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Uredničin kotiček

Pozdravljeni!
Drugo številko letošnje Vzgojiteljice (marec/april) boste imeli v rokah,
vsaj upam tako, že sredi zelene in cvetoče pomladi. Vrtci v mesecu marcu ali
aprilu, nekateri tudi malo prej ali malo
pozneje, vpisujejo otroke novince v svoje programe. Starši se večinoma odločajo za celodnevni program, čeprav praviloma vrtci ponujajo tudi poldnevne
programe.
Veliko staršev se že pred vpisom pozanima o vrtcu, kamor vpisuje svojega
otroka. Informacije lahko pridobivajo
s pomočjo medmrežja, gotovo pa najbolj verjamejo izkušnjam svojih znancev in sorodnikov. Navsezadnje novice
v slovenskem prostoru hitro zaokrožijo.
Sodelovanje med vrtcem in starši je
pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, piše v Kurikulumu za vrtce
(1999, str. 24). Starši in vzgojiteljice
oz. vzgojitelji lahko sodelujejo na vseh
področjih, ki zadevajo otroka. Že omenjeni dokument daje staršem pravico
sodelovanja pri načrtovanju in izvajanju kurikula v vrtcu in oddelku, pravico
uvajanja novinca in pravico do sprotnega informiranja s pomočjo publikacije,
oglasne deske in drugih utečenih oblik
sodelovanja. Pri tem mislim na roditeljske sestanke, pogovorne ure, dnevno
informiranje, prireditve in delavnice za
otroke in starše, sodelovanje v projektih in podobno.
Starši so z izvoljenimi zastopniki prisotni tudi v svetu staršev in svetu vrtca, naloge obeh teles določa Zakon o
financiranju in organiziranju vzgoje in
izobraževanja.
Starši in vzgojiteljice oz. vzgojitelji so
torej pomembni partnerji pri oblikovanju kakovosti predšolske vzgoje. Vzgojiteljice in vzgojitelji imajo teoretično
znanje in veliko izkušenj z različnimi
otroki, posameznega otroka in njegovo vedenje ocenjujejo v kontekstu celotnega oddelka otrok.
Večina otrok biva v vrtcu večji del
budnega časa, po devet ur dnevno.
Starši dobro poznajo svojega otroka in njegovo obnašanje v družinskem
ter bližnjem okolju doma. Obenem je v
jedrni družini z večinoma enim ali dve-
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ma otrokoma njihov otrok v središču
pozornosti obeh staršev in sorodnikov.
Starše in vzgojiteljice oz. vzgojitelje
povezuje otrok in skrb za njegovo dobrobit, še posebno za razvoj njegovih
kompetenc, zato je sodelovanje resnično smiselno in nujno potrebno početje.
Razumljivo je, da mora biti vzgojiteljica oz. vzgojitelj tisti, ki starše seznanja z
njihovimi pravicami in omejitvami, jih
vabi k sodelovanju, jim daje pobude in
postavlja njihovemu sodelovanju tudi
meje, ki jih določa strokovna avtonomija vrtca.
Kurikulum za vrtce (prav tam) namreč navaja, da je zelo pomembna delitev odgovornosti in različnih pristojnosti med starši in vrtcem. Starši so
omejeni v svojih pristojnostih glede
soodločanja, ker ne smejo posegati v
strokovno avtonomijo vrtca, vzgojitelje pa dokument zavezuje k spoštovanju kulture, identitete, jezika, svetovnega nazora, vrednot in prepričanj ter
družinskih navad.
Starši vpišejo otroka v vrtec zaradi vzgoje, učenja in poučevanja, ki ga
izvajajo strokovno izobražene in usposobljene vzgojiteljice oz. vzgojitelji. Varstvo otroka v času, ko so starši v službi,
ostaja sicer še vedno pomembno, a se
je nujnost in pomen socializacije v širšem smislu že globoko zasidrala v zavesti (danes mnogo bolj kot pred desetletji) izobraženih staršev. Mnogi starši, ki
v sedanjem času vpisujejo otroke v vrtec, so že iz generacije, ki je sama obiskovala vrtec v predšolskem obdobju.
Zavedajo se njegovih prednosti in zadovoljni pozdravljajo izboljšave, ki jih
je predšolska vzgoja naredila v zadnjih
desetletjih.
S tem pa si vzgojiteljice in vzgojitelji ne domišljamo, da smo glede sodelovanja s starši že dosegli kakovost,
ki ji ni več kaj dodati. Nasprotno! Bolj
osveščeni in izobraženi starši so tudi
zahtevnejši starši. Niso več zadovoljni
s kakršnimi koli odgovori na svoja vprašanja. Upravičeno pričakujejo strokovne utemeljitve, obrazložitve, pojasnila.
Sprašujejo za nasvet ob raznih vzgojnih
problemih, o izbiri igrač, o primernih
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knjižnih vsebinah, o zdravi prehrani in
zdravju otroka in še o mnogo čem. Velikokrat zahtevajo od vzgojiteljic in vzgojiteljev celo več kot so sami pripravljeni vložiti v skupno sodelovanje v korist
otrok. Najbolj pa so pozorni na odnos
med svojim otrokom, vzgojiteljico in
njeno pomočnico. Pomirjeni so, če vidijo, da je ta odnos dober, da gre otrok rad
k obema, da se z njima dobro počuti.
Sodelovanje s starši je vse prej kot
lahka naloga vzgojiteljic oz. vzgojiteljev,
še posebno v začetnih letih profesionalnega razvoja. Od njih terja samospoštovanje, mnogo različnega strokovnega znanja in veliko empatije. Vsega tega
nihče ne pridobi enkrat za vselej, nasprotno, potrebno je permanentno izobraževanje in dopolnjevanje znanja,
veliko osmišljenih izkušenj in timskega sodelovanja v vzgojiteljskem kolektivu vrtca.
Verjamem, da si vse vzgojiteljice
in vzgojitelji prizadevate za čim boljše sodelovanje s starši. Mnogo uspehov pri tej zahtevni nalogi vam želim!
Urednica
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Vrtec se predstavi
Vrtec Slovenj Gradec

Trudimo se, da vzgajamo otroke v čim
bolj srečne, zadovoljne in odgovorne ljudi
Slovenj Gradec ni samo središče Mislinjske doline, ampak je ob
Ravnah najpomembnejše mesto Koroške. Mesto, čigar začetki segajo v zgodnji srednji vek, je danes upravno, poslovno, kulturno,
trgovsko, izobraževalno, športno in zdravstveno središče, ki se v
zadnjih letih vse bolj usmerja v obrtništvo in turizem.
Znamenita cerkev sv. Elizabete Ogrske je s svojo romansko zasnovo in baročno preobleko pomemben kulturnozgodovinski spomenik. Lepo urejene ulice v starem delu mesta vabijo k posedanju
v gostinskih kotičkih in k ogledu mestnih znamenitosti.
Kulturno-umetniški utrip je prepoznaven tudi v javnem vrtcu,
vzgojno-izobraževalnem zavodu, ki ga pedagoško in poslovno vodi
ravnateljica Ivica Vaukan.
Lahko na kratko opišete zgodovino
vrtca, ki ga vodite?
Prva pisna omemba vzgojno-varstvenega zavoda v Slovenj Gradcu sega daleč nazaj v leto 1945. V organizacijskem smislu je spadal k osnovni šoli
vse do leta 1956, nato pa je postal samostojni javni zavod – vrtec z dvema
oddelkoma. Ker je potreba po vzgoji
in varstvu otrok iz leta v leto naraščala,
so se v posameznih krajih ustanovili
oddelki v nenamenskih zgradbah, postopoma so se gradili tudi samostojni
objekti. Danes deluje vrtec v Mestni
občini Slovenj Gradec in Občini Mislinje. Posebnost vrtca je, da ima oddelek
tudi v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, kjer deluje že od leta 1963, kjer
je bila vzgojiteljica sprva zaposlena le
honorarno, od leta 1975 dalje pa je redno zaposlena.
Koliko oddelkov in otrok ima vrtec
v tem šolskem letu?
Vrtec ima skupaj dvainštirideset oddelkov in posebej še oddelek v Splošni
bolnišnici Slovenj Gradec. Štiriintrideset oddelkov deluje v Mestni občini Slovenj Gradec, kamor je vključenih
639 otrok, osem oddelkov pa deluje v
Občini Mislinje, kamor je vključenih
152 otrok.
Koliko vzgojiteljic in pomočnic
vzgojiteljic dela z otroki?
marec—april 2013

Za najmlajše nadobudneže skrbi triinštirideset vzgojiteljic in štiriinštirideset pomočnic vzgojiteljic.
Lahko opišete organizacijske posebnosti vašega vrtca. Kje imate
enote vrtca?
Vrtec deluje v sedmih samostojnih
enotah in še v nekaterih posameznih
oddelkih, ki delujejo v prostorih osnovnih šol, tako da vrtec deluje skupno na
trinajstih lokacijah. Za obisk vseh enot
je treba prevoziti kar 55 kilometrov,
preden se krog sklene. Oddelki so med
seboj kar precej oddaljeni, vendar oddaljenost uspešno premagujemo z medsebojno povezanostjo na različne načine. Sprotno izmenjujemo informacije,
se dogovarjamo, imamo redne vzgojiteljske zbore, strokovne aktive in tudi
razne oblike neformalnega druženja,
ki omogočajo, da zaposleni ne izgubijo medsebojnega stika. Od takšne geografske razdrobljenosti imajo koristi predvsem starši, saj lahko vključijo
otroka v vrtec v neposredni bližini doma ali delovnega mesta.
Kaj je pri tako zahtevni organizaciji
najtežje?
Težave pri organizaciji se pojavijo pri
združevanju enot v času letnih počitnic, ko so nekatere enote zaprte, ter v
času bolniških odsotnosti, ko je potrebno nadomestiti manjkajoče zaposlene.

vzgojiteljica 4

Ravnateljica Ivica Vaukan.

Takrat se moramo vsi prilagoditi: otroci, vzgojno osebje in starši.
Kdo skrbi za vsakodnevno organizacijo dela? Mislim na razporejanje
vzgojiteljic, pokrivanje odsotnosti
in nadomeščanja.
Za posamezno enoto skrbi vodja
enote, ki v dogovoru s pomočnicama
ravnateljice usklajuje delo, odpravlja težave in organizira delo v svoji enoti tako,
da to poteka nemoteno.
Imate dovolj prostih mest za vse
otroke, ki se zanimajo za vaš vrtec?
Kakšen vpis pričakujete za naslednje šolsko leto?
Vpis za novo šolsko leto se izvede zelo zgodaj, že meseca marca. Tudi letos
je tako. Pričakovati je večji vpis, kot bo
prostih mest. Res pa je, da si običajno
veliko staršev do podpisa pogodbe premisli in je ne podpiše, zato lahko običajno do začetka novega šolskega leta vključimo v vrtec skoraj vse otroke,
čigar starši si to res želijo. Zaradi tega
že v začetku leta zapolnimo vsa prosta
mesta, zato nastane stiska predvsem za
starše tistih otrok, ki so septembra mlajši od enega leta oziroma v septembru še
ne izpolnjujejo pogojev za vstop v vrtec.
Za kaj si trenutno najbolj prizadevate na pedagoškem področju ravLetnik XV, št. 2

Vrtec se predstavi
nateljskega vodenja vrtca? Kaj kot
ravnateljica neposredno pedagoško vodite?
Otrokom želimo omogočiti optimalne pogoje, v katerih lahko razvijajo svoje potenciale, znanja, sposobnosti,
mnenja, razvijajo kritičnost, ustvarjalnost in postanejo odgovorni posamezniki. Za vse to pa je potreben tudi
kritičen pogled na strokovno delo ter
načrtovanje strategij za doseganje zastavljenih ciljev. Kritičen pogled na delo in
prakso vrtca omogoča samoevalvacija, s
katero je vrtec pričel to šolsko leto. Temu dajemo posebno prednost.
Trudim se, da sproti spremljam vse
spremembe, dopolnitve in novosti. Odzivam se na potrebe strokovnih delavcev in jim nudim podporo pri iskanju
rešitev v konkretnih problemih ali težavah, spremljam vzgojno-izobraževalno delo, izvajam razgovore po spremljavi, se posvetujem ter vodim razprave na
vzgojiteljskih zborih.
Lahko opišete posebnosti izvedbenega kurikula vašega vrtca?
Načela in cilji Kurikuluma za vrtce
so vpeti tudi v življenje in delo našega
vrtca. Na ravni izvedbenega kurikula je
poseben poudarek namenjen otroku
kot aktivnemu, ustvarjalnemu in kompetentnemu udeležencu vzgojno-izobraževalnega dela. S svojim raziskovanjem, preizkušanjem in zmožnostjo
izbire med različnimi igrami in načrtovanimi dejavnostmi otrok pridobiva nova znanja. Zelo velik poudarek dajemo
odprtosti vrtca in spodbujanju ter omogočanju vključevanja staršev pri vzgojnem delu in življenju v vrtcu.
Katero je vaše letošnje prednostno
področje?
Vrtec nadaljuje in načrtuje dejavnosti
za spodbujanje porajajoče se pismenosti otrok v povezavi z medijsko pismenostjo. Ob tem vzgojiteljice poglabljajo
strokovnoteoretična izhodišča, si izmenjujejo primere dobrih praks in kritično presojajo ter reflektirajo svojo prakso.
Pri aktivnostih v oddelku smiselno
vključujejo rabo spletnih orodij in informacijsko komunikacijsko tehnologijo.
Še posebej je vrtec dejaven na področju likovnega ustvarjanja. Otroci in
vzgojitelji vsako leto sodelujejo na likovnih razpisih, kjer so dela otrok pogoLetnik XV, št. 2

sto nagrajena tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni. V zadnjih dveh
letih so se preizkusili tudi v literarnem
ustvarjanju in skupaj z otroki ustvarili
kar nekaj samostojnih knjig.
Vaše vzgojiteljice že več let tudi
uspešno sodelujejo tudi na likovnem natečaju naše revije, za kar jim
posebej čestitamo. V kakšne projekte ste še vključeni kot vrtec?
Celoten vrtec je vključen v projekt
Varno s soncem, čigar namen je otroke
in njihove starše osveščati o pomenu
pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in vzgojiti otroke k
pravilnemu samozaščitnemu ravnanju.
Poleg tega pa se vsak individualni oddelek posebej glede na avtonomno odločitev vzgojiteljice vključuje tudi v druge
projekte, kot so republiški projekt Vrtec
in turizem, Evropska vas, Biodinamično
vrtnarjenje, Bralni nahrbtnik in drugi. V
program vseživljenjskega učenja Comenius smo meseca februarja prijavili projekt »Gozd«, in upamo, da bo izbran.
Kakšna je podpora staršev vašim
prizadevanjem? So se starši pri čem
posebej angažirali?
S starši iščemo različne oblike sodelovanja in se trudimo z njimi graditi partnerski odnos. Njihov odziv in vključevanje v srečanja kažejo, da nas pri tem
podpirajo. Še posebej aktivni so bili lansko leto v akciji Pampers, s katero smo
zbirali glasove za igrišča in osvojili prvo
mesto v regiji ter si s tem prislužili denar, ki smo ga porabili za nakup novih
igral. V enoti Podgorje pa so se starši sami organizirali in z donatorskimi sredstvi pripomogli k nakupu igral za njihovo igrišče.
S katerimi zavodi v okolju vrtec
največ sodeluje in pri čem?
Sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami v obeh občinah je izredno pestro in dobro organizirano. Vrtec sodeluje s plesno šolo, knjižnico, ki
ima svoje podružnice tudi v manjših
krajih, z osnovnimi šolami, s policijo,
z domom starejših občanov, različnimi
prostovoljnimi društvi v krajih in s primestnimi ter z vaškimi skupnostmi. S
kulturnim programom sodelujemo na
različnih prireditvah, pripravimo različne samostojne tematske likovne raz-
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stave in oblikujemo ter izvajamo različne delavnice.
Še posebej aktivno je sodelovanje s
Podjetniškim centrom Slovenj Gradec
v programu Spoznavamo rokodelstvo.
Tako starejši otroci spoznavajo že skoraj pozabljene obrti preko filma in si v
živo ogledajo izdelke, v drugem sklopu
pa sami postanejo rokodelski ustvarjalci, in skupaj s priznanimi domačimi rokodelci ustvarjajo različne izdelke, kot
so igrače iz lesa, slike iz gline, glinene velikonočne okraske, figurice iz ličja, cvetje iz krep papirja, izdelujejo milo iz naravnih sestavin, učijo se polstiti (filcati)
volno, pripravljajo sivkine dišeče mošnjičke, pletejo košare itd. Tretji sklop
srečanj je posvečen prenosu rokodelskih znanj v družine. Otroci skupaj s
starši, starimi starši in prijatelji spoznavajo različne rokodelske dejavnosti, se
učijo rokodelskih znanj, veščin, spretnosti in jih nato še skupaj ustvarjajo. Na
zaključnem srečanju otroci predstavijo
svojo rokodelsko ustvarjalnost skozi izdelke, pesem in besedo.
Za kaj ste si v zadnjem času prizadevali v sodelovanju z lokalno skupnostjo?
V sodelovanju z obema občinama,
ki sta ustanoviteljici našega vrtca, se
zadnja leta posvečamo predvsem pridobivanju dodatnih prostorov, bodisi
s preureditvijo prostorov v nenamenskih zgradbah ali z dozidavo posameznih enot, saj je vpis otrok zadnja leta
večji, kot je razpoložljivih prostorov. V
letošnjem letu je pozornost namenjena
pripravi energetske sanacije treh enot,
ki se bodo izvajale v času poletnih počitnic. Načrtuje se tudi preureditev in
sanacija zgornjega nadstropja največje
enote vrtca v MO Slovenj Gradec.
V času najinega pogovora se obeta
sprememba vlade in s tem najbrž
tudi ministra. Kaj pričakujete od
(novega) ministra za šolstvo …?
Na predšolskem področju so doseženi standardi in normativi, ki omogočajo kakovostno delo, ti morajo ostati nespremenjeni. Naj bo to njegova
glavna skrb! Od vsakega šolskega ministra pričakujem, da se bo zavzemal
za ohranitev pridobljenih standardov
kakovosti in normativov v javnih vrtcih tudi v bodoče.
marec—april 2013

Vrtec se predstavi
Kako vpliva sedanja gospodarska
kriza na vaš zavod?
Finančno-gospodarska kriza se kaže
v vrtcu predvsem zaradi vladnih ukrepov, ki jih moramo upoštevati. V samem strokovnem delovanju vrtca gospodarske krize še ni čutiti, saj se vsi
zaposleni trudimo za največjo korist
otrok in izvajanje kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela. Je pa vse večjo krizo opaziti pri starših, ki vse pogosteje ne zmorejo plačevati vrtca, kar
nam otežuje poslovanje.

