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Pred petnajstimi leti se je po sprejemu Kurikuluma za vrt-
ce začela kurikularna prenova v javnih vrtcih.  Začela se je s 
postopnim uvajanjem, ki so ga usmerjali svetovalci Zavoda 
RS za šolstvo.  S 1. 9. 2001 se je začelo obvezno izvajanje v 
vseh javnih vrtcih. 

Spremembe so bile spodbujene z evropskimi in državni-
mi dokumenti, novejšimi psihološkimi, pedagoškimi in so-
ciološkimi pogledi na učenje in razvoj predšolskih otrok ter 
s prizadevanji za čim višjo kakovostjo javnih vrtcev.

Uvajanje sprememb v vsak posamezni vrtec je vodil, 
usmerjal in spremljal ravnatelj1. Odnos ravnateljev in vzgo-
jiteljev2 do predvidenih sprememb je bil pozitiven. Pred za-
četkom spreminjanja so morali ravnatelji zagotoviti določe-
ne pogoje. 

Vrtci, ki so bili vključeni v prvi in drugi krog uvajanja spre-
memb, so imeli boljšo strokovno podporo Zavoda RS za šol-
stvo, zato so dosegli kakovostnejše premike v spreminjanju 
prakse v primerjavi z vrtci, ki postopnega uvajanja niso bili 
deležni.

Leta 2002 se je Aktiv ravnateljic samostojnih javnih vrtcev 
Celjske in Savinjske regije odločil, da po zaključenem posto-
pnem uvajanju in prvem letu obveznega izvajanja Kurikulu-
ma za vrtce pripravi regijski posvet o uspešnosti sprememb 
v vrtcih. Posvet je presegel regijski okvir, saj se ga je udeleži-
lo 638 strokovnih delavcev. Zbornik, ki je izšel kot izredna 
številka strokovne revije Vzgojiteljica, je še danes zanimivo 
branje, ki razkriva takratno razumevanje kurikularnih spre-
memb in njihovo bolj ali manj uspešno umeščenost v prakso 
posameznih vrtcev.

V zadnjem času je več slovenskih strokovnjakov (Marja-
novič Umek, Kroflič, Batistič Zorec in drugi) opozorilo na 
to, da so nastale med vrtci in znotraj posameznih vrtcev po-
membne kakovostne razlike v izvedbenih kurikulih. Na ka-
kovostne razlike v izvedbenih kurikulih v samostojnih vrtcih 
in vrtcih pri osnovnih šolah so postali pozorni tudi ravnatelji 
in vzgojitelji v vrtcih. Po petnajstih letih izvajanja Kurikulu-
ma za vrtce je zato Pedagoško društvo Vzgojiteljica, ki je prav 
tako nastalo na pobudo zgoraj omenjenega aktiva ravnateljic, 
sprejelo sklep, da se ponovno pripravi strokovni posvet, na 
katerem bi ponovno preverili razumevanje ciljev in načel Ku-
rikuluma za vrtce in njihovo uresničevanje v praksi.

S strokovnimi prispevki se je odzvalo 42 strokovnih de-
lavcev. V zborniku, ki tako kot prvič izhaja kot izredna števil-
ka Vzgojiteljice, je objavljenih 34 referatov praktikov. Osem 
referatov ni ustrezalo razpisnim pogojem za objavo. Skoraj 
vse referate so poslali strokovni delavci iz samostojnih jav-
nih vrtcev, vrtci pri OŠ se (razen ene izjeme) niso odzvali. 

1  Z besedo ravnatelj mislim na ženske in moške na ravnateljskem delovnem 
mestu.

2  Z besedo vzgojitelj mislim na ženske in moške na delovnem mestu vzgojitelj 
in pomočnik vzgojitelja.

Razpisne vsebine so se nanašale na cilje kurikularne pre-
nove. V zborniku smo jih združili v pet poglavij z naslovi: 
Uvodni del, Otrokove pravice in dnevna rutina, Načrtovanje, 
izvajanje in evalvacija, Anatomija vrtca in vzgojitelja ter timsko 
sodelovanje in Sodelovanje s starši.

Prepričani smo, da bo posvet osvetlil vsaj del problema 
različne kakovosti izvedbenih kurikulov in vzrokov zanje, 
zbornik pa bo tistim strokovnim delavcem, ki ga bodo pre-
birali, pomagal premestiti kakšno težavo pri razumevanju in 
umeščanju kurikularnih ciljev in načel v izvedbeni kurikul. 

Vse majhne izboljšave, ki se bodo zgodile na pobudo po-
sveta ali zbornika, lahko pomenijo stopničko več v kakovo-
sti vrtcev v naši regiji in širše. S tem pa je cilj posveta in zbor-
nika dosežen.

Mag. Betka Vrbovšek

UVODNE BESEDE

UVODNE BESEDE

Nika Rems, mentorica Jožica Notesberg, Vrtec Velenje
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Teze za predavanje

Kurikulum za vrtce (1999) je nastajal v okviru vsebinske 
prenove vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki je 
potekala v zadnjem desetletju prejšnjega stoletja (med leti 
1996 in 1999).

Vsebinsko prenovo so opravljale kurikularne komisije. Kon-
ceptualna izhodišča prenove je pripravil Nacionalni kuriku-
larni svet, ki je bil s sklepom vlade imenovan leta 1996. Za 
vsebinsko prenovo, to je pripravo vzgojnih programov, učnih 
načrtov in katalogov znanj na posameznih stopnjah vzgoje in 
izobraževanja, je bilo imenovanih pet področnih kurikularnih 
komisij (za vrtce, osnovne šole, gimnazije, poklicne in stro-
kovne šolo in za izobraževanje odraslih) ter vrsta program-
skih in predmetnih komisij in študijskih skupin. V vsebinsko 
prenovo je bil vključen najširši krog teoretikov s področja 
edukacijskih ved, strokovnjakov s predmetnih področij in 
predšolskih ter šolskih praktikov. 

Kurikulum za vrtce je bil leta 1999 sprejet kot nacionalni 
dokument, ki daje strokovne podlage za delo v javnih vrtcih. 
Prvi vsebinski nacionalni dokument je bil Vzgojni program za 
vzgojo in varstvo predšolskih otrok, sprejet leta 1979, nato pa 
leta 1981 še Vzgojni program priprave otrok na osnovno šolo. 
Oba programa sta bila visoko strukturirana, vsebine vzgojno 
izobraževalnega dela so bile natančno določene za vsako leto 
otrokove starosti. Pri dojenčkih in malčkih je bil poudarek 
predvsem na negi in varovanju zdravja, pri starejših otrocih 
pa na spoznavnem razvoju ter na usvajanju veščin za uspe-
šno delo v šoli.

 Kurikulum za vrtce (1999) temelji na sodobnih pojmova-
njih otroštva in učenja ter poučevanja v zgodnjem otroštvu. 
Namenjen je otrokom v oddelkih prvega in drugega staro-
stnega obdobja. Sam pojem kurikul (lat.: kurikulum) opre-
deljuje vse dejavnosti, interakcije in učenje, ki so jih otroci 
deležni v vrtcu. 

Postopno uvajanje Kurikuluma … je potekalo v šolskih 
letih 1999/2000 in 2000/2001. V šolskem letu 1999/2000 
je bilo v postopno uvajanje vključenih 25 vrtcev, v šolskem 
letu 2000/2001 pa še 52 vrtcev. Projekt postopnega uvajanja 
je vodila projektna skupina svetovalk za predšolsko vzgojo na 
Zavodu RS za šolstvo, pod vodstvom mag. Marjete Domicelj. 

Vsebina dela je bila osredotočena na racionalno analizo 
stanja, načrtovanje sprememb in presojo rešitev z vidika ci-
ljev Kurikuluma za vrtce (1999) in načel za uresničevanje ci-
ljev. Konkretizacija izhodišč za delo v vrtcih je bila zapisana 
v Opomniku I in Opomniku II za projektne time v vrtcih. Pro-
jektne time v vrtcih so vodile ravnateljice vrtcev.

Opomnik I je nastal na osnovi razmisleka, kako približati 
Kurikulum … strokovnim delavcem, da bodo razumeli bi-
stvene poudarke prenove in s tega vidika presojali lastno pra-
kso. Zajel je celotno vsebino dokumenta. Konkretizirana je 

bila v nalogah, ki so predstavljale osnovo za proučevanje in 
presojanje posameznega elementa življenja in dela v vrtcu. 

Opomnik II je nastal na osnovi vprašanj, dilem in proble-
mov, ki so se v prvem letu postopnega uvajanja pokazali kot 
najbolj aktualni v vseh vrtcih, vključenih v prvi krog uvaja-
nja. Vsebine nalog so bile opredeljene tudi na osnovi novih 
poudarkov, povezanih s področji dejavnosti. 

Največ nejasnosti in negotovosti se je v praksi pojavljalo 
v zvezi z načrtovanjem: 

-  kako izbirati cilje; 
-  ali je potrebno oblikovati konkretne cilje; 
-  kakšen je odnos med cilji, vsebinami in primeri dejav-

nosti; 
-  ali lahko vzgojiteljica dodaja svoje cilje in primere de-

javnosti;
-  ali naj vzgojiteljica izbira samo med tistimi cilji in de-

javnostmi, ki so zapisani v Kurikulumu … (1999); 
-  kako upoštevati načelo razvojno procesnega pristopa; 
-  kakšna naj bo oblika zapisanih priprav in katere ele-

mente naj vsebuje; 
-  za kako dolgo časovno obdobje naj se načrtuje; ali je 

potrebno in smiselno pisati evalvacije. 
Kaj pa danes? Ali so te dileme razrešene? Ali so upošteva-

ne in uresničene možnosti, ki jih dokument ponuja?
Kurikulum za vrtce je primerljiv z nacionalnimi kurikuli 

za predšolsko vzgojo v tistih državah Evropske skupnosti, ki 
imajo, tako kot mi, enotne vrtce. To so vrtci, v katerih varstvo, 
vzgoja in učenje niso ločeni pojmi, temveč so pojmovani kot 
celovit proces, ki poteka v varnem, prijetnem in spodbudnem 
okolju. To so vrtci, kjer otrokom ni potrebno takrat, ko iz 
malčkov zrastejo v predšolske otroke (okoli 3. leta starosti), 
menjati institucije.

Kurikulum … je sodoben in aktualen dokument, saj je 
zasnovan odprto in predstavlja temeljne smernice, ki dajejo 
strokovnim in vodilnim delavcem osnovo za avtonomno in 
ustvarjalno oblikovanje izvedbenih kurikulov v posameznih 
vrtcih in, znotraj teh, v posameznih oddelkih. 

Mag. Marjeta Domicelj 
Ljubljana

Pogled nazaj – od dokumenta do 
uveljavitve v praksi
Teze za predavanje
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Kurikul vrtca – včeraj, danes in jutri

Sprejem državnega dokumenta Kurikuluma za vrtce 
(1999) pred petnajstimi leti je bila prva stopnička h kuriku-
larni prenovi javnih vrtcev na Slovenskem. Sledilo je posto-
pno uvajanje v prakso. Po dobrem desetletju se je pokazalo, 
da smo s kurikularno prenovo začeli proces stalnega (perma-
nentnega) izboljševanja javnih vrtcev. 

Od skupnega dokumenta do kakovostnega 
izvedbenega kurikula v vsakem oddelku  
otrok

Proces stalnega izboljševanja je potreben iz več razlogov:
-  v nekaterih vrtcih kurikularne prenove niso izpeljali 

tako, da bi bili uresničeni vsi cilji prenove;
-  v marsikaterem vrtcu se je sčasoma intenziteta že uve-

ljavljenih sprememb razvodenela, vračati so se začeli 
nekateri stari vzorci subjektivno videne pedagogike, še 
posebno v zvezi z otrokovimi pravicami v dnevni rutini,

-  v petnajstih letih je prišla znanost do novih spoznanj, 
posebno na področju nevroznanosti, razvojne priho-
logije in pedagogike,

-  v vrtcih so se odpirali novi oddelki, zato se je v delovni 
proces vključilo veliko novih pedagoških delavcev.

Proces stalnega izboljševanja je povezan s sistematičnim 
procesom samoevalvacije vrtcev (Marjanovič Umek, Feko-
nja, Kavčič, Poljanšek 2002), ki najprej poteka znotraj vrtcev, 
občasno pa tudi med vrtci na širšem področju. Vzgojitelji v 
procesih samoevalvacije, tako v posameznem vrtcu kot med 
več vrtci, prepoznavamo probleme, s katerimi se srečujemo 
pri svojem delu in si prizadevamo graditi kulturo samokritič-
nega pogovarjanja in razpravljanja.

Proces stalnega izboljševanja je povezan tudi z avtonomno-
stjo in s strokovno odgovornostjo vrtca in vzgojiteljev.  Av-
tonomija vzgojitelja in vrtca ni neomejena, ampak omejena, 
saj mora vrtec kot javni zavod delovati po zakonih, normati-
vih in pravilih, ki so postavljeni na državni ravni (parlament, 
minister za šolstvo …). Vzgojitelji so strokovno odgovorni 
ravnatelju, oboje, avtonomijo in strokovnost, pa morajo ude-
janjati tudi v odnosu do staršev in v odnosu do lokalnega in 
širšega okolja.

