Težnja pedagogike pa je, da... proučuje takšne odnose in vplive, da bi jih lahko iz 

slučajnih, občasnih, pogosto tudi negativnih odnosov in vplivov spremenila v zavestne, 

namerne in pozitivne...” 

Kljub proučevanju takšnih vplivov vedno ostane nekaj več, česar ne moremo vključiti v 

organiziran sistem vzgoje. 

Na tej točki se zrcali bistvena razlika med procesoma socializacije in vzgoje. Koncept 

socializacije loči od koncepta vzgoje afirmacija naključnega v procesu posameznikovega 

učlovečenja. Socializacijske teorije trdijo, da ni nikoli z zavestnim, organiziranim... mogoče 

preseči naključno. 

“Socializacija v svoj koncept obravnave vključuje nezavedno kot objektivno kategorijo v 

posameznikovi osebnostni strukturi in kar je pomembnejše, vključi ga s predpostavko, da tudi 

z zavestnimi, organiziranimi vzgojnimi vplivi naključnega ni mogoče odpraviti, da torej ostane 

nekaj več, kar v procesu vzgoje, pri organizirani socializaciji izpade.” (Šebart, SP, 1990, št.3-4, 

str.125) 

Prav tako bi lahko zagovorniki teorije vzgoje trdili, da prepoznavajo v intencionalni 

socializacijski obliki proces resocializacije, ki pa nujno že vključuje osnovne elemente uspešne 

vzgoje. 

Dilemo širine pojmov socializacije in vzgoje ni enostavno pojasniti, saj je interakcionistični 

odnos procesov tisti, ki zamegljuje preciznost definiranja. Sami bomo izhajali iz predpostavke 

zavedanja kvalitativne pozicije obeh družbeno - pedagoških procesov, pri tem pa bomo dali 

vseeno prednostno vlogo vzgojnemu procesu, kot tistemu, ki integrira procese socializacije, 

resocializacije, etike, estetike, morale oz. vzgojne elemente. Vzgojni interakcionizem je 

presežen z načrtnostjo oz. namernostjo. Vzgoja presega vzgojo družbene nujnosti z vzgojo 

umetnosti. 

http://www.os-iroba.si/
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V procesu vzgoje kot socializacije se kaže protislovnost. Po eni strani gre za utesnjevanje in 

prisilo otroka v določeno kulturo, po drugi strani pa pomeni ta proces razvijanje otrokovih 

duševnih in osebnostnih lastnosti. Te dispozicije se ne razvijajo same od sebe v procesu 

dozorevanja živčevja, temveč je za njihov razvoj potrebno učenje, ki je vezano na določeno 

vsebino kulturnega življenja. “Kakor koli obrnemo, je razvoj posameznikove osebnosti obsojen 

na zatiranje nagonskih potencialov v imenu družbenih razmerij gospostva, sama potlačitev pa 

predstavlja pogoj razvoja človekovih višjih potencialov.” (Žižek, 1983, str.13) Proces učenja 

pomeni tudi razvoj duševnih sposobnosti. Kasneje se na tej osnovi do kulture razvije kritičen, 

ustvarjalen in svoboden odnos. 

Antropolog Kneller ugotavlja (1956, str.17), "da otrok sprejema in se uči kulture in njenih 

spoznanj najprej heteronomno in šele ob koncu procesa socializacije (v adolescenci) so pod 

ugodnimi okoliščinami dane možnosti, da razvije relativno avtonomen, kritično ustvarjalen 

odnos do kulturnega in družbenega področja." 

Pomembno je spoznanje moči vpliva okolja in posredno socializacijskega procesa znotraj 

vzgojnega delovanja. Okolje, ki otroku posreduje kulturna spoznanja, ga s posredovano 

vsebino do neke mere determinira v  razvoju glede na naravne biološke predispozicije. Skrajna 

oblika posredovanja vsebine, kulturno zaprtega znanja se kaže v indoktrinaciji mišljenja. 