Kaj bi še radi sporočili strokovni
javnosti, pa vas nismo vprašali?
Kljub krizi in dogajanju na političnem področju naj nam bo naše delo
vedno znova izziv in možnost za nova
doživetja ter aktivnosti, ki jih načrtujemo in ustvarjajmo skupaj z otroki. S
tem ne le gradimo uspešno in kakovostno podobo vrtca, marveč se trudimo
za to, da vzgajamo otroke v čim bolj
srečne, zadovoljne in odgovorne ljudi.
Na svoje delo smo ponosni. Tega nam
ne more nihče vzeti!

Zahvaljujemo se vam za odgovore.
Vsem vzgojiteljicam v vrtcu želimo
še veliko ustvarjalnega navdiha pri
opravljanju vzgojnoizobraževalnega dela.

Spraševala je B.V.

Aktualnosti
Mag. Metka Čas
Vrtec Velenje

Slovenski vrtci pred izzivi
Povzetek
Obdobje ekonomske krize postavlja izzive tudi
pred slovenske javne vrtce. Ob težko nerazumljivih in strokovno neutemeljenih predlogih prejšnje vlade o spremembah normativov v vrtcih
se samo po sebi postavlja vprašanje, katere so
tiste naloge vrtcev, ki jih bo v prihodnje potrebno
opraviti, da se ohrani kakovost, ki so jo gradile
generacije strokovnjakov teoretikov in strokovnjakov praktikov vse od zaključka druge svetovne vojne do danes.
Ključne besede: predšolska vzgoja, vrtec, vzgojitelji, naloge, preteklost, sedanjost.

Uvod
Nemogoče je na kratko strniti vse dogajanje, ki je več kot
šestdeset let počasi, vendar vztrajno oblikovalo podobo javne
institucionalne predšolske vzgoje. Ker sem sama že več kot
40 let aktivno vključena v dogajanje, ki se je odvijalo v in za
slovenske vrtce, bom poizkušala izpostaviti najpomembnejše mejnike, ki jih posamezniki, ki so šele začeli s svojo strokovno potjo, morda premalo poznajo.
Prepričana sem namreč, da lahko dogajanja razumemo in
objektivno ocenimo le, če jih pogledamo s časovne distance
in vsaj okvirno poznamo zgodovinski kontekst, v katerem so
se oblikovali in razvijali slovenski javni vrtci. Med vsemi segmenti vzgoje in izobraževanja ima organizirana predšolska
vzgoja v slovenskem prostoru najkrajšo, le šestdesetletno, tradicijo, na katero pa smo lahko upravičeno ponosni.
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Zgodovinski vidik – naloge generacij v
preteklosti (Pešec 2004)
Pred drugo svetovno vojno so bili posamezni oddelki vrtcev organizirani predvsem v okviru osnovnih šol in urejeni
s šolsko zakonodajo. Imenovali so jih otroška zabavišča ali
zavetišča, namenjeni pa so bili le starejšim predšolskim otrokom zaposlenih staršev. Kaj se je v njih dogajalo, lahko razberemo že iz njihovega imena.
Pri pregledu razvoja slovenskih vrtcev vidimo tri vsebinsko zaokrožena obdobja
I. obdobje: Od DID do VVZ in Vzgojnega programa
(1945—1979)
O prvih zametkih organizirane institucionalne predšolske
vzgoje v slovenskem prostoru lahko govorimo šele po zaključku druge svetovne vojne. Takoj po vojni je bilo ustanavljanje
vrtcev še vedno opredeljeno v šolski zakonodaji. Sprva so bili
v nekaterih večjih krajih organizirani posamezni oddelki vrtcev, ki so se imenovali Domovi igre in dela (DID) v katerih
so se občasno zbirali starejši predšolski otroci. Za vzgojitelje
še ni bilo predpisane posebne izobrazbe, vendar so se posameznice lahko vključile v enoletne izobraževale tečaje. Leta
1949 je bila ustanovljena Srednja strokovna šola za vzgojiteljice v Ljubljani, kasneje še v Mariboru. To je imelo pomemben vpliv tudi na strokovnost dela v takratnih vrtcih. V
šestdesetih in sedemdesetih letih je bila (zaradi množičnega
zaposlovanja žensk) potreba po širjenju predšolske dejavnosti vse večja. Občine so, večinoma s pomočjo samoprispevka občanov, zgradile veliko namenskih stavb in pomembno
razširile mrežo predšolskih ustanov.
Šele leta 1971 smo vrtci dobili svoj prvi samostojni Zakon
o vzgojno-varstveni dejavnosti za predšolske otroke, vrtci pa so
dobili naziv Vzgojno varstveni zavodi (VVZ). V tem obdobju
je bilo v oddelkih po 28 otrok, pogosto tudi več. Oddelkov
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Vrtec se predstavi
za otroke mlajše od treh let je bilo izjemno malo. Z otroki je
v oddelku delala le vzgojiteljica. Večji vrtci so imeli tudi nekaj varuhinj, ki so bile prisotne le v času zbiranja in počitka
otrok in so v tem času skrbele za več oddelkov hkrati. Zaradi
prostorske stiske so otroci večino časa presedeli za mizami,
počitek oz. spanje pa je bilo obvezno za vse. Za varuhinje ni
bila predpisana posebna izobrazba. Večinoma so imele le
osnovnošolsko izobrazbo, zato niso sodile med strokovne
delavke vrtca.
Nov korak v kakovost predšolske vzgoje je pomenil prvi
strokovno-vsebinski program, Vzgojni program za vzgojo in
varstvo predšolskih otrok, ki ga je Zavod za RS šolstvo izdal
1979 leta in je bil obvezen za vse vrtce.
II. obdobje: Od Vzgojnega programa do Bele knjige
(1979 do 1996)
Uvajanje Vzgojnega programa za vzgojo in varstvo predšolskih otrok (1979) v prakso je prineslo v slovenske vrtce precejšen strokovni nemir. Kljub temu da je bil program močno
strukturiran in je precej natančno določal izvedbene oblike, pa je bilo izvajanju programa v vrtcih namenjeno veliko
energije, tako vzgojiteljic kot vodstvenih delavcev. Že kmalu
po začetku uveljavitvi programa v praksi so se pojavili tudi
prvi kritični pogledi na omenjeni vzgojni program, ki so bili
vedno številčnejši tako med strokovnjaki teoretiki kot med
strokovnjaki praktiki. Zakon o vzgoji in varstvu predšolskih
otrok (1981) ter Standardi in normativi za družbeno vzgojo in
varstvo otrok (1982) sta uzakonila nekoliko ugodnejše, a še
vedno zelo težke normativne pogoje dela. Tako so v oddelkih najmlajših otrok lahko delale medicinske sestre skupaj z
varuhinjami, v njih pa je bilo vpisanih po 18 otrok, starejših
od 8 mesecev. Novost, ki jo je prinesla zakonodaja, so bile poklicne varuhinje. Varuhinje so si morale pridobiti tudi ustrezno poklicno izobrazbo (dvoletni tečaj). Za dva oddelka je
bila zaposlena ena varuhinja. Bile so prisotne predvsem pri
zbiranju, počitku in na sprehodih, načrtovanje usmerjenih dejavnosti pa je pretežno frontalno izvajala vzgojiteljica. Kljub
temu da je nova zakonodaja poskrbela za ugodnejše pogoje
dela v vrtcih, je bilo v starejše oddelke še vedno vključenih
po 28 otrok, z izjemo oddelkov male šole, kjer je bilo število
vpisanih omejeno na največ 24 otrok.
Za razvoj slovenskih vrtcev je bilo pomembno leto 1984,
ko smo vzgojiteljice prvič dobile možnost izobraževanja na
višješolskem programu, ki sta ga kot VI. stopnjo izobraževanja
izvajali pedagoški fakulteti v Ljubljani in Mariboru.
V preteklosti je sodila predšolska vzgoja v Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo, kasneje v Ministrstvo
za zdravje, družino in socialne zadeve. Zato je bila izjemnega
pomena odločitev, da se v Republiki Sloveniji uveljavi enotni
izobraževalni sistem od vrtcev do univerze. S tem so umestili vrtce od leta 1993 pod Ministrstvo za šolstvo in šport, kar
je bilo ob različnih pogledih na dejavnost predšolske vzgoje
vse prej kot samoumevno.
III. obdobje: Od Bele knjige (1994) do danes
V zadnjih petnajstih letih po izidu Bele knjige (prav
tam) je bilo za predšolsko vzgojo narejenih največ pozitivnih premikov. V sklopu nove šolske zakonodaje je bil
Letnik XV, št. 2

sprejet tudi Zakon o vrtcih (1996) s številnimi podzakonskimi akti.
Nadaljnje posodabljanje omenjenega zakona in podzakonskih aktov je uveljavilo vzgojiteljico z visoko izobrazbo.
Danes dela z otroki v oddelku še vzgojiteljica s srednjo strokovno izobrazbo. Timsko sodelovanje obeh strokovnih delavk je bistveno za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo.
Leta 1999 je bil po daljšem postopku in sodelovanju med
teoretiki in praktiki sprejet Kurikulum za vrtce.
Načela in cilji so v tem dokumentu enotni za vse javne
vrtce, z vsebinsko odprtostjo pa omogoča različne izvedbene kurikule, prilagojene otrokom v oddelku in okolju, v katerem se izvajajo. Tako so bili zagotovljeni temeljni pogoji za
kakovostno mrežo javnih vrtcev v Republiki Sloveniji (Marjanovič Umek 2008).
Prav v tem obdobju je nastal tudi družbeni premik v dojemanju vrtca. Javnost, predvsem starši, sedaj dojemajo vrtec kot institucijo, v katero je potrebno vključiti predšolskega otroka zaradi vzgoje, socializacije in učenja, ne pa (samo)
zaradi varstva.
Zaradi spremenjenih, predšolskemu otroku bolj prilagojenih, pristopov se večina otrok v vrtcu počuti dobro, to pa
omogoča uspešno učenje in razvoj njegovih individualnih
potencialov. Otroci si v vrtcu pridobivajo kompetence, ki
jih bodo potrebovali v številnih in različnih življenjskih obdobjih in situacijah. To vse bolj cenijo tudi starši vključenih
otrok, kar se je pokazalo tudi ob predlogih MIZKŠ, ki bi
močno posegli v normative in nesporno pomenili znižanje
sedanjega standarda strokovnega dela. Vzgojitelji v vrtcih se
dobro zavedamo, kako pomembno je javno mnenje staršev,
ki so ob strokovnjakih teoretikih zagovarjali doseženo raven
kakovosti predšolske vzgoje v javnih vrtcih. Predlogi so (začasno?) umaknjeni.
Izzivi sodobnega časa
Ko govorim o dosežkih preteklih generacij, imam v mislih
tako strokovnjake teoretike kot tudi strokovnjake praktike,
zraven pa še zakonodajno in izvršno oblast. Le skupni napori so namreč lahko zagotovili nivo na strukturni, posredni, in
seveda na procesni ravni kakovosti, ki so slovenske javne vrtce
umestili med kakovostnejše vrtce v Evropi. To je še posebej
pomembno, ker so otroci v naših vrtcih prisotni bistveno dalj
časa kot v večini drugih držav.
Zaradi vsega naštetega se mi zdi prav, da bi na naloge sedanje generacije strokovnih delavcev vrtcev pogledali skozi
prizmo hitrih sprememb, ki so spremljale slovenske javne
vrtce zadnjih šestdeset let. Na preteklost sem opozorila prav
zato, da bi se spomnili, da nikoli ni bilo lahko, pa vendarle so
se v razmeroma kratkem času zgodile pomembne napredne
spremembe.
Prepričana sem, da je del uspehov, ki so jih vrtci dosegli v
preteklosti, rezultat nenehne želje po strokovnem dokazovanju. Na podlagi znanstvenih izsledkov zadnjih let, predvsem
v psihologiji, pedagogiki, nevrologiji in drugih vedah, smo
vzgojitelji dokazovali javnosti, da je predšolsko obdobje izjemno pomembno in da je delati z najmlajšo populacijo mnogo
bolj zahtevno, kot je morda videti od daleč ali na prvi pogled.
Ni tako daleč čas, ko je v laični javnosti, celo med izobraže-
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Aktualnosti
nimi posamezniki, veljalo prepričanje, da je za delo v vrtcu
dovolj, da imaš rad otroke. Seveda je naklonjenost do otrok
predpogoj za dobro delo v vrtcu, vendar je za kakovostno in
profesionalno strokovno delo potrebno področno strokovno
znanje, veliko znanja iz drugih sorodnih področij in stalno
strokovno izpopolnjevanje.
Spremembe v družbi so in bodo vedno imele posreden ali
neposreden vpliv na vzgojo in izobraževanje. Tudi v vrtcih, ki
imajo v sistemu vzgoje in izobraževanja najkrajšo tradicijo, se
tem vplivom ne bo mogoče izogniti. Čas, v katerem živimo, ni
lahek, zato bo morda potrebno kakšno pridobljeno pravico
zaposlenih kdaj žrtvovati za ohranitev kakovosti kurikula. Velik dosežek sedanje generacije vzgojiteljic in drugih strokovnjakov praktikov in teoretikov pa bo, če bo dolgoročno uspelo
ohraniti sedanje standarde in normative, tako na nivoju števila otrok kot tudi glede prostorskih in kadrovskih pogojev.
Pot spreminjanja in ohranjanja kakovosti ni bila nikoli lahka, v času, ki ga živimo, pa je še posebno težka. Zniževanje
plač v javnem sektorju, slabšanje delovnih pogojev in stalne
grožnje s spreminjanjem normativov nikakor ne delujejo
spodbudno za kakovostno in zavzeto strokovno delo. Kljub
temu menim, da je naša edina možnost, da kljub nelagodju
in celo strahu, ki ga doživljamo, z vsemi močmi skrbimo za
visok nivo profesionalnosti svojega dela v vrtcih. Tako lahko ohranimo kakovost strokovnega dela, ki se je izoblikovala
skozi relativno kratko zgodovino. Spodbudo za takšno trditev vidim v tem, da nikoli doslej ni bilo toliko znanstvenih
dokazov o pomenu predšolskega obdobja za posameznikov
razvoj. Velike pozitivne spremembe za vrtce so se dogajale v
času, ko je bilo tovrstnih raziskav mnogo manj kot jih je danes. Kot strokovnjaki praktiki moramo biti prvi, ki vsaj bistvene znanstvene izsledke spremljamo, prepoznavamo njihov pomen, se jih zavedamo in v skladu s tem tudi delujemo.
Imamo možnost in dolžnost, da o znanstvenih izsledkih seznanjamo tudi starše otrok. Ob stalnem in spoštljivem ozaveščanju staršev ter sočasnem kakovostnem vzgojno-izobraževalnem delu, lahko pričakujemo, da bodo starši ostali naši
zavezniki tudi ob morebitnih prihodnjih poizkusih slabšanja
standardov v vrtcih. Nenehna skrb za dobro sodelovanje s
starši pa je seveda potrebna tudi zaradi večje učinkovitosti
našega strokovnega dela.
Skrb za strokovno izpopolnjevanje
Za ohranitev in nadgrajevanje kakovosti strokovnega dela
je pomembna tudi stalna skrb za strokovno izpopolnjevanje
strokovnih delavcev. Naj bo to ena od prednostnih nalog vseh
ravnateljev. Zaradi varčevanja se znižujejo tudi sredstva, namenjena izobraževanju zaposlenih. V preteklosti se je pokazalo, da so imeli pri izobraževanju prednost večji vrtci, ki so
lahko v domačem okolju izvedli kakovostna izobraževanja s
sorazmerno nižjimi stroški. Smiselno se je torej povezovati z
drugimi vrtci v regiji, skratka strniti vrste ter s sodelovanjem
in povezovanjem poskrbeti za redno strokovno izpopolnjevanje. Le tako bodo zaposleni v vrtcih sproti obveščeni o novih teoretičnih spoznanjih.
Med strokovnjaki teoretiki je vedno več takih, ki vsaj del
svojega znanstvenega delovanja posvečajo vprašanjem, povezanim s predšolskim obdobjem. Pomembno je slediti nomarec—april 2013