Avtonomiji na pedagoškem področju daje okvir skupni 
državni dokument, Kurikulum za vrtce (1999). Ker je doku-
ment dovolj širok in odprt, omogoča vrtcem, da oblikujejo in 
udejanjajo svoj izvedbeni kurikul1 in v njem upoštevajo razvoj-
ne potrebe otrok, sodelovanje s starši ter specifičnosti svoje-
ga socialno-kulturnega okolja.  Avtonomija vseh vključenih 
v izvedbeni kurikul vrtca je povezana z odgovornostjo, ki je 
po vsebini in obsegu  različna. Ravnateljeva odgovornost je 
najširša, saj odgovarja za zakonitost, poslovni izid in pedago-
ško strokovnost javnega zavoda. Vzgojiteljeva odgovornost se 
nanaša na izvedbeni kurikul v oddelku otrok, ki ga vodi, in na 
sodelovanje s starši otrok v oddelku. Odgovornost vzgojitelja 
pomočnika je v kakovostnem sodelovanju z vzgojiteljem od-
delka pri uresničevanju kakovostnega izvedbenega kurikula. 

    Kurikulum za vrtce (1999) kot dokument » … ni nepo-
sreden vzgojni dejavnik. Spremembe kurikula zaživijo šele pre-
ko neposrednega pedagoškega dela …« (Kroflič 2001, str. 9). 
Neposredno pedagoško delo izvajata v vsakem oddelku dve 
vzgojiteljici2: vzgojiteljica3 in vzgojiteljica pomočnica4. Obe 
se povezujeta z drugimi vzgojiteljskimi pari v vrtcu v strokov-
ni tim in aktiv, vzgojiteljski zbor v celoti pa vodi ravnateljica 
(oz. ravnatelj). Kakovost izvedbenega kurikula ni odvisna le 
od vzgojiteljskega zbora, ampak od vseh, ki sestavljajo vrtče-
vski kolektiv. Vsi skupaj, pedagoški in ostali javni uslužbenci 
v vrtcu, soustvarjajo socialno in kulturno okolje (klimo) vrt-
ca, ki deluje na vsakega otroka v vrtcu kot »prikriti« vzgojni 
elementi, še več, » … dejavniki prikritega kurikula odločilno 
vplivajo na realizacijo področnih vzgojno-izobraževalnih ciljev« 
(Kroflič 2001, str. 15). Če torej težimo h kakovostnemu iz-
vedbenemu kurikulu, mora vsak graditi kakovost na svojem 
področju dela in sprejeti svojo odgovornost v sistemu vrtca, 
ravnatelj pa nositi odgovornost za delo na sistemu vrtca  in za 
kakovost vrtca v celoti.

1 Izvedbeni kurikul pomenijo v praksi vsakega posameznega vrtca uresniče-
vani cilji in načela državnega dokumenta na način, ki je specifičen za pogoje 
okolja, a ne v nasprotju s skupnim Kurikulumom … (1999). 

2 V skladu z zakonodajo sta v vsakem oddeku otrok dve delovni mesti: vzgo-
jiteljica in pomočnica vzgojiteljice. Naziv  »vzgojitelj« v nadaljevanju bese-
dila opredeljuje oba spola. Njuno sočasno delo v oddelku je zakonsko 
omejeno na določeno število ur dnevno.

3 Delovno mesto vzgojiteljice lahko zasede diplomirana vzgojiteljica s prvo 
stopnjo izobrazbe ustrezne študijske smeri.

4 Delovno mesto pomočnice vzgojiteljice lahko zasede vzgojiteljica s konča-
no srednjo vzgojiteljsko šolo ali končano gimnazijo ter poklicnim tečajem.

Mag. Betka Vrbovšek 
Revija Vzgojiteljica

Izvedbeni kurikul v sodobnem vrtcu
Povzetek
Dokument Kurikulum za vrtce (1999) daje do-
ber okvir za kakovostni izvedbeni kurikul, načr-
tujejo, organizirajo, izvajajo in evalvirajo pa ga 
vzgojitelji v vsakem vrtcu posebej. Od skupnega 
dokumenta do kakovostnega izvajanja kurikula 
v vsakem oddelku vrtca je dolga pot. Mnogi slo-
venski vzgojitelji so jo uspešno prehodili. Kljub 
temu so razlike med vrtci in celo med oddelki 
znotraj istega vrtca prevelike in jih je potrebno 
zmanjševati. Proces stalnega izboljševanja to 
omogoča. Posebno skrb terjajo otrokove pravice 
v povezavi z možnostmi izbire in dejavnostmi 
dnevne rutine.

Ključne besede: izvedbeni kurikul, vrtec, vzgo-
jitelji.
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     Iz nekaterih prispevkov, ki pridejo na naslov revije Vzgo-
jiteljica razbiram, da so lahko načela Kurikuluma … (1999) 
v praksi zelo različno razumljena in udejanjena. Turnšek 
(2002) je ugotovila, da razhajanje med načeli  Kurikuluma 
… (1999) in prakso nastane zaradi subjektivnih teorij vzgojite-
ljev o tem, kaj je »dobro za otroka« in kaj je »prav v vrtcu«. 
Subjektivnemu prepričanju v lastni »prav« se lahko vzgoji-
telji v vrtcih izognemo predvsem s povečevanjem ključnih 
elementov profesionalizma: s samoevalvacijskim povezova-
njem v vrtcu, med vrtci in s strokovnjaki. 

Čeprav Marjanovič Umek (2008, str. 122) pravi, da med 
raziskovalci ni enotne opredelitve, kaj je kakovostni vrtec, iz 
njenega prikaza ravni, področij in kazalcev kakovosti (prav 
tam) razberemo, da so na Slovenskem strukturni kazalci kako-
vosti zagotovljeni s področno zakonodajo, ki določa največje 
dopustno število otrok v oddelku, število strokovnih delavcev 
v oddelku, izobrazbo strokovnih in drugih delavcev v vrtcu, 
velikost in opremo prostorov in podobno. Glede struktur-
nih kazalcev kakovosti sodimo med najbolje urejene sisteme 
predšolske vzgoje v EU.  

Vzgojitelji vplivamo predvsem na posredno, še bolj pa na 
procesno kakovost izvedbenega kurikula v vsakem vrtcu. Mar-
janovič Umek (2008, str. 124) med pomembne kazalce pro-
cesne kakovosti kurikula šteje:

-  socialne interakcije med otrokom in vzgojiteljem,
-  rabo govora v različnih govornih položajih,
-  otrokovo vključenost in počutje in 
-  vzgojiteljevo odzivnost in občutljivost.

Procesno kakovost vzpostavlja vzgojitelj, ki s pozitivno 
čustveno naravnanostjo razvija spoštljiv individualni odnos 
z vsakim otrokom v oddelku oz. vrtcu. Pri komunikaciji gleda 
otroku v oči, se mu spodbudno odziva, ga po potrebi tolaži 
ali preusmeri njegovo pozornost, se vključi v reševanje težav, 
se vključuje v otrokovo igro in ga vabi k pripravljenim (načrto-
vanim) dejavnostim, se z otrokom pogovarja v različnih situa-
cijah, izkoristi konflikte za konstruktiven dialog o vrednotah 
in o skupnih pravilih za dobro skupnost otrok in vzgojiteljev.  

Vse to (in še kaj) bodo vzgojitelji laže izvajali, če bodo 
v vrtcu razvijali sodelovalno kulturo (Fullan in Hargreaves 
2000), kar pomeni, da se bodo:

 - med seboj povezovali v strokovne aktive5 oz. v različne 
oblike strokovnih timov,

-  skrbeli za dobro sodelovanje s starši in z okoljem,
-  skrbeli za svoj profesionalni razvoj (prebirali strokov-

no literaturo iz strokovne knjižnice v vrtcu, o njej raz-
pravljali, pisali strokovne prispevke v svojo strokovno 
revijo, se udeleževali organiziranih strokovnih srečanj 
in izobraževanj),

5  Zakonodaja predpisuje povezovanje vzgojiteljev v vzgojiteljski zbor in stro-
kovni aktiv. V vzgojiteljski zbor se povezujejo vsi strokovni delavci, strokov-
ni aktivi pa so v vrtcu različno oblikovani. Tako lahko sestavljajo strokovni 
aktiv vzgojitelji: 

- glede na delovno mesto (ločeni aktivi za vzgojiteljice in pomočnice vzgoji-
teljic), 

- glede na oddelek, ki ga vodijo (vodenje oddelkov prvega starostnega obdo-
bja, drugega starostnega obdobja, kombiniranega oddelka) ali

- iz različnih timov (vzgojiteljski pari, ki delajo skupaj na istem vhodu, v istem 
nadstropju …

-  se povezovali z drugimi vzgojitelji in vrtci za skupne 
cilje v okolju in državi.

Kurikularna načela v Kurikulumu za vrtce (1999) predpo-
stavljajo avtonomno strokovno odločanje glede izvedbenega 
kurikula v okviru skupnega dokumenta, sposobnost opazo-
vanja otrokovega vedenja in odzivanja, spremljanje otroko-
vega individualnega napredka (Marjanovič Umek 2008, str. 
66–68), kreiranje vzgojno-izobraževalnih (učnih) situacij v 
oddelku in vrtcu, evalviranje lastnega dela in samokritično 
uravnavanje h kurikularnim ciljem ter k načelom. Ves ta pro-
ces, ki se je pred petnajstimi leti začel, kljub mnenju večine, 
da ga obvladujemo, nikakor ni zaključen. Če vzamemo resno 
permanentno izboljševanje izvedbenega kurikula, tudi nikoli 
ne bo, saj leto za letom vključujemo nove otroke, sodelujemo 
z drugi starši, sodelavci odhajajo in prihajajo, znanost vedno 
znova prihaja do novih spoznanj. 

Fleksibilnost in izbira v izvedbenem 
kurikulu 

Vigotski (1978 v Marjanovič Umek 2002) je pojasnil raz-
korak med otrokovim aktualnim znanjem in ravnanjem, ki ga 
že povsem obvlada, in potencialnim znanjem in ravnanjem, ki 
ga je sposoben opraviti skupaj z vzgojiteljem ali razvitejšim 
vrstnikom. Ta razkorak predstavlja »območje bližnjega ra-
zvoja«, v katerem se otrok uči ob vzgojitelju ali ob razvitej-
šem vrstniku. Ta prostor učenja moramo imeti v mislih, ko: 

-  realiziramo prostor z materiali, 
-  načrtujemo in izvajamo dejavnosti z otroki (vključno 

z dnevno rutino). 

 Glede prostora Kurikulum … (1999) poudarja pravico 
otrok, da izbirajo, to pa je mogoče, če je igralnica urejena v 
več manjših predelkov ali stalnih kotičkov, ki so med seboj 
pregrajeni z nizkimi omarami ali s podobnimi pregradami s 
policami. Otrok lahko izbira, če niso vsi kotički opremljeni z 
enakimi vzgojnimi sredstvi, ampak z različnimi. Kot uspešna 
praksa so se kot stalni kotički pokazali:

-  bralno-pisni kotiček s slikanicami, z reprodukcijami ume-
tniških del, raznimi papirji in s pisali, slikarskim stoja-
lom, z barvicami in s čopiči …;

-  kotiček za simbolne igre z ogledalom, lutkami, dojenčki, 
oblačili, s posodicami, predmeti vsakodnevne rabe …;

-  kotiček za konstruiranje za igro s kockami, z raznimi kon-
struktorji, velikimi in malimi škatlami …; 

-  kotiček za (namizne) didaktične igre, različno ustvarja-
nje, z raznimi snovmi in materiali za preizkušanje …

Pri snovanju kotičkov upoštevajmo, da otroci do četrte-
ga leta dosežejo višjo igralno raven ob uporabi realističnih in 
strukturiranih, natančno oblikovanih igrač, starejši predšolski 
otroci pa enako uspešno uporabijo nestrukturirane igrače in 
materiale (Marjanovič Umek 2001, str. 49). Primer: za koti-
ček simbolnih iger izberemo igrače, ki spominjajo na prave 
predmete iz vsakdanjega življenja (gumijasti dojenčki, kro-
žniki, žlice, štedilnik, telefon …). 

Problem, kot ga zaznavam v praksi, ni v pomanjkanju 
nizkega pregradnega pohištva, ki se potrebuje pri obliko-

Kurikul vrtca – včeraj, danes in jutri
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vanju prostora, ampak v subjektivni teoriji posameznega 
vzgojitelja, kako razume organizacijo prostora, še poseb-
no igralnice. Če nizke pregradne elemente potisnemo ob 
stene igralnice, če ohranimo vse mize skupaj nekje na sre-
di prostora, prostor ni oblikovan tako, da bi otrok lahko 
izbiral, se umaknil in podobno. Organizacija prostora v 
mnogo čem pogojuje oblike in načine izvedbenega kuri-
kula, zato ga v vrtcih Reggio Emilie (2009) ne imenujejo 
zaman »tretji vzgojitelj«.