Naslednji bistveni dejavnik protislovnosti vzgojnih ciljev je stil življenja, kot posledica 

določenega vzgojnega stila. 

Od vseh teh posebnosti socialno-kulturnega področja in vzgoje je odvisen končni cilj procesa 

oblikovanja posameznikove osebnosti, ki pomeni točko utesnjevanja posameznika v kulturo 

ali uresničitev višjih ciljev, ki se kažejo v odnosu samostojnosti, svobode in kritičnosti 

posameznika do kulturnega območja. Pri tem velja zakonitost poleg biološkega procesa 

živčnega dozorevanja, da se mora nedvomno vsak posameznik s pomočjo procesa socializacije 

in vzgoje do neke mere prilagoditi obstoječi socialno-kulturni strukturi. Kot pravi Skalar (1988, 

str.37): ”Ena temeljnih dilem v pedagogiki je, ali naj vzgoja pripomore k reprodukciji družbe, 

njenih vrednosti in vrednot, k ohranjanju njenih institucij in s tem ohranjanja statusa quo, ali 

pa je njena vloga prvenstveno pospeševati osebnostni razvoj, (...). seveda si moramo 
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prizadevati za socializacijo mladih, saj jim tako dajemo možnost za normalno delovanje v 

družbi. To je proces njihovega umeščanja v socialno okolje in širšo družbeno skupnost. Toda 

hkrati se mora posameznik osamosvojiti...” 

Se nadaljuje. 
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KORONAVIRUS 

Mateja Grudina 

 

Kaj je koronavirus prinesel moji družini? 

 

Ta prispevek pišem kot mama, žena, pedagoginja, učiteljica. 

 

V preteklih dneh se je vsakemu izmed nas življenje obrnilo na glavo. To je pri nekaterih 

povzročilo zaskrbljenost, pri drugih strah, spet pri tretjih paniko. In pri vseh ostalih? Morda 

sproščenost? Veselje? Notranji mir? 

Vrtci in šole so se zaprli, prav tako številne gospodarske dejavnosti. Starši smo ostali doma s 

svojimi otroki. Krasno, kajne? 

Odzivi na trenutno situacijo so različni. Slišim, da nekateri starši pravijo kako naporno je doma 

z otroki. Da otroci nič ne ubogajo. Da so otroci sitni. Starši pa nimajo idej, kaj vse naj še 

počnejo, kajti otroci so naveličani vsega. A so res? 

Dragi starši, sedaj je čas za vse nas in naše otroke. Čas, za osnovno celico – družino. Imamo 

odlično priložnost, da preživljamo čas s svojimi otroki. Da jih spoznavamo. Da jih bogatimo z 

novimi izkušnjami; s tistimi, za katere zaradi napornega vsakdanjega ritma, ni bilo časa ali smo 

zanje bili preutrujeni. Čas, da otrokom pokažemo, kako radi jih imamo, koliko nam pomenijo. 

Da jih pohvalimo. Da skupaj z njimi naredimo nekaj, kar že dolgo časa odlagamo, ker nikoli ni 

dovolj časa. Da jih pocrkljamo. Naučimo nekaj novega. Predvsem pa, da jim damo občutek 

varnosti v nastali situaciji. Le-ta je za otroke zelo pomemben. 

Varnost je občutek, ko vemo, da smo znotraj sebe mirni. Je notranje zavedanje o tem, da je 

vse prav in da se ne bojimo okolja ali vstopanja v odnose z drugimi ljudmi. Če pogledamo 

potrebe človeka, so najnujnejše osnovne fiziološke potrebe (po hrani, pijači, počitku, 

gibanju...), le-tem pa takoj sledi potreba po varnosti (psihična, socialna, emocionalna varnost). 

Otrok potrebuje, da ga starši varujejo, mu postavijo pravila in meje, znotraj katerih lahko varno 

raziskuje svoje okolje in odnose. (Kuhar, M.) 

Verjemite, tudi otrokom ni lahko, njihov ritem se je spremenil, vse rutine so izginile, dnevi so 
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drugačni. Naša naloga, dragi starši, je v tem trenutku zelo važna. Da smo ob njih, ob naših 

malčkih. Da jim povemo, da bo spet vse dobro. Da jim ne kažemo strahu, nismo panični in 

zaskrbljeni glede tega, kaj bo virus prinesel. Tega ne ve nihče. Pa vendarle, otroci potrebujejo 

nekoga ki jim stoji ob strani, ki je trden, ki je njihova opora, nekoga, ki jih lahko potolaži, kadar 

jih je strah. Nekoga, ki jim pove, da bodo kmalu spet lahko šli na igrala, da bodo kmalu spet 

lahko videli prijateljčke ali stare starše. A ne sedaj. Sedaj je čas za starše. Za razvijanje in 

krepitev odnosa starš – otrok. Za nadgradnjo. Za tisto nekaj več. 

Odnosi z otroci se ne gradijo le skozi igro, temveč skozi različne vsakodnevne dejavnosti. Da bi 

razbili rutino dneva in bi otrokom popestrili dan, jih lahko vključujemo v vsakdanja opravila. 

Otroci zmorejo že od majhnih nog naprej sodelovati pri hišnih opravilih. Ne glede na njihovo 

starost. Seveda od otrok ne pričakujemo, da nam bodo samostojno skuhali večerjo. Lahko pa 

jo pripravijo skupaj z nami. Tudi malčki, še pred 2.letom starosti zmorejo opraviti določena 

hišna opravila. Lahko nesejo pribor na mizo, lahko pobrišejo mizo, nesejo kaj v smeti, 

pomagajo nositi zloženo perilo v omare, nam podajajo ščipalke kadar obešamo perilo...idej je 

veliko. Dajmo otrokom možnost in priložnost, da si pridobijo delovne navade in izkušnje. 

Verjamem, da vsak izmed nas, sam prej pospravi celo košaro perila, kot če to dela skupaj z 

otrokom, a ne gre za to. Gre za to, da pri otroku razvijamo delovne navade, zavedanje o 

dolžnostih in pridobivanje novih izkušenj. Veliko opravil lahko počnemo skupaj z otroki. 

Mislim, da si bodo otroci »čas koronavirusa« bolj zapomnili po novo pridobljenih izkušnjah, 

kot po tem da ste se ure in ure igrali z njimi. Vam pa je žal ob tem zmanjkalo časa za vas same. 

Pri vsem tem, dragi starši, pa je pomembno tudi to, da si znamo vzeti čas zase. Da se 

umaknemo, da naredimo nekaj, kar nas napolni z novo energijo in toplino. Čas, kadar smo 

sami s sabo, kadar počnemo stvari, ki nas navdihujejo in dajejo smisel našemu obstoju. 

 

In kaj je torej do sedaj koronavirus prinesel moji družini? Veliko lepih skupaj preživetih 

trenutkov, novih izkušenj, veliko smeha, raziskovanja, topline, ljubezni. In če me kdo vpraša – 

da, hvaležna sem, iz srca sem hvaležna za trenutno situacijo, ker je prinesla veliko več lepega, 

kot si mislimo. Ustavili smo se, nehali smo tekati po trgovinah, opravkih, telovadnicah, nehali 
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smo obiskovati prijatelje...obiskali smo svojo družino in pri njej ostali. Ker je lepo. Bodimo 

hvaležni, da smo lahko skupaj in ta čas oblikujmo tako, da bodo naša srca še bolj bogata. 

 

Ta prispevek služi kot uvod v Teorijo navezanosti, o kateri bom spregovorila v naslednjem 

prispevku. 

 

LITERATURA 
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TEORIJA NAVEZANOSTI 

Mateja Grudina 

 

Vsak otrok potrebuje nekoga, ki bo zanj skrbel, ga negoval, hranil. V večini primerov to vlogo 

od rojstva naprej opravlja otrokova mama. Otrok, že kot majhen dojenček vstopa v stik z 

mamo in začnejo se razvijati prve socialne interakcije. Prav tako nastajajo prvi čustveni odnosi. 

 

Pojem navezanost bi lahko opredelili kot močno trajajočo čustveno vez oziroma odnos. Gre 

za vseživljenjski proces, ki se v posameznih obdobjih življenja spreminja. Vsak izmed nas je 

močno navezan na nekoga bližnjega. Otroci so v različnih starostnih obdobjih navezani na 

različne osebe. Navezani so tudi na predmete. Po navadi so to razne plišaste igrače ali 

»ninice«. V članku se bom osredotočila na razvoj navezanosti otrok na starše. 

 

Stili navezanosti, nastali v otroštvu, ostajajo bolj ali manj enaki tudi v nadaljnjem življenju. 

 

Teorijo navezanosti je oblikoval John Bowlby (Varjančič - Rajko, B., 2007). Na podlagi svojih 

ugotovitev je Bowlby spoznal, da je prva navezanost osnova za vse nadaljnje navezanosti, ki 

jih posameznik v celotnem življenju oblikuje. Da bi znali ljubiti druge, moramo najprej sami 

izkusiti pozitiven občutek ljubezni do nekoga. Navezanost je pomembna, ker omogoča otroku, 

da se počuti dovolj varnega, da začne raziskovati svet okoli sebe, kar pa je osnova za kognitivni 

razvoj. Bowlby je mnenja, da je med rojstvom in otrokovim petim letom starosti občutljivo 

obdobje, ki je najprimernejše za navezovanje. (Payne, S. In Walker, J., 2002) 

 

Bowlby poudarja vlogo skrbi, ki jo mati v prvih letih po otrokovem rojstvu posveti otroku. 

V prvih dveh mesecih življenja otrok ni sposoben ustvarjati stikov z okoljem, zato lahko to 

obdobje imenujemo obdobje avtizma. To je obdobje, v katerem otrok spontano ne izkazuje 

potrebe po socialnih stikih. Sčasoma se začne razvijati simbioza med materjo in otrokom. 

Simbioza daje otroku občutek varnosti, ki pa je temelj kasnejšega zaupanja v ljudi in vase. 

Ustrezna simbioza omogoča razvoj zdrave navezanosti. Simbioza je ena najpomembnejših 
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izkušenj v življenju, saj je od nje odvisno otrokovo vključevanje v svet in njegova notranja 

psihična struktura. 

Okoli drugega meseca starosti začne otrok kazati, da si želi socialnega stika (npr. z nasmehom). 

Veseli se kontaktov z drugo osebo. Otrok je navezan na vse osebe, ki z njim prijateljsko ravnajo. 

V tem obdobju govorimo o nespecifični navezanosti. 

Približno pri šestih mesecih starosti začne doživljati mater kot celoto, loči jo od drugih oseb, 

kar pa je osnova za razvoj prave navezanosti. Tukaj gre za specifično navezanost. Gre za 

trajajoč, zelo intenziven in čustven odnos. 

Okoli 18. meseca starosti začne otrok kazati navezanost tudi na druge osebe, ki zanj skrbijo 

(oče, bratje, sestre, stari starši, vzgojiteljice...). To je obdobje multiple navezanosti. Ta 

navezanost se običajno odraža preko gibalnih iger. (povzeto po Marjanovič Umek, 2010) 

 

»Varna fizična in čustvena navezanost na starše otroku omogoča, da v stiski pri njih poišče 

zatočišče in jih, ko je pomirjen, uporablja za izhodišče pri raziskovanju okolice in medosebnega 

sveta. Otrokov odhod od doma in vrnitev domov sta prispodobi ključnih vidikov njegovega 

kasnejšega življenja: njegove samopodobe, njegove podobe sveta, iniciativnosti in poguma, 

zaupanje in vero« (Erzar, T in Kompan Erzar, K., 2011). 
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SOCIALNI RAZVOJ OTROKA 

Matejka Kandus, pomočnica ravnatelja za vrtec 

 

Otrok je socialno bitje že v obdobju dojenčka, rad opazuje druge otroke in je rad v družbi z 

njimi. Čeprav se še ne more igrat, mu socialni stik z njimi veliko pomeni .Družina mu daje prve 

socialne veščine. Družinski odnosi se odražajo tudi v vrtcu. Občutek varnosti ki ga otrok 

doživlja v svoji družini in dobri odnosi so ključnega pomena za  učenje socialnih odnosov v 

družbi. 

Otroci v vrtec prihajajo iz različnih okolij in z tem prinašajo različne vzorce vedenja. Te vzorce 

morajo z vrstniki prilagoditi. Tukaj se lahko v vrtcu učimo socialnega učenja. S tem postajajo 

vse bolj odgovorni in samostojni pri vključevanju v okolje. 

Vrtec poskrbi, da ti otroci niso osamljeni, da niso v stiski in da so sprejeti. Vsi mi pripadamo 

družbi in ne pozabljamo na človečnost. 

Sedaj je primeren čas, da to tudi pokažemo. Nismo vas pozabili, saj ste naši otroci vrtca 

Šempeter. 

 

POZDRAVLJEN! 
KAKO SI? 
KAKO PREŽIVLJAŠ TA ČAS DOMA? 
ALI POGREŠAŠ KAJ VRTEC? 
POZDRAVLJA TE MATEJKA. 
 

Albansko: 
Pershendetje! 
Si je? 
Qysh pe kalon kete koh ne shtepi? 
A po te mungon qerdhja? 
Pershendetje nga Matejka. 
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Makedonsko: 
Zdravo! 
Kako si? 
Kako go pominuvate ovaa vreme doma? 
Vi nedostasuva li gradinkata? 
Ve pozdravuva Matejka. 
 

Upam, da boste lahko prebrali, čeprav ni vseh znakov na črkah. Malo se nasmejte. 

Pomen in vrednost pedagogike, ki je zdravilna, je v pomoči drugim v stiski in sprejemanju le- 

te. 

Ostanite zdravi! 
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PSIHOSOCIALNI RAZVOJ OTROKA PO ERIKSONU 

Maja Benko, svetovalna delavka 

 

Pozdravljeni, dragi bralci! 

Danes se bom posvetila bolj teoretični temi, in sicer vam bom predstavila psihosocialni razvoj 

predšolskega otroka po Eriksonovi teoriji. 

Skozi zgodovino smo bili priča različnim razvojnim teorijam, ki so jih razvili posamezniki, 

katerih imena še danes povezujemo z določeno teorijo. Eden bolj znanih je gospod Erik 

Homburger Erikson. Bil je razvojni psiholog. Razvil je teorijo psihosocialnega razvoja, v kateri 

predstavlja razvoj človeka na psihološkem in socialnem razvojnem področju. Za svojo teorijo 

je izhajal iz Freudove teorije psihoseksualnega razvoja, ki je znana po tem, da ji je Freud 

namenil 5 faz. Erikson jo je nadgradil in postavil 8 faz, ki zajemajo psihosocialni razvoj človeka 

od rojstva do smrti. Bistvo njegove teorije je, da poudarja pomen posameznikove 

pripravljenosti na interakcijo z okoljem. Teorija skozi faze izpostavlja predvsem razvoj 

posameznikove identitete, in sicer v povezavi z identiteto drugih, v smislu povezovanja z 

drugimi. Gre za razumevanje in sprejemanje sebe in drugih. Zelo zanimiv v Eriksonovi teoriji je 

tudi njegov poudarek poteka osebne rasti iz vidika konfliktov, s katerimi naj bi se vsak 

posameznik soočal in razvijal. 

Osredotočili se bomo le na obdobje predšolskega otroka po Eriksonu, ki je za to obdobje 

opredelil 3 razvojne faze. Od rojstva do približno 2. leta se v otroku razvija temeljno zaupanje. 

Proces se največ dogaja v odnosu otrok – mama, ko se mama ljubeče odziva na otrokove 

temeljne potrebe (hranjenje, nega, ljubkovanje, odnos, …). Otrok s tako izkušnjo razvije 

zaupanje do zunanjega sveta, ki predstavlja osnovo za zaupanje vase. V primeru, da je mama 

neodzivna in otroka zavrača, bi otrok razvil nezaupanje do sveta in posledično do sebe. V 

kasnejšem obdobju posameznikovega življenja se to lahko prikazuje kot slaba samopodoba in 

druge oblike duševnih težav. »Pri odraslih se okvara temeljnega zaupanja izraža kot temeljno 
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nezaupanje. Značilno je za ljudi, ki se, kadar so si navzkriž s sabo ali z drugimi, na posebne 

načine povlečejo vase« (Erikson 2015, 18). 

Erikson je za drugo razvojno fazo opredelil obdobje od 2. do 3. leta. V tem obdobju naj bi se 

razvijala sposobnost avtonomnega mišljenja. V tem času ima željo, da marsikaj naredi sam, 

razvijajo se sposobnosti samokontrole (npr. področje izločanja), lahko zaupa sebi glede na 

pretekle izkušnje in se sam odloča (npr. da se bo raje igral s kockami kot listal slikanico). Na 

tem mestu je ključna prisotnost staršev in njihovega odzivanja v odnosu z otrokom. Otrok 

potrebuje zaznati kaj lahko in kaj ne. Sorazmerno s svojim odločanjem, samostojnostjo, 

spoznava primernost in neprimernost vedenja, za kar poskrbijo starši. Zelo pomembno je, da 

meje, ki jih postavljajo starši niso preveč rigidne, kar bi lahko povzročilo, da bi otrok ob tem, 

ko bi doživljal sram, le – tega ponotranjil in posledično razvil dvom v svoje odločitve in namere. 

V obdobju od 3. do 5. leta je otrok izjemno radoveden, aktiven, značilna je bujna domišljija, ki 

se z realnostjo zelo prepleta. Svoje želje, namere je otrok sposoben prilagoditi na način, ki 

ustreza socialni sprejemljivosti. Ob tem potrebuje podporne starše, ob katerih lahko razvije 

občutek varnosti, kar otroku pripomore, da se znebi morebitnih občutkov krivde, ki se lahko 

pojavijo, ko otroku naredi kakšno »napako«. Po opisanih 3 fazah sledi še 5 faz, ki zajemajo 

človekov psihosocialni razvoj do smrti, a se jih ne bomo dotaknili. 

Raje bi vam predstavila še izsledke ugotovitev slovenske raziskave na področju 

psihosocialnega razvoja otrok. Raziskovalci so raziskovali razvoj osebnostnih potez v otroštvu 

in kakšno vlogo imajo osebnostne poteze otroka v njegovem psihosocialnem prilagajanju v 

vrtcu. Ugotovili so, da so razvojne spremembe v socialni kompetentnosti povezane predvsem 

s spremembami ekstravertnosti otrok ter da značilnosti družinskega okolja in obiskovanje 

vrtca prispevajo k razvojnemu poteku psihosocialnega prilagajanja (Zupančič 2009-2012). 

Ob širšem pogledu na psihosocialni razvoj otroka glede na Eriksonovo teorijo in omenjeno 

raziskavo lahko rečemo, da je v največji meri za ustrezen potek psihosocialnega razvoja otroka 

zadolžena otrokova primarna družina in odnosi staršev do otroka. V njej se ustvarjajo osnove 

za posameznikovo delovanje v njegovem življenju. Ne smemo pa spregledati dejstva, da je tudi 

otrokova vključenost v druga socialna okolja ključna za njegov psihosocialni razvoj. Tu je še 
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posebej v ospredju socialni razvoj, za kar je pomemben stik z vrstniki in drugimi zanj 

pomembnimi odraslimi, npr. vzgojitelji v vrtcu. Vrtec je za večino otrok v današnji družbi drugi 

zelo pomemben dejavnik, ki pomembno prispeva in nudi okolje, da ima otrok še več možnosti 

za ustrezen psihosocialni razvoj. V vrtcu se otrok preko izkušenj v relaciji z vrstniki in vzgojitelji 

nauči samostojnosti, komunikacije, pravil, ki veljajo v vrtcu in so kasneje podlaga za 

razumevanje širših družbenih pravil, pridobi veliko izkušenj glede postavljanja zase, za svoj 

prid, gradi na samopodobi in še veliko drugega pridobi, kar mu bo koristilo za kasnejše 

razumevanje sveta. 

Otroški svet po eni strani daje občutek, da je preprost, enostaven. Morda ga tako vidimo 

odrasli. Otrok pa v svojem svetu dogajanje lahko doživlja na zelo zapleten in nerazumljiv način. 

Spoznava veliko novega in si utrjuje svoj življenjsko pot. Poskusimo ga razumeti. 

 

Erikson (2015, 60) je v sklepu svojih spisov zapisal: »Da bi se le naučili, kako naj puščamo živeti 

– načrt za rast je že ves čas tu!« 
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NAVAJANJE NA KAHLICO 

Mateja Pahor, vzgojiteljica 

 

STOPNJE RAZVOJA 

1. Zaveda se, da se je polulal ali pokakal (po 15. mesecu starosti). 

2. Zaveda se kdaj lula ali kaka (med 18. in 24. mesecem starosti). 

3. Pove, da mora lulati ali kakati (med 2,5 in 3. letom). 

4. Pridobi nadzor nad mehurjem in nekaj časa zadrži (od 3. leta naprej). 

 

Otrok ne more hoteno uporabljati mišic, ki nadzirajo mehur in mišic zadnjika pred 18. 

mesecem starosti.  

Od takrat, ko prepozna, da se je polulal in do takrat, ko lahko to zadrži, mineta približno 2 

leti. 

Med drugim in tretjim letom se sposobnost mehurja občutno poveča, večina že zna zadržati 

urin. 

Dečki so počasnejši in manj občutljivi za mokroto. 

 

TEHNIKE NAVAJANJA 

1. Učenje s posnemanjem (otroka vzamemo s sabo na stranišče, povemo in pokažemo, 

kaj delamo, naj on odplakne vodo). 

2. Postaviti kahlico zraven školjke. 

3. Z lutko, medvedkom, knjigo ali videom pokažemo, kako se kahlico uporablja. 

4. Opazuje sorojence. 

5. Poimenovati lulanje in kakanje. 

6. Če gremo kar na školjko, jo prilagodimo, damo pručko. 
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KAZALCI, DA JE OTROK PRIPRAVLJEN: 

- Je bolj samostojen (“Bom sam.”). 

- Kaka redno in takrat postane pripravljen. 

- Si zna sam sleči in obleči hlačke. 

- Pokaže zanimanje, ko gre oče na stranišče. 

- Je telesno razvit, da gre sam na kahlico. 

- Ve, kaj pomenita izraza kakanje in lulanje. 

- Suha plenička daljša obdobja. 

- Prepoznava občutja, da mora na stranišče. 

- Se počuti nelagodno v umazani plenički. 

- Poskuša sam odpeti pleničko. 

 

Dva pristopa  

1. Sproščen pristop 

Vsak dan po jedi otroka posaditi na kahlico (polno črevesje dobi sporočilo, naj izloči blato). Da 

otrok na kahlici zdrži, mu preberemo zgodbico, slikanico. Če mu uspe, ga pohvalimo in ne 

grajamo, če mu ne. Čim večkrat naj bo brez pleničke, vedno dalj časa, ga vsake toliko 

opomnimo. Več kahlic po hiši. 

2. Intenzivni tečaj 

Primeren za starejše otroke, ki kažejo veliko znakov, da so pripravljeni. En teden doma 

posvetite samo navajanju na kahlico.  

Če se pojavijo težave, si vzamemo odmor in poskusimo čez en mesec. 
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KAKO DEČKU POMAGAMO ZADETI CILJ 

- Namestimo pručko 

- V školjko damo koščke toaletnega papirja ali žitne kosmiče in naj potaplja ladjice. 

- V školjko damo modro prehransko barvilo, ki se bo spremenilo v zeleno. 

 

Če otrok pije premalo tekočine, postane urin koncentriran in zato telo večkrat sporoči, da se 

mora mehur izprazniti. 

 

ČE JE OTROK ŽE SUH IN NOČE KAKATI V ŠKOLJKO 

Otrok doživlja kakce kot svoje podaljške (pomagamo tako, da jih skupaj “odplaknemo k 

prijateljem”). Če se zaveda, kdaj mora kakati, ni zdravstveni problem. Otrok naj stoji v 

kopalnici, ko kaka v plenico. Potem naj se usede na školjko in kaka v plenico. Sčasoma plenico 

odstranimo ali naredimo luknjo, da bo kakal v školjko. Proces lahko otroka bega, vendar 

moramo biti odločni. Ali pa ga po jedi posedemo na kahlico in se pogovarjamo ali pihamo 

mehurčke, važno, da se takrat dobro počuti in se veseli, ker ve, da se bosta igrala. 

ČE OTROK ŠE VEDNO KAKA V HLAČKE 

Najpogostejši razlog je kronično zaprtje (trdi kakci se zagozdijo pred zadnjikom, mehkejši pa 

ob straneh uidejo). Razlogi so lahko: posledica težav med navajanjem na kahlico, otrok se boji 

iti na školjko, bolezen, znašanje nad otrokom, čustveni stres. Kaj naredimo? Poskrbimo za 

primerno prehrano (sadje, zelenjava, vlaknine, grozdje in pečen fižol, tekočina), pogovor, urnik 

(vsak dan po jedi), spodbuda, pogovor s pediatrom. 

ČE OTROK (PONAVADI DEKLICE) ZADRŽUJE URIN 

Otroka odvedemo s sabo, ko gremo tudi mi, spodbujamo s plakatom z zvezdicami. 

http://www.os-iroba.si/


 Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici 
Andreja Gabrščka 1 

5290 Šempeter pri Gorici 
TTR: 01383-6030681515 

 +386 5 39 35 211       +386 5 39 35 212       o-irsempeter.ng@guest.arnes.si   http://www.os-iroba.si 

 

25 
 

MOČENJE POSTELJE PONOČI 

Močenje postane problem, ko je otrok star 5 let. 

Kaj narediti? 

Lahko ga prenašamo na stranišče, vendar ga moramo takrat zbuditi, da se tega zaveda. Na to 

lahko vpliva, kaj pije (nekaj ga lahko še bolj spodbudi). Damo v sobo svetilko in kahlico, 

pogovor z nekom, ki je imel take težave (velikokrat dedno). 

Razlogi: 

1. Preveč trden spanec (alarm, ki ga predpiše pediater). 

2. Premajhen mehur (pediater predpiše zdravila za umirjanje mehurja, vaje za urjenje 

vzdržljivosti). 

3. Hormonske težave (telo izloča premalo hormona, ki koncentrira urin, zdravilo, ki ga 

predpiše pediater). 
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