
TEMELJI UČINKOVITE VZGOJE



Vzgoja oziroma vzgajanje (Wikipedija) 
po meni namerno delovanje odraslega 
človeka, usmerjeno v drugega (po navadi 
otroka, mladostnika). Gre za medčloveški 
odnos, pri čemer se prvi zaveda dosega 
svojih dejanj v večji meri ali na drugačen 
način kot drugi v odnosu. Običajno po
jem vzgoja uporabljamo za odnos staršev 
do otrok in učiteljev do učencev, vendar 
le v pozitivnem smislu, torej takrat, ko gre 
za spodbudo tako imenovanega prvega v 
odnosu do drugega 
Potkonjak (pov. po Autor, 1988, str. 440) 
opredeljuje vzgojo kot proces graditve in 
oblikovanja osebnosti in s tem kot najširši 
pedagoški pojem, ki zajema tako proces 
izobraževanja kot druge pedagoške pro
cese (umska, moralna, estetska in telesna 
vzgoja).
Dewey (1996, str. 242) vzgojo razume kot 
življenjsko potrebo, kot funkcijo, kot us
merjanje in rast.
Saleclova pa pravi (1988, str. 122), da vzgo
ja lahko vznikne le spontano, možna ni niti 
znanost o vzgoji, ki bi določala, s katerimi 

postopki bomo dosegli določene vzgojne 
učinke, in dodaja, da je dober pedagog v 
bistvu bebec, ki ne ve, zakaj uspe – uspe 
preprosto zaradi lastne osebnosti in trans
ferja, ki ga sproža, ne pa zaradi ideologije 
dobrih ciljev ali (pravilne) uporabe vzgoj
nih teorij.

Kljub temu je dobro vedeti, kaj je res 
pomembno, če želimo biti pri vzgoji 
učinkoviti!

KAJ SPLOH JE VZGOJA? ZAKAJ IN ZA KAJ VZGAJATI?



Otrok mora čutiti, da ga imamo radi, da je sprejet tak, kot je! 
Pozitivno čustveno vez, ki je med otroki in starši edinstvena in tako rekoč v zibko 
položena, moramo zato skrbno negovati. Otroku daje občutek »bazične sigurnosti«, ki 
je pomemben ne samo za dobo odraščanja in uspešnost vzgoje, temveč za človekovo 
celo življenje.

Zato ga s kritiko ali grajo nikoli ne smemo razvrednotiti, zaničevati ali poniževati, temveč 
kot nesprejemljivo opredeliti le dejanje, torej tisto, kar je (ali ni) nesprejemljivega storil. 
Včasih je dobro to tudi izrecno poudariti, npr. z izjavami: »Rad/a te imam, a ne morem 
spregledati, da si….«, »Vem, da si dober/ra …, toda tole res ni bilo v redu.«

Otroka kritika in neodobravanje s strani bližnjih prizadene, zbega ali celo prestraši, zato je 
pomembno, da se do njega v nadaljevanju (po izraženi kritiki, graji ali celo kazni) korekt
no vedemo, da mu ne odtegnemo pozornosti, naklonjenosti, pozitivnih čustev, da jasno 
zaznava, da ga imamo kljub temu radi, da ga kot človeka in osebnost sprejemamo ter se 
glede tega (kljub njegovemu nesprejemljivemu ravnanju) med nami ni nič spremenilo.



Kot so pogoji tople grede pomembni za uspevanje rastlin, je družinska klima pomemb
na za razvoj in funkcioniranje otroka. Skrb za družinsko ozračje pomeni tudi zagotavl
janje najugodnejših pogojev za vzgojo in razvoj otrok. Še kako drži trditev neznanega 
avtorja, da »oče lahko za svojega otroka naredi največ, če resnično ljubi njegovo 
mater«. In seveda to ne velja le za očete, temveč tudi za matere! S tem, ko se starša 
potrudita za ljubeče partnerstvo in z naklonjenostjo ter spoštovanjem prežeto družinsko 
okolje, otroku v dobi odraščanja v največji meri zagotavljata in zadovoljujeta njegove 
osnovne psihološke (deloma tudi biološke) potrebe. 

Zgodbe otrok iz čustveno razrvanih ali razbitih družin, še posebej tistih otrok, ki postane
jo predmet medsebojnega obračunavanja, nagajanja ali maščevanja bivših partnerjev, 
so tragične in neizpodbitni dokazi neodgovornega ravnanja staršev, zaradi česar najbolj 
trpijo ravno otroci. 

KDOR LJUBI, VZGAJA!

Psihološka resnica, da so se ljudje v glavnem pripravljeni spremeniti ali iz strahu ali iz 
ljubezni, je še posebej prepoznavna pri delu z otroki. Vendar pozor! Strah deluje samo 
na kratek rok. Ko se človek nanj navadi ali ga premaga, učinka ni več. Ljubezen deluje 
na daljši rok, je vzgojno učinkovitejša od strahu, a žal tudi ne samoumevna in ne večna. 
Treba jo je negovati in vzdrževati.

I.  LJUBEZEN, SPREJETOST



Delovati vzgojno največkrat pomeni usmerjati otroka k sprejemljivemu in zaželenemu 
vedenju, k učenju sprejemljivih in zaželenih vedenjskih vzorcev. Zato je nujno potrebna 
»vzgojna vizija«, torej zavedanje, kaj pravzaprav želimo z vzgojnim delovanjem doseči, 
v kakšnega odraslega, samostojno delujočega človeka želimo, da se naš otrok razvije. 
Kadar smo v dilemi, kako ravnati, se je treba vedno znova vprašati, katera vzgojna inter
venca bo otroka zanesljiveje ali učinkoviteje usmerila k želenemu cilju. 

DOSLEDNOST je osnovna zahteva in zagotovilo učinkovite vzgoje. Kakorkoli že ukre
pamo, hvalimo, nagrajujemo, grajamo, morda celo kaznujemo, moramo obljubljeno oz. 
rečeno vedno (skoraj vedno) izpolniti.

Če nismo dosledni, bo otrok vedno znova preverjal, ali bo to, kar pravimo, danes 
držalo ali ne (ali mu bo res treba nekaj storiti, ali bo res kaznovan, ali bo res dobil oblju
bljeno nagrado …). To je najmanj naporno in največkrat vzrok za dvigovanje glasu (»A ti 
moram res vse trikrat reči?«), nejevoljo ali celo večje konflikte. 

Zato je treba vedno prej premisliti, ali 
res mislimo tako (kot rečemo), ali lahko 
rečeno izpolnimo, sicer je bolje, da ne 
interveniramo. 

Kadar naredimo izjemo, je treba leto 
jasno opredeliti. Izjeme ne rušijo naše 
vzgojne avtoritete, če so dovolj redke. 
Torej, če so res izjeme. 

II.  DOSLEDNOST IN PODPIRANJE



PODPIRANJE pri vzgoji otroku omogoča, da jasno ve, kaj zanj najpomembnejši ljudje v 
določenem trenutku ali situaciji od njega pričakujejo. 

Vsak otrok odrašča pod vplivi različnih ljudi. Tudi če osnovna družina ni popolna ali ne 
vzdržuje širših rodbinskih vezi, so tu stari starši, tete, strici, sosedje, učitelji, vzgojitelji, 
znanci, prijatelji, trenerji raznih športnih in drugih dejavnosti, torej vsi tisti odrasli (in vrst
niki), s katerimi otrok tako ali drugače sodeluje. In vsi ti na svoj način sodelujejo pri vzgoji 
in odraščanju otroka. Delujejo na otroka, pa če sodelujejo ali ne. 

Podpiranje pri vzgoji, predvsem staršev in starih staršev, je za učinkovitost vzgo-
je ključnega pomena. Ko eden vzgojno intervenira, ga mora drugi pri tem podpreti. 
Praviloma vedno in dosledno, da je otroku jasno, kaj se od njega pričakuje.

VEDNO – SKORAJ VEDNO
Pri vzgojnem ukrepanju se ne smemo podpreti le v situacijah, ko eden 
od staršev (vzgojiteljev ...) očitno izgubi živce (ali občutek za pravo mero) 
in s svojimi posegi (zahtevami, prepovedmi, kaznovanjem, nagradami …) 
otroku  nedvomno škoduje. Le in samo takrat lahko in mora drug starš (ali 
vzgojitelj) poseči vmes, »presekati« situacijo, izvzeti otroka iz konteksta in ga s 
tem zaščititi. Staršu (oz. vzgojitelju), ki je v afektu očitno izgubil občutek za pra
vo mero in koristi otroka, pa s tem omogočiti, da se »ohladi« in v nadaljevanju 
deluje otroku »v dobro« .



Vzgojno pomembni so ne le starši, temveč tudi vsi drugi, ki se nahajajo v življenjskem 
kontekstu otroka. Najprej tisti, ki so tako ali drugače udeleženi v kritičnih vzgojnih situ
acijah, ki so prisotni v trenutkih vzgojnega ukrepanja, kakor tudi tisti, ki lahko kdaj kas
neje nek vzgojni ukrep podprejo,  gapomagajo otroku sprejeti in se ravnati po njem.  

V mnogih družinah je vzgoja otrok prepuščena materam, očetje pa bolj skrbijo za ma
terialno plat skupnega življenja. Takšna delitev dela je lahko posledica dogovora dveh, 
včasih je posledica tradicionalnih družinskih vlog oz. zgolj odraz trenutnih družbenih 
razmer. Kar se tiče vzgoje, taka delitev dela v družinah ni nujno slaba, vendar 
je treba vedeti, da mora za učinkovito vzgojo tudi drugi starš, torej tisti, ki se 
praviloma ne ukvarja z vzgojo (največkrat oče), opraviti svoj del vzgojnih dolžnosti 
tako, da v ključnih trenutkih podpre partnerja, ki vzgojno intervenira (oz. otroka 
zaščiti, če je treba). Zakaj? Da je otroku jasno, da sta starša (vzgojitelja) usklajena in da 
glede določene intervence oba od njega pričakujeta isto.



POMAGANJE PRI UBOGANJU
Otroku, predvsem majhnemu, je običajno potrebno vsaj nekaj časa pomagati, da 
zmore ubogati in slediti navodilom. Tudi to mora oz. najlažje opravi starš, ki se ne uk
varja toliko oz. prvenstveno z vzgojo. Ta drugi (starš, vzgojitelj) mora, ko otrok ne odreagi
ra ustrezno, pristopiti in otroku pomagati, da lahko (zmore) izpolni navodilo. Npr. pristopi 
ter pomaga pospraviti igrače in se skupaj z otrokom odpravi v kopalnico na umivanje 
pred spanjem z besedami: »Le pospraviva in se greva hitro umivat, kot je naročila mamica 
…« in otroku je jasno, da nobeno obotavljanje in zavlačevanje ne pride v poštev. Takšen 
pristop zanesljivo »topi« odpore in otroku pomaga, da želeno vedenje avtomatizira. 

OTROK SLABO SLIŠI
Je pogosta pritožba staršev, katerih otrok ne uboga »na besedo«, ki rad presliši 
navodila in ukaze, si jemlje čas (»saj bom«), kar največkrat privede do hude krvi, 
dvigovanja glasu, groženj, udarcev, nejevolje, ker nekaj ni opravljeno, do pravih 
družinskih prepirov.
Ko eden od staršev (vzgojiteljev) vzgojno intervenira, drugi starš (vzgo-
jitelj) pa opazi (mora opaziti!), da otrok »ne sliši«, se obotavlja, izgovarja, 
skratka ne sledi navodilom, mora vsaj v tolikšni meri intervenirati tudi 
sam, da je otroku jasno, da tudi on (torej ta drugi) od njega pričakuje isto. 
Včasih je npr. dovolj že vprašanje: »Ali ne slišiš mamice?«, »Ni mi všeč, da ti mora 
mamica dvakrat povedati, da …«. Včasih je potrebno pristopiti k otroku 
(vstati s kavča, odložiti časopis, prekiniti s svojim delom …) in mu fizično po-
magati (z rahlim prijemom ali usmeritvijo gibanja v želeni smeri), da  ustrezno 
odreagira in sledi danemu navodilu. 
»Slepota« ali »gluhota« drugega starša (vzgojitelja) pomeni otroku odobravanje 
njegove ignorance in dovoljenje, da ravna, kakor mu pač trenutno ustreza. 



Dragoceno podporo pri spreminjanju vedenja otroka oz. pri sledenju vzgojnim 
intervencam lahko nudijo staršem tudi druge »referenčne osebe«. Pravzaprav vsi 
tisti, na katerih besedo otrok nekaj da oz. mu nekaj pomenijo. Vsi ti nas lahko podprejo, 
le nagovoriti jih je treba, prepričati, da hočemo otroku dobro in prositi za pomoč.

STARI STARŠI  
Za tovrstno pomaganje pri uboganju so prav idealni stari starši, saj 
obstaja med njimi in vnuki posebna pozitivna čustvena vez (obojestranska 
naklonjenost). Če npr. dedek pristopi k vnukinji in jo nagovori, kako je potrebno 
izpolniti navodilo, ki ji je bilo dano ter ji pri tem tudi pomaga, bo vnukinja zelo 
verjetno hitro in rada (ker bo razveselila s tem še dedka) opravila, kar ji  je bilo 
naloženo. Pa ne bo težko, ker bo dedek pomagal. Seveda velja enako za babice 
in vnuke. Stari starši so lahko nadvse dragocena pomoč pri vzgoji. 

Žal ni vedno tako, saj obstaja stereotip, da stari starši smejo (oz. dobesedno 
morajo) razvajati svoje vnuke, če hočejo biti  »pravi« dedki in babice. Praviloma 
velja: česar ne dovolijo ali omogočijo otroku starši, dobi leta to pri starih starših. 
Dovoljenje, da lahko ignorirajo navodila staršev, je s strani starih staršev 
zelo slaba popotnica vnukom za življenje.



Pri vzgoji v dopolnjenih družinah pogosto ni potrebne podpore in sodelovanja nado
mestnega starša. Razlogi so različni: odsotnost sorodstvene vezi (»ni moj otrok«), izogi
banje konfliktom, hladen čustven odnos itd., posledice so praviloma slabe, negativne. 

Zavedati se moramo, da večina otrok, četudi se zaveda škodljivosti svojega ve-
denja, ravna običajno v skladu s svojimi trenutnimi vzgibi in ne v skladu z dolgo-
ročnimi koristmi. Zato vsako neusklajenost, dvoumnost ali odsotnost intervenc izko
risti sebi v prid. 

V teh primerih bi se morali vsi (starš, s katerim otrok živi, odsotni starš, ki ga otrok le (ali pa 
tudi ne) obiskuje, in nadomestni starš, ki je vstopil v otrokovo matično družino na mesto 
odsotnega starša) zavedati, da je vsak v svoji vlogi odgovoren za dobro otroka in da mu 
lahko najbolj koristijo, če bodo pri vzgoji sodelovali, se usklajevali in podpirali. 

PAST – DOPOLNJENE DRUŽINE



Ker gre pri vzgoji v bistvu za usmerjanje aktivnosti, opuščanje nezaželenih in 
osvajanje ter avtomatiziranje želenih vedenjskih vzorcev, je pomembno vzgojno 
delovati na otroka od malega in ne karkoli prelagati na kasneje.

V prvi vrsti gre za navajanje na red, skrb za sebe, pomaganje pri funkcioniranju družine, 
prevzemanje obveznosti in odgovorno ravnanje, ne nazadnje za formiranje pozitivnega 
odnosa do dela.

Izgovorov, zakaj otroku v določenem obdobju dovolimo delovati povsem poljudno, 
brez vsakih omejitev ali zahtev, je veliko. Mnogim je celo težko oporekati, čeprav je takoj 
jasno, da se otroku z vzgojnega vidika dela škoda. V teh trenutkih je že omenjena vzgoj-
na vizija za starše edini sprejemljivi korektor ravnanja z otrokom. Zato je pomembno, 
da jo starš razvije in svoje vzgojno delovanje neprestano naravnava po njej. Pogosto 
še ob spoznanju škodljivega popuščanja ali neinterveniranja mnogi starši ne zmorejo 
potrebnega ravnanja.

III.  NAVAJANJE



ČE PA JE ŠE TAKO MAJHEN
Starši svojega otroka praviloma vidijo manjšega, kot je v resnici, saj raste od majhnega 
k velikemu. Prav začudeni so, ko opazijo premajhna oblačila, ki so otroku še »včeraj« po 
velikosti ustrezala. In ker otroka dojemajo manjšega, manj zrelega, manj sposobne-
ga), kot je v resnici, ga s svojim ravnanjem ne postavljajo v situacije, ki bi zanj bile 
najkoristnejše (stimulativne, korektivne in usmerjevalne). S pretirano ljubkovalnim od
nosom (ki je sam po sebi povsem na mestu) ga zadržujejo v bolj infantilnem (otročjem) 
funkcioniranju, kot bi bilo potrebno.
Mnogi starši, ki se svoje mladosti ne spomnijo v najlepši luči, želijo svojim otrokom 
omogočiti boljšo, včasih kar »sanjsko« mladost. V predšolskem obdobju ne postavl
jajo omejitev, kaj šele zahtev. Namen teh staršev sploh ni nujno slab, so pa posledice 
pogosto usodne, saj kasneje, ko ti isti starši uvidijo potrebo po vzgojnem interveniranju, 
otrok tega ne sprejema, ali pa doživlja ravnanje svojih staršev kot krivično.
V zadnjih letih narašča število staršev, ki se zavedajo, da otroka v odraslosti čakajo dokaj 
neugodne življenjske okoliščine (pomanjkanje zaposlitev, težja dostopnost ključnih živ
ljenjskih dobrin, hud konkurenčni boj …), zato v predšolskem in osnovnošolskem ob
dobju otroka »zavijajo v vatico«, skrbijo za njegove potrebe kot za nedonošenčka v inku
batorju in mu ustvarjajo ugodne okoliščine odraščanja v »topli gredi«. Uveljavljen izraz za 
tovrstno ravnanje je »mama servis«. 
S takšnim ravnanjem starši otroka ne pripravijo ustrezno na okoliščine, ki ga ča-
kajo, temveč iz njega delajo »psihičnega invalida«, ki brez popolnega servisa staršev 
težko preživi, kaj šele da bi uspešno in srečno zaživel v svetu, v katerega stopa kot 
odrasla osebnost. Takrat mnogi starši sprevidijo svoje zmotno ravnanje, ali več ne zmo
rejo takega popolnega servisiranja svojega otroka, ali naenkrat zaradi primerjanja z otroki 
drugih staršev (znancev, prijateljev) postanejo zahtevnejši in svojega prepustijo samemu 
sebi. Temu praviloma sledi velika nejevolja, nemalokrat tudi večji polom. Najhujše, kar se 
lahko zgodi, je otrokov popolni zlom oz. izguba volje do življenja. 



Če res želimo otroku dobro, ga moramo s svojim ravnanjem podpirati v osamosvajanju, 
skrbi za sebe, sodelovanju pri funkcioniranju družine in prevzemanju odgovornosti. Na-
čeloma naj ne bi namesto otroka počeli ničesar, kar že zmore sam. Če nas še tako 
mika, da ga ob tem »pocartamo« in doživimo vznesen občutek njegove ljubkosti. 

Najzanesljivejši način formiranja odgovorne zrele osebnosti je postopno prevzemanje 
odgovornosti med odraščanjem, seveda vedno v skladu z otrokovimi psihofizičnimi, 
čustvenimi in socialnimi zmožnostmi. Učenje odgovornosti v dobah po puberteti (v 
odraslosti), ko gre že »zares«, je posledično lahko zelo nevarno in s strani staršev 
neodgovorno. Odgovornost je potrebno vaditi že veliko prej, ko so otrokove naloge (ki 
jih prevzame sam ali mu jih naložijo starši) manj usodne (npr. skrb za praznjenje koša s 
smetmi) in si lahko privoščimo trenutke neodgovornosti in popravljanja škodljivih rav
nanj brez usodnih posledic. Za razliko od npr. zapravljenega letnika, neopravljene matu
re, avanture z drogo, kriminalnega dejanja, zgodnje nosečnosti …



Mora otrok res vedno ubogati? Sploh lahko in smemo pričakovati popolno po-
slušnost? Kaj pa njegova volja, samoiniciativnost, ustvarjalnost? 

Otroka s svojo skrbjo, servisiranjem ali vzgojnim interveniranjem ne smemo zadušiti v 
lastni iniciativnosti, spontanosti in ustvarjalnosti. Zato se je potrebno vedno znova vpra
šati, ali resnično moram »pokomandirati«, poseči vmes, zaukazati, usmeriti? Ali je res 
potrebno in je v skladu z otrokovimi interesi in vzgojno vizijo? Ali se lahko v določenem 
trenutku umaknemo ali potrdimo otrokova hotenja in mu pokažemo veselje glede nje
govega početja in iznajdljivosti? Pravo razmerje svobode in usmerjanja bo otroku dalo 
občutek varnosti in sprejetosti, pa tudi otroško igrivost (srečo). 

Otrok ni naša last, je svoj individuum in se razvija v samostojno osebnost. Otrok (večji 
kot je) je vedno bolj sam odgovoren za svoje življenje (če je to staršem všeč ali ne). 

Največje veselje vseh staršev mora biti spoznanje, da je njihov otrok sposoben sam žive
ti, skrbeti zase in biti v danih okoliščinah srečen, bolj srečen kot nesrečen. Med največje 
izpolnitve vseh staršev naj sodi spoznanje, da jih otrok ne potrebuje več, kar pomeni, da 
je poslanstvo starševstva opravil do konca. Kakšno bo življenje otroka v nadaljevanju, 
kako bo živel, kaj bo počel, kako uspešen in srečen bo »na tem svetu«, je (bo) odvisno 
od mnogih dejavnikov. 

Zato moramo na svoje starševske dolžnosti, vzgojno delovanje, vlogo otroka pri tem in 
končni (ne)uspeh zreti z določeno rezervo, svoje vloge niti zanemariti niti precenjevati. 

V RAZMISLEK
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