vim spoznanjem in jih znati uporabiti v praksi. Ali bomo znali
uporabiti in zagovarjati nova znanstvena spoznanja, ki gredo v
prid pomenu kakovostne predšolske vzgoje, je odvisno predvsem od vrtcev samih. Pomembno je, da se vzdržuje stalen
pretok informacij med teorijo in prakso. V vrtcih je vse več
visoko izobraženih strokovnih delavcev, od katerih se upravičeno pričakuje, da bodo povezovalci med teorijo in prakso.
S pisanjem strokovnih člankov lahko vsakdo prispeva k profesionalizaciji in ugledu poklica v družbi, hkrati pa skrbi tudi
za širjenje s teorijo podrtih praktičnih rešitev. K temu seveda
lahko veliko prispeva tudi revija Vzgojiteljica, ki jo moramo
podpirati in ohranjati vitalno tudi v prihodnje.
Odnos do Kurikuluma za vrtce (1999) in lastne prakse
Pred strokovne delavce vrtcev se nenehno postavljajo tudi izzivi v odnosu do Kurikuluma za vrtce (1999). Zdi se mi
pomembno poudariti, da Kurikulum daje s svojo odprtostjo
dovolj možnosti za oblikovanje lastnega izvedbenega kurikula, ki vključuje tudi novejša teoretična spoznanja povezana z
razvojem in učenjem otrok. Smiselno je iskati poudarke, ki
so skupni za vrtec kot celoto in izpostavljati razlike, ki odražajo posebnosti posameznega oddelka, v katerem se odvija
vzgojno-izobraževalni proces. Upoštevamo tudi možnosti
okolja, kar nas lahko dela posebne in prepoznavne.
Vedno znova pa je potrebno preverjati, v kolikšni meri so
v vsakdanji praksi upoštevani glavni poudarki Kurikuluma,
njegovi cilji in načela. Ob tem je treba skrbeti tudi za preplet
med cilji in procesom. Spremembe, ki so pravzaprav postale
naša stalnica, zahtevajo tudi veliko fleksibilnosti v vsakdanji
praksi. Ob tem pa se mi zdi potrebno poudariti tudi kritično distanco ob uvajanju sprememb in novosti. Vrtci se pogosto srečujemo z drugačnimi oz. alternativnimi pristopi, ki
pa jih je potrebno poglobljeno razumeti, saj ni vse skladno s
cilji in z načeli našega Kurikuluma. Spremembe je v prakso
treba uvajati s tehtnim premislekom in jih vključiti v lastno
prakso šele potem, ko so strokovno preverjeni in ko smo povsem prepričani, da se ne oddaljujejo od načel in poudarkov
Kurikuluma za vrtce (1999).
Zakon o vrtcih (1996, skupaj s spremembami) je s svojo
normativno ureditvijo zagotovil, da v oddelku lahko delata
dva vzgojitelja. Zdi se mi izjemno pomembno, da se vzgojitelji v oddelku znajo in zmorejo, ne glede na delovno mesto
(vzgojitelj kot vodja oddelka in vzgojitelj pomočnik), odprto
pogovarjati in učinkovito dogovarjati. Še posebej o tem, katera so realno njihova močna področja in kako optimizirati
proces vzgojno-izobraževalnega dela, ki mora biti prilagojen
otrokom v oddelku. Vedno aktualno je vprašanje ali znamo
uvideti prednosti sodelovanja in medsebojnega dopolnjevanja ter ali znamo izkoristiti razlike tako v tandemu kot tudi
v vrtcu. Povezanost vseh, ki se posredno in neposredno srečujejo v vrtcu ter njihovo sodelovanje, je eden od temeljev
za kakovost.
Dobro strokovno delo je mogoče le takrat, ko smo sposobni tudi stalne kritične presoje tako lastnih vzgojno-izobraževalnih pristopov kot strokovnega dela sodelavcev. Seveda
je sprejemanje objektivne in dobronamerne kritike težko,
vendar je to edina pot, ki omogoča strokovno rast posameznikov in vrtcev.
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Aktualnosti
Nazadnje naj izpostavim še najpomembnejši poudarek,
ki bo (tako kot v preteklosti) tudi v prihodnje najmočneje
opredeljeval nivo kakovosti predšolske vzgoje. To je spoštovanje otroka in njegove družine ter upoštevanje različnosti
med njimi. V odnosu do otrok je potrebno tudi v prihodnje
postavljati v ospredje individualiziran način dela, ki ne izključuje skupinske dinamike (uravnoteženost), timskega sodelovanja in dopolnjevanja tako med otroki kot med otroki in
odraslimi. Z upoštevanjem vsega tega bodo vrtci pomembno prispevali k oblikovanju otrokove pozitivne samopodobe, omogočali njegov optimalni razvoj, spodbujali aktivno
učenje ter vzgojno uspešno dopolnjevali in podpirali druži-

no. S tem bo organizirana predšolska vzgoja umeščena v naši
družbi na mesto, ki ji gre!
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Vzgojitelj(ica) vzgojiteljici
Vzgojiteljica Silva Smrečnik
Vrtec Tončke Čečeve Celje

Otrokom dajem dobro popotnico za
nadaljnje življenje
Silva, kaj vam vsebinsko
pomeni izraz »biti
vzgojiteljica«?
Biti vzgojiteljica pomeni delati z zadovoljstvom in veseljem, se veseliti napredka in razvoja vsakega otroka vsako
šolsko leto posebej. Pomeni mi opravljati strokovno delo, s katerim pomagam otrokom odkrivati svet, njihove
sposobnosti in spretnosti. Ker otroci
veliko časa preživijo v vrtcu, kot strokovna delavka vnašam v njihovo življenje nekaj novega, veselje sobivanja s
prijatelji, radost igrivega učenja, medsebojno zaupanje in sproščanje napetosti, ki ga povzroča sodoben tempo
življenja.
Kakšno izobraževanje ste
zaključili in kje? Kako
ocenjujete kakovost
izobraževanja, ki ste ga
bili deležni v institucijah
(srednja šola, fakulteta)?
Sem generacija, ki je obiskovala
še petletno vzgojiteljsko šolo v Celju.
Znanje, ki sem ga dobila v šoli, je bilo
sodobno in kakovostno, napredno za
tisti čas. Imeli smo dovolj didaktičnega znanja in praktičnih izkušenj, zato smo lahko samozavestno stopile v
oddelek otrok. Razvoj družbe in novih strokovnih spoznanj o razvoju in
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učenju otrok je prinesel nove zahteve.
Vrtec mi je omogočil, da sem se lahko nenehno izpopolnjevala, še posebno na mojem močnem področju, ki je
področje umetnosti, še posebej glasbe. Z raznovrstnim vzgojiteljskim delom tudi izven oddelka sem si pridobila tudi strokovni naziv svetnice. Ob
tej priložnosti bi se rada zahvalila tudi
vam, Betka, ki ste nam kot ravnateljica
posredovali veliko znanja, nas spodbujali k strokovnemu izpopolnjevanju in
se veselili naših uspehov.
Ste s čim razširili to svoje
vzgojiteljsko delo izven
oddelkov otrok, ki ste
jih vodili? Ste članica
kakšnega društva? Če
ste, opišite nekaj svojih
aktivnosti.
Poleg dela z otroki v oddelku sem
prvih sedem let svoje vzgojiteljske kariere vodila lutkovno skupino vzgojiteljic, v kateri smo same izdelovale
lutke, z lutkovnimi igrami pa razveseljevale otroke v vrtcu in širši okolici.
Naslednjih štirinajst let sem vodila plesni krožek za otroke. S plesno skupino smo nastopali na obletnicah vrtca,
pri odprtjih likovnih razstav, na sejmih
»Vse za otroka« in na »Dnevih slovenske vzgoje in izobraževanja«. Svo-
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je plesno znanje sem posredovala tudi
vzgojiteljicam iz vrtca v obliki ustvarjalnih delavnic. Večkrat sem bila tudi
mentorica dijakinjam na poklicni maturi in vodja strokovnega tima za vzgojiteljice v drugem starostnem obdobju.
V okviru obogatitvenih
dejavnosti ste leta 2000
začeli voditi glasbeni
krožek za otroke, ki je
kmalu postal »zgodba o
uspehu« …
Najprej sem šest let (poleg svoje
dopoldanske delovne obveze v oddelku) v popoldanskem času vodila glasmarec—april 2013

Vzgojitelj(ica) vzgojiteljici
beni vrtec za predšolske otroke iz širše
celjske regije. Krožek je kmalu prerasel
v stalno otroško glasbeno skupino, s
katero smo nastopali na raznih prireditvah, kot so prireditve za medgeneracijsko sodelovanje v mestni četrti, na
regijski prireditvi »Pojem in igram«,
na vrtčevski prireditvi »Mozaik pesmi
in plesa«, na srečanju ravnateljev itd.
Igrali smo tudi na vseslovenskem srečanju sodelavcev Zavoda RS za šolstvo
in šport in ob obisku ministra in njegovih sodelavcev v Celju. Zadnjih pet let
se redno udeležujemo tudi državnega
srečanja Orffovih skupin, kjer smo bili do sedaj edina predšolska glasbena
skupina.
Ker naš vrtec sodeluje tudi z Gimnazijo Center Celje, sem za dijakinje
na predšolski smeri pripravila glasbene
nastope. V letošnjem letu smo z glasbeno skupino sodelovali na prireditvi
gimnazije »Vrtiljak« v Narodnem domu v Celju.
Svoje glasbeno znanje
niste ljubosumno skrivali
zase, ampak razdajali tudi
kolegicam …
Res je, na vašo pobudo še posebno
v obliki celodnevnih delavnic. Kot primer dobre prakse sva bili s sodelavko
Jožico Železnik izbrani za aktivno sodelovanje na strokovnem posvetu Zavoda RS za šolstvo in šport z naslovom
»Poslušanje, učenje in izvajanje instrumentalne glasbe«.
Tudi v Vzgojiteljici smo
objavljali vaše prispevke …
Drži, kar nekaj mojih prispevkov
ste že objavili. Tudi nekaj likovnih del
otrok iz mojih oddelkov je že bilo izbranih na natečajih revije. Nekaj li-
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kovnih del je bilo objavljenih tudi v
reviji Cicido, na izboru Ciciumetnije pa sta bili izbrani za razstavo dve
likovni deli.
Lahko opišete, kje se je
začela vaša poklicna pot in
kaj je bilo značilno za prvo
obdobje vaše kariere?
Moja poklicna pot se je začela v Vrtcu Tončke Čečeve v enoti Gaberje. Nekaj let sem si nabirala izkušnje v skupini otrok prvega starostnega obdobja.
Po sedmih letih sem svoje delo nadaljevala na enoti Hudinja, kjer sem izkušnje pridobivala v oddelkih otrok drugega starostnega obdobja in spoznala,
da mi otroci v starostnem obdobju od
4 do 6 let predstavljajo večji izziv.
Kako načrtujete vzgojnoizobraževalno delo?
Osnova za načrtovanje dela v vrtcu
je seveda Kurikulum za vrtce. Na osnovi tega nacionalnega dokumenta izdelamo v vrtcu Letni delovni načrt, vsaka
vzgojiteljica pa še načrt oddelka za tekoče šolsko leto. Za načrtovanje vzgojnih tem se približno enkrat na mesec
zberemo v strokovnem timu, ki evalvira delo na osnovi pretekle vzgojne
teme in načrtuje okvir nove vzgojnoizobraževalne teme. Na ravni oddelka
temo dokončno oblikujeva z vzgojiteljico pomočnico.
Vam je ostal v spominu
kakšen poseben dogodek iz
vašega vzgojiteljskega dela
z otroki?
Najbolj mi je ostal v spominu dogodek iz leta 2000. Bila sem postavljena
pred največji izziv v svojem poklicu.
Štiri talentirane deklice so me presene-
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tile s svojo ustvarjalno improvizacijo
na melodičnih Orffovih instrumentih,
ki sem jih ponudila otrokom v oddelku v glasbenem kotičku. Njihova želja
po igranju na instrumente je bila tako
velika, da sem jim morala vsak dan posvetiti nekaj minut. Njihova vztrajnost
in delavnost sta me spodbudili, da sem
začela nadgrajevati svoje znanje s področja glasbene vzgoje in rezultati so
čudoviti.
Kaj štejete za svoj
dosedanji največji poklicni
uspeh, dosežek?
Največji poklicni uspeh je sodelovanje glasbene skupine na državnem
srečanju Orffovih skupin. Strokovna
komisija, ki spremlja ta srečanja, je nad
našim delom navdušena. Otroci so
prepričljivi, sproščeni in uživajo v nastopih. Vesela sem, da lahko otrokom
skozi vključevanje v glasbeno skupino
dam dobro popotnico za življenje, da
so samostojni, ustvarjalni in radi nastopajo. Skozi glasbo si lahko oblikujejo
pozitivno samopodobo.
Kaj bi ob zaključku
radi povedali svojim
kolegicam vzgojiteljicam in
vzgojiteljem?
Naj delajo strokovno, uživajo pri
svojem delu in sprejemajo izzive, ki
jih daje vzgojiteljski poklic.
V imenu revije Vzgojiteljica se
zahvaljujem za vaše odgovore in
vam še naprej želim uspešno poklicno pot.

Betka Vrbovšek
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Za dobro prakso
Mateja Jerina Gubanc, dipl. vzgojiteljica
Vrtec Vodmat – bolnišnični oddelki, Ljubljana