Kurikulum …(1999) je tudi kombinacija učno-ciljnega in 
procesno razvojnega načrtovanja (Kroflič 2001, str. 15). Pr-
vi del te kombinacije se nanaša na cilje področij dejavnosti 
(gibanja, jezika, matematike, družbe, narave in umetnosti), 
drugi del pa na načela in procese učenja, s pomočjo katerih 
bo otrok razvijal kognitivne strategije (razumevanje) name-
sto usvajanja golih podatkov. Ne enega ne drugega dela te 
kombinacije vzgojitelji v javnem vrtcu ne moremo izločiti, 
oba sta enako pomembna, saj se v naši državi nismo odločili 
za povsem odprt (nestrukturiran) kurikul in s tem samo za 
razvojno-procesni pristop. Cilji so enako pomembni, saj se 
drugače  izpostavimo nevarnosti slabo premišljene in slabo 
načrtovane prakse v vrtcih (Kroflič 2002).

Kurikulum … (1999) je dober okvir tudi pri izvajanju 
dejavnosti z otroki (vključno z dnevno rutino). Okvir lahko 
na kratko definiramo z izrazi, kot so: odprtost, fleksibilnost, 
ponudba, izbira, otrokove pravice, spoštovanje, poslušanje, 
povezovanje, sodelovanje. Vzgojitelj, ki ne doume tega okvi-
ra, še ni opustil »šolsko«6 obarvanih interakcij in oblik po-
učevanja. Pri tem imam, na primer, v mislih vzgojitelja, ki 
večinoma: 

-  ponuja dejavnosti za mizami, zaradi česar otroci preveč 
sedijo in se premalo gibljejo;

-  organizira igralne dejavnosti zaporedno (najprej ena 
dejavnost za vse ali večino otrok, sledi druga dejavnost; 
kdor se ne vključi v dejavnost, se igra), namesto, da bi 
jih organiziral izbirno (ponudba dejavnosti v kotičkih, 
ki so povezane s projektom oz. vzgojno-izobraževalno 
temo; vzgojitelj prehaja med njimi in se vključi tam, kjer 
presodi, da je potrebno (s pogovorom, kot soigralec, 
poslušalec, pomočnik, mentor …;  koordinira samo-
stojno dejavnost otrok, izkoristi morebitne konfliktne 
situacije za učenje, opazuje …);

-  govori s tonom in z jakostjo glasu, ki prisili vse otroke 
v oddelku k namernemu oz. nehotenemu poslušanju 
njegovega govora, namesto, da bi svoj glas prilagodil 
skupini otrok, s katero se trenutno ukvarja;

-  ne povezuje ciljev in vsebin področij dejavnosti v smi-
selno celoto, zato se otroci dan za dnem srečujejo z 
vsebinsko nepovezanimi dejavnostmi, namesto da bi 
se daljši čas lahko ukvarjali z vsebinsko povezanimi de-
javnostmi v smiselni celoti;

-  ne organizira dnevnega urnika tako, da ne bi imel ne-
smiselnega praznega čakanja (na primer: vrsta pred vo-
zičkom s hrano ali ležanje bedečih otrok na ležalniku) 
in neaktivnosti (na primer: dejavnost, kjer skupina na 

6  »Šolsko« je v narekovaju zato, ker tudi sodobna šola zahteva drugačne in-
terakcije in oblike poučevanja.

stolih ali na blazini čaka, da en otrok konča neko de-
javnost).

Če Kurikulum … (1999) pravi, da » … je treba možnost 
izbire spoštovati pri organizaciji spanja in počitka, hranjenja in 
drugih potreb«, potem smo dolžni razmisliti, kako naj to iz-
biro omogočimo, brez izgovarjanja, da je »deset minut po-
čivanja na ležalniku nujno in dobro za vsakega otroka« ali 
»ker starši to zahtevajo«.

Temeljne usmeritve in načela zahtevajo dosledno ravna-
nje. Otrok ne potrebuje vzgojitelja, ki bi se mu samo prilagajal 
in ponujal tiste dejavnosti, ki jih otrok zmore in zna realizirati 
sam. Otrok potrebuje vzgojitelja zato, da mu omogoči aktivne 
izkušnje učenja, ki pomenijo večjo možnost njegovega razvo-
ja. Javni vrtec mora nuditi otroku veliko kulturno različnih 
socialnih stikov v varnem okolju, kjer lahko razvijajo »etiko 
skrbi za drugega« (Kroflič 2010, str. 16–19).

Cilj sam po sebi ne more legitimirati vzgojiteljevega po-
četja, če ni povezan z uresničevanjem enega ali več načel. V 
tem je in mora biti temeljna  usposobljenost vsakega vzgo-
jitelja, da se je zmožna držati načel (principov) kljub more-
bitnim pritiskom.

Zaključek
Ne ravnatelj ne vzgojitelj ne moreta dobiti »receptov«, 

kako razvijati kakovosten izvedbeni kurikul, kako razvijati 
vzgojiteljeve in otrokove osebne kompetence, kako udeja-
njati kakovosten proces učenja in poučevanja. K izboljšani 
kakovosti pelje zahtevna pot vsakodnevnega prizadevanja in 
skrbi, stalnega izpopolnjevanja, dobrega načrtovanja in izva-
janja, kakovostne evalvacije in sodelovanja.

Slovenski javni vrtci so v povprečju kakovostni, razlike v 
kakovosti  med vrtci in celo med oddelki znotraj posamezne-
ga vrtca pa so sedaj prevelike (Marjanovič Umek 2008). Naš 
skupni cilj mora biti v zmanjševanju teh kakovostnih razlik.

Naj imajo v naši državi vsi predšolski otroci dragoceno 
možnost učenja in razvoja v čim več kakovostnih izvedbe-
nih kurikulih v vrtcih.
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Kurikulum za vrtce (1999) je nacionalni dokument, v ka-
terem so zapisana temeljna načela, globalni cilji in iz njih iz-
peljani cilji na posameznih področjih, predlagani primeri vse-
bin in dejavnosti ter vloga odraslih. Strokovnim delavcem v 
vrtcu omogoča, da ob rabi strokovne literature in priročnikov 
načrtujejo neposredno delo v vrtcu in na ravni izvedbenega 
kurikula upoštevajo neposredno odzivanje otrok v oddel-
ku, organizacijo življenja v vrtcu ter vpetost vrtca v okolje.   
Kurikulum za vrtce (prav tam) prinaša premik od na otroka 
usmerjene predšolske vzgoj, ki je temeljila na normativni ra-
zvojni psihologiji, k širšem razumevanju učenja in poučevanja 
v socialno, kulturno in simbolno podprtem okolju, v katerem 
je pomembna tudi vloga kompetentnih posameznikov, tako 
odraslih, kot vrstnikov. Razvoj moramo razumeti kot proces, 
v katerem se prepletajo dispozicije otrok, njihova dejavnost 
na individualni in skupinski ravni ter različni dejavnik  oko-
lja (Marjanovič 2013).   Praktična izpeljava zapisanih ciljev, 
izbira vsebin, metod in načinov dela je v domeni vsake posa-
mezne vzgojiteljice. V kurikulu je v ospredju proces kot celota 
interakcij in izkušenj, ki jih je otrok v vrtcu deležen. Narav-
nan je v zagotavljanje pogojev za optimalni razvoj otrokovih 
potencialov. Pri tem je potrebno upoštevati celoto življenja 
in dela v vrtcu. Gre za preplet različnih usmerjenih, rutinskih 

in spontani  dejavnosti, komunikacije, interakcij, prostorske 
in časovne organizacije. Potrebno je tudi ozaveščanje delo-
vanja prikritega kurikula. 

Načrtovanje je celovit proces, pri katere  je pomembno 
misliti na otroke, ki jim je dejavnost namenjena, in razmisliti 
o izboru postopkov in metod ter pripomočkov in o spremlja-
vi izvajanja dejavnosti ter doseganju ciljev.

1. Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega 
procesa

Kako načrtujemo vzgojno izobraževalno delo, kdaj načr-
tujemo, s kom načrtujemo in zakaj je to tako pomembno? 
Strokovni delavci, ki smo zaposleni v predšolski vzgoji, se s 
tem vprašanjem ukvarjamo že mnogo let. Lahko bi rekli, da 
smo v času novih spoznanj in pestrih teoretičnih osnov ven-
darle našli pravilen pristop, ki bi vsem omogočal jasno pot 
načrtovanja. Lahko bi rekli, da je potemtakem vse zelo pre-
prosto, zapisano, ustaljeno.

Je mar res tako?
Pri načrtovanju so v Kurikulu za vrtce (1999) v ospredju 

načela: strokovne utemeljenosti, horizontalne in vertikalne 
povezanosti, uravnoteženosti, procesno razvojnega vidika, 
evalvacije in timskega dela.

Sicer ni konkretnih usmeritev za načrtovanje vzgojno-iz-
obraževalnega dela, kljub temu pa je nesporno dovolj pou-
darjena odgovornost za strokovno utemeljeno načrtovanje 
tako vzgojiteljice, kot vrtca. 

Načrtovanje poteka na treh ravneh in sicer:
-  na nacionaln  ravni: zakonodaja in skupni dokument 

Kurikulum za vrtce, 
-  na ravni vrtca: Letni delovni načrt zavoda (enote),
-  na ravni oddelka – Letni načrt oddelka ter priprave za 

določeno časovno obdobje.

Priprava izvedbenega dokumenta poteka na dveh nivo-
jih: vrtca in oddelka. 

Pri načrtovanju na nivoju vrtca kot celot  se moramo 
zavedati pomembnosti načrtovanja vizije in letnih načr-
tov ter izhajanja iz potreb otrok, njihovih staršev, potreb in 
zmožnosti zaposlenih ter  ugotovitev predhodnih evalvacij 
stanja vrtca (tako na strukturni, kot na procesni ravni). Iz-
rednega pomena je omogočanje možnosti stalnega strokov-
nega izpopolnjevanja strokovnih delavk, ki sledi potrebam 
in ugotovitvam preverjanja nivoja kakovosti ter potrebam 
otrok in staršev.  Za dobro zapisan izvedbeni dokument 
potrebujemo naslednje zagotovljene pogoje: formalna in 
neformalna izobrazba vzgojiteljic, njihova pripravljenost za 
prilagajanje spremembam, njihova participacija pri pripravi 
izvedbenih dokumentov, starostna struktura otrok, odpr-
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Kurikul danes – načrtovanje, izvajanje 
in evalviranje izvedbenega kurikula v 
vrtcu

Povzetek
Kako načrtujemo, izvajamo in evalviramo svoje 
delo v vrtcu? V kurikulu za vrtce je v ospredju 
proces kot celota interakcij in izkušenj, ki jih je 
otrok v vrtcu deležen. Naravnan je v zagotavlja-
nje pogojev za optimalni razvoj otrokovih poten-
cialov. Gre za preplet različnih usmerjenih, ru-
tinskih in spontani  dejavnosti, komunikacije, 
interakcij, prostorske in časovne organizacije. 
Potrebno je tudi ozaveščanje delovanja prikrite-
ga kurikula.

Z načrtovanjem in izvedbo sta neločljivo pove-
zan  refleksija in evalvacija. Kakovostno peda-
goško delo zahteva nenehno sprotno in siste-
matično reflektiranje lastne in tuje pedagoške 
prakse, ki vključuje načrtovanje, ravnanje in 
evalvacijo. 

Ključne besede: kurikul  načrtovanje  izvedba  
refleksija, participacija.

Kurikul vrtca – včeraj, danes in jutri
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tost vrtca, prostorske in finančne možnosti, velikost in or-
ganizacija vrtca, potrebe in želje staršev …  Na nivoju vrtca 
je zelo pomemben dogovor o ključnih elementih priprave 
na vzgojno-izobraževalno delo, ki naj bi bili dobro premi-
šljeni že v fazi načrtovanja. Smiselno je opredeliti elemen-
te, ki pomembno vplivajo na kakovost izvedbe vzgojno-iz-
obraževalnega dela (npr. razvojne naloge, cilji, dejavnosti, 
vsebine, sredstva, prostor, vloga odraslih, oblike in metode 
dela, …). To bi moralo veljati tako za usmerjene, kot za ru-
tinske dejavnosti in igro.

Pri načrtovanju, ki poteka na nivoju oddelka, je nujno po-
znavanje otrok in njihovih staršev, upoštevanja strokovnih 
kompetenc vzgojiteljic v oddelku ter upoštevanje skupne 
vizije vrtca. 

Na vsak način ima vsak oddelek svojo specifiko, ki vzgo-
jiteljem omogoča prilagajanje vzgojnega dela. Za razvojno 
procesni pristop, ki je opredeljen tudi v načelih Kurikula za 
vrtce (1999), je značilna predvsem dvosmerna komunikacija 
med odraslimi in otroki. Pri razvojno procesnem načrtovanju 
vzgojiteljica upošteva otroka, njegove značilnosti, znanja in 
sposobnosti ter mu pomaga, da svoje sposobnosti razvija ter 
gradi lastne miselne strukture. Ob teh predpostavkah je tudi 
vloga vzgojiteljice povsem drugačna:

-  pozorno opazuje otroka, skuša razumeti njegove stra-
tegije učenja,

-  odkriva in krepi otrokovo motivacijo,
-  upošteva otrokove izkušnje in znanje,
-  organizira pogoje za otrokovo učenje z odkrivanjem, 

raziskovanjem, s preizkušanjem v sodelovanju z vrstni-
ki in odraslimi,

-  otroka spodbuja in mu omogoča, da na različne načine 
izrazi svoje razumevanje stvari, pojavov in odnosov.

Kurikulum za vrtce (1999) predvideva kombinacijo uč-
no-ciljnega in razvojno-procesnega pristopa (Kroflič 2001). 
Od tega, za kakšen pristop načrtovanja se vzgojiteljice odlo-
čijo, so odvisni tudi njihovi nadaljnji postopki na izvedbe-
nem nivoju. 

Kje smo?
Vse zapisano strokovne delavce v javnih vrtcih zavezuje. 

V pedagoški praksi se v zadnjih nekaj letih srečujemo z raz-
ličnimi pedagoškimi pristopi in načini poučevanja. Eden iz-
med njih je Reggio Emilia, ki je prinesel v slovenski prostor 
pogled v drugačno zaznavanje vzgoje in izobraževanja, vse-
kakor pa ne smemo zanemariti kulture lokalnega okolja, kjer 
je ta pristop doma. 

S strani slovenskih strokovnjakov je bilo večkrat poudarje-
no, da Kurikulum za vrtce zajema vse elemente, ki jih spodbuja 
Reggio Emilia, potrebno je posamezne elemente znati videti 
in jih s sproščenostjo vnašati v vzgojno delo našega okolja. 

Pri načrtovanju tako tudi v Sloveniji spodbujamo otro-
ke, da v spoznavnem procesu uporabljajo vse čute in da se 
izražajo na vse načine, kar je ključnega pomena za dobro 
opazovanje otrok in hkrati načrtovanje ter evalvacijo. Priha-
ja do povezovanja, ki se ob konstantnem ponavljanju sklene 
v krog. Mnogokrat je refleksija izhodišče za načrtovanje dela, 
kar pomeni, da eno brez drugega ne gre.

V načrtovanje vključujemo vse delavce vrtca skupaj z otro-
ki, njihovimi starši in krajevnim okoljem. Vedno bolj se v 
ospredje postavlja projektno delo z angažiranostjo otrok, ki 
neposredno opazujejo, postavljajo vprašanja ljudem, zbirajo 
predmete, dokumente.

Poudariti moram pomen timskega dela, ki mora biti pri-
sotno, če želimo, da so naši načrti dela poglobljeni, razširjeni 
na več skupin, da je razdeljena organizacija del in da skupaj 
sledimo ciljem, katere smo si zadali.

V okviru posameznih projektov se vzpostavlja dnevna ko-
munikacija med otroki, spremlja se igra, pojavijo se vpraša-
nja. Tukaj nastopi ena pomembnejših vlog vzgojitelja – ujeti 
trenutek, ki je pomemben, da otroci pridejo do spoznanj z 
zanimanjem, po njihovi poti, ki je kljub temu, da jo gradi nji-
hov interes, trdno tlakovana s cilji odrasle osebe. Na ta način 
se izognemo nevarnosti nekonsistentne, slabo premišljene 
in slabo načrtovane vzgojne prakse.

Aktivna participacija je torej ključnega pomena v dana-
šnjem času. Otroci morajo imeti možnost izražanja svojih 
zamisli, moramo jim znati prisluhniti in jih tudi slišati. Še 
bolj pomembno je, da razumejo, kaj in zakaj nekaj počne-
mo, saj bodo samo na ta način aktivno vključeni v proces. 
Spoznanja, do katerih pridejo otroci na ta način, se zasidra-
jo globoko v spomin. 

V slovenski prostor se v zadnjih letih vnaša pedagoški 
pristop »Program NTC učenja«, ki temelji na spoznanjih 
o razvoju in delovanju možganov: starše, vzgojitelje in uči-
telje sistematično usmerja k tistim igralnim dejavnostim z 
otroki, ki še posebno dobro vplivajo na nastajanje in utr-
jevanje možganskih povezav (t. i. sinaps med nevroni) v 
času njihovega najintenzivnejšega razvoja, od rojstva do 
približno desetega oz. dvanajstega leta starosti. Strategija 
NTC učenje ponuja igre, ob katerih otroci razvijajo ab-
straktno klasifikacijo, abstraktno seriacijo ter prakticirajo 
asociativno učenje.

Pri načrtovanju se moramo zavedati pomena prednosti 
učenja pred poučevanjem, v konceptu katerega izhajamo iz 
stališča, da ne smemo nikoli poučevati otroka o tistem, kar bi 
se z lastno aktivnostjo lahko naučil sam. S takšnim načinom 
dela se jasno kaže, da je načrtovanje vzgojnega dela naredilo 
korak naprej, saj rezultati nakazujejo očitno prepoznavanje 
otrokove individualnosti in ustvarjalnosti.

Dileme in pasti pri načrtovanju
Še vedno se v praksi, kljub smernicam o participaciji otrok, 

pojavlja načrtovanje, ki je vezano izključno na letne čase, pra-
znike in praznovanja itd. Teme so iz leta v leto ponavljajoče, 
tako kot tudi zapisane priprave. Vprašanje, ki sledi, je: zakaj 
in na kakšni osnovi se strokovni delavec, ki še vedno načrtu-
je na ta način, odloči za tematski sklop? 

 Kurikulum sledi načelu odprtosti, kar pomeni, da mora 
biti tako na ravni vrtca, kot na ravni vzgojitelja omogočena 
dopolnitev z dejavnostmi, vsebinami in metodami po lastni 
vzgojiteljevi presoji, ki mora vključevati poznavanje otrok, par-
ticipacijo otrok, staršev in lokalnega okolja.

 Vpliv in sodelovanje staršev v javnih vrtcih je potrebno 
širiti in hkrati omejevati, saj morajo imeti strokovne delavke 
vrtca, če hočemo dosledno uvajati pluralizem na vseh rav-
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neh, avtonomijo tako v razmerju do države, kakor tudi do 
zdravorazumskih nazorov, ki jih imajo starši ali širše okolje. 

 Pomembno se mi zdi, da ostanemo zvesti pristopom, ki 
so jasno zapisani v Kurikulumu za vrtce (1999), predvsem 
zato, ker so dobri. Hkrati si moramo vseskozi širiti obzorja, 
se izobraževati, združiti znanja in izkušnje ter obogatiti našo 
prakso. V vrtec vnašajmo sproščenost – naši otroci jo potre-
bujejo in prav tako jo potrebujemo tudi odrasli. 

2. Izvedba vzgojno-izobraževalnega 
procesa

Izvedba vzgojno-izobraževalnega procesa predstavlja tisti 
element kurikula, kjer se uresničijo ali ne uresničijo načrto-
vane zamisli strokovnih delavcev. Raven izvedbe ima na nje-
gove uporabnike najmočnejši vpliv. Še tako dobro zamišljena 
in načrtovana dejavnost, ki jo pripravimo za otroke, lahko ob 
neustrezni izpeljavi v praksi povsem izgubi vrednost.

Na izvedbenem nivoju postavimo v ospredje predvsem 
načela možnosti izbire, drugačnosti in različnosti, uravnoteže-
nosti, aktivnega učenja, intimnosti in zasebnosti in timskega 
dela (Domicelj 2004). Za kakovost vzgojno-izobraževalnega 
dela na izvedbenem nivoju so potrebni naslednji ključni ele-
menti uspešne prakse, ki se navezujejo na: 

-  skupne dejavnosti otrok in odraslih (skupno delo za 
skupni cilj ter odzivi odraslega na individualne potre-
be, želje, interese, izkušnje in znanje otrok),

-  razvoj govora in pismenosti skozi vsa področja dejav-
nosti,

-  kontekstualizacijo (povezovanje abstraktnih ciljev z 
znanjem, izkušnjami in vrednotami otrok in njihovih 
družin),

-  izzivajoče dejavnosti (iskanje novih izkušenj in njihovo 
vgrajevanje v razvijajoče strukture),

-  didaktične pogovore, ki omogoča presojo, podporo in 
spodbujanje otrokovega razvoja, napredka in učenja 
(ZRSŠ 2004).

Vrtci, ki želijo na izvedbenem nivoju doseči premike na 
omenjenih segmentih procesa, morajo po našem prepriča-
nju zagotoviti stalen proces spremljanja in preverjanja lastne 
prakse v oddelkih, komunikacije s starši, stalnega spremlja-
nja in preverjanja s strani zunanjih ocenjevalcev ter stalnega 
izobraževanja zaposlenih. Pristopov, s katerimi lahko spre-
minjamo vzgojno prakso, je toliko, kot je vrtcev, morda celo 
toliko, kot je oddelkov v teh vrtcih. 

Izvedbeni nivo zahteva od obeh strokovnih delavcev fle-
ksibilno izvajanje načrtovanega dela. Za ta način dela mora-
ta biti opremljena z mnogimi znanji, saj se je tekom izvedbe 
potrebno osredotočati na odzive otrok in iskati primerne pri-
stope za izvedbo ter videti pot za naprej. Pri tem štejejo tre-
nutki, ki so pomembni, če želimo, da so otroci aktivno vpeti 
v vzgojni proces. Dober vzgojitelj mora biti pripravljen na 
presenečenja, ki niso zapisana v pripravi. Vsekakor ni opre-
deljen samo na en cilj, ampak zna povezovati načrtovane de-
javnosti različnih področij in na ta način pri delu spontano 
in življenjsko odreagirati.

Izjemno pomemben je dober stik med obema strokovni-
ma delavcema v oddelku. Pri izvedbi zaznamo, kako tandem 

deluje. Nekateri se začutijo, vidijo namen reakcije pri sode-
lavcu brez besed in na ta način je seveda lepo delati. Kjer ta-
kega stika ni, se je potrebno o izvedbi več pogovarjati in is-
kati kompromise, se prilagajati, sprejemati ideje in poslušati. 

Največji del odgovornosti glede kakovosti izvedbenega 
kurikula oddelka je postavljen pred posamezne vzgojitelji-
ce, medtem ko je odgovornost izvedbenega kurikula vrtca 
odvisna od ravnateljeve sodelovalne vloge v procesu pripra-
ve izvedbenih dokumentov in spremljanja vzgojno izobra-
ževalne prakse ter omogočanja in spodbujanja strokovnega 
usposabljanja zaposlenih. 

3. Evalvacija kot sestavni del načrtovanja
Z načrtovanjem in izvedbo sta neločljivo povezani refleksi-

ja in evalvacija. Kakovostno pedagoško delo zahteva nenehno 
sprotno in sistematično reflektiranje lastne in tuje pedagoške 
prakse, ki vključuje načrtovanje, ravnanje in evalvacijo.  
 

Pojmi refleksija, analiza in evalvacija se na področju vzgoje 
ter izobraževanja prekrivajo. Refleksija pomeni premišljeva-
nje in razglabljanje; evalvacija ocenjevanje oziroma vredno-
tenje; analiza razčlenjevanje, presojo, oceno. 

Pri refleksiji je poudarjena osebna komponenta. Je zmo-
žnost pogledati vase in na svoje ravnanje z namenom prido-
bivanja globljega uvida v svoje delo. 

Razumevanje čebulnega modela refleksije nas vodi od raz-
mišljanja o okolju, v katerem delujemo (s čim se srečujem), 
svojem vedenju (kaj delam), kompetencah (kaj znam, zmo-
rem), prepričanjih (v kaj verjamem), identiteti (kdo sem) do 
uvida v svoje poslanstvo (Polak 2010).

Tako postaja refleksija nujni spremljevalec osebnostnega 
in profesionalnega razvoja ter predstavlja osnovni korak pri 
uvajanju sprememb in izboljševanju prakse. 

 Evalvacija vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu vklju-
čuje spremljanje razvoja otrok v oddelku in kritično analizo 
vzgojiteljičinih postopkov ter doseženih rezultatov, pri tem 
pa moramo upoštevati kontekst in okoliščine, vstopne značil-
nosti otrok ter proces poučevanja in učenja. Osnovni namen 
refleksije in evalvacije je dobiti vpogled v to, kako dejansko 
poteka vzgojno-izobraževalni proces v vrtcu, kje so pasti in 
pomanjkljivosti ter priložnosti za izboljšave. 

Refleksija in evalvacija sta nujni del v spirali sistematičnega 
pristopa za razvoj in uvajanje dobre prakse, ki v vrtcih poteka 
tudi na način akcijskega raziskovanja in programa kakovost 
za prihodnost vzgoje in izobraževanja.

Vzgojitelj tako postaja razmišljujoči praktik, raziskova-
lec lastnega pedagoškega dela, graditelj svoje avtonomije in 
profesionalne rasti. V vsakdanji praksi se sooča s situacija-
mi, ki so raznolike, zapletene, tudi nepredvidljive, zato jih je 
potrebno vsakokrat znova analizirati in samostojno reševati. 
Notranji profesionalni razvoj vodi do vse večje gotovosti pri 
odločanju, samozavesti in samostojnosti v razmišljanju ter 
akciji, skratka, do avtonomnosti, ki pomeni pripravljenost 
in usposobljenost za samostojno odgovorno odločanje ter 
kakovostno delo. 

Med drugim so značilnosti profesionalnosti tudi sposob-
nost delovanja v nepredvidljivih situacijah, samoizpopolnje-
vanje ob razmišljujoči analizi lastnih izkušenj in znatna me-
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ra svobode ter avtonomnosti pri izbiri delovnih postopkov. 
Premišljeno proučevanje svoje prakse je osnova za izboljšanja 
razumevanja te prakse in pogojev, ki vplivajo nanjo. Za zago-
tavljanje kakovosti dela je pomembno zavedanje, kaj delamo, 
kako delamo, zakaj tako delamo in kako smo pri tem uspešni. 

Namen evalvacije je strokovno utemeljena povratna in-
formacija, preverjanje kakovosti in izboljševanje dela tako 
na nivoju posameznih pedagoških delavcev kot na nivoju 
vzgojno izobraževalne institucije v celoti.

 Načelo kritičnega vrednotenja (evalvacije) v Kurikulu za 
vrtce (1999, str. 16) predvideva evalvacijo na različnih rav-
neh. Na ravni vsakodnevnih medosebnih interakcij v oddelku 
posvečamo pozornost prevladujoči klimi in odnosom med 
otroki in odraslimi ter elementom dnevne rutine. Na ravni 
načrtovanja posameznih področij dejavnosti v vrtcu (vsebin 
in metod dela, vsakdanjega reda v oddelku, zagotavljanja po-
trebnih pogojev za izvajanje predšolske vzgoje, spremljanja 
razvoja oddelčne skupine ter posameznega otroka) nas za-
nima časovna in prostorska organizacija, ustreznost ponud-
be, izzivov, izkoriščanje trenutnih učnih momentov, možno-
sti doživljanja, podoživljanja, izražanja, aktivnega učenja …

 Na ravni pravic in odgovornosti staršev razmišljamo o ob-
veščanju o dejavnostih, izmenjavi informacij, vključevanju v 
proces, spoštovanju zasebnosti družine na eni in avtonomi-
je vrtca na drugi strani ter preverjamo zadovoljstvo staršev z 
našimi storitvami. Na ravni vrtca evalviramo uresničevanje 
poslanstva, vrednot in nalog zadanih v Letnem delovnem 
načrtu. Na ravni lokalne skupnosti evalviramo zagotavljanje 
pogojev za izvajanje kakovostne predšolske vzgoje. 

 Na vseh ravneh je potrebno v evalvacijo vključiti vse vple-
tene. Govorimo o tako imenovani triangulaciji, s pomočjo 
katere osvetlimo različne perspektive in relacije ter pridobi-
mo celovit vpogled. 

Pri tem uporabljamo različne pristope in pripomočke: 
vprašalnike za starše in zaposlene, poročila, analize, opomni-
ke za refleksije, intervjuje in vodene pogovore z otroki.

 Z vključevanjem otrok v refleksijo in načrtovanje izraža-
mo spoštovanje in razumevanje otrok kot kompetentnih, jim 
omogočamo participacijo, odpiramo možnost, da jih slišimo, 
razumemo in upoštevamo ter še uspešneje spodbujamo nji-
hov razvoj na vseh področjih. 

 Med različnimi vrstami evalvacije je posebno pomemb-
na samoevalvacija. Opredeljena je kot celovit proces nepre-
stanega načrtovanja, zbiranja ter analiziranja informacij, z 
namenom pridobiti oceno trenutnega stanja in osnove za 
nadaljnje načrtovanje ter usmerjanje. Pomembna je za ugo-
tavljanje, zagotavljanje in zviševanje kakovosti dela. Temelji 
na lastni pobudi in izvedbi postopkov ter prevzemanju odgo-
vornosti za svoj razvoj. Je mehanizem, ki omogoča vzgojno-
izobraževalni organizaciji, da sama s svojimi lastnimi viri in 
od znotraj izboljšuje kakovost svojega dela (Musek Lešnik, 
Bergant 2001).

 Samoevalvacija podpira učinkovito učenje in poučevanje, 
zagotavlja vodeno in nadzorovano uvajanje sprememb, po-
maga zastavljati realistična pričakovanja, cilje in zahteve ter 
spodbuja čim učinkovitejšo uporabo sredstev, ki jih imamo 
na razpolago. Omogoča prepoznavanje močnih in šibkih točk 
ter je neprekinjen postopek raziskovanja, načrtovanj in de-

lovanja v smeri ohranjanja in dvigovanja kakovosti in uspe-
šnosti. Ob primerni uporabi lahko poveže izvajalce in upo-
rabnike na ustvarjalen ter osebno bogat način razumevanja 
samih sebe in svoje vloge. 
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Uvod
Kurikulum za vrtec (1999) je v javne vrtce prinesel relativ-

no odprt koncept predšolske vzgoje, ki vzgojno-izobraževal-
ne dejavnosti opredeljuje na splošnih ciljih in iz njih izpelja-
nih načelih predšolske vzgoje, ki izhajajo iz človekovih pravic 
(Kovač Šebart 2013). Skupni okvir načel, vrednot in ciljev 
daje strokovnim delavcem osnovna navodila, po katerih naj 
pri svojem vzgojno-izobraževalnem delu ravnajo. To pomeni, 
da je spoštovanje strokovnega okvira za strokovnega delav-
ca tista opora in varovalo (prav tam), da se izogne samovolj-
nim, čeprav nehotenim ravnanjem, ki temeljijo na njegovih 
implicitnih teorijah in niso v skladu s cilji in z načeli kurikula.

V času uvajanju kurikularnih sprememb se je pokazalo, da 
je za uspešno uvajanje kurikularnih sprememb in za kakovo-
stno vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu pomembno pozna-
vanje razvojnih značilnosti otrok, poznavanje in razumevanje 
načel in ciljev kurikula ter vzgojiteljevo nenehno prepozna-
vanje in ozaveščanje učinkov prikritega kurikula v njegovih 
pristopih k izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela (Kroflič 
2001). Evalvacijske študije, ki so bile narejene nekaj let po 
uvedbi kurikularnih sprememb (Kroflič 2002, Slivar 2002, 
Vrbovšek 2004), so pokazale, da je imel proces postopnega 
uvajanja kurikula določene rezultate, saj so se vrtci, vključeni 
v program postopnega uvajanja kurikula, čutili bolje usposo-
bljeni za uvajanje kurikularnih sprememb kot tisti, ki se za to 
možnosti niso odločili (prav tam). 

Prav zaradi razlik, ki so se kazale med vrtci, v usposoblje-
nosti za uvajanje kurikularnih sprememb že na začetku, bom 
v nadaljevanju prispevka skušala ugotoviti, kako uspešni smo 
vrtci danes, po petnajstih letih izvajanja kurikula.

Uvajanje kurikularnih sprememb v javne 
vrtce

Javni vrtci smo se, ko je bil uveden Kurikulum za vrtce, na-
hajali v različnih fazah strokovnega razvoja. Vzrok za to so bile 
razlike na strukturni, posredni in procesni ravni (Marjano-
vič Umek 2002), ki so se med vrtci kazale že pred začetkom 
uvajanja kurikularnih sprememb. Kurikularna prenove smo 
se vrtci lotevali na različne načine, a vendar bolj ali manj uspe-
šno. Za mnoge vrtce je bila kurikularna prenova dobrodošla 
sprememba, ki so se jo lotili s strokovno odgovornostjo. Iz-
hajali so iz stanja v lastnem vrtcu ter izvedbeni kurikul vrtca 
razvijali v smeri sodobnih konceptov kakovosti (Marjanovič 
Umek 2002), ki so temeljili na upoštevanju splošnih ciljev in 
načel kurikula. Za druge vrtce pa je bilo uvajanje kurikularnih 
sprememb težja preizkušnja, ki se je kazala v nerazumevanju 
in počasnem sprejemanju sprememb med strokovnimi delav-
ci, zato se je posledično kurikularna prenova odvijala poča-
sneje oz. se je ponekod ustavila pred uspešnim zaključkom.

Večji in hitrejši kakovostni napredek v vzgojno-izobraže-
valnem delu vrtcev je bilo zaznati tam, kjer so se subjektivne 
teorije vzgojiteljic skladale s teoretskimi izhodišči, cilji in na-
čeli Kurikuluma … (Kroflič 2002, Dolar Bahovec idr. 2004). 
Vzroki za bolj ali manj uspešno udejanjanja dokumenta v 
praksi pa niso bili samo v razhajanjih med subjektivnimi te-
orijami vzgojiteljev in zahtevami sodobnega kurikula, tem-
več tudi v različnih razumevanjih in razlagah temeljnih načel 
Kurikuluma za vrtce (1999) ter v neskladju med sprejetimi 
teoretičnimi stališči in ravnanji v praksi (prav tam).

O tem, kako so kurikularne spremembe sprejemali stro-
kovni delavci v vrtcih, kako so jih uvajali v vzgojno-izobra-
ževalno delo in katerim spremembam so dajali prednosti, je 
bilo izvedenih kar nekaj evalvacijskih študij. Izsledki neka-
terih slovenskih raziskav so pokazali relativno velike razlike 
med vrtci oddelki znotraj vrtcev predvsem v procesni kako-
vosti (Vonta 2009, Marjanovič Umek in Kroflič 2009). Iz 
evalvacijskih študij je bilo tudi razbrati, da so vzgojiteljice 
med prednostne naloge, ki so po njihovem mnenju najbolj 
prispevale k izboljšanju kakovosti vzgojnega dela, uvrščale 
predvsem naloge, ki so bile povezane s spreminjanjem oko-
lja oz. s strukturnimi dejavniki in ne naloge, ki so povezane s 
spreminjanjem prepričanj in pogledov zaposlenih na vzgoj-
no-izobraževalno delo (Kroflič 2002, Vrbovšek 2004). 

Pomen ciljev in načel za kakovost v vrtcih
Kurikulum za vrtce (1999) je pred petnajstimi leti pred 

vrtce izpostavil splošne cilje in iz njih izpeljana načela za ure-
sničevanje le-teh kot obvezne sestavine, ki strokovne delavce 
v javnih vrtcih zavezujejo, da jih upoštevajo pri načrtovanju 
in izvajanju izvedbenega kurikula.

Z uresničevanjem ciljev in načel lahko najbolje uresni-
čujejo kakovostno vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu, kar 

Irena Hren, spec. manag., dipl. vzg. 
Vrtec Tončke Čečeve Celje

Kako sledimo ciljem in kako udejanjamo 
načela Kurikuluma … v vrtcih

Povzetek
Kurikulum za vrtec (1999) je prinesel odprt 
koncept predšolske vzgoje, ki vzgojiteljem in 
pomočnikom vzgojiteljem dopušča strokovno 
avtonomijo pri vzgojno-izobraževalnem delu. 
Avtonomnost pa pred strokovne delavcev nala-
ga večjo strokovno odgovornost. Okvir za stro-
kovno ravnaje pri vzgojno-izobraževalnem delu 
v vrtcu nam med drugim postavljajo splošni cilji 
in iz njih izpeljana načela. Kako smo jih v vrt-
ce uvajali ob sprejetju Kurikuluma za vrtec in 
kako jih udejanjamo v praksi danes, o tem bom 
tekla beseda v članku.

Ključne besede: načela kurikula, kakovost, pri-
kriti kurikul, predšolska vzgoja.
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pomembno prispeva k otrokovemu trenutnemu in dolgo-
ročnemu razvoju (Marjanovič Umek 2003, Vonta 2009). Z 
zavedanjem, kakšen učinek ima kakovostno vzgojno-izobra-
ževalno delo na razvoj otrok, se naj bi večala potreba po ugo-
tavljanju, zagotavljanju in spreminjanju kakovosti vzgojno-iz-
obraževalnega dela (Vonta 2009). Čeprav Kurikulum (1999) 
postavlja pred vzgojitelje določene strokovne zahteve, je ra-
zumevanje kakovosti pogojeno s subjektivnimi pojmovanji 
in z implicitnimi teorijami, ki vplivajo na njihovo pedagoško 
ravnanje, na vsakdanje odločanje v učnih situacijah ter na ra-
zumevanje zahtev v izvedbenem kurikulu (prav tam). 

Kako se cilji in načela odražajo v 
izvedbenih kurikulih vrtcev?

Ali smo v času od uvedbe Kurikuluma za vrtce (1999) pa 
do danes na področju vzgojno-izobraževalnega dela v jav-
nih vrtcih naredili kakovostni preskok, ki se kaže v tem, da 
znamo napisana načela in cilje dokumenta pretvoriti iz ravni 
zapisanega na raven izvedbenega kurikula? To vprašanje me 
je zanimalo v evalvaciji, ki sem jo izvedla med ravnateljicami 
javnih samostojnih vrtcev v širši celjski regiji. 

Empirični del
S pomočjo vprašalnika, ki sem ga poslala 13. samostojni 

javnim vrtcem v celjski regiji, sem prosila ravnateljice, da na-
redijo oceno: kako uspešno se v izvedbenem kurikulu vrtca 
odraža uresničevanje ciljev in načel kurikula; na kateri ravni 
izvedbenega kurikula zaznavajo največji in na kateri najnižji 
kakovostni preskok; kako se pri vzgojno-izobraževalnem delu 
prepletajo dejavniki uradnega in prikritega kurikula; katerih 
oblik vrednotenja lastnega dela se poslužujejo v vrtcu in kaj 
je strokovnim delavcem v največjo pomoč pri strokovni rasti.

Evalvacijske vprašalnike je vrnilo 9 ravnateljic, kar pred-
stavlja 69 % vrnjenih vprašalnikov.

Iz ocene, ki so jo podale ravnateljice, o tem, kako uspešno 
se v izvedbenem kurikulu vrtca odraža uresničevanje ciljev in 
načel kurikula, ugotavljam, da je 60 % ravnateljic mnenja, da 
so v njihovih vrtcih zelo uspešno uvedli spremembe. Spre-
membe so povezane s splošnimi cilji kurikula, ki se nanašajo 
na bolj odprt in fleksibilnejši kurikul, pestrejšo in raznovr-
stnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti ter poveza-
nosti različnih kurikularnih področij med seboj. Spremem-
be so potekale tudi pri večjem omogočanju individualnosti, 
drugačnosti izbire in izboljšanju informiranja ter sodelova-
nja s starši. Preostalih 40 % ravnateljic meni, da so omenjene 
spremembe uvedli uspešno.

Pri oceni kakovosti medsebojnih interakcij, reorganiza-
ciji prostora in časa, rekonceptualizaciji prostora in časa ter 
pri kritičnem vrednotenju lastnega dela, jih 35 % meni, da 
so na tem področju zelo uspešni, 54 % jih ocenjuje, da so te 
spremembe uvedli uspešno, 11 % ravnateljic pa je mnenja, 
da manj uspešno. 

Ravnateljice smo si dokaj enotne pri oceni o tem, katera 
načela Kurikuluma (1999) se najbolj odražajo v izvedbenih 
kurikulih vrtcev. Med najuspešnejšimi udejanjenimi načeli je 
načelo sodelovanja s starši in z okoljem, ki se kaže v najrazlič-
nejših oblikah sodelovanja s starši, z vključevanjem staršev 
v izvedbenem kurikulu vrtca in s povezovanjem z zunanjimi 

inštitucijami pri izvedbi različnih projektov. Takšne oblike 
sodelovanja so zaželene, če jih znamo premišljeno vključe-
vati v vzgojno-izobraževalno delo, če so povezane v celostni 
pristop, če spadajo v kontekst vzgojno-izobraževalne teme in 
otrokom omogočajo aktivno vključevanje. Pozorni pa mo-
ramo biti, da pri teh oblikah sodelovanja ne gre za strmenje 
h kvantiteti, temveč h kakovosti ter k poglobljenemu ukvar-
janju z izbrano temo (Batistič Zorec 2013).

V vseh vrtcih je uspešno vzpostavljeno timsko načrtovanje 
vzgojnega dela, nekoliko manj uspešno pa se odraža timsko 
izvajanje vzgojnega dela. V določenih primerih so za to kri-
vi neustrezni prostorski pogoji, nemalokrat pa tudi nepripra-
vljenost strokovnih delavcev za medsebojno dogovarjanje, 
usklajevanje, prilagajanje, strokovna angažiranost in druge 
oblike, ki jih takšen način dela zahteva.

Večina ravnateljic (osem od devetih) kot viden kakovostni 
napredek navajamo uresničevanje načela aktivnega učenja in 
zagotavljanje možnosti izražanja. Ugotavljamo, da strokovni 
delavci znajo organizirati spodbudna učna okolja in izbirati 
pestre materiale za igro, kjer so poleg strukturiranih igrač ve-
dno prisotni tudi nestrukturirani materiali. Dejavnosti orga-
nizirajo tako, da se med seboj prepletajo igra in usmerjene 
dejavnosti, v katerih imajo otroci aktivno vlogo. 

Pri uresničevanju tega načela pa se v praksi kaže, da ga vrtci 
različno razumemo in izvajamo. Prve razlike so opazne že pri 
oblikovanju kotičkov. Še vedno je opaziti, da je v igralnicah 
pohištvo pomaknjeno k stenam in ne pregrajuje prostora na 
manjše dele, kot to predvideva kurikul. Pregraditev prostora 
z nizkimi, odprtimi elementi namreč otrokom omogočalo 
vključevanje v igro v manjših skupinah ter v vsebinsko ločene 
dejavnosti. Police, na katerih so sicer pripravljena sredstva za 
igro, so marsikje prenapolnjene, tako da otroci ne morejo je-
mati igrače s polic brez pomoči odraslega. V praksi je še vedno 
zaslediti, da stene v igralnicah krasijo izdelki, ki so jih izdelali 
strokovni delavci ter šablonski izdelki otrok, čeprav kurikul 
pravi, da naj bodo igralnice opremljene z izdelki otrok, v ka-
terih je prepoznavna individualnost in ustvarjalnost otrok. 

Podobno uspešnost zaznavamo pri uveljavljanju načela 
uravnoteženosti ter načela horizontalne in vertikalne povezano-
sti. Strokovni delavci ustvarjajo pogoje, da se otroci vključu-
jejo v aktivnosti z vseh področij dejavnosti. Kot ravnateljica 
vidim, da se strokovni delavci včasih znajdejo v dilemi, kako 
ravnati, ko nanje s svojimi zahtevami glede otrok (največkrat 
so zahteve povezane z elementi dnevne rutine) pritiskajo star-
ši. Odgovor na vprašanje tiči v razumevanju splošnih ciljev in 
načel kurikula. Kurikul jasno zahteva, da moramo strokov-
ni delavci pri sprejemanju odločitev v vrtcu ravnati tako, da 
imamo v ospredju pravice in razvojne potrebe otrok in ne 
zahteve staršev. Strokovni delavci si moramo zato v odnosu 
do staršev znati vzpostaviti pedagoško avtoriteto, ki temelji 
na strokovnih argumentih. Marsikje imajo strokovni delav-
ci s tem težave, posebno še, če se počutijo osamljene in brez 
širše podpore v kolektivu.

Razlike med vrtci se kažejo tudi pri razumevanju in realiza-
ciji načela izbire in drugačnosti. Pri vzgojnem delu še prepogo-
sto možnost izbire razumemo kot izbiro med sodelovanjem 
in nesodelovanjem ter med igro in usmerjeno dejavnostjo, 
čeprav kurikul pravi drugače. Takšnemu ravnanju se lahko 
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izognemo, če v igralnici oblikujemo kotičke z različnimi de-
javnostmi, ki so povezane v vsebinski kontekst vsakokratne 
vzgojno-izobraževalne teme. Vse dejavnosti sledijo ciljem te 
iste vzgojno-izobraževalne teme, otrokom pa so na razpolago 
več zaporednih dni. Otroci bodo imeli na ta način možnost 
izbirati vrstnike, s katerimi se bodo igrali; če bodo želeli, se 
bodo v dejavnosti lahko vključili večkrat, izbirali bodo lah-
ko med različnimi, vendar po zahtevnosti enakovrednimi 
dejavnostmi, hkrati pa bodo, ne glede v katero dejavnost se 
bodo vključili, deležni podobnih razvojnih spodbud, ki bo-
do zaradi vzgojiteljičine načrtne ali spontane vpletenosti v 
dogajanje »korak pred njihovim aktualnim razvojem« (Vr-
bovšek 2013).

Ravnateljice še ugotavljamo, da nas strokovna nadgra-
dnja čaka tudi na področju prikritega kurikula v okviru dnevne 
rutine. Ugotavljamo sicer, da strokovni delavci na teoretični 
ravni dobro razumemo, kakšno ravnanje zahtevajo načela 
Kurikuluma (1999) v dnevni rutini. Na praktični ravni pa še 
prepogosto v ospredje prodirajo subjektivne teorije, na pod-
lagi katerih ravnajo strokovni delavci večkrat mimo teh načel. 
Razlike so tudi na tej ravni opazne tako med vrtci kot tudi 
med posameznimi strokovnimi delavci znotraj istega vrtcev. 

 Ravnatelji moramo kot pedagoške vodje učiti in podpre-
ti strokovne delavce, da bodo znali narediti kakovostni pre-
skok. Kakovostni preskok v strokovnem odločanju pa lahko 
naredijo le strokovni delavci, ki skrbijo za svojo profesionalno 
rast tako, da ozaveščajo svoja ravnanja s samoevalvacijo ter 
nenehno dograjujejo strokovno znanje (Marjanovič Umek 
2003) v skladu s spremembami v družbi in znanstvenimi 
spoznanji na področju pedagoških znanosti (Vonta 2009). 

Iz pregleda vprašalnikov ugotavljam, da v vseh vrtcih te-
čejo tudi različne oblike vrednotenje (evalvacije) lastnega 
izvedbenega kurikula. Vsi vrtci se poslužujejo vrednotenje 
lastnega vzgojno-izobraževalnega dela s samoevalvacijo na 
ravni oddelka, aktivov, vrtca in s pomočjo odzivov, ki jih po-
sredujejo starši. V enem vrtcu pa so se poslužili tudi samoe-
valvacijskih procesov v sodelovanju z zunanjo inštitucijo. Sa-
moevalvacija doseže svoj namen le, če si pri evalviranju lastne 
prakse znamo postaviti ustrezne kriterije kakovosti in če zna-
mo biti dovolj kritični do lastnega dela (Kovač Šebart 2013).

Vse ravnateljice, ki so sodelovale v anketi, ocenjujejo, da 
so strokovnim delavkam pri profesionalni rasti v največji me-
ri v pomoč sprotno strokovno izpopolnjevanje, timsko so-
delovanje in izmenjava praktičnih izkušenj ter poglabljanje 
v strokovno literaturo. Menijo pa, da formalna izobrazba in 
medsebojne hospitacije znotraj kolektiva same po sebi niso 
dovolj za strokovno rast oz. rast procesne kakovosti v vrtcu. 
Kakovostno vzgojno-izobraževalno delo bomo torej dosegali 
le, če bomo znali slediti novostim na strokovnem področju in 
se posvečali lastnemu strokovnemu razvoju; če bomo znali 
dovolj angažirano vstopati v strokovne diskusije (Kovač Še-
bart 2013); če bomo delili svoje strokovne izkušnje med se-
boj ter sprejemali in upoštevali konstruktivne kritike drugih.

Zaključek
Na splošni ravni ocenjujejmo, da smo vrtci pri uresniče-

vanju načel Kurikuluma (1999) v vzgojno-izobraževalnem 
delu dokaj uspešni. Očiten je tudi kakovosten preskok pri 

uresničevanju kurikularnih sprememb v izvedbenih kuri-
kulih vrtcev. Ugotavljajo pa, da še vedno obstajajo razlike 
v procesni kakovosti tako med vrtci kot tudi znotraj vrtcev, 
med oddelki. Iz tega razloga je upravičena bojazen Marcele 
Batistič Zorec (2013), ki pravi, da je večja avtonomija, ki jo 
je v vrtce prinesel Kurikulum (prav tam), še povečala razlike 
med vrtci in strokovnimi delavci.

 Do podobnih ugotovitev je v evalvacijskih študijah prišla 
Ljubica Marjanovič Umek (2013), ki ugotavlja, da so vzro-
ki za nastale razlike v subjektivnih teorijah in v različni opre-
mljenosti strokovnih delavcev z znanji. Po mnenju Marcele 
Batistč Zorec (2013) pa je ključni dejavnik, ki vpliva na to, 
kako kakovostno je vzgojno-izobraževalno delo, tudi ravna-
teljevo pedagoško vodenje vrtca. Ravnatelji smo namreč tisti, 
ki smo odgovorni za zagotavljanje kakovosti vzgojno-izobra-
ževalnega dela v vrtcu. 

 Sklepamo lahko, da bo tudi v prihodnje naša naloga pre-
poznavanje strokovnih mankov znotraj vrtca, spodbujanje 
strokovnega razvoja posameznikov in vrtca kot celote. Tako 
bomo lahko na podlagi ugotovitev načrtovali življenje in delo 
v vrtcu na način, da bomo presegli pomanjkljivosti (Marja-
novič Umek 2013). 
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Uvod
Eden od dvanajstih ciljev kurikularne prenove pred pet-

najstimi leti je bil izražen kot »omogočanje individualnosti, 
drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino« (Kuri-
kulum za vrtce 1999, str. 10). Izraz »dnevna rutina« zajema 
elemente, ki oblikujejo strukturo slehernega dne in se vsako-
dnevno ponavljajo. To so: prihod in odhod, obedovanje in 
malica, spanje oziroma počitek in osebna nega, med katere 
spadajo toaleta, oblačenje in umivanje, pospravljanje, prehodi 
iz ene dejavnosti v drugo (Bahovec, Golobič 2004, str. 49). 
V svojem prispevku se bom dotaknila sprememb, kot sem 
jih doživljala in izvajala sama v oddelkih prvega in drugega 
starostnega obdobja po uvedbi Kurikuluma za vrtce (1999).

Začetne spremembe
Naš vrtec je začel z izvajanjem Kurikuluma za vrtce v dru-

gem krogu poskusnega uvajanja 50. slovenskih vrtcev. Posku-
sno uvajanje so usmerjale svetovalke Zavoda RS za šolstvo 
preko ravnateljic oz. ravnateljev. V naši regiji je bilo kar nekaj 
vrtcev, ki so nekatere spremembe v dnevni rutini začeli uvajati 
že pred kurikularno prenovo, takoj potem, ko je izšla znana 
knjiga Eve Bahovec in Zdenka Kodelje, Vrtec za današnji čas. 
Tako smo kmalu pričeli z določenimi spremembami in no-
vostmi, med drugim predvsem v organizaciji prostora z uva-
janjem kotičkov in v organizaciji dnevne rutine (zamik časa 
kosila v poznejši del dneva, delo vzgojiteljice v popoldanskih 
ura kurikula in podobno). Iz lastnih izkušenj vem, da smo v 
zvezi s spremembami imele strokovne delavke sprva zelo veli-
ke pomisleke. Bale smo se smo se novosti, saj se nam je zdelo, 
da je že znani način dela in življenja vrtca edini pravi način, 
spremembe se nam niso zdele smiselne in potrebne. Tako 
smo bile, na primer, vajene, da so bile po igralnici postavlje-
ne mize, morebitno pohištvo pa zaprto z vrati in postavljeno 
ob stene. Začudeno smo gledale, kako se prostor funkcional-
no spremeni, ko se v prostor postavi premakljivo pohištvo, ki 
oblikuje dele igralnice v kotičke. Usmerjanje v spremenjene 

vloge je vzgojiteljice sprva zelo begalo. Prej so bile naučene, 
da usmerjajo vse otroke v oddelku hkrati v neko dejavnost. 
Temu je bil prilagojen razmeroma glasen govor, dajanje na-
vodil, veliko verbalnega motiviranja in podobno. Nova vloga 
je zahtevala delo z manjšimi skupinami otrok znotraj oddel-
ka, prehajanje vzgojitelja med oddelki, sočasno spremljanje 
in vodenje dejavnosti, opazovanje posameznikov in podob-
no. Ko smo dojeli smisel izvajanja vzgojno izobraževalnega 
dela po kotičkih in spoznali prednosti spremenjenega načina 
dela, smo začele delovati bolj suvereno. Nova praksa se je iz 
posameznih enot postopoma razširila na vse enote zavoda. 
Potrebno je poudariti, da je bila to velika sprememba tudi za 
vzgojiteljice pomočnice, saj je nov način dela zahteval veliko 
večjo angažiranost vzgojiteljice pomočnice v neposrednem 
izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela. Enako je bilo pri uva-
janju vseh ostalih novosti. 

  Pri načrtnem pogledu nazaj bi opozorila na nekaj najbolj 
očitnih sprememb in novosti, ki so pospešile rast kakovosti 
vzgojno-izobraževalnega dela v našem vrtcu.

Reorganizacija prostorov
Ena od prvih in vidnih sprememb je bila reorganizacija 

prostorov. Najprej igralnic, ki smo jih v nekaj letih uredili ta-
ko, da omogočajo igro v manjših skupinah v učno-igralnih ko-
tičkih. Le-ti predstavljajo zaključeno ponudbo za svobodno 
igro ali vključitev vzgojitelja v dejavnost otrok. Predstavljajo 
celoto prostora in vzgojnih sredstev. Postavljeni so v prostor 
in ne ob steno, zato prostor razdelijo v manjše otoke. Kotički 
skozi vse leto ohranjajo svojo osnovno funkcijo, spreminja-
jo pa se sredstva v njih, ki so vezana na vsebino vzgojno-iz-
obraževalne teme v določenem načrtovalnem obdobju. Ko 
smo postopno usvojili nov način dela, smo se s kotički raz-
širili tudi v druge, skupne prostore. Danes v skupnih prosto-
rih redno izvajamo dejavnosti, v katere se vključujejo otroci 
iz različnih skupin, ki postopno prihajajo in se menjavajo po 
lastnih zanimanjih, pri dejavnosti pa ves čas ostaja ena izmed 
strokovnih delavk. Z zadovoljstvom moram poudariti, da 
smo v naši enoti ta način dela uvedli tudi v oddelkih prvega 
starostnega obdobja, kar se je izkazal za zelo uspešno. V za-
četku so imele strokovne delavke nekaj pomislekov z vidika 
socializacije mlajših otrok, vendar smo na podlagi izkušenj 
prišle do spoznanja, da otroci sprejmejo tudi širši prostor, če 
ga spoznajo, začutijo in s tem sprejmejo za svojega že v za-
četku, če se ne zapiramo le v svojo igralnico. Reorganizacija 
prostora je tako povečala kakovost bivanja vsem otrokom in 
izboljšala možnosti za uveljavitev njihovih lastnih interesov, 
želja in pobud pri dejavnostih. Otroci so samostojni pri izbi-
ri prostorov, sredstev in izbiri dejavnosti. V okviru vsake te-
me razvijajo otroci svoje podteme (projekte). Otroci kmalu 
spoznajo, da vsaka nova vzgojno-izobraževalna tema prinese 
veliko zanimivih vsebin in hkrati tudi veliko drugačnih sred-
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Povzetek
V prispevku opisujem proces spreminjanja 
dnevne rutine od izvedbenega kurikula, v kate-
rem je bila skupinska rutina običajen način de-
la, do sodobnega kurikula, ki omogoča otrokom 
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stev. S tem, ko ponudbo sredstev omejimo z vsebino (široko 
zastavljene) vzgojno-izobraževalne teme, ne prihaja več do 
zasičenosti z igračami, naveličanosti in dolgočasja. Otroci so 
dejavni, notranje motivirani in ustvarjalni, kar se najlepše od-
raža pri opazovanju kurikularnega procesa.

Kje vidimo prednosti oz. kakovost 
takšnega načina dela?

V prvi vrsti moram poudariti, da s tem načinom delom 
uresničujemo načelo omogočanja izbire in drugačnosti. Otro-
ci imajo s prehajanjem med kotički v igralnici in v skupnem 
prostoru veliko večjo možnost izbire, da se sami odločijo, 
kje se bodo igrali, saj dejavnosti v kotičkih trajajo dlje časa, 
zaradi česar se lahko otroci postopno zvrstijo povsod. Sa-
ma ponudba dejavnosti je zelo pestra, saj terja ta način dela 
veliko timskega sodelovanja na ravni enote oz. oddelkov, ki 
delujejo v neposredni bližini. Čeprav vzgojno-izobraževal-
no temo vzgojitelji sosednjih oddelkov načrtujejo skupaj in 
strokovne delavke teh oddelkov med seboj tesno sodeluje-
jo, se dopolnjujejo z idejami in izmenjavajo izkušnje, so v ta 
proces aktivno vključeni tudi otroci s svojimi zamislimi. Tako 
se (na začetku skupna) vzgojno-izobraževalna tema do kon-
ca procesa (v nekaj tednih!) preoblikuje – zaradi participa-
cije otrok – v povsem različne poglobljene smeri (glede de-
javnosti in vsebine). 

Poleg naštetega uresničujemo tudi načelo timskega načr-
tovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega izpo-
polnjevanja. Še posebej pa se mi zdi pomembna povezanost 
otrok vseh bližnjih oddelkov, saj se otroci oddelkov, ki med 
seboj pogosto sodelujejo, dobro poznajo, spoznajo tudi vse 
strokovne delavke in vrtčevske prostore. To je zelo pomemb-
no, ko se otroci v poletnem času ali pred prazniki (zaradi 
zmanjšane prisotnosti) združujejo v drugih prostorih in ko 
zaradi bolniškega ali letnega dopusta niso prisotne vse stro-
kovne delavke. V takih primerih otroci nimajo težav, saj se 
med seboj poznajo. Poznajo tudi druge prostore in druge 
strokovne delavke. To velja še posebej za oddelke prvega 
starostnega obdobja.

Na kaj moramo biti pozorni?
Seveda takšen način dela zahteva veliko odgovornost in 

fleksibilnost strokovnih delavk. Biti morajo pozorne na doga-
janje v vseh kotičkih v igralnici in v drugih prostorih. Zavedati 
se morajo, da so odgovorne za vse otroke, ne le za otroke iz 
svojega oddelka. Potrebno je veliko timskega načrtovanja in 
predvidevanja, dogovorjenega izvajanja in seveda evalviranja, 
saj lahko le na ta način zagotovimo kakovostne in primerne 
dejavnosti, ki bodo uresničevale tudi načelo razvojno-proce-
snega pristopa pri učenju otrok. 

Otrokove pravice in dnevna rutina
Druga pomembna sprememba se je nanašala na otroko-

ve pravice v povezavi z dnevno rutino. Pri tem mislim pred-
vsem na:

-  postopno izvajanje zajtrka in malice,
-  fleksibilno bivanje na prostem,
-  restavracijski način prehranjevanja pri kosilu in 
-  možnost izbire oblike počitka.

Spoštovanje vsakega otroka se odraža v tem, kako odrasli 
omogočamo otrokove pravice v vsakdanjem življenju. S pri-
kritimi vplivanji, ki izhajajo iz vzgojiteljevih implicitnih teorij, 
so lahko otrokove pravice kratene, kar vodi v onemogočeno 
realizacijo otrokovih pravic. Na to nas je opozarjala že Baho-
vec (1996), pozneje pa še drugi avtorji (Kroflič, Marjanovič 
Umek in drugi). Dnevna rutina je zato zelo dober pokazatelj 
uresničevanja otrokovih pravic.

-  Kakšna so pravila v sanitarijah? Je tam vrsta čakajočih? 
Odhajajo na stranišče z dovoljenjem ali takrat, ko se sa-
mi odločijo? Ima vsak otrok na stranišču zagotovljen 
mir za opravljanje higienskih potreb? So podajalniki 
papirja, brisač in mila dosegljivi otrokovim rokam? 

-  Morajo vsi otroci pospraviti igrače in vse ostalo, kar so 
imeli, si umiti roke in hkrati sesti k zajtrku?

-  Smo z vsemi otroki oddelka naenkrat v garderobi pri 
oblačenju, obuvanju?

-  Se odhaja na prosto vedno v istem delu dneva, ne glede 
na vremenske spremembe?

-  Morajo otroci sedeti za mizami in čakati na voziček s 
kosilom? Hodijo k vozičku po hrano, kjer jo deli ena 
izmed vzgojiteljic? Morajo vsako jed »vsaj poskusiti«?

-  Morajo po kosilu vsi »za nekaj časa« na ležalnik? 
-  Se ne da v istem prostoru organizirati mirne igre in po-

čitka tistih, ki to želijo?

Ko smo si pošteno odgovorili na zgornja vprašanja in pre-
mislili, kaj to pomeni za pravico otrok do izbire in drugač-
nosti, se je dnevna rutina v našem vrtcu zelo spremenila. Se-
veda je bil to dolgotrajen proces, ki na nek način še vedno 
traja. Ugotavljamo, da je ne razumemo povsod enako, da se 
od vrtca do vrtca realizacija dnevne rutine razlikuje. Razlike 
nastajajo tudi znotraj vrtca samega, med samimi enotami, saj 
je marsikateri element dnevne rutine odvisen od vpliva oko-
lja in prostorskih ter drugih pogojev. Vsekakor je za to nujna 
pripravljenost strokovnih delavk za spremembe in izboljšave.

Tako smo na primer, pred leti otrokom hrano nadevale na 
krožnik strokovne delavke in jih pogosto niti nismo vpraša-
le, kaj in koliko bodo pojedli, nato pa zahtevale ali vsaj pri-
čakovale, da bodo pojedli vse. Sčasoma se je praksa izbolj-
šala vsaj toliko, da smo otroke vprašali, ali bodo jedli veliko 
ali malo. Ko smo s kurikularno prenovo uvedli restavracijski 
način prehranjevanja, smo naredili velik korak k uresničeva-
nju zahtev Kurikuluma za vrtce, kjer je zapisano, naj hranje-
nje v vrtcu poteka tako, »da dopušča izbiro in možnost, da 
si otroci postrežejo sami, če to želijo« (Kurikulum za vrtce 
1999, str. 21). Po slovenskih vrtcih se na različne načine izvaja 
samopostrežen način prehranjevanja. V našem vrtcu smo se 
odločili, da otrokom ponudimo hrano na sredini mize v ser-
virnih posodah, iz katerih si jo nato otroci sami nadevajo na 
svoj krožnik. Otrokovo prenašanje hrane v krožnikih ali na 
pladnju se nam, že zaradi varnosti otrok, ni zdelo primerno. 
Restavracijski način prehranjevanja za kosilo smo imenova-
li zato, ker stojijo mize posamezno – kot v restavraciji. Oko-
li posameznega omizja se otroci tišje pogovarjajo tudi med 
kosilom, kot je to v navadi v našem kulturnem okolju. Otroci 
so s takim načinom prehranjevanja zelo zadovoljni. Izvajamo 
ga v oddelkih drugega starostnega obdobja in kombiniranih 
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oddelkih pri vseh obrokih, v oddelkih prvega starostnega 
obdobja pa le pri zajtrku in malici. Pogosto se pojavljajo po-
misleki, da si bodo otroci nadevali določene hrane preveč 
ali pa si je sploh ne bodo. To se morda dogaja pri nekaterih v 
začetku, ko se otroci prvič srečujejo s tem načinom prehra-
njevanja, pozneje pa ne več. Nasprotno, odpadle so vse »te-
žave« v zvezi z neješčnostjo, zavračanjem, izbirčnostjo in s 
podobnimi stalnimi problemi iz preteklosti.

Kje vidimo prednosti oz. kakovost 
takšnega načina dela?

Najvidnejša prednost je v tem, da si otroci hrano vzame-
jo sami. S tem dobijo občutek pomembnosti, ko pa si lahko 
vzamejo, kar želijo, je to dodatna spodbuda k večji ješčnosti. 
Na prvi pogled bi lahko rekli, da bodo otroci na ta način po-
jedli manj, vendar je praksa pokazala ravno nasprotno. Večina 
otrok poje več. Otroci si s tem razvijajo tudi primeren odnos 
do hrane, saj zavržemo precej manj hrane. Otroci si namreč 
vzamejo kar želijo in kolikor želijo. Vedo namreč, da si bo-
do lahko ponovno nadevali, če bodo želeli in ne pretiravajo 
s količino. Pogosto je to lahko tudi prednost pri hrani, ki jim 
ni všeč, saj si jo lahko sami vzamejo le toliko, da poskusijo in 
imajo povsem drug občutek, če si jo dajo na krožnik sami. 
Spoznavajo seveda tudi določena pravila, ki jih postavimo v 
zvezi s prehranjevanjem in si medsebojno pomagajo; na pri-
mer potisnejo servirno posodo prijatelju, ki si želi nadevati 
hrano, ali opozorijo vzgojiteljico, da je določene hrane v ser-
virni posodi zmanjkalo. 

Na kaj moramo biti pozorni?
Pozorni moramo biti, da je hrana v primernih servirnih 

posodah in da hrano v servirne posode (iz posod v toplotnih 
kovčkih) polnimo sproti. Tako ostaja hrana ves čas ustrezno 
topla. V začetku smo pri mlajših otrocih v kombiniranih od-
delkih seveda pozorni na količino hrane, ki si jo otroci nade-
vajo, saj še nimajo občutka, kaj je veliko in malo, uživajo pa 
v polnjenju svojega krožnika. Otroci kmalu usvojijo to spre-
tnost. Več pozornosti je potrebno pri mlajših otrocih, ki si sa-
mi jemljejo zajtrk in malico, da ne vzamejo preveč naenkrat 
in ne otipavajo druge hrane na servirnem krožniku. Skupaj 
z otroki postavimo pravila, da ne otipavamo hrane, ki si je 
ne damo na svoj krožnik, da vzamemo toliko, kolikor lahko 
pojemo in da lahko poskusimo vse vrste nastavljene hrane. 

Naslednja sprememba je postopno izvajanje zajtrka in ma-
lice. V preteklosti smo imeli zajtrk in malico vsi skupaj ob 
točno določeni uri. Tako se je, predvsem pri zajtrku, dogaja-
lo, da so nekateri otroci prihajali bolj zgodaj in bili že lačni, 
nekateri pa so prišli kasneje in zajtrk zamudili. Otroci, ki so 
prišli v vrtec ravno v času zajtrka, pa so morali takoj k mizi, 
kar je bil lahko pri nekaterih resen problem. Danes zajtrk iz-
vajamo postopno, od 7. 45 do 8. 45 ure, vedno pri isti mizi v 
igralnici, ko sočasno drugje po igralnici poteka igra ali druga 
dejavnost. Otrok se sam odloči, kdaj v tem času bo pojedel 
zajtrk. Podobno je v času malice. Z malico ne prekinjamo 
vseh dejavnosti. Za malico pripravimo le eno mizo, drugje 
pa se dejavnosti nadaljujejo. Otroci postopno prihajajo in se 
zvrstijo pri malici. Tudi tu oblikujemo določena pravila, ki 
so potrebna za nemoteno izvajanje. Če je miza polna, otrok 

nadaljuje z dejavnostjo in ga opozorimo, ko je pri mizi pro-
stor, če tega ne opazi sam. Pred in po hranjenju si je obvezno 
potrebno umiti roke. Posodo in pribor za seboj pospravijo 
na dogovorjeno, vedno isto, mesto. Otroci ta osnovna pravila 
neverjetno hitro usvojijo prav v vseh oddelkih. 

Zelo pomembna sprememba je bila tudi možnost izbire 
otrok glede načina počitka. Pred uvedbo Kurikuluma … so vsi 
otroci »spali«, čeprav so bili najstarejši otroci v »mali šoli« 
celo leto dni starejši od sedanjih otrok. Mlajše strokovne de-
lavke in tudi nekateri straši, ki nam sedaj zaupajo svoje otroke 
in so bili včasih naši varovanci, vedo povedati, da je bil ob-
vezen počitek pogosto vzrok za odpor do vrtca. Vemo, da so 
nekateri otroci potrebovali precej časa in »nadzora«, da so 
zaspali. V našem vrtcu smo se kmalu odločili, da otrokom 
ponudimo možnost izbire glede načina počitka. Sprva so to 
možnost imeli le otroci najstarejših oddelkov, danes pa se o 
počitku lahko odločajo tudi v kombiniranih oddelkih. Otro-
ci lahko izbirajo med počivanjem na ležalniku, sproščanju v 
tihem kotičku ali med igro v igralnici ali v drugem prostoru. 
S počitkom se prilagajamo potrebam otrok tudi v oddelkih 
prvega starostnega obdobja. Večina otrok v starejših oddel-
kih ne počiva več, tistim, ki pa si to želijo, jim omogočimo 
počivanje. Dobro je, da je to v delu igralnice, kjer jih bodo 
bedeči otroci najmanj motili. Podobno velja za kombinira-
ne oddelke, kjer pa večina otrok, vsaj v prvi polovici leta, spi. 

Pogosto prihaja do razhajanj med fiziološkimi potrebami 
otroka in med željami staršev. Otrok, na primer, ne želi po-
čivati, starš pa od vzgojiteljice zahteva, da damo otroka na 
ležalnik ali obratno. Če vidimo, da otrok potrebuje počitek, 
mu to omogočimo, ne glede na zahteve staršev, in obratno, če 
otrok počitka ne potrebuje, ga k temu ne silimo, kljub zahtevi 
staršev. V tem primeru se opremo na Kodeks etičnega ravna-
nja v vrtcu (1996) in zagovarjamo pravico otroka do izbire. 

Kje vidimo prednosti oziroma kakovost 
takšnega načina dela?

Kot prvo upoštevamo načelo možnosti izbire, ki je zapi-
sano v Kurikulumu za vrtce (1999), kar pa se mi zdi še po-
membnejše, je dejstvo, da otrok ne posiljujemo s počitkom, 
če tega ne želijo in ne potrebujejo. Otrok neprimerno več 
pridobi in se razvija, če se vključi v določene dejavnosti, kot 
pa če uro in več z odporom poležava na ležalniku. V tem času 
lahko nadaljujemo z usmerjenimi dejavnostmi, ki jih nismo 
zaključili v dopoldanskem času ali pa se otrok igra po želji, 
kar je za otrokov razvoj in njegovo dobro počutje prav tako 
bistvenega pomena.

Na kaj moramo biti pozorni?
Pri tem bi še posebej poudarila načelo odprtosti kuriku-

la, avtonomnosti in strokovne odgovornosti vrtca ter strokov-
nih delavcev, ki je zapisano v Kurkulumu za vrtec (1999), in 
strokovne delavce zavezuje k profesionalnemu ravnanju, da 
ne postavljamo svojih potreb pred potrebe in pravice otrok. 
Otroke moramo dobro opazovati in jim na osnovi njihovih 
resničnih potreb in želja omogočiti počitek oz. dejavnosti, 
medtem ko drugi počivajo. Prostor je potrebno organizirati 
tako, da bedeči ne motijo spečih in obratno. Pomembno je, da 
prostora ne zatemnimo, saj na ta način bedeči ne bodo imeli 
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dovolj svetlobe za izvajanje dejavnosti. Otroci, ki potrebuje-
jo počitek, bodo zaspali tudi pri dnevni svetlobi. Bedečim v 
tem času ponudimo bolj umirjene dejavnosti in sredstva, ki 
ne povzročajo prevelikega hrupa.

Nazadnje, čeprav zato ni nič manj pomembno, bi opo-
zorila še na fleksibilnost časa. Pomembno je, da upoštevamo 
fleksibilnost časa in prilagodimo bivanje na prostem predvsem 
v poletnih dneh, ko odhajamo takoj po zajtrku na prosto, za-
radi visokih temperatur in nevarnosti sončnih opeklin, po 
10. uri pa se že vračamo v prostore vrtca. Tudi sicer moramo 
upoštevati vremenske razmere in morda oditi na prosto prej, 
če kaže na možnost padavin, v oddelkih drugega starostne-
ga obdobja, kjer otroci ne počivajo, pa odhajamo na prosto 
spomladi in jeseni tudi po kosilu. Prav tako je potrebna fle-
ksibilnost glede počitka in bivanja na prostem v oddelkih pr-
vega starostnega obdobja. Če posameznik potrebuje počitek 
v dopoldanskem času, mu seveda to omogočimo. Moram 
omeniti, da se mi zdi v teh oddelkih dobra rešitev, da odha-
jajo oddelki na prosto v času nizkih temperatur (pozimi), ko 
so zunaj krajši čas, v manjših skupinah. Seveda je to odvisno 
od prostorskih pogojev vrtca, števila oddelkov in seveda do-
govarjanja strokovnih delavk med oddelki. 

Še nekaj o drugih elementih dnevne 
rutine …

Nikakor ne gremo na stranišče s celo skupino otrok, pač pa 
odhajajo otroci po potrebi, ob vrnitvi iz bivanja na prostem 
in v manjših skupinah. Otroke navajamo, da nam povedo, da 
gredo na stranišče, ni pa jim potrebno prositi za dovoljenje. 
Ena izmed strokovnih delavk mora v času pogostega korišče-
nja sanitarij redno preverjati pravila, ki tam veljajo (dvigni-
ti ali spustiti desko, potegniti vodo, si umiti in obrisati roke, 
odvreči brisačko v koš in podobno). Tudi v oddelkih prvega 
starostnega obdobja pristopimo k negi individualno, se pra-
vi po potrebi, in ne previjamo vse hkrati, saj tudi otroci pri-
hajajo v vrtec v različnih časovnih obdobjih. Vse previjemo 
seveda pred počitkom, da gredo spat suhi in urejeni, pa še 
to si lahko razdelimo na dva dela: nekaj otrok pred kosilom, 
druge pa po kosilu, odvisno od potrebe in njihovih navad. 
Nato pa, ko se zbujajo iz spanja, je zopet pomembno, da jih 
previjamo postopno, tako kot se pač prebujajo oz. odhajajo 
domov. Pomembno je, da ne čakamo, da se zbudijo vsi in ta-
ko bedečih ne zadržujemo na ležalnikih in šele nato prične-
mo z nego, niti jih zaradi nege ne zbujamo.

Kje vidimo prednosti oz. kakovost 
takšnega načina dela?

Na ta način izkoristimo najugodnejši čas za bivanje otrok 
na prostem in zagotovimo otrokom skorajda vsakodnevno 
gibanje na prostem, saj vemo, da je to za zdravje predšolskih 
otrok zelo pomembno. V oddelkih prvega starostnega obdo-
bja pa se s postopnim odhajanjem na prosto pri nizkih tem-
peraturah uspešno izognemo dolgotrajnemu oblačenju otrok 
in čakanju oblečenih otrok v garderobi, ko bi nato nekateri 
že prepoteni odšli na hladen zrak.

Z nego in uporabo stranišč po potrebi in v manjši skupini, 
se izognemo čakanju in s tem uresničujemo zahteve Kuriku-
luma za vrtce, kjer je zapisano, da je »pri organizaciji dