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SVETOVALNICA ZA STARŠE VRTČEVSKIH OTROK IN DRUGE 

VEDOŽELJNE 

 

Spoštovani bralci! 
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procesu, avtonomiji vzgojitelja in osamljenosti in odnosih. 
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POMEN SOCIALIZACIJSKEGA PROCESA PRI OBLIKOVANJU AVTONOMNEGA POSAMEZNIKA 

mag. Primož Hvala Kamenšček, ravnatelj 

 

Oglejmo si natančneje kaj se dogodi v procesu socializacije in kaj v procesu vzgoje. 

Ločimo dve oz. tri etape socializacije. 

Primarna socializacija je faza predšolske dobe otroka. Poteka od rojstva otroka do njegove 

vključitve v šolo. Odvija se predvsem v ožjem krogu družine, v drugih kulturnih območjih, pa 

tudi v plemenski oz. širši rodovni skupnosti. Procesi primarne socializacije potekajo povsod v 

primarnih in intimnih stikih oz. skupnostih. Primarna socializacija otroka uspeva samo v 

čustveno ugodnem in osebno toplem kontaktu, ki veže otroka z materjo oz. starši. 

Parsons uvršča v fazo primarne socializacije oralno fazo. Parsons med organsko opremo 

novorojenčka prišteva reflekse. Refleksni vzorci ne predstavljajo dokončnih obrazcev vedenja 

otroka; le-ti se izoblikujejo pod vplivom socialnega učenja. S pomočjo svoje biološke opreme 

se mora otrok naučiti socialno predpisanih vzorcev vedenja, saj le preko njih lahko zadovolji 

svoje organske potrebe. Pri zadovoljevanju otrokovih instinktov sta dejavna tako mati kot 

otrok. Prav ta aktivnost pa predstavlja temeljno točko socializacije. Mati predstavlja socialni 

objekt in otrok socialni subjekt, ki se povezujeta znotraj sistema socialne interakcije. Materina 

vloga je nadrejena in otrokova podrejena. Materino nadrejeno vlogo opredeljuje kombinacija 

orientacij in difuzna odvisnost od matere. (Godina, 1993) 

Materine akcije v diadi mati-otrok so tako v celoti tudi že oblika socialne kontrole 

novorojenčkovega vedenja s strani matere. (Parsons 1964, str.82-92) 

Znotraj vsebine socialnega učenja v oralni fazi gre za t. i. primarno identifikacijo. Objekt 

identifikacije je akter, ki realizira funkcijo nege. Gre za socialni objekt, ki je pomemben za 

organiziranje in strukturiranje motivacijskega sistema otrokovega personalnega sistema. 

Osrednji pomen objektnega odnosa je erotična dimenzija ugodja. Brez elementa erotičnega 

stika bi ne mogel obstajati zadosten motivacijski vzvod, ki bi sprožil identifikacijo in primarno 

socialno učenje. V tej fazi socializacije se identifikacija veže z internalizacijo interakcijskega 
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obrazca mati-otrok. Posledica uspešno izvedene primarne identifikacije je izoblikovanje Ega. 

Položeni so temelji sposobnosti za prevzem vloge drugega, kot tudi svoje lastne vloge. Učinek 

oblikovanja Ega je nova organizacijska potreba. Sledi izoblikovanje prvega občutka kolektivne 

identitete. Kot zadnje, se znotraj oralne faze izoblikuje otrokova avtonomna pozicija, ki jo 

Parsons prepoznava  v izgradnji Ego-pozicije in jezikovne komunikacije. (Godina, 1993) 

"Poleg tega ima vzgoja oz. socializacija opraviti pri otroku v tem času še z izredno močno 

prirojeno instanco osebnosti, ki jo imenujemo Id in, ki se kaže v močni egocentričnosti, 

nagonski usmerjenosti k neposrednemu ugodju in arhaičnosti majhnega otroka." (Bergantova, 

1994, str.28) Prvi osnovni vzgojni element pozitivne razrešitve otrokove egocentričnosti oz. 

Ida predstavlja proces identifikacije otroka s starši. Osnovo za otrokovo internalizacijo socialne 

slike o realnosti določa proces otrokove identifikacije s pomembnimi drugimi. "Identificirati se 

pomeni po Freudu sprejeti stališče, vrednote, poglede ter pomene smiselnega delovanja od 

drugih oseb ali skupin na tako intenziven način, da to postane del lastne osebnosti." 

(Bergantova, 1994, str.47) Otrok svoje slike o realnosti ne sprejme samo z razumsko 

spoznavnimi sposobnostmi, temveč jo sprejme tudi na čustveni ravni, katera se v obdobju 

primarne socializacije veže še na pomembnega drugega. Ta faza socializacije je identična 

Parsonsovi postoralni fazi. Zanjo je značilno porušenje ravnotežja vzpostavljenega v oralni fazi. 

Osnovni vzrok gre iskati v zahtevi večje avtonomnosti in samostojnosti od otroka. Ključno 

spremembo v interakcijski shemi diade mati-otrok je zaznati znotraj materine vloge, ki sedaj 

zahteva od otroka določen dosežek.  Spremeni se oblika socialne kontrole, saj mati postavi 

nov kriterij samostojnega ravnanja otroka, kot tistega, ki otroka nagrajuje. S tem se spremeni 

tudi dominantni tip objektnih odnosov, ki ni več identifikacija, temveč izbor objekta. Objekt 

procesa je sprva praviloma mati. Vse važnejše pa postane socialno učenje odpiranja socialnega 

sistema drugim objektom, kar v osnovi poteka skozi otrokove odnose z materjo kot objektom 

izbire. To pa je bodoča točka objektne identifikacije. Veča se avtonomnost instance Ega, ki 

vedno bolj funkcionira kot avtonomna iniciativa. “Faza ljubezenske odvisnosti oz. postoralna 

faza je zaključena, ko je izgrajen stabilen sistem recipročne ljubezni med materjo in otrokom, 

ko otrok interiorizira sebe in mater kot objekt, in ko se vzpostavi avtonomija ljubezen kot 

dispozicija za potrebo.” (Godina, 1993, str.201) Sledi ojdipovska faza, katere bistvo je zlom 
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diade mati-otrok, na katero pozicijo stopijo sedaj vsi družinski člani. Družino kot socialni sistem 

oblikujejo štiri statusne vloge. Na eni strani materinska, vloga sina in vloga hčere za katere je 

značilno ekspresivno vedenje z nemočjo oz. odvisnostjo, na drugi strani pa se zrcali očetovska 

vloga za katero je značilna moč oz. avtoriteta. Z vidika objektnih odnosov so v ojdipovski fazi v 

ospredju štiri identifikacijski procesi: identifikacija z družino, s svojim spolom, s svojo 

generacijo in s starši. Ključna točka se zrcali v tem, da v različnih odnosih otrok predstavlja 

različne vrste objektov v procesu identifikacije. Na področju objektov identifikacije pride do 

zatona matere kot objekta identifikacije in na njeno mesto se postavi družina, hkrati pa v 

ospredje stopi očetovski lik. Oče predstavlja trojno socializacijsko funkcijo: je nov tip 

interakcije z otrokom, je točka stika z zunaj družinskim svetom in je personifikacija moške 

spolne vloge. Odnos očeta do otroka je pogojen z otrokovimi dosežki vezanimi  k ciljnemu 

vedenju, ki je adekvatno situaciji. Ne gre več za brezpogojno oz. kapriciozno naklonjenost, 

temveč za pogojevano naklonjenost. Očetovski lik se kaže kot ambivalenten v smislu 

zaželenega in prepovedanega. Oče predstavlja prototip avtoritete. Pomeni točko za 

oblikovanje novega tipa socialne kontrole, ki temelji na instanci Nad-Jaza. V ospredje stopijo 

višji cilji kot so npr. moralne norme. Opozoriti je potrebno, da Nad-Jaz v Parsonsovi zastavitvi 

ni očetovski temveč starševski oz. družinski. Nad-Jaz pomeni izvrševanje starševske funkcije. Z 

zaključitvijo vseh procesov ojdipovske identifikacije, se zopet oblikuje možnost objektnih 

odnosov, tokrat zunaj družine. Dani so pogoji za izoblikovanje nove faze: faze latence. (Godina, 

1993) 

“Ob končani ojdipovski fazi ima otrok torej izoblikovane vse osnovne psihične instance (Ono, 

Jaz, Nad-Jaz). Izoblikovane so vse osnovne identifikacije (družina, spol, starost), interiorizirani 

so diferencirani principi socialnega sistema. S tem je dokončano oblikovanje osnovne 

strukture personalnega sistema, ki se v bistvu več ne spremeni”. (Godina, 1993, str.206) 

V kasnejšem obdobju bo objektni odnos identifikacije s starši zamenjan z družbenim zakonom. 

Zato Freud pravi, da je osnova za razvoj osebnostne instance Ega frustracija, ko slepa in 

anarhična instanca Ida pride v konflikt z realnostjo sveta in njegovimi zahtevami. (Bergantova, 

1994, str,28) Ob koncu primarne socializacije otrok spoznanja vlog, norm in vrednot 

pomembnega drugega ne samo internalizira, temveč tudi že posplošuje. Internalizacija 
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pomeni sprejetje socialnih pravil skupine, kar je pogoj uspešnega zaključka primarne 

socializacije. 

Uspešnost primarne socializacije mora preraščati iz družinskega sveta v povezovanje s širšim 

socialnim okoljem. 

Napake in težave v procesu primarne socializacije predstavljajo razlog za zaostajanje otoka v 

intelektualnem, osebnostnem, čustvenem in socialnem nivoju. V prid vzgoji govorijo tudi 

socialno-psihološke raziskave, ki so pokazale največje identifikacijske težave pri osebah, ki niso 

iz družine prinesle jasnih in utrjenih vrednot. Kritiko lahko izrečemo novodobnemu vzgojnemu 

mehanicizmu, ki vzgojo spreminja v sredstvo manipulacije in indoktrinacije posameznika. Gre 

za spreminjanje vzgoje v nevzgojo. Cilj takšne družbe je oblikovati posameznika, ki je nesiguren 

in neodločen pri svojih odločitvah. Nietzsche pravi, čim bolj se področja vzgoje drobijo, tem 

manj je učinkovita in tem bolj atrofira vzgoja kot celota. Za današnji čas je značilna nejasnost 

ciljev.” (v Novak, SP, 1990, št.3-4, str.129) Kot ključna kritična točka se je pokazal manko 

kriterija izbora oz. odločanja, zato so nanje lahko vplivale povsem trenutne življenjske 

situacije. In obratno. Dosežen cilj primarne socializacije omogoča vstop otroka v proces 

sekundarne socializacije. Ta se odvija v izobraževalnih institucijah, ki otroka sistematično in 

intencionalno uvajajo v splošno kulturo širšega socialnega okolja. Le te morajo pri poteku 

procesa upoštevati biološke zakotnosti in otrokove specialne sposobnosti in nadarjenosti. 

Identifikacijo pomembnega drugega sedaj nadomesti medosebna komunikacija. Otrok more 

razlikovati čustveni odnos vsebine do matere od znanstvenega odnosa vzgojitelja.  

“Berger in Luckmann poudarjata, da institucije že s svojim obstojem nadzorujejo človeško 

vedenje s tem, da postavljajo vnaprej definirane modele vedenja, ki kažejo v določeno smer, 

s tem pa nasprotujejo številnim drugim, teoretično možnim usmeritvam: institucija tipizira 

posameznike, prav tako njihova dejanja. Trditev, da je bil delež človeške dejavnosti 

institucionaliziran, pomeni, da je bil podvržen družbenemu nadzoru.” (po, Berger, Luckmann, 

1988, str.57-58)  Osamosvojitev  posameznika je povezana s procesom simbolne identifikacije, 

v kateri posameznik izoblikuje preko transfernega razmerja z vzgojiteljem Idel-jaza, torej 

sprejme družbene zahteve, zapovedi, prepovedi, v notranje-zavezujoč zakon.  Če transferni 
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odnosi v vzgojni situaciji niso vzpostavljeni, vzgoja ne za funkcionira. V zvezi s tem zavračamo 

označevanje pojmov omejitev, zapoved, zahteva, prisila kot nekaj negativnega, kar tlači in 

zatira gojenčevo avtonomijo, spontanost. Ti pojmi ne predstavljajo negativne vrednosti za 

gojenčevo osebnost, temveč so v svojem bistvu pozitivni. 

Vse to je razlog, ki vodi v tretjo fazo socializacije za katero je značilen avtonomen in kritičen 

odnos do socialno kulturnega območja.  

Poseben družbeni položaj mladega človeka ima svoje vzroke tudi v posebnem psihološkem 

stanju oz. duševnem razvoju. Gre za intenzivno dograjevanje psihičnih mehanizmov ter 

kognitivnih, emocionalnih in voljnih struktur, ki naj mlademu človeku omogočajo avtonomno 

nastopanje v družbi, predvsem v neposrednih interakcijah z drugimi ljudmi. Pri tem je 

obračunavanje s ponotranjenimi oblikami prisile in moči, ki si jih je mlad človek prisvojil v 

otroštvu, eno bistvenih gonil in tudi smotrov njegovega duševnega razvoja. Paradoks, ki ga pri 

tem doživlja je, da mora doseči neko avtonomnost, ki mu bo omogočila samostojno socialno 

in ekonomsko vlogo, toda obenem enem so te vloge tako strukturirane, da se v njih na drug 

način zopet ponavljajo odnosi odvisnosti, ki zahtevajo ponotranjanje mehanizmov moči. Tako 

se nazadnje vse posameznikovo prizadevanje za avtonomnost reducira na paradoksalno 

samostojno odločitev o tem, kakšno obliko odvisnosti bo sprejel. (Bergant, 1982, str.905) 

Gre za proces oblikovanja jaz-identitete oz. za zamenjavo odvisnosti od primarne skupnosti z 

bolj avtonomnim osrediščenjem posameznika, ki ga družba potrjuje in odgovarja. Cilj je 

ustvariti sintezo osebne in socialne identitete 

Cilj terciarne socializacije je možnost oblikovanja lastne avtonomije, svobode oz. dvoma do 

realnega. Nujno gre za čustveno ločitev otroka od družine in iskanje zunanjih racionalnih 

identifikacijskih elementov. 

Posamezne oblike neuspele socializacije se kažejo v identitetni krizi mladostnikov, patološkega 

narcisizma in border line osebnosti. Bergantova opozarja, da je kriza še globlja, če se 

osebnostna kriza povezuje z družbeno krizo. Vsako zgodovinsko obdobje ima težave z vzgojo 

in socializacijo mladih generacij. Te težave se še povečajo, če starejši niso pripravili strnjenega, 

jasnega in preglednega sistema vrednot, pa čeprav samo zato, da bi ga mladi lahko kritizirali 
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in ga spreminjali. Nemogoče postaja, da bi stekla medgeneracijska identifikacija. (Bergantova, 

1994, str.54) Medgeneracijska identifikacija je nujno potrebna za reprodukcijo družbe in 

njenih gospostvenih razmerij. Le-ta ne pomeni popolnega odmika mlajše generacije od 

starejše, temveč stopnjo identifikacije na določeni ravni, pri čemer je izvzeta indoktrinacija, ki 

predstavlja grožnjo oblikovanja samostojne identitete. 

Danes gre prepoznati prevrednotenje in razkroj tradicionalnih osebnostnih in družbenih 

vrednot, ki jih generaciji moderne družbe ni uspelo ustrezno nadomestiti z novimi. Prišlo je do 

zloma legitimacijske moči avtoritete. Otroci se ne morejo identificirati  z generacijo svojih 

staršev in njih dediščino, saj se tudi sami odrasli ne znajdejo več v svojem svetu in so se prav 

tako vse manj sposobni identificirati z družbeno realnostjo. Lasch (1992, str.198) pravi: 

“Ljubezen brez discipline ni dovolj za zagotovitev generacijske kontinuitete, od katere je 

odvisna vsaka kultura. Namesto, da bi svoje otroke vodila, se starejša generacija zdaj bori, ‘da 

bi ostala v koraku z mularijo’, obvladovala njen nerazumljiv žargon in celo oponašala njeno 

oblačenje in vedenje v upanju, da bo ohranila mladostne nazore in videz.  

Prihaja do neskladij med idealiziranimi pričakovanji v zvezi s stopnjo integriranosti in 

identifikacijo mladine z družbo ter njihovim realnim življenjem in doživljanjem te družbe. Kriza 

identitete predstavlja sečišče družbene in individualne krize. Očitno je, da so poteze 

narcisoidne identitete rezultat izgubljene bitke za dejansko avtonomijo identitete mladega 

človeka. Vrednostni vakum so nadomestile vrednote potrošništva, konformizma, nihilizma, 

hedonizma, tekmovalnosti. Odraz takšnega načina življenja vodi v dezorganizacijo družbenega 

življenja, običajev, moralnega, etičnega, humanega. Identifikacija kot pogoj izoblikovanja 

posameznikove osebnosti dokončno pokaže časovno, prostorsko in kulturno pogojenost. 

Zgaga (SP, št.1-2, 1997, str.31) upravičeno pripomni: “Učitelj in vzgojitelj pri učencih in 

gojencih ne moreta zavestno doseči identifikacijskih učinkov. Subjekt se identificira na podlagi 

svojega fantazmatskega ozadja. Vprašanje avtoritete in zmožnosti zavezovanja k identifikaciji 

potemtakem v končni fazi ni stvar metode, ampak stvar tega, kako nosilec avtoriteto zastopa, 

kako (ne)prepričljiv je, koliko se uspe umestiti na interpretacijsko ozadje subjektov - učencev. 

Kakšno metodo uporablja, je pri tem (za učinkovitost identifikacije) drugotnega pomena. Če 

vzgojitelj ne bo poskrbel za otroku primeren objekt identifikacije, si ga bo ta preprosto izmislil 
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sam. Tako v moderni družbi kapitalizma na mesto vrednostnega vzorca identifikacije, stopi 

potrošniški vakum ali vakum katerihkoli humanističnih vrednot. Definicija sebe je postala 

definicija favoriziranega stila potrošniških objektov. 

 

Se nadaljuje. 
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AVTONOMIJA VZGOJITELJA 

Matejka Kandus, pomočnica ravnatelja za vrtec 

 

»Avtonomija je eno izmed pomembnejših načel vzgojno-izobraževalnega sistema. Njena 

kompleksnost in celovitost se lahko proučuje iz različnih področij znotraj institucionalne 

predšolske vzgoje. Avtonomija vrtca ne vključuje le avtonomije ravnatelja, vzgojitelja, staršev 

in otrok ampak se povezuje z avtonomijo širše lokalne in državne skupnosti, avtonomija vseh 

omenjenih dejavnikov pa je medsebojno izrazito prepletena. V teoretičnem delu naloge so v 

prvem delu izpostavljena teoretična izhodišča opredelitve avtonomije iz vidika šolskega 

sistema, sociopsihološkega vidika ter iz vidika zgodovinskih sprememb. V nadaljevanju je 

izpostavljena avtonomija vzgojitelja. Na vzgojiteljevo kvalitetno in uspešno delo poleg 

avtonomije pomembno vplivata še odgovornost ter profesionalni razvoj posameznika, ki se 

odražajo v vzgojiteljevem vsakdanjem delu, pri načrtovanju in izvajanju pedagoškega dela ter 

na področju dela s starši. Pri zagotavljanju in krepitvi vzgojiteljeve avtonomije ima pomembno 

vlogo tudi ravnatelji, ki ob spoštovanju in potrjevanju uspehov zaposlenih, pozitivno vpliva na 

medsebojno povezanost, organiziranost, sodelovanje, komunikacijo, motivacijo itd. V 

empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, katere namen je bil raziskati kako 

vzgojitelji v vrtcih razumejo in opredeljujejo pojem avtonomije ter kakšna je njihova ocena 

splošnega počutja v vrtcu ter ocena njihove avtonomije na področju načrtovanja in izvajanja 

vzgojno-izobraževalnega dela, sodelovanja v projektih, izobraževanjih ter na področju 

sodelovanja s starši. Rezultati kažejo, da se vzgojitelji čutijo avtonomne na vseh področjih 

njihovega dela ter da se počutje zaposlenih povezuje z njihovim zaznavanjem avtonomije pri 

načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela, na področju profesionalnega razvoja ter dela s 

starši. Če povzamemo, se torej vzgojitelji pri svojem delu čutijo avtonomne, kar vliva na 

njihovo počutje ter zadovoljstvo na delovnem mestu.« (Točaj 2015, povzetek) 

Moja opažanja: 

Kot pomočnica ravnatelja za vrtec Šempeter, opažam strokovnost med vzgojnim kadrom, 

profesionalnost in kreativnost. Za vse to, pa stoji podpora vodstva. Veliko se pogovarjamo, 
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razčiščujemo razne probleme, usklajujemo in se dogovarjamo kako naprej. Opažam, da smo v 

nekaterih situacijah nemočne, čeprav delamo v prid otroku. Vedno poudarjamo, da moramo 

govorit resnico, ne držat zamer ampak pomagat staršem in otrokom. Zelo težko je v tem času, 

ko starši vidijo le svojega otroka, so zaščitniški, zelo občutljivi na besede, mimiko obraza in 

telesa vzgojitelja. 

Boli me obsojanje vzgojiteljev na podlagi obnašanja in ne strokovnosti. 

Zavedamo se, da smo vsi ljudje in vsi delamo napake, pa vendar smo strokovni kader, ki se zna 

opravičit, popravit in vzgajat otroke. Zato vedno ponavljam: »Če starši ne zaupajo vzgojiteljem, 

ni sklenjena veriga OTROK – VZGOJITELJ – STARŠ!« 

Zaupajte nam, ker mi zaupamo vašim otrokom in vam! 
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OSAMLJENOST KOT OČITEK NA POMANJKANJE ODNOSA V OTROŠTVU? 

Maja Benko, svetovalna delavka 

 

Ko smo bili otroci, se nam je včasih zdelo, da odrasel kar postaneš čez noč, v nekem trenutku. 

Kot bi odšel v dvigalo, pritisnil gumb in se naenkrat znašel v drugem prostoru, do katerega bi 

bilo potrebno dobesedno samo migniti s prstom. No, mogoče smo si kot otroci le tako želeli, 

da bi se tako zgodilo. A realnost je čisto drugačna kot zgornji opis. Za to, da prideš do neke 

točke, je potrebno prehoditi dolgo, dolgo pot in izkusiti marsikaj. In ko prideš do te »opevane« 

točke, sploh ne veš, da si do nje prišel. Ko si tam, si želiš in hrepeniš po še, po več, hrepeniš po 

rasti, po izkušnjah, po učenju tistega, kar je še neznanega. Prav tako je naša narava naravnana 

že od samega začetka. Od rojstva naprej rastemo, se razvijamo, iščemo poti, kjer bi nam bilo 

ugodno. Naše telo, naš »bit« sama poskrbita za to, da gremo tja, kjer bo za nas nekaj 

koristnega. Vendar ob vsem tem ni nič kaj vrednega, če smo v vsem tem sami, brez stikov z 

ljudmi. Kaj nam pomaga, če nam je nekaj uspelo in tega nimamo z nikomer deliti? Kje je smisel, 

ko nekaj prijetnega spoznamo in smo v tem veselju in sreči sami? Ali ni sreča ravno to, da lahko 

izkusimo veselje z drugimi? Ključ je torej (spet) v odnosih. V teh dneh imamo »srečo«, da 

imamo večina možnosti za ohranjanje stika z ljudmi preko virtualne komunikacije. Tako si 

občutke, ko nekoga pogrešamo vsaj malo omilimo. Marsikomu se te dni zbujajo neznani 

občutki, ki so kar naenkrat privreli na svetlo. Veliko ljudi se te dni počuti osamljene in prazne 

kljub temu, da imajo stik z bližnjimi. Od kje je to? Od kje to prihaja? Spet bom napeljala na 

obdobje otroštva. Mnogi so svoja občutja ob doživljanja v otroštvu, ko so imeli pomanjkanje 

stika z bližnjimi, ko niso bili slišani, »zapakirali v škatlo« in jo potisnili nekam v kot, kjer je bila 

pozabljena. Tej škatli je te dni lepilo lepilnega traku popustilo in škatla se je odprla. Ob tem, 

ko se je te dni »zgodila« osamljenost, so ti ljudje na nek način podoživeli točno tiste trenutke 

iz svojega otroštva, ko so bili osamljeni. Možgani so se dobesedno enako odzvali danes kot 

takrat v otroštvu. Stik, odnos, bližina, toplina so pojmi, ki opisujejo tisto, kar čisto vsak 

posameznik potrebuje najbolj v svojem otroštvu. V kolikor je otrok tega deležen, bo 

nezavedno to privlačil in privlačeval skozi svoje življenje. Lahko rečem, da je ravno to, v besedni 
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zvezi socialni razvoj otroka, ključno. Ključno je tudi za druga področja otrokovega in 

posameznikovega razvoja. Tesno se prepleta tudi s čustvenim razvojem. 

 

V teh dneh vam želim veliko stika, odnosov, bližine, topline, čeprav po drugih poteh in kanalih. 

Poskrbite tako za negovanje osebnega prostora, kot tudi ohranjanja medosebnih odnosov. 

 

So bili v tej hiši ljudje kdaj osamljeni, da je sedaj osamljena ona sama? 

 

Tekst: po osebnem navdihu 

Foto: osebni arhiv 
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