Pravljica nagovarja otrokovo osebnost v
celoti
Povzetek
V članku vam predstavljam pomen vzgojitelja v
bolnišnici, ki se zaveda pomembnosti spodbudnega okolja za razvoj govorne kompetentnosti
in pismenosti bolnega otroka. Pomembno vlogo
pri tem ima pravljica, ki je za otroka prepričljiva ravno zaradi tega, ker je v skladu z njegovim
razmišljanjem in doživljanjem sveta.
Ključne besede: spodbudno okolje, književna
vzgoja, hospitaliziran otrok, pravljica.
Uvod
Branje informira in izobražuje, vzgaja in zabava, nudi estetski užitek … Njegovi učinki so raznoliki in številni. Otrokom
spodbuja vsestranski intelektualni, domišljijski, čustveni in
socialni razvoj. V odnosu z bolnim otrokom pa ima pravljica
poseben pomen. Vsebina pravljice lahko otroku pokaže rešitev problema, ki ga vznemirja, priznava mu njegove težave, je
zdravilna za plašne ali fizično šibkejše otroke, pojasnjuje mu
njegove občutke. Vzgojitelji v bolnišničnih oddelkih vrtca
smo pripravili določen izbor leposlovnih knjig, ki predstavljajo izvedbo bolnišnične bralne značke za bolne otroke,
imenovane »Bralni škrat«.
Spodbudno okolje za pridobivanje
izkušenj s pismenostjo
Zgodnja in/ali porajajoča pismenost uvaja predšolskega
otroka v svet pismenosti. Otrok ima z aktivno udeležbo v
sporazumevalnem procesu možnost spoznavanja in učenja
strategij sprejemanja in tvorjenja besedil v različnih govornih položajih in za različne potrebe (Grginič 2008). Vrtec
je institucija, ki otroku omogoča pridobivanje izkušenj s pismenostjo v vseh štirih jezikovnih dejavnostih, in sicer pri
govorjenju, poslušanju, branju in pisanju (Kranjc 2001, str.
80). V vrtcu so izkušnje s pismenostjo del vsakodnevnega
otrokovega življenja in igranja, učenje pismenosti izhaja iz
otrokovega preizkušanja pismenosti v funkcionalnih okoliščinah (Rutar 2012).
Za vzgojiteljevo vlogo pa je pomembno, da ozavesti pomen spodbudnega okolja za razvoj govorne kompetentnosti
in pismenosti otrok. Pomembna je organizacija dejavnosti,
ki spodbujajo otroka k raziskovanju in eksperimentiranju s
pisnim jezikom. Kurikulum za vrtec (1999) nakazuje samo
usmeritve za ustrezno ravnanje, zapisani cilji pa zahtevajo od
vzgojitelja nadaljnjo razgraditev. Vrtec in vzgojitelji so s strokovno avtonomijo in z odgovornostjo, ki iz nje izhaja, postavljeni pred izjemno zahtevno nalogo – kako ravnati, da bodo
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s svojimi spodbudami podpirali razvoj vsakega otroka, ki prihaja v vrtec z različnimi izkušnjami, sposobnostmi in interesi.
V vrtcu Vodmat v šolskem letu 2012/13 posvečamo posebno pozornost organizaciji okolja in razvoju govorne kompetentnosti in pismenosti otrok. Pri načrtovanju in izvajanju
vzgojno-izobraževalnega dela sledimo vsem štirim ravnem
področja dejavnosti jezika: govorni vzgoji, književni vzgoji,
predopismenjevanju in knjižni vzgoji kot delu informacijskega predopismenjevanja.
Književna vzgoja in hospitaliziran otrok
Posebno pozornost bi v tem prispevku namenila bolnišničnim oddelkom vrtca, kjer se otroci zdravijo za najrazličnejšimi obolenji, ter pomembnosti vzgojiteljevega zavedanja
za organizacijo spodbudnega okolja za razvoj govorne kompetentnosti in pismenosti bolnega otrok v bolnišnici.
V bolnišnici je otrok v interakcijskem odnosu, udeležen
v komunikacijski proces z različnimi posamezniki, ki igrajo
različne vloge v otrokovem procesu zdravljenja. Vlogi bolnišničnega in pedagoškega osebja bolnemu otroku omogočata in ponujata različne možnosti, da spozna funkcijo jezika v
bolnišničnem okolju.
Temeljna naloga vzgojitelja v bolnišničnem oddelku vrtca se kaže v ustvarjanju ugodne čustveno-socialne klime v
oddelku. Tako vzgojitelj z nejezikovnimi sredstvi vzpostavi
situaciji ustrezno interakcijo z otrokom. Pomembno je prepoznati otrokov neverbalni stil komunikacije. Z organizacijo
spodbudnega okolja, načrtno ponudbo različnih dejavnosti
in izrabo trenutnih učnih momentov vzgojitelj sledi ravnem
področja dejavnosti jezika.
Književna vzgoja kot komunikacijski model, ki združuje
otrokovo literarno-estetsko doživljanje in komunikacijo z
literarnim besedilom, med vrstniki ter otrokom in odraslim
(Grginič 2008), ima v odnosu do bolnega otroka poseben
pomen in vpliva na otrokov psihosocialni razvoj. Zalokar
Divjak (2002, str. 52) povzema Bettelheimove misli, »da
otroci zato tako radi poslušajo pravljico, ker izhaja iz njihovega dejanskega notranjega psihološkega in čustvenega stanja«. Vzgojitelji v bolnišničnih oddelkih vrtca potrjujemo to
spoznanje, saj nam praksa kaže, da pravljice s svojo vsebino
pomagajo otroku na razumljiv način spoznati različne vidike
življenja, značilnosti bolezni, kako živeti z boleznijo, omogočajo poistovetenje z literarnimi junaki, sproščajo napetost,
nemoč, agresijo, žalost in strah.
Bolnišnična bralna značka
V sklopu uresničevanja prednostnega cilja, ki mu sledi vrtec, in spoznanju, da pravljica nagovarja otrokovo osebnost
v celoti, smo vzgojitelji v bolnišničnih oddelkih vrtca pripravili določen izbor leposlovnih knjig, ki predstavljajo izvedbo bolnišnične bralne značke za bolne otroke, imenovane
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Bralni škrat. Poleg oblikovanega seznama upoštevamo tudi
književni interes otroka, kadar na primer otrok dobi knjigo
za darilo ali jo prinese s seboj v bolnišnico ali ima željo po
določeni pravljici in ponovnem poslušanju, kar pomeni, da
se moramo zavedati in upoštevati načelo izbirnosti in dopolnjevanja književnih del.
Izvedba vsebine Bralnega škrata je zelo različna po posameznih bolnišničnih oddelkih, kajti potrebno je upoštevati
specifiko bolezni otroka in proces zdravljenja. Čas, ko smo
vzgojitelji v vlogi bralca ali pripovedovalca pravljice, pa vsekakor predstavlja neponovljivo srečanje med našim izraznim
svetom ter doživljajskim svetom otroka. Vzgojitelji spodbujamo in vključujemo tudi starše bolnega otroka, da berejo z
otrokom pravljice, saj s tem otroku zagotavljamo občutek
domačnosti in razvijamo bralno kulturo, odnos do knjige in
kvalitetno preživljanje časa med bolnim otrokom in starši v
času zdravljenja.
Bralni škrat na Očesni kliniki v Ljubljani
Bralni škrat je nastajajoča zbirka risbic, s katerimi otroci izrazijo doživljanje pravljične pripovedi. Zbirka knjig za
Bralnega škrata se nahaja v pravljičnem zaboju, ki spodbuja
otrokovo pozornost v igralnici. Poleg zbirke je v zaboju tudi mapa s simbolom škrata s priloženimi praznimi prozornimi mapami, knjižno kazalo in diploma za sodelovanje pri
Bralnem škratu v bolnišnici. Otroka zanima, kaj je v zaboju
(zaboj je izdelan iz odpadne embalaže), zato ga seznanim z
vsebino Bralnega škrata. Glede na književni interes si otrok

izbere slikanico, za katero želi, da jo skupaj prebereva. Otrok
si izbere prostor, kjer bo poslušal pravljično pripoved (igralnica, njegova bolniška soba, v postelji …). Po prebrani zgodbi se o vsebini pogovarjava, če otrok s svojim neposrednim
odzivom nanjo to pokaže. Če želi, svoje doživljanje izrazi tudi na drugačen način (z risanjem, gibanjem, s simbolno igro
…). Če otrok svoje doživljanje izrazi z risbo in tudi pove, kaj
je narisal, to skupaj zapiševa in vloživa v zbirko Bralni škrat.
Otrok si izbere knjižno kazalo, ki ga sam dokonča in s tem
uri grafomotorične spretnosti.
Zaključek
S prilagojenimi dejavnostmi otrokovim sposobnostim in
kooperativno komunikacijo vzgojitelji v bolnišničnih oddelkih vrtca otroku pomagajo olajšati prihod in bivanje v bolnišnici. Pomembno sredstvo, ki ga vzgojitelj uporablja v procesu prilagajanja bolnega otroka, so pravljice, ki nagovarjajo
otrokovo osebnost kot celoto.
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Mateja Bevc, vzgojiteljica
OŠ Stopiče, enota vrtec Stopiče

Gibalne igre v oddelku malčkov
Povzetek
Prispevek obravnava različne gibalne igre in
njihov pomen za otrokov gibalno-plesni razvoj.
V teoretičnem delu izpostavljam pomen gibalnih
dejavnosti v otrokovem razvoju in pri vzgojnem
delu. V empiričnem delu so opisane različne
gibalne igre, ki sem jih uporabila pri izvajanju
dejavnosti v Osnovni šoli Stopiče – enota Vrtca
Stopiče, in sicer pri otrocih v oddelku od ena do
dve leti.
Ključne besede: gibanje, gibalne igre, ples, plesna vzgoja.
Uvod
V predšolskem obdobju so posamezna področja otrokovega razvoja med seboj tesno povezana. Otrokovo doživljanje
in dojemanje sveta temeljita na informacijah, ki jih pridobi z
gibalnimi dejavnostmi ter gibalno ustvarjalnostjo v različnih
situacijah (Videmšek, Pišot 2007). Tako gibalna kot plesna
marec—april 2013

aktivnost omogoča otroku sprostitev notranjih napetosti kakršnega koli izvora. S sprostitvijo ter z možnostjo uveljavljanja in ustvarjanja omogoča vzpostavitev ravnovesja v otrokovi osebnosti (Kroflič, Gobec 1992).
Gibanje pripomore k celostnemu razvoju
Vemo, da je gibalni razvoj v razvoju človekovih funkcij v
ospredju predvsem v prvih letih življenja, zato se mi je zdelo
potrebno, da dajem otrokom možnosti, priložnosti in spodbude, da se otroci ob gibalnih igrah ustrezno razvijajo. Ob
njih si otroci razvijajo gibalne sposobnosti, predvsem koordinacijo rok in nog, koordinacijo gibanja v ritmu ter usvajajo
osnovne gibalne koncepte oz. sheme: se zavedajo prostora
(kje se telo giblje), načina (kako se telo giblje), spoznavajo
različne položaje med deli lastnega telesa, med predmeti in
ljudmi. V različnih plesnih igrah otroci sodelujejo med seboj
in se tako navajajo na sodelovanje in spoštovanje ter upoštevanje različnosti. S plesno vzgojo tako otroke neprestano
spodbujamo k razvoju.
Gibalna dejavnost je eno najpomembnejših področij v
otrokovem razvoju. Z ustreznimi gibalnimi dejavnostmi si
otrok poleg gibalnih in funkcionalnih sposobnosti razvija tudi spoznavne, socialne in čustvene sposobnosti ter lastnosti.
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Z različnimi dejavnostmi pridobiva zaupanje v svoje telo in
gibalne sposobnosti, si s tem gradi ustrezno predstavo o sebi,
se potrjuje in si ustvarja čustveno vez z okoljem. Potreba po
gibanju je otrokova primarna potreba in ko obvladuje svoje
telo, občuti veselje, ugodje, varnost, pridobi občutek samozaupanja in samozavesti (Videmšek, Visinski 2001, str. 13).
Učenje skozi gibanje
Učenje z gibanjem ni le pridobivanje motoričnih spretnosti in razvijanje gibalnih sposobnosti. V povezovanju z vsemi
vzgojnimi področji z gibanjem spodbujamo otrokov emocionalni, intelektualni in socialni razvoj. Z gibalnimi dejavnostmi
si otrok razvije naslednje psihične funkcije in sposobnosti:
- motorične spretnosti: koordinacija, ravnotežje, hitrost,
moč, gibljivost, preciznost;
- samozavedanje: pridobivanje podobe o sebi, orientacija v lastnem telesu, telesna slika, telesna shema, zavedanje telesa;
- zavedanje prostora in časa, saj je gibanje dogajanje v prostoru in času;
- govor: razumevanje govora drugih (receptivni govor), besedno izražanje (ekspresivni govor);
- zaznavanje oblik, gibanj, dogajanj v okolju: občutljivost
(senzibilnost) za dogajanje v okolju (tudi socialnem);
- višje spoznavne funkcije: pomnjenje, predstavljanje, domišljija, mišljenje;
- ustvarjalnost, ustvarjalna stališča;
- čustvena in socialna prilagojenost (Kroflič, Gobec 1992,
str. 25–26).
Plesna vzgoja v igralni gibalni dejavnosti
Vsebina plesne vzgoje je igra z gibanjem. Otrok se igra z
gibanjem lastnega telesa, z gibanjem v skupini. Bogato predstavno mišljenje, domišljija in kreativno mišljenje so sestavine ustvarjalnega procesa. S plesno vzgojo jih neprestano
spodbujamo k razvoju. Plesna vzgoja omogoča in spodbuja
sodelovanje in uveljavljanje posameznika v skupini. Otrok
lahko sodeluje v skupini na več načinov – se vključi v celotno gibanje skupine (npr. v rajalni igri), povzame določeno
dolžnost v skupini (npr. vloga v plesni dramatizaciji), aktivno
sodeluje v gibalnem ustvarjanju male skupine. Plesna vzgoja
spodbuja razvoj ustvarjalnosti kot osebne lastnosti (Kroflič,
Gobec 1992, str. 10–12). V prvem, drugem in tretjem letu se
osnove plesnosti kažejo v naslednjih aktivnosti:
- spontano gibanje v izražanju čustev, v funkcijski igri, v
usvajanju in spoznavanju okolja;
- opazovanje gibanja v okolici;
- usklajevanje gibanja z ritmom glasbe;
- poskusi posnemanja gibanja iz okolice (predvsem gibanja
otrok in odraslih);
- usklajevanje gibanja s predmetom, s katerim se otrok rokuje;
- izkazovanje gibanja, spretnosti na pobudo odraslih.
Značilnosti gornjih aktivnosti so: otrokovo zadovoljstvo
ob gibanju, ritmičnosti, ponavljanje, vzpostavljanje socialnega stika (Kroflič, Gobec 1992, str. 15–16). Plesna vzgoja
pri malčkih ni specifično vzgojno področje, ampak pomeni
nedeljivo celoto z vsemi vzgojnimi področji, ki pa se kasneje osamosvojijo. Na tej stopnji nas posebej zanima otrokova
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splošna gibalna aktivnost, ki je med drugimi tudi osnova za
kompleksno gibalno sposobnost – plesnost.
Gibalne igre
Pretežni del otrokove gibalne dejavnosti poteka v igri.
Zato je gibalna igra v širšem smislu tudi otrokova funkcijska igra, ravnanje s predmeti, igra z vlogami, pa tudi opazovanje gibanja svojega telesa in gibanj v okolju. Gibalne igre
v ožjem smislu pa bi bile tiste gibalne dejavnosti, ki imajo že
neke zasnove pravil oz. neko vnaprej dano obliko. V obdobju do drugega leta potekajo predvsem v sodelovanju z odraslim, kasneje pa tudi brez odraslega. To so zlasti naslednje
gibalne dejavnosti:
- bibarije – gibalne igre ob pesmih nagajivkah, bibah, ob
izštevankah in ritmičnih besedilih,
- rajalne igre,
- spretnostne gibalne igre,
- gibalne igre z malimi orodji (Kroflič, Gobec 1992, str.
93–94).
Otroke sem z različnimi dejavnostmi motivirala za gibalne
igre. Postopno sem jih seznanjala s posamezno gibalno igro
ter spremljala njihov napredek in spremembe. Vse ugotovitve in napredke otrok sem opisala v evalvacijah. Podatke sem
zbirala v obliki zapisov sprotnih evalvacij in končne evalvacije po izteku projekta.
V nadaljevanju predstavljam nekatere manj znane gibalne igre.
Cipa copa (avtor: Neža Maurer)
Tekst

Gibalni, plesni motiv

Cipa copa, cipa copa,
grejo čevlji na sprehod.

Hodimo v krogu v eno
stran.

Naj le grejo, saj ne vejo,

kod je prava pot.

Cilji:

- otrok sodeluje v gibalni
igri,
- otrok usvaja nove gibalne in plesne motive,
Se ustavimo in gledamo - otrok razvija ravnotežje,
v levo in desno stran.
- otrok usvaja osnovne
gibalne koncepte,
- otrok uživa v prijaS prestopanjem se enkrat teljskih odnosih z več
zavrtimo v krogu.
otroki.

Lubenica (avtor neznan)
Tekst

Gibalni, plesni motiv

Lubenica, velika, okrogla,

Z rokama v zraku narišemo krog.

najmočnejša hotela
je biti,

Z obema rokama kažemo
na vse udeležence igre.

vse prav vse je hotela
prekositi,

S prestopanjem se enkrat
zavrtimo v krogu.

nekega dne začela je piti. Stojimo na mestu.
Glu, glu, začela je piti.
Glu, glu, začela je piti.
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Cilji:
- otrok spozna in sodeluje v gibalni igri Lubenica,
- otrok se izraža s kretnjami in z gibi,
- otrok usvaja nove gibalne motive,

Stisnemo v pest vse
razen palca in pokažemo, - otrok razvija koordikako lubenica pije.
nacijo oz. skladnost
gibanja,
Stisnemo v pest vse
razen palca in pokažemo, - otrok se zabava.
kako lubenica pije.
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Za dobro prakso
Refren:
... nekega dne začela je jesti.

Stojimo na mestu.

Mljask, mljask, začela je jesti.

Stegnemo dlan ene roke in z njo prikazujemo,
kako lubenica je.

Mljask, mljask, začela je jesti.

Stegnemo dlan ene roke in z njo prikazujemo,
kako lubenica je.

-

Cilji:
otrok sodeluje v gibalni igri,
otrok poizkuša usvojiti gibalne in plesne motive,
otrok spoznava različne položaje med deli telesa,
otrok razvija koordinacijo oziroma skladnost gibanja,
otrok spoznava svoje telo in delovanje telesa.

Dežek

Refren:
... nekega dne začela je rasti.

Stojimo na mestu.

Rasti, rasti, začela je rasti.

Primemo se za roke in naredimo velik krog.

Rasti, rasti, začela je rasti.

Z otroki se v krogu držimo za roke.

... nekega dne pa lubenica poči! Pademo po tleh.

Moj rdeči avto (avtor: Voglar, Nograšek 1996, str. 118)
Gibalni, plesni motiv

Moj rdeči avto motor ima,

Hodimo v krogu v eno
smer.

ki brr, brr, brr, brr, brr, brr, Stresamo dlani.
brr, brr, brr, brr blja.

Gibalni, plesni motiv

Prve kapljice dežja,tiho
padajo na tla.

Tiho hodimo po prostoru. - otrok spozna in sodeluje v
novi gibalni igri Dežek,
otrok
se izraža z gibi teleHodimo po prostoru in
hkrati močneje udarjamo sa,
- otrok usvaja osnovne
s stopali.
gibalne koncepte: zavedanje prostora (kje se telo
Se ustavimo in topotamo giblje), načina (kako se
giblje),
z nogami.
- otrok spoznava svoje telo,
delovanje svojega telesa,
Počepnemo, se skrijemo - uživa v skupni igri in se ob
in z dlanmi pokrijemo
tem zabava.
oči.

Zdaj dežuje že
močno,lije, lije, vse
mokro.

Refren:

Tekst

Tekst

Cilji:
- otrok spozna in sodeluje v gibalni igri Moj
rdeči avto,

Moj rdeči avto volan ima,

Hodimo v krogu v eno
smer.

- otrok se izraža s kretnjami in z gibi telesa,

zavija sem, zavija
tja,zavija sem in tja.

Se ustavimo in z rokami
zavijamo levo in desno.

- otrok usvaja osnovne
gibalne koncepte,

Moj rdeči avto hupo ima,

Hodimo v krogu v eno
smer.

- otrok razvija ravnotežje,

ki pa, pa, pa, pa, pa,
pa,pa, pa, pa, pa, pa.

Se ustavimo in s kazalcem pritiskamo na svoj
nosek in govorimo: »Pa,
pa, pa«.

- otrok pripeva pesmico,
- otrok se zabava.

Ole majole (ustno izročilo)

Toča, ta ti ropota, kot
orehi padli bi z neba.
Joj, grmi, grmi,
bežimo,urno, urno, vsi
se skrijmo.

Črni muc
Tekst

Gibalni, plesni motiv

Črni muc, kaj delaš?

Pusti me, zdaj spim!

Pusti me, zdaj spim!

Dlani sklenemo skupaj in na
njih naslonimo glavo.

Črni muc, kaj delaš?

Sedimo v krogu in pojemo.

Zdaj se pretegujem.

Stegujemo roke na vse strani.

Črni muc, kaj delaš?

Sedimo v krogu in pojemo.

Zdajle se umivam.

Z rokama se podrgnemo po
licih.

- otrok spozna navade
Črnega muca,

Črni muc, kaj delaš?

Sedimo v krogu in pojemo.

- otrok se izraža s kretnjami in z gibi telesa,

Tekst

Gibalni, plesni motiv

Zdajle zajtrkujem.

Roke približamo do ust in se
delamo, da jemo.

Kili, kili, kili,

Stojimo v krogu. Iztegnemo kazalca in izmenično
mahamo z obema rokama gor in dol.

Črni muc, kaj delaš?

Sedimo v krogu in pojemo.

jaka zaka,

S kazalcem kažemo izmenično levo in desno.

Zdajle se igram.

Z rokami mahamo in se
vrtimo.

joko ama bum, bum, bum.

Z rokama naredimo mlinček.

Črni muc, kaj delaš?

Sedimo v krogu in pojemo.

Kili, kili, kili,

Iztegnemo kazalca in izmenično mahamo z obema
rokama gor in dol.

Pusti me, zdaj spim!

Se uležemo na tla in oponašamo zvoke smrčanja.

jaka zaka,

S kazalcem kažemo izmenično levo in desno.

joko ama bum.

Zavrtimo dlani vzporedno eno ob drugo in enkrat
plosknemo.

Ole majole,

Obračamo dlani v levo in desno stran in se s prestopanjem enkrat zavrtimo.

kili, kili, kili,

Iztegnemo kazalca in izmenično mahamo z obema
rokama gor in dol.

bum, bum, bum.

Trikrat plosknemo.

Ole majole,

Obračamo dlani v levo in desno stran in se s prestopanjem enkrat zavrtimo.

kili, kili, kili, bum.

Iztegnemo kazalca in izmenično mahamo z obema
rokama gor in dol in nato enkrat plosknemo.
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Cilji:

Cilji:

- otrok spozna in sodeluje
v novi gibalni igri Črni
muco,

- otrok razvija sposobnosti in načine za vzdrževanje in vzpostavljanje
prijateljskih odnosov.

Krokodil Murimir
Tekst

Gibalni, plesni motiv

Krokodil Murimir
jedel je piškote,ko
piškotov več ni bilo,

Sedimo v krogu.

renčal je zelo:
vvvveeeuuuu.

Se nagnemo nazaj.

Krokodil Murimir
jedel je sadje,ko pa
sadja več ni bilo,

Izberemo drugega otroka,
ki bo predstavljal krokodila.
In igra se ponovi.
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Cilji:

- otrok spozna in sodeluje v
gibalni igri Krokodil Murimir,
- otrok sledi navodilom,
- otrok razvija ravnotežje,
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Za dobro prakso
renčal je zelo:
vvvveeeuuuu.

Se nagnemo nazaj.

Krokodil Murimir
jedel je solato,
ko solate več ni bilo,

Izberemo drugega otroka,
ki bo predstavljal krokodila.
In igra se ponovi.

renčal je zelo:
vvvveeeuuuu.

Se nagnemo nazaj.

- otrok ima možnost
razvijati sposobnosti in
načine za vzpostavljanje,
vzdrževanje in uživanje v
prijateljskih odnosih z več
otroki,
- otrok se s pomočjo gibalne
igre bolj socializira,
- otrok se zabava.

Zaključek
Otroci so pri igranju gibalnih iger postopoma občutili in
se zavedali svojega telesa ter raznovrstnosti gibanja, časa in
prostora. Gibali so se ob različnih ritmih, se na poseben način
izražali in sporočali svoja občutja. V gibalnih igrah so razvijali
gibalne sposobnosti ter usvajali gibalne sheme. Igre smo se
igrali v skupini, tako so se otroci navajali na sodelovanje ter
spoštovanje in upoštevanje različnosti.
Otroke so vse gibalne igre pritegnile. Lahko pa rečem, da
so v nekaterih gibalnih igrah otroci tako uživali, da smo jih
morali večkrat zaporedoma ponoviti. Otrokom zabavni plesni in gibalni motivi so: udarjanje z nogo ob tla, dati roke v
zrak, ploskanje, pasti na tla, vrtenje v krogu, pritiskanje kazalca na nosek, korakanje po prostoru, udariti se z roko po
ritki, skakanje po prostoru, žgečkanje, počepi.
Otroci, s katerimi sem izvajala gibalne igre, so prvič prestopili prag vrtca. To je bila za njih zelo zahtevna in pomembna
izkušnja. Iz domačega okolja so vstopili v drug, popolnoma
neznan prostor. Srečevali so se z neznanimi obrazi - od vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljice, do otrok in drugih strokovnih delavk. Otroci so se morali prilagajati na novo okolje,
nova pravila.
Otroci so preko gibalnih iger začutili pripadnost skupini,
dobili zaupanje, se začeli bolje razumeli. Sedaj si že znajo poiskati prijatelja za ples. Nekateri so preko gibalnih iger premagali sramežljivost in pridobili samozavest. Najbolj me je
presenetila povezanost med otroki. Preden smo začeli z igranjem gibalnih iger, so se otroci igrali z igračo sami, čim dlje
od drugih otrok. Sedaj, ko se igrajo, se igrajo na isti blazini,
v istem kotičku. Znajo se tudi vsi in istočasno igrati z eno sa-

mo igračo. Igra je sedaj bolj sproščena in otroci se v skupini
dobro počutijo.

Med gibalno igro
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Sven Pap (5 let),
mentorica Tea Varga,
Vrtci občine Moravske toplice
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Pogovarjamo se z znanstveniki in s strokovnjaki

Brez ustreznih pogojev ni dobrih
rezultatov učenja tujega jezika v vrtcu
Doc. dr. Karmen Pižorn je zaposlena na Pedagoški fakulteti v
Ljubljani kot docentka za področje didaktike angleščine. Sodeluje
z Univerzo v Mariboru in tudi pri več mednarodnih projektih.
Vzgojiteljice in vzgojitelji v vrtcih jo poznajo kot odločno zagovornico zgodnjega učena tujega jezika. V pričujočem intervjuju
odgovarja na vrsto vprašanj, ki zanimajo strokovne delavce v
javnih vrtcih.

Sodobne študije o razvoju možganov v predšolskem obdobju so gotovo vplivale tudi na razumevanje
tega, kako otrok usvaja tuji jezik.
Nam lahko kaj več poveste o tem?
Raziskave na področju učenja tujih
jezikov v predšolskem obdobju kažejo,
da je učenje tujih jezikov tako bogata
izkušnja, da vpliva na razvoj možganov
mlajših otrok, saj se po dvanajstem letu
v možganih prenehajo tvoriti določene
povezave, ki pomagajo pri učenju jezika.
Pomembna ugotovitev je tudi, da imajo otroški možgani več sinaps in večjo
prožnost in se zato malčki učinkoviteje naučijo tujega jezika na dolgi rok kot
starejši učenci ali odrasli. Nekateri znanstveniki ugotavljajo, da je za usvajanje
oziroma učenje jezika v možganih na
voljo več »predalčkov«. Predalček za
usvajanje slovnice se lahko zapre že pri
petih ali šestih letih.
Študija, ki je zajela dvanajstih dvojezičnih prostovoljcev v New Yorku, je
pokazala, da se sposobnost govora tujega jezika shranjuje v različnih delih možganov in je odvisna od tega, kdaj se je
oseba začela učiti tuji jezik. Otroci, ki
se (na)učijo tuji jezik, shranijo tuji jezik v istem predelu možganov kot materni jezik, medtem ko odrasli v različnih predelih.
Naslednja ugotovitev se nanaša na
velikost obsega aktiviranja možganov
pri uporabi tujega jezika. Jeziki, ki se
jih učimo zgodaj v otroštvu, aktivirajo
manjše področje v možganih kot jeziki,
ki se jih učimo kasneje.
Na splošno velja, da so tudi kasneje, torej v odrasli dobi, določene razlike
marec—april 2013

v delovanju možganov eno- in večjezičnih govorcev. Običajno so razlike
v prid večjezičnim, saj so raziskave v
Kanadi pokazale, da se v povprečju pojavi demenca pri dvojezičnih govorcih
najmanj 4–5 let kasneje kot pri enojezičnih.
Kdaj je otrokova zmožnost za učenje tujega jezika najboljša in zakaj
ravno takrat?
Z vidika raziskav, če torej ne upoštevamo okolja, potreb, možnosti, ciljev izobraževalnega konteksta itn., torej strogo teoretično, je to čim prej, torej
že od rojstva naprej. Takrat je namreč
otrok sposoben slišanja, ločevanja in
posnemanja različnih glasov brez vsakega napora ali potrebe po načrtnem
učenju. Ugotovitve namreč kažejo, da
sposobnost razlikovanja glasov, to je
katerih koli, ne samo tistih, ki so prisotni v otrokovem prvem jeziku, upade
že po enajstem mesecu starosti. To pa
seveda ne pomeni, da se kasneje ne da
ničesar storiti. Le zavedati se je potrebno, da ima otrok po tretjem letu starosti
že razvite prototipe določenih fonemov
oziroma fonemskih sklopov iz njegovega prvega jezika, ki mu, če ni dovolj
tujejezikovnega vnosa oziroma eksplicitnega učenja, onemogočajo, da bi tujejezikovne glasove, ki jih njegov materni jezik ne vsebuje, uspešno ločil.
Enoznačnega odgovora, kdaj je najbolje začeti, enostavno ni, saj je odvisen od tega, kaj si določena družba želi.
Gotovo pa je z zgodnjim učenjem tujih
jezikov, torej že v predšolski dobi, večja možnost, da bo večina posamezni-
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kov ob koncu srednješolskega šolanja
zmožna učinkovitega sporazumevanja
v določenem tujem jeziku.
Kako po vašem mnenju vpliva
učenje tujega jezika na otrokovo
kreativnost na drugih področjih
razvoja?
Glede na različne raziskave so dvojezični otroci boljši na področju divergentnega razmišljanja in uvidenja več
možnih rešitev. Divergentno mišljenje
pa je predpogoj kreativnosti.
Zanimiv je naslednji primer. Ko so
enojezične angleško govoreče otroke
vprašali, kaj je narobe s stavkom The car
has a nose (ang. Avtomobil ima nos), so
le-ti odgovorili, da je to neumen stavek.
Na isto vprašanje so dvojezični otroci
odgovorili z dvema odgovoroma: Stavek je neumen, je pa slovnično pravilen.
Njihov odgovor ni nobeno presenečenje, saj številna dognanja kažejo, da so
metajezikovne zmožnosti pri večjezičnih uporabnikih veliko bolje razvite kot
pri enojezičnih.
Ko otroku odpremo vrata v nov jezikovni svet, mu hkrati omogočimo oziroma ponudimo priložnost, da začne
primerjati vsebine, jezikovne posebnosti, mišljenja, stališča … da (u)vidi
druge rešitve in da je bolj pripravljen
na različnosti, kar pa je osnova za razvoj
kreativnosti.
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Pogovarjamo se z znanstveniki in s strokovnjaki
Kaj je namen učenja tujega jezika v
predšolskem obdobju?
Namen učenja tujega jezika v predšolskem obdobju ni enoznačen, saj se
razlikuje glede na posamezne izobraževalne kontekste. V dvojezičnih vrtcih je
cilj gotovo drugačen od cilja, ki ga imajo
v vrtcu, ki izvaja tuj jezik v obliki popoldanske dejavnosti eno uro tedensko. V
dvojezičnem vrtcu bo zato cilj, da otroci napredujejo v obeh jezikih enakovredno in da se v obeh jezikih razvijajo tudi na drugih področjih, na primer na
kognitivnem, emocionalnem, gibalnem
itd. V vrtcu, ki ponuja tečajno obliko enkrat na teden, pa je cilj verjetno senzibilizacija z jezikom, saj tujejezikovnega razvoja je v takšnih okoliščinah bore malo.
Vsekakor je enkrat tedensko učenje
tujega jezika premalo, da bi po enoletnem učenju lahko pričakovali bistven
jezikovni napredek. Vsaj trikrat do štirikrat tedensko učenje, ki je integrirano
v vrtčevski kurikul in ki ga izvaja oseba
z ustreznim didaktičnim in jezikovnim
znanjem, bo omogočilo otroku, da bo
začel razlikovati glasove in razumeti večkrat ponovljene besede in besedne sklope. Predvsem pa se je potrebno zavedati,
da je doba sprejemanja lahko zelo dolga, tudi do enega leta, ko otrok sprejema, a se ves čas odziva v svojem maternem jeziku.
Kakšna didaktična pravila mora
upoštevati oseba, ki poučuje predšolske otroke?
Oseba, ki poučuje predšolske otroke,
mora biti strokovno usposobljena tako s
področja dela s predšolskimi otroki kot
tudi s področja poučevanja tujih jezikov
na tej stopnji. Pri tem mora upoštevati, da se otroci učijo tuji jezik uspešno
takrat, ko je le-ta integriran v vrtčevski
kurikul, torej v njihove aktivnosti, rutine itn. Pomembno se je zavedati tudi
dejstva, da je potrebno zagotoviti dovolj veliko izpostavljenost tujemu jeziku, če želimo na dolgi rok doseči dobre
rezultate. To pomeni, da je na primer
20 minut na teden premalo, da bi otroci
lahko ponotranjili določene izraze oziroma jih rabili v ustrezni situaciji. Vedno je pri tem dobrodošla primerjava
s prvim jezikom, kjer je do tretjega leta
starosti na voljo otroku na tisoče ur jezikovnega vnosa, v kolikor seveda živi v
primernem socialnem okolju.
Letnik XV, št. 2

Zato je neprimerno in nedopustno,
če pričakujemo hitre in dobre rezultate na kratek rok, ne nudimo pa ustreznih pogojev. Vse to so namreč bistvena
vprašanja, na katera si moramo odgovoriti vsi deležniki v procesu predšolske
vzgoje (vzgojitelji, vodstva vrtcev, starši, načrtovalci jezikovnih politik) preden določimo cilje. Šele po postavitvi
ciljev in zagotovitvi ustreznih pogojev,
lahko govorimo o ustreznih didaktičnih
priporočilih.
Zdi se mi, da je še vedno veliko nerazumevanja glede tega …
Da, še vedno je veliko nerazumevanja, da poteka učenje jezika tako, da
učitelj pove besedo, morda jo potem
pokaže še s sliko, vsi otroci v skupini
jo ponovijo in s tem je beseda uskladiščena v možganih in spominu in otrok
jo lahko kadarkoli prikliče. A temu še
zdaleč ni tako. Najprej je pomembno
vedeti, da poteka recepcija (sprejemanje) pred produkcijo (tvorbo). To je
zelo pomembno načelo, ki ga moramo
dovolj jasno in natančno razložiti tudi
staršem. Največja napaka, ki jo zasledim v pogovorih s starši, z vzgojitelji
in učitelji je ta, da bi se naj otroci v
vsaki uri naučili nekaj besed, ki bi jih
naj nato doma (z)recitirali staršem in
s tem pokazali, da čas, ki so ga njihovi nadebudneži namenili učenju tujega jezika, ni bil zaman. Učenje jezika
pa ne poteka tako. Spomnimo se, koliko časa je otrok poslušal govor svojih staršev, sorodnikov in drugih, pa je
šele starosti dveh let v povprečju znal
okrog 50 besed.
Kaj je torej pomembno zagotoviti
za uspešno učenje tujega jezika na
predšolski stopnji?
Pri učenju tujih jezikov na predšolski stopnji je pomembno, da je učenje
veččutno, da so torej prisotni vsi oziroma večina človeških čutov. Le sedenje
in ponavljanje besed se do sedaj ni izkazalo kot posebej učinkovito.
Pomembna je tudi motivacija za učenje tujih jezikov. Le-te mlajšim otrokom
običajno ne manjka, saj jim je tuji jezik
zanimiv že zato, ker je drugačen, ker je
nekaj novega. Bolj zapleteno je vprašanje, kako motivacijo vzdrževati oziroma
jo spremljati, saj nam je danes znano, da
je motivacija tudi pri otrocih fluidna,
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spreminjajoča se in vse prej kot znana
konstanta.
Okolje ni zanemarljiv dejavnik. Čustveni filter lahko odpre pot v jezike ali
pa jih za dolgo časa zapre. Znano je, da
poteka uspešno učenje tujih jezikov le
v varnem okolju, kjer se otrok počuti
dobro.
Aktivnosti, ki se izvajajo v procesu
učenja tujega jezika, ne smejo biti niti
prelahke niti pretežke, vsekakor pa morajo predstavljati izziv za otroke. Bolj
ko se približajo njihovem avtentičnem
okolju, torej vsem tistim dejavnostim,
ki jih otroci izvajajo v prvem jeziku, večje bo otrokovo zanimanje in s tem tudi
učinki učenja.
Pomemben je seveda tudi tujejezikovni vnos, ki mora biti zagotovljen, da
učenje tujega jezika sploh lahko poteka.
Ta vnos naj ne bo zgolj v obliki posameznih besed ali besednih zvez, temveč
najprej v obliki kratkih enostavnih stavkov, ki pa jim nenehoma dodajamo nove izraze, jih spreminjamo iz enostavnih
v sestavljene in nato v kratke odstavke,
vse do narativnih besedil. Branje zgodb,
najprej z ogromno slikovne podpore in
zelo malo jezikovnega vnosa, je odlična
aktivnost, ki omogoča avtentičen jezikovni vnos, daje možnost ponovitve določenih izrazov oziroma besednih zvez
in tudi učenja novih jezikovnih struktur
in besedišča, hkrati pa gradi v otrokovih
možganih strukturo zgodbe. Vsekakor
je učenje brez pripovedovanja zgodb
vsaj osiromašeno, na določenih področjih pa tudi neučinkovito.
Direktno prevajanje ne sodi na to
stopnjo, temveč je veliko boljše, da gradimo od enostavnega k bolj zapletenemu, nudimo ogromno možnosti za utrjevanje in ponavljanje, vendar z vedno
novimi aktivnostmi in si pri vzpostavljanju razumevanja pomagamo z učnimi
pripomočki, gibanjem, mimiko itn.
Kakšno izobrazbo glede angleškega jezika mora imeti oseba, ki poučuje angleščino v vrtcu?
Pri nas in tudi drugje po svetu se na
tem področju pojavljata dva profila učitelja, tujejezikovni učitelj oziroma vzgojitelj.
Pri vsaki zaposlitvi je potrebno narediti kompetenčno analizo. Če gre na
primer za profesorja angleščine, potem
lahko že iz opisa univerzitetnega programarec—april 2013

Pogovarjamo se z znanstveniki in s strokovnjaki
ma razberemo, da izkazuje visoke tujejezikovne zmožnosti. Hkrati pa lahko
ugotovimo, da ima zelo malo vedenja o
razvoju otrok na tej stopnji, o tem, kako
se učijo, kaj ob določeni starosti zmorejo, katera so področja vrtčevskega kurikuluma itn.
Enako pa je tudi pri vzgojitelju,
ki obvlada vse prej naštete kompetence, ki manjkajo tujejezikovnemu
učitelju, mora pa si običajno pridobiti ustrezno raven znanja tujega jezika. Če povzamem, ni pomembno, ali
gre za tujejezikovnega učitelja oziroma vzgojitelja, bistveno je, da sta oba
usvojila kompetence z obeh področij,
tako predšolske vzgoje kot tujejezikovnega znanja.
Na žalost ugotavljamo, da se nekateri
tujejezikovni učitelji oziroma vzgojitelji
ne zavedajo, da poteka učenje tujih jezikov uspešno samo takrat, če upoštevamo obe področji in menijo, da so že
brez dodatnega izobraževanja ustrezno
usposobljeni.
Imate podatke o tem, koliko vrtcev
ponuja angleščino otrokom kot redno izbirno dejavnost?
Na žalost ne, lahko pa predvidevamo, da kar veliko vrtcev ponuja učenje
tujih jezikov. Bolj zaskrbljujoče pa je, da
potekajo tuji jeziki po končanem kurikulu, včasih kar pozno popoldne. Prav
tako ne vemo, kako takšen pouk pote-

ka, kdo ga izvaja, kakšni so cilji, kako se
otroci učijo.
Kakšno je vaše mnenje o sedanji
kakovosti ponujene angleščine v
vrtcih?
Tega ne bi mogla ovrednotiti, saj nimamo posnetka stanja izvajanja angleščine v vrtcih. Vsekakor pa moram poudariti, da sem v kar nekaj vrtcih videla
zelo dobro prakso. Na žalost se tisti, ki
jo izvajajo, premalo povezujejo. Manjka
nam tudi gradiv, ki bi to prakso opisala,
ovrednotila in nudila ustrezno podporo začetnikom.
Kaj predlaga prenovljena Bela knjiga v zvezi z angleščino v vrtcih?
Nova Bela knjiga uvaja tuji jezik v
obliki dodatnih ur za poučevanje tujega jezika v zadnjem letu pred vstopom
v šolo. Učenje naj bi potekalo v obsegu
2 šolskih ur tedensko. Predlagana je delitev ur na vsaj dve enoti, npr. dvakrat
tedensko 45 minut.
Osebno menim, da mora takšno poučevanje potekati integrirano, seveda z
ustreznimi kadri. Prav tako bi bilo bolje, če bi bil obseg učenja obsežnejši, na
primer vsak dan po kakšno uro, saj bi
s povečanim vnosom lahko upravičeno pričakovali večji jezikovni napredek.

angleščine v vrtcih uresničevali v
predvidenih rokih?
Zelo težko napovem, saj je na žalost
v Sloveniji jezikovna politika večkrat žrtev politične volje in ne razlogov, ki jih
dajejo strokovnjaki in praktiki. Še bolj
pomembno je, da bi v Sloveniji razumeli, da so tuji jeziki dodana vrednost, da
lahko živijo v simbiozi s slovenščino, da
je ne ogrožajo in da so lahko v podporo
pri izhodu iz krize.
Prav tako je osnovno znanje tujih jezikov daleč premalo za uspešno bivanje
v globalnem svetu. Cilj bi moral biti, da
bi vsi odrasli znali učinkovito dva tuja jezika, eden od teh pa bi moral biti
na mojstrski, to je tisti ravni, ko lahko
posameznik brez posebnih problemov
in izgube energije preklaplja iz enega
v drugi jezik. Zgled lahko najdemo v
skandinavskih državah, pa tudi na Nizozemskem in še kje. Začetek učenja
tujih jezikov v vrtcu v integrirani obliki
z ustrezno usposobljenimi kadri pa je
zagotovo predpogoj za doseganje prej
omenjenega cilja.
Najlepše se vam zahvaljujemo za
odgovore in vam želimo še naprej
uspešno znanstveno in pedagoško
delo.

Kakšne so po vaši oceni možnosti,
da se bodo cilji Bele knjige glede

Spraševala je
Betka Vrbovšek

Dino Rizvanović (4 leta), mentorica Mateja Šojat, Vrtec Velenje
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O barvah in njihovi uporabi v vrtcu
Povzetek
Pigmenti so glavna sestavina barv. Njihovo poznavanje nam pripomore k boljšemu mešanju
barv. Vsak pigment ima svojo kodo in ime. Kvaliteta barve je poleg dobrega pigmenta odvisna
od veziva in ostalih dodatkov, ki se dodajajo k
barvam. Včasih se lahko lastnosti veziva spreminjajo z različnimi dodatki. Pri mešanju barv
moramo upoštevati njihovo mesto v barvnem
krogu.
Ključne besede: pigment, vezivo, mešanje barv,
barvni krog, polnilo, barve.
Uvod
V vrtcu se vsakodnevno srečujemo z barvami za ustvarjanje, vendar o njihovih lastnostih ne vemo veliko. Ko si želimo
pri otroških izdelkih priti do različnih rezultatov, moramo biti
pogosto zelo izvirni in iznajdljivi. Če vemo več o materialih,
s katerimi delamo vsak dan v vrtcu, lahko tudi lažje pridemo
do želenih rezultatov.
Sestava barve in pigment
Pigment in vezivo sta glavni sestavini različnih barv za
ustvarjanje. Barvam za otroke in drugim bolj cenovno dostopnim barvam se dodaja še polnila in druge dodatke, ki
lahko precej vplivajo na ton in obnašanje barve pri mešanju
z drugimi barvami.
Pigment je barvni prah, ki določa barvo. V današnjih
časih so pigmenti pridobljeni pretežno iz sintetičnih sestavin. Pred razvojem tehnologije pridobivanja sintetičnih pigmentov so se vsi pigmenti pridobivali izključno iz narave.
V starih časih so pigment pridobivali iz naravnih organskih
in anorganskih virov. Rdeči pigment karmin so včasih pridobivali iz posušenih majhnih hroščev, ki izvirajo iz Centralne Amerike. Ta pigment je še danes na voljo kot barvilo
za hrano pod imenom Cochineal, saj je eden izmed redkih
rdečih pigmentov, ki je dovolj varen za uporabo v prehranjevalni industriji. Pigment vijolične barve tyrian je bil pridobljen iz polžev v Sredozemskem morju in je bil izredno
dragocen. Uporabljal se je le za slikanje senatorjev in cesarjev. Iz tega časa prihajajo tudi začetki povezovanja vijolične
barve z najvišjimi kraljevimi sloji. Ultramarin modra, ki jo
zelo pogosto uporabljamo, je bila v starih časih pridobljena
po zelo dolgotrajnemu in zapletenemu postopku iz poldragega kamna Lapis Lazuli, uvoženega iz Afganistana. V današnjem času je na voljo le sintetično pridobljen pigment
ultramarina (Willcox 1997). Cenejši in zelo kvalitetni pigmenti se še danes pridobivajo iz zemlje. To so v glavnem
železovi oksidi in drugi minerali, ki dajo različne odtenke
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rjavih barv, poimenovanih žgana siena, surova siena, žgana
umbra, surova umbra in rumeni oker. Ti pigmenti so se obdržali do danes v naravi nespremenjeni, občudujemo jih v
prazgodovinskih poslikavah v notranjosti jam.
Večina pigmentov ima svojo kodo in ime, npr. pigment indigo modre ima kodo PB 66. S tem podatkom vemo, da imamo barvo s pravim pigmentom. Tako lahko določimo njeno
mesto v barvnem krogu in predvidimo, kako se bo obnašala,
ko jo bomo mešali z drugimi barvami. V praksi pa to velikokrat ni tako enostavno. Če se vzame, npr. plastenko tempere
škrlatno rdeče barve (brez označene kode pigmenta), ki jo
imamo v vrtcu, pigment pod tem imenom sploh ne obstaja.
Tako ima proizvajalec proste roke pri mešanju različnih rdečih pigmentov, iz katerih proizvaja škrlatno rdečo barvo. Tudi turkizno moder pigment ne obstaja. Turkizna barva je le
mešanica modrega in zelenega pigmenta, ki jo proizvajalec
barv določi sam. Za kontrolo kvalitete bi moral proizvajalec
označiti tubo turkizne barve s kodama modrega in zelenega
pigmenta, ki ju je uporabil za mešanje (Willcox 1997).
Cena barve je v glavnem odvisna od cene pigmenta. To
pomeni odvisnost od zahtevnosti postopka proizvodnje in
pridobivanja pigmenta, razširjenosti pigmenta v naravi oz.
surovin, ki so potrebne za njegovo proizvodnjo. Odvisno je
tudi od zahtevnosti postopka, s katerim se pigment vtira v vezivo – nekateri pigmenti so trši in zahtevajo večkratno mletje
z valji, da se enakomerno razporedijo med vezivo. Pigmenti
se zelo razlikujejo po pokrivnosti in svetlobni obstojnosti.
Pokrivnost barve pomeni stopnjo, do katere barva prekrije
podlago, na katero slikamo.
Svetlobna obstojnost pigmenta pomeni, da pri izpostavljenosti UV svetlobi barva ne bo po nekem časovnem obdobju bledela in spreminjala svojega tona. Ker nekateri pigmenti niso obstojni in bledijo na svetlobi, je še toliko bolj
pomembno, da so tube z barvo označene s kodo pigmenta,
saj tako lahko preverimo njihovo kvaliteto. O sami kvaliteti
pigmenta bi morali dobiti informacije že v trgovini, kjer barvo
kupujemo. Proizvajalci izdelajo posebne lestvice, po katerih
lahko preverimo kakovost barve.
Vezivo
Vezivo veže delce pigmenta in drugih sestavin na podlago. Sestava veziva določa vrsto barve. Npr. oljne barve imajo za vezivo makovo ali laneno olje, vodene barve gummi
arabicum, akrilne barve pa akrilni polimer. Vezivo prave
tempere je na oljni in vodni osnovi, kar v naravi ni združljivo, a ga skozi postopek povežejo v eno sestavino. V veziva se lahko dodajajo še različni emulgatorji, stabilizatorji, emulzije ali topila. V starejšem obdobju so uporabljali
naravne sestavine za veziva, to so bila jajca, naravne smole,
med, olja, kri, mlečni izvlečki, koncentriran urin, vosek in
drugo. Če bi v vrtcu malo pobrskali po likovnem kabinetu
in poiskali rdečo akrilno tempero in rdečo prstno barvo, bi
hitro ugotovili, da sta si barvi zelo podobni, razlikujeta se
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le v vezivu. Prstne barve morajo biti bolj goste in mazljive,
zato se v vezivo doda sestavine, ki to omogočijo.
Vedno znova se ob veliki noči sprašujemo, kako se bo barva oprijela plastičnih velikonočnih jajc. Niti akrilna barva niti tempera nimata dobrega oprijema na plastiki. To pomeni,
da lahko obe barvi razpokata in se odluščita od podlage. Če
pa tempera barvi dodamo lepilo Mekol, se takšna mešanica
dobro prime plastike ter postane vodoodporna. Pri tem moramo vedeti, da lepilo Mekol po določenem času porjavi in
da izdelki, pobarvani s to mešanico lahko spremenijo barvo.
Če želimo, da ob dobrem oprijemu ostane tempera vodotopna, ji namesto lepila dodamo sladkor, s tem pa hkrati pridobimo tudi bolj hrapavo površino. Enako lahko dodajamo
lepilo akrilnim barvam. Tako lahko tudi sami spreminjamo
lastnosti veziva, pigment pa kljub temu ostane nespremenjen.
Lastnosti barv
Kvaliteta barve je zelo odvisna od pigmenta, veziva in vseh
drugih komponent, ki se barvi dodajajo. Temperam, ki jih navadno uporabljamo v vrtcu, je dodana velika količina polnila.
Polnilo je brezbarvni prah, ki barvi doda volumen, vendar ne
vpliva na njene lastnosti. Tako je v litrskih tempera plastenkah dodano veliko polnila z namenom, da se poveča volumen
barve. Posledično se pigment v veliki količini polnila izgubi in
barva postane bolj »topa« ali osiromašena. To je še posebno
opazno, ko se barve na risalnem listu posušijo in postanejo
bolj sive. Pri akrilnih barvah vezivo ni vodotopno in barvo,
ko se posuši, ni več mogoče odstraniti s površine. Dejstvo,
da so tempere vodotopne, tudi ne pomeni, da jo bomo vedno zlahka odstranili iz oblačil. To je odvisno od pigmenta.
Nekateri pigmenti so tako prekrivni ali močni, da bodo na
oblačilih pustili blede madeže, ne glede na to, da se ista barva z drugih, npr. bolj gladkih, površin zlahka umije z vodo.
Pri mešanju barv je poznavanje pigmentov in barvnega
kroga zelo pomembno. Pigmenti so namreč tisti, ki nam narekujejo, kakšno barvo dobimo pri mešanju več barv. Hladne in
tople barve načeloma določimo po barvnem krogu (slika 1).
Tople in hladne barve v barvnem krogu.
Nekateri pigmenti so »topli« in nekateri »hladni«. Npr.
ločimo lahko hladne in tople rumene, ter hladne in tople modre in prav tako hladne in tople rdeče, kar pa ima izrednega
pomena pri mešanju barv (slika 2 in slika 3).

Barvni krog s »hladnimi pigmenti«.
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Barvni krog s »toplimi pigmenti«.

Olivno zelena
Da zmešamo olivno zeleno, moramo uporabiti kadmijevo svetlo rumeno in ultramarin modro. Kadmijeva svetlo
rumena barva je znana kot »topla« rumena in ultramarin
modra, ker vsebuje rdečkast pigment, je »topla« modra. Z
mešanjem teh dveh barv dobimo pravo olivno zeleno barvo.
Travnato zelena
Če želimo zmešati travnato zeleno, moramo uporabiti svetlo hansa rumeno (znano tudi kot citronsko rumeno), ker je
»hladna« rumena, in phthalo modro (znano tudi kot cijan
modro), ker je »hladna« modra barva.
Vijoličasta
Pri mešanju ultramarin modre, ki je »topla« modra, in
kadmijeve svetlo rdeče, ki je »topla« rdeča, dobimo rjavovijoličasto barvo. Pravo vijoličasto dobimo le z mešanjem
phthalo ali cijan »hladno« modre in quinacridone magenta
ali magento »hladno« rdečo.
Osnovni rumeni pigment, ki ga imamo v vrtcu za mešanje
barv, se največ uporablja pod imenom »osnovna rumena«.
Lepo se meša z vsemi barvami. Cijan modra, osnovna rumena in magenta rdeča so osnovne barve v mavrici, ki so produkt
lomljenja bele svetlobe na osnovne barve in se uporabljajo
za mešanje vseh barv v tisku in fotografiji (Arnheim 1997).
Najbrž ste že izvedli poizkus z ogledalom, delno potopljenim pod vodo, ki projicira mavrico na belo podlago. Manj
znan pa je poizkus, kjer mavrično svetlobo združiš nazaj v
belo svetlobo. Ta poizkus se imenuje Newtonov krog. Bel
karton izrežemo v krog in ga razdelimo v sedem enakih delov,
ki jih nato pobarvamo v sedem mavričnih odtenkov (rdečo,
oranžno, rumeno, zeleno, modro, temno modro in vijolično).
V sredino zapičimo debelo oglato barvico in pobarvani krog
zavrtimo kot vrtalko. Krog bi moral postati bel. Vendar pri
našem poizkusu krog ni postal bel, temveč roza. Problem je
bil namreč v rdeči barvi. Ugotovila sem, da je bil vzrok temu
kadmijeva rdeča barva, ki je bila veliko premočna za mavrico.
Odtenek bi moral biti bližje magentno »hladni« rdeči, da bi
naš krog lahko postal bel. Nekaj znanja o pigmentih nam torej pomaga tudi pri naravoslovnih poizkusih.
V likovni teoriji bela in črna nista barvi. Medtem ko črna
vsrka vse spektralne žarke, jih bela vse odbije, zato ne izra-
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žata posameznega pigmenta. To je pomembno pri mešanju
barv. Če želimo neki naslikani predmet potemniti ali ga prikazati v senci, ga z dodajanjem črne le »umažemo«. Zato
lahko za temnenje veliko učinkovitejše kot črno uporabimo
komplementarno barvo oz. dve barvi, ki si stojita v barvnem
krogu nasproti (slika 4). Temu pravimo, da barvo, ki je v senci, ohladimo. Za temnenje je zelo uporabna tudi temno ultramarin modra.

Barvni krog s komplementarnimi barvami.

Iz moje prakse
Nekega dopoldneva sem za otroke prve triade naše osnovne šole pripravila kratko delavnico o barvah in njihovem iz-

voru. Seboj sem prinesla začimbe, kot so kurkuma, paprika,
žefran, poper, različne kamne. Pogovarjali smo se o tem, kako
nam narava okoli nas ponuja različne pigmente. Z zanimanjem so poslušali. Naslednji dan sem na stenah avle zagledala
zanimive risbe v nežno zelenih, rjavih, rumenih, vijoličastih
tonih z narisanimi travniki, drevesi, metulji, pticami … Učiteljica mi je razložila, da so otroci imeli po moji delavnici likovni pouk in tam so si zaželeli na prosto ter risati in slikati
izključno z naravnimi pigmenti. Otroci so v naravi nabirali
vse, kar jim je prišlo pod roke – palčke, kamne, cvetlice vseh
barv, stebla, zemljo … Nekateri so z različnimi zelenimi pigmenti pobarvali ves risalni list. Ko sem gledala te risbe, se
mi je zdelo, da tako lepih zelenih in edinstvenih odtenkov
nisem zasledila v nobeni barvi.
Ker smo s predšolskimi otroki v vrtcu pri ustvarjanju omejeni in je seveda racionalizacija porabe in cena barv precej
pomembna, si barv z dražjimi in različnimi pigmenti ne moremo privoščiti. A na nek način je tako otrok prikrajšan za
določeno izkušnjo pri spoznavanju barv. Otrok seveda vse
to pri ustvarjanju ne moti, saj neizmerno uživajo ob slikanju
s temperami in z drugimi barvami. Je pa morda le dobro, da
smo vzgojitelji informirani o tem, kaj otrokom ponujamo.
Literatura:
Arnheim, R. (1997). Art and Visual Perception. Berkeley, Los Angeles, London:
University of California Press. www.art-lj članki o tehnologiji.
Wilcox, M. (1997). The artist‘s guide to selecting colours. Pearth: Colour
School Publishing.
http://www.goldenpaints.com/justpaint/JP26/.

Anna Vidovič (4,5 let), mentorica Sonja Nahtigal, Vrtec Velenje
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Dvoletni projekt Comenius: „Teapot”
Teapot (čajnik) je naslov večstranskega Comeniusovega projekta, v katerem sodeluje Vrtec Nova Gorica. V
projektu sodelujejo tudi vrtci iz Velike Britanije, Francije, Irske ter Turčije.
Vključena mesta so Edmonton, Hangenbieten, Belfast in Antalya. Sodelovanje v projektu je pomembno tako za
otroke kot za strokovne delavce, ki bogatijo svoja znanja in širijo obzorja na
medkulturnem področju.
Lepo je izmenjati izkušnje in pridobivati nova spoznanja, se primerjati z
drugimi v Evropi, nekako utrditi pripadnost EU, saj v projektu ne predstavljamo le vrtca, ampak tudi Slovenijo. V
Comenius timu Vrtca Nova Gorica sodeluje šest strokovnih delavk (Martina
Madon kot koordinatorica, Sarah Pregelj, Martina Lozej, Neli Koncut, Marina Bončina ter Helena Fornazarič) pod
vodstvom ravnateljice Ksenije Dujec.
Skupni cilji skupin:
- poiskati načine za prenos kulturnih
vrednot in ohranjanje kulturne dediščine,
- spoznavanje pomena zdravega načina prehranjevanja v našem življe-

-

-

-

nju, otroci spoznavajo tipične slovenske jedi, seznanijo se s hrano
drugih kultur,
spoznavanje kulturnih elementov držav partneric (vsakdanje življenje, tipična hrana, zabava in aktivnosti v
prostem času, gledališke igre, pesmi,
jezik, pomembne osebnosti),
povečanje radovednosti in zanimanje za slovensko kulturno dediščino
ter kulturno dediščino Evrope,
povečanje ozaveščenosti o pomenu
starejših ljudi v družbi ter iskanje načinov za medgeneracijsko razumevanje in solidarnost,
razvijanje odprtih in strpnih odnosov do drugih držav in kultur v
Evropi in
razvijanje sodelovanja in timskega
dela med vrtci iz državami partnericami.

Kaj želimo doseči v Vrtcu
Nova Gorica?
Strokovne delavke želimo otroke seznanjati s slovensko kulturo in tradicijo
z zavedanjem obstoja slovenščine kot
državnega jezika. Otroci naj postanejo
občutljivi za etično dimenzijo različno-

sti ob spoznavanju kultur držav v projektu, učili se bomo spoštovanja drugih.
Organizirale bomo dejavnosti, ki bodo
omogočile zasledovanje in realizacijo
zadanih ciljev: obiski lokalnih muzejev, poslušanje starih ljudskih pravljic
in predstavitev poklicev iz preteklosti,
sodelovanju s starejšimi, urejanje organskega vrta v vrtcu, pripraviti predstavo z
otroki na temo miru, strpnosti, tolerance, razumevanja, različnosti.
Comenius tim Vrtca Nova Gorica bo
v sodelovanju z državami partnericami
v času projekta izdelal knjigo ljudskih
pravljic, izmenjali si bomo recepte tipičnih jedi in izdelali »kuharsko knjigo« sodelujočih držav ter DVD nastalih
predstav z otroki.
V posameznih enotah, kjer delajo
članice Comenius tima, so urejeni Comenius kotički, v katerih so obvestila za
starše o poteku projekta. Prav tako javnost o projektnih dejavnostih obveščamo preko spletne strani vrtca.

Marina Bončina, vzg.
Vrtec Nova Gorica

Vzgojiteljice v gledaliških dejavnostih
V Kurikulumu za vrtce (1999) sodi
gledališka dejavnost na področje umetnosti. Otrok naj bi med drugim razvil
sposobnost komunikacije z dramskimi
vsebinami, jih spoznaval in doživljal
ter poustvarjal v lastni ustvarjalni igri.
Vrtci se na različne načine trudijo
omogočiti otrokom ogled kakovostnih
lutkovnih ali igrano-lutkovnih predstav.
Ogled predstave v gledališču je za otroke oddaljenih enot povezan z organizacijskimi težavami in s stroški.
V Sloveniji deluje tudi nekaj lutkovnih gledališč, ki lahko priredijo predstavo v prostorsko omejenem okolju
vrtčevskih enot. Slaba stran takšne rešitve je razmeroma omejen nabor vsebin in razmeroma visoka cena, ki jo vrtec marsikje težko pokrije, saj stroški za
te namene niso v vseh občinah priznani
v ceni programa.
marec—april 2013

V večjih zavodih uspešno delujejo tudi vzgojiteljske lutkovne skupine.
Navsezadnje smo se vzgojiteljice v času študija tudi pripravljale za gledališko vzgojo. Slaba stran take rešitve je
dodatna obremenitev vzgojiteljic ter
pomanjkanje primernih tekstov in zaščita avtorstva.

V Vrtcu Tončke Čečeve Celje že vrsto let uspešno delujejo vzgojiteljske
lutkovne skupine, praviloma v vsaki večji enoti po ena. Vsako šolsko leto tako
pripravijo vzgojiteljice dve do tri lutkovne, igrane ali lutkovno-igrane predstave za otroke vseh enot vrtca, predstavo
pa pripravijo tudi v popoldanskem času
izven vrtca, če jih kdo povabi.

Foto: Lutkovno-igrana predstava
Sneguljčica.

Foto: Lutkovno-igrana predstava Mojca
Pokraculja.
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Besedila za igro napiše katera izmed
vzgojiteljic. Vsebinska osnova je po navadi slovenska ali katera druga ljudska pravljica ali pripovedka, ki ji zvesto
sledimo ali pa ji damo sodobno vsebinsko preobleko. Besedilo pregleda
profesor(ica) slovenistike.
Za dobro predstavo je potrebno izdelati tudi lutke, kostume in sceno. Na
vajah (vse vaje so po opravljeni vzgojni obvezi z otroki) igralke izpilijo jezik
in animacijo. Nazadnje je potrebno dodati še izbrano glasbo in oder ustrezno
osvetliti. Če se le da, si predstavo pred

nastopi ogleda tudi nekaj kritičnih oči:
gledališki igralka ali igralec (če ga najdemo med starši), izkušena pedagoška
vodja in drugi.
Primer dobro sprejetih in večkrat
ponovljenih letošnjih igrano-lutkovnih
predstav sta bili v zadnjem času priredbi
Sneguljčice in Mojce Pokraculje. Obe
sta pritegnili otroke k aktivnemu sodelovanju in podoživljanju. Vsaka predstava je bila izvedena najmanj osemkrat:
v večjih enotah po dvakrat ali trikrat,
v manjših enotah enkrat. Na posamezni predstavi je bilo od 60 do 80 otrok,

odvisno od dnevne prisotnosti. Manjša
skupina gledalcev omogoča pristnejši
stik igralcev s publiko, zagotavlja dobro
slišnost besedila, aktivno vključevanje
otrok v pogovor z igralcem in ohranja
pozornost otrok do konca. Zahtevno
delo vzgojiteljic je bilo nagrajeno z navdušenim aplavzom otrok in ostalih. V
nekaterih enotah so si lahko predstavo
ogledali tudi starši.
Darinka Belak, dipl. vzgojiteljica
Vrtec Tončke Čečeve Celje

Pes Barni nas je obiskal v vrtcu
Včasih se vzgojiteljem ponudi prilika za manj običajno dejavnost. Tako nas
je v mesecu aprilu na našo željo obiskal
v vrtcu skupaj z vodnikom Damjanom
Žafranom pes Barni. To ni bil navaden
kuža, ampak pes, ki je izšolan za iskanje
pehotnih min. Vzgojiteljice smo pripravile otroke na obisk in povedale otrokom, kakšno pomembno nalogo opravljata Barni in njegov vodnik.
Vodnik je otrokom pokazal opremo, ki jo uporablja pri svojem nevarnem delu: čelado, vojaški oprtnik, porcijo z čutaro, opasač in tok za pištolo.
Barni je (medtem ko je vodnik predstavljal opremo) disciplinirano čakal v vojaškem džipu, nato pa ga je vodnik pripeljal iz avtomobila na povodcu. Barni
nas je radovedno opazoval. Vodnik nam
je povedal, da je pes Barni pasme belgijski ovčar malinua, star je 4 leta in je
že sodeloval na misiji slovenske vojske
v Afganistanu. Izšolan je za iskanje eksplozivnih teles, ki jih nato posebej izurjeni vojaki odstranijo.
Vodnik je povedal, da skupaj z Barnijem trenirata v Enoti za vzrejo in šolanje

vojaških psov v Kočevski Reki. Vodnik
je skril imitacijo eksploziva blizu ene izmed torb, nato pa je dal Barniju ukaz, da
ga mora poiskati. Otroci so z zanimanjem opazovali, kako je Barni tekel od
torbe do torbe, vsako prevohal, ko pa je
zavohal svoj »plen«, se je usedel pred
njim. Ko je vodnik videl, da je pravilno
izpolnil nalogo, ga je nagradil z žogico.
Ko je bila predstavitev končana,
smo imeli možnost, da smo lahko Barnija pobožali, če je to kdo hotel. Le-ta

je potrpežljivo čakal, da so ga pobožali
vsi otroci. Nato smo si ogledali še vojaški džip. Za spomin smo se vsi skupaj
še fotografirali.
Mislim, da so otroci doživeli enkratno in redko izkušnjo. To so pokazali
tudi v pogovorih, ki so sledili obisku.

Alenka Črnkovič, vzgojiteljica
Vrtec Kočevje

e-Twinning projekt: „Božične voščilnice
širom Evrope”
eTwinning je okvir evropskega sodelovanja med šolami in vrtci s pomočjo
informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Spodbuja uporabo sodobnih tehnologij ter medsebojno povezovanje
Letnik XV, št. 2

med sodelujočimi pedagogi in otroki.
Naši vključitvi v projekt je botrovalo
predvsem dejstvo, da poleg uresničevanja ostalih pedagoških ciljev projekti
eTwinning vselej prinašajo izmenjavo
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kulturnih običajev in vrednot. S tovrstno izmenjavo smo pridobili več znanja
o sebi in ostalih sodelujočih državah.
Upoštevajoč načela od bližnjega k oddaljenemu smo z otroki najprej spoznamarec—april 2013
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vali Slovenijo, njena mesta, kraje, posebnosti ter lastno tradicijo. Ker so prazniki
po navadi obdobja, v katerih zaživijo običaji ter vrednote, ki so pomembne tako
za odrasle kot za otroke, se nam je s sodelovanjem v projektu ponudila odlična
priložnost, da svoja spoznanja delimo z
ostalimi dvainpetdesetimi projektnimi
partnerji različnih evropskih držav (Poljska, Anglija, Španija, Nemčija ...). Plakatu o Sloveniji s slovenskimi državnimi
simboli smo dodali „otroški” zemljevid
Evrope, ki je vseboval ilustracije značilnosti posameznih držav ter njihovih zastav. S pomočjo raznovrstnih pedagoških
vsebin, dejavnosti, literature in IKT tehnologije smo dodatno ozavestili medsebojne razlike in podobnosti.
Pri izdelavi voščilnic pa smo v projekt vključili tudi starše, jih seznanili s
potekom projekta ter jih spodbudili,
da so z otroki izdelali voščilnice, dodali smo voščilo v angleškem jeziku,
opis slovenske tradicije praznovanja
božiča ter recept našega avtohtonega
prazničnega peciva slovenske potice.
Otroci so z navdušenjem prinašali voščilnice v vrtec, ki smo jih skupaj od-

nesli na pošto v pričakovanju prvih
odgovorov.
Pripravili smo tudi razstavo različnih
predmetov, ki so jih iz tujih držav prinesli otroci s svojimi starši. Otroci so predmete izredno skrbno prinašali v vrtec in
ob tem pripovedovali, kje so jih dobili,
za kaj se določeni predmeti uporabljajo,
kdo je upodobljen na kipcih ... Ob teh
pogovorih smo na zemljevidu poiskali
izvorno državo predmetov.
Razstavi smo vsakodnevno dodajali
prispele voščilnice, ob katerih so otroci
spoznavali osnovne izraze v tujih jezikih
ter usvajali pomen besede „merry christmas”. Poslušali smo prevode voščil, opise
različnih načinov praznovanja božiča ter
si preko spletne strani ogledovali fotografije svojih dopisnih prijateljev.
Ker smo na voščilnice prilepili zastave „izvornih” držav, so si jih otroci
tekom dneva večkrat samostojno ogledovali, na zemljevidu iskali enake zastave in v medsebojni socialni interakciji
izražali od kod prihajajo ter izmenjevali
ostala spoznanja o določeni državi.
Vso naše pridobljeno znanje in spoznanja smo želeli deliti tudi z vrstniki iz

vrtca ter otroki IV. OŠ, na kateri „gostuje” naš oddelek, zato smo jih povabili na
ogled razstave, ki je vsebovala 82 različnih voščilnic, pisemske ovojnice z zanimivimi znamkami, fotografije nekaterih
dopisnih prijateljev, recepte za izdelavo
prazničnih slaščic, otroške knjige v različnih evropskih jezikih ...
Otroci so „vodili” ogled razstave in
veliko veselje je bilo opazovati nova odkritja, ki so si jih pridobili s projektom.
Naslednji korak našega projekta bo predstavitev našega vrtca in okolice. Sam
projekt je pri otrocih vzbudil zavedanje
medkulturnih razlik, ki nas bogatijo, poglobljeno spoznavanje lastne identitete,
kulture, pomembnosti sodelovanja ...
Spoznali smo, da obstaja država Francija,
kjer se nahaja Eifflov stolp, spoznali Anglijo, kjer imajo dvonadstropne rdeče avtobuse, ki se imenujejo »double decker«
ter najpomembneje, da mej, ki se nahajajo na zemljevidu, prijateljstvo ne pozna.

Urška Mastnak, dipl. vzg.
Vrtec Zarja Celje

Papir tako in drugače
Zakaj ravno papir? Ko sem vsakodnevno opazovala otroke, sem ugotovila, da porabijo neomejene količine
papirja, da je mnogokrat na listu le črtica, ker se je otrok zmotil. Zato sem se
odločila, da otrokom privzgojim odnos do varovanja narave skozi učenje
ločevanja odpadkov in varčno ravnaje
z materiali.
Otroke sem vprašala, od kod dobimo papir . Na vprašanje sem dobila
mnogo odgovorov, iz katerih smo začeli načrtovati vzgojno-izobraževalno temo. Najprej smo izdelali razpredelnico:
Kaj že vem o
papirju?

Kaj bi rad izvedel o papirju in
kje in kako?

Kaj smo se
naučili?

Otroci niso prav veliko vedeli o papirju. Vedeli so, kje ga kupimo, da nanj
rišemo, slikamo, ga zgibamo, mečkamo.
marec—april 2013

Pokazali so velik interes, da bi izvedeli,
kako papir nastane. O nastanku sem jim
že nekaj povedala tisti dan, ko sem jih
opazovala pri porabi papirja. (Če bi bolj
varčevali s papirjem, bi s tem ohranjali
drevesa v gozdu.) Otrokom to ni bilo
smiselno, je pa vzbudilo interes.
Skupaj smo začeli načrtovati, kje lahko dobimo potrebne informacije. Otroci se najprej spomnili na knjige, ki smo
jih že velikokrat uporabljali pri iskanju
informacij. V literaturi smo našli tiskarne, papirnice, nismo pa našli ničesar o
tovarni Celuloza v Krškem. Zato sem se
povezala s tovarno, da nam pošljejo čim
več slikovnega gradiva za lažjo predstavo. Obiskali smo tiskarno Kara ter večjo
proizvodnjo Gorenjski tisk, kjer smo si
ogledali vezavo knjig.
Z otroki smo spoznali več vrst papirja
in dejavnosti, povezane s papirjem. Odpadni papir oz. uporabljen papir smo odlagali v škatlo. Ob obisku ekoloških otokov in podjetja Surovina pa se je porodila
ideja tudi o zbiranju časopisnega papirja.
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Za zbiranje so otroci motivirali tudi svoje
starše ter jih hkrati ozaveščali o ločevanju
odpadkov (kontejner za zbiranje papirja je še danes prisoten v našem vrtcu).
Otrokom so v podjetju Surovina tudi povedali, da z zbiranjem časopisnega papirja ohranjamo drevesa, za opravljeno delo
pa bodo dobili tudi simbolično plačilo.
Nismo pa načrtovali le obiskov po organizacijah, temveč smo izvajali mnogo
dejavnosti. Projekt smo zaključili z razstavo in dramatizacijo Zrcalce (po vsebini Grigorja Viteza), na katero smo povabili vse domače. Razstava je bila potem
odprta tudi za širši krog obiskovalcev.
Kaj pa zbiralna akcija časopisa? Bila
je zelo uspešna. Sodelovali so otroci in
starši celega vrtca, naš sponzor pa je bilo tudi podjetje Surovina. Zbrani denar
smo namenili za obisk Lutkovnega gledališča v Ljubljani, ki sta ga obiskala dva
starejša oddelka našega vrtca.
Marta Cotman, dipl. vzgojiteljica
Kranjski vrtci
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Zanimivosti, komentarji, mnenja

Comeniusovo srečanje v Strasbourgu
V okviru projekta Comenius TEAPOT (čajnik), katerega
glavni cilj je raziskovanje kulturne dediščine in spoznavanje
kultur držav, ki so vključene v projekt, se je šest strokovnih
delavk Vrtca Nova Gorica udeležilo srečanja v Franciji. Srečanje je potekalo v mesecu decembru v Strasbourgu. Predstavnice Slovenije smo se sestale s predstavniki vrtcev Francije, Velike Britanije, Irske in Turčije. Obiskali smo Evropski
parlament, Evropsko sodišče za človekove pravice in mestno
središče, ki je zaprto za promet, tradicionalni Strasbourg ter
muzej pokrajine Alzacije.
Ogledali smo si dva vrtca, prvega in tudi večjega v Strasbourgu, v katerega je vključenih 270 otrok v 8 skupinah, drugega v nekaj kilometrov oddaljenem Hangenbietenu, v kateSlika 1: Udeleženci projekta, gostitelji, predstavniki staršev v
parlamentu (foto: Marina Bončina).

Slika 2: Vrtec v Strasbourgu (foto: Marina Bončina).

Slika 3: Igralnica vrtca v Strasbourgu (foto: Marina Bončina).

rem sta dve skupini otrok. Otroci stari od prvega do drugega
leta starosti niso vključeni v vrtec.
Predstavili so nam francoski izobraževalni sistem, šolsko
zakonodajo ter posebnosti predšolske vzgoje. Pridobile smo
nova spoznanja, udeležba je bila dobra izkušnja za nas. Na-

slednje srečanje Comenius projekta bo potekalo, v mesecu
aprilu, pri nas v Novi Gorici.
Marina Bončina, vzgojiteljica
Vrtec Nova Gorica

Predavanje, ki me je navdušilo
Minuli četrtek je v našem vrtcu v
okviru programa LAS (Lokalna akcijska skupina) predaval Marko Juhant, ki
se je kot poklicni vzgojitelj za otroke z
motnjami vedenja osredotočil na otrokovo obnašanje. Njegovo predavanje
me je kot strokovno delavko in predvsem kot mamo zelo navdušilo. V nadaljevanju sem povzela nekaj njegovih besed, ki so se mi najbolj vtisnile v spomin.
Skupaj s Simono Levc sta pred kratkim na podlagi slovenske vzgojne prakse napisala knjigo Varuh otrokovih
dolžnosti, ki bo staršem v pomoč, da
bodo laže zadihali. Prepričana sta, da
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nas generacija zdolgočasenih in razvajenih najstnikov pelje v pogubo, vzrok
pa je po njunem mnenju v prevelikem
poudarjanju otrokovih pravic.
Tudi sama se kot mama večkrat sprašujem in si postavljam različna vprašanja na to temo. Sem dovolj dosledna pri
vzgoji? Delam prav in resnično v dobro
mojih otrok? Sem na pravi poti? Zakaj,
kljub praksi, ki jo imam in ljubezni, še vedno dvomim? Kakšna bosta moja otroka, ko odrasteta? Ju bom vzgojila v odgovorna in samostojna človeka? Ali bosta
pri tridesetih še vedno na mojih plečih,
kot se to dandanes vse pogosteje dogaja?
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Na predavanju sem dobila mnogo
nasvetov, ki jih je Marko Juhant zelo dobro ponazoril s primeri. Predavanje je
začel z željami današnjih staršev. Vsi želimo svojim otrokom zdravja, uspeha in
sreče. Tudi sama sem se našla v tem. Kaj
pa so nam želele naše mame? Zdravja,
delavnosti in poštenosti!
Otroke moramo naučiti odgovornosti in ne misliti namesto njih. Če zunaj
dežuje, naj to vidi otrok sam in ne opozarjajmo ga še preden pridemo ven, da
vzame dežnik. Ne opominjajmo po nepotrebnem, raje opazujmo. Tudi zvečer
pred spanjem storimo enako: »Pripravi
se za spanje.« Naj otrok sam pride do
tega, da si mora umiti tudi zobe, obleči pižamo ...
Otroke vzgajamo in ne žrtvujemo
sebe! Ne uresničujmo jim vedno prve
želje, da ne postanejo na koncu brezobzirni. Oni so tisti, ki bodo skrbeli, v
katerem domu upokojencev bomo končali in koliko fizioterapevtov bomo imeli na stara leta.
Zaupajmo strokovnim delavcem in
se postavimo na pravo stran za vašega
otroka – na stran vzgojiteljev in učiteljev. Najstnika na nepravi poti so vprašali: »Zakaj se tvoj čoln že pri petnajstih letih potaplja?« »Ker so bili vedno
vsi na moji strani!« Za zaščito svojih
otrok smo pripravljeni iti čez vse meje – treba pa je presoditi, kdaj je to res

potrebno. Kakršne delovne navade bomo dali otroku sedaj, takšna bo njegova dediščina, ne pa premoženje, ki ga
bo dobil. Petletniku dajmo pravo delo.
Ne opravljajmo ga namesto njega. Dovolite mu, da opravi sam in si s tem pridobi vaše zaupanje - tega si najbolj želi. Ocenjujte delo in ne otroka. Otrok
za svoje opravljeno delo ne potrebuje
daril, če rečemo, da je delo dobro opravljeno. Če nekaj opravi sam, je vredno
veliko več.
Ne vpijte na otroka. Kadar nič več
ne učinkuje, vpijemo na otroka … napaka! Vpijemo samo v primeru nevarnosti in samo »Ne!« Postavite se v
dogodek v službi, ko bi šef vpil na vas,
verjetno si boste mislili, da ima slab
dan ali pa se boste spraševali, kako je
prišel do svojega položaja na tak nekulturen način. Vsekakor pa ne bomo
premišljevali, kaj vse je rekel, ko je vpil.
Vi ste otrokov šef! Grob način odnosa
do otroka se prenese najprej na sestre
in brate, babice, dedke, starše in kasneje na družbo.
Motnja današnjih otrok je slaba
slušna pozornost. Vse preveč je signalov že od rojstva naprej, že skoraj vse
igračke za dojenčke so zvočne – zvočno onesnaženje. Za primer si spremenite zvonjenje na svojem telefonu in
sploh ga ne boste slišali, ko bo zvonil.
Če je za vas pomembno, da ima otrok

obute copate, naj jih obuje. Kljub trmi
in joku. Zahtevajte samo 3–4 stvari v
enem dnevu in te izpeljite do konca –
to je doslednost! Kadar otrok zavija z
očmi, ste na pravi poti, ker je zaradi vaše doslednosti to že pričakoval.
Kadar se otroku polomi neka stvar,
npr. igrača, skupaj rešita problem na
način, da mu postavljate vprašanja na
»K« (npr. Kaj boš pa sedaj?Kako?
Kdaj?). Tako bosta skupaj naredila načrt in izničila problem. Ne sprašujte
ga »zakaj« in mu ne kradite mu problemov. Naučite otroka, da se stvari popravijo, ne zavržejo. Lahko se
zgodi, da bo enako naredil tudi s partnerskimi odnosi kasneje v življenju.
Otroku dajte pravo izbiro. Ne vprašanj z odgovori »da« in »ne«. Meje
so tisto, kar je dovoljeno, ne komplicirajte. Ko otrok odrašča, samo razširite
meje. Otroku povejte, da ga imate radi, ker mu to ni samoumevno in samo
ljubkovanje ni dovolj. Noben dan se
otroku ne konča lepše kot v objemu
staršev, ki mu z besedami povesta, da
ga imata rada.
Naj bo dovolj! Več si preberite v njegovi knjigi, ki jo v razmislek priporočam
vsakemu staršu in vzgojitelju.

Maja Ogris, Kranjski vrtci

Pedagoško društvo Vzgojiteljica
Letni zbor Pedagoškega društva Vzgojiteljica je bil v dvorani Celjanke na Celjskih sejmih v četrtek, 31. januarja
2013 ob 16. uri. Zbor je vodila Vanja Krašovic.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.

poročilo o delu društva v letu 2012,
predavanje mag. Metke Čas: Vrtci in izzivi sodobnega časa,
program dela društva v letu 2013 in
aktualnosti.

Zaradi slabih snežnih razmer je bila udeležba manjša od pričakovane. Prisotni so se
seznanili tudi s povečanim številom članic.
Poročilo o delu društva je predstavila Vanja Krašovic, ki je tudi predstavila program za
delo Društva v letošnjem letu. Več o programu bo objavljeno v naslednji številki Vzgojiteljice. Razveseljivo je tudi, da bo na posodobljeni spletni strani revije Vzgojiteljica možnost posredovanja novic društva in možnost prijave.
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Strokovno izobraževanje za pomočnice
vzgojiteljic
Poleg vsakodnevnega dobrega sodelovanja med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice je za kakovost kurikula
potrebno in pomembno tudi stalno strokovno izpopolnjevanje obeh strokovnih delavk, vzgojiteljice – vodje oddelka in vzgojiteljice pomočnice.

V torek, 11. junija 2013, bo v Termah Zreče

organiziran celodnevni izobraževalni dan, namenjen izključno strokovnim delavkam
na delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice, z delovnim naslovom

SOUSTVARJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA
DELA V ODDELKU VRTCA
Več na spletni strani www.supra.si
Pripravljalni odbor
Vabljeni k prijavi in udeležbi!

Napotki za avtorje prispevkov:
Strokovna besedila so napisana v strokovnem izrazoslovju, so formalizirana, imajo standardizirano zgradbo in obliko. Za strokovni članek
je značilno, da vsebuje:
- avtorjevo ime in priimek ter pravilni naziv zavoda,
- naslov članka,
- povzetek,
- ključne besede,
- uvod (običajno napoved in teoretične osnove);
- jedro
a) predstavitev problema, opis postopka, interpretacija,
		
b) predstavitev raziskave: opis metodologije, prikaz rezultatov, 		
		
interpretacija,
- sklep oz. zaključek,
- literaturo.
Način pisanja zahteva sistematični miselni tok, jasnost izražanja, pregledno členjenost, utemeljenost in poštenost zapisanega.
Prav to zadnje, poštenost, terja od avtorja strokovnega članka dosledno
pravilno navajanje drugih avtorjev, ki jih uporablja, navaja, citira. Vsak
podatek, vsaka teorija, vsaka misel drugega avtorja mora biti pošteno
označena. Če tega ne bi delali, zagrešimo plagiat, ki se šteje za duhovno
tatvino, ki se lahko preganja.
Najpogosteje se uporabljata:
1) povzetek in
2) citat.
Ob obeh je potreben takojšnji bibliografski sklic v tekstu: navedemo
torej vir povzetega ali citiranega besedila.
Na primer:
K 1: Važno je, da povsem nedvoumno označimo, kateri deli besedila so
povzeti po drugem avtorju. Kadar povzemamo, s svojimi besedami povzamemo vsebino misli, zato navedba zaradi svoje splošnosti ne zahteva
takšne natančnosti, ampak samo priimek in letnico (Novak 2009).
K 2: Citati morajo biti ločeni z narekovaji in umaknjeni v samostojni odstavek, navedena mora biti tudi številka strani. Kadar citiramo, navedemo
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natančen prepis avtorjevega besedila v narekovajih. V tem primeru se v
besedilu sklicujemo na avtorja in to zapišemo z navedbo priimka, leta
izdaje in stranjo (Novak 2009, str. 13).
Literatura mora biti nanizana brez označevanja, toda v abecednem zaporedju. Naštejemo samo tiste avtorje, ki jih navajamo v besedilu,
na primer:
Literatura
Marjanovič Umek, L. (2004). Razvoj otrokovega govora. Ljubljana:
Založba Tiger.
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana:
Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS za šolstvo.
Vrbovšek, B. (2009). Dobro delujoči timi v vrtcih. V:
Vzgojiteljica X, št. 4, str. 18–20.
- vsi teksti naj bodo napisani na računalniku v programu WORD, med
tekst ne vstavljajte fotografij in računalniških risbic;
- enemu izvodu prispevka obvezno priložite CD ali pa pošljite prispevek
na e-naslov urednice.
- otroške likovne izdelke opremite z imenom avtorja, starostjo otroka,
imenom mentorja in vrtca;
- k fotografijam napišite ime in priimek avtorja;
- za objavo fotografij otrok mora imeti vrtec privoljenje staršev;
- uredništvo si jemlje pravico prispevke krajšati in smiselno oblikovati;
- uredništvo ne daje pisnih potrdil o prispevkih in člankih;
- CD-jev in otroških likovnih izdelkov ne vračamo.
Avtor objavljenega prispevka prejme en izvod revije Vzgojiteljica.
Strokovnjak oz. znanstvenik, ki da intervju, ima zastonj letno naročnino
na revijo.
V skladu s 17. členom Pravilnika o napredovanju v nazive (Ur. l. RS, št.
54/2002, št. 123/2008) s prvo objavo dobite 3 točke za članke v rubrikah
„Iz teorije v prakso«, „Za dobro prakso” in za „Aktualno”.
Da boste svoje tekste lahko brali na straneh vaše in naše revije,
vas prosimo, da napotke upoštevate.
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Čestitamo avtoricam in avtorjem likovnih del,
ki so objavljena na tej strani. Prišla so v ožji izbor na likovnem natečaju revije Vzgojiteljice za leto 2013.
Vzgojiteljicam in vzgojiteljem mentorjem objavo otroškega likovnega izdelka na tej strani štejemo kot
doseženo drugo mesto, enakovredno drugemu mestu na državnem tekmovanju. Izdelek otroka, ki ga
oblikovalec revije iz nabora izbranih del za posamezno številko izbere za naslovnico, pa štejemo kot
doseženo prvo mesto. Mentorji lahko oboje uporabijo pri napredovanju v strokovne nazive. Avtorji
likovnih del bodo nagrajeni s knjižnimi nagradami založbe POZOJ.

Ožji izbor likovnih del za marec—april 2013

Eva Končnik (5,1 let)
mentorica Anka Kotnik Pušnik
Vrtec Velenje

Živa Garbus (6 let)
mentorici Poldika Praprotnik in Simona Založnik
Vrtec Podgorje

Tomaž Koželj (6 let)
mentorica Irena Kranjc
OŠ Prežihovega Voranca, Maribor

Dejana Sekulič (4 leta)
mentorica Ema Selič
Vrtci občine Žalec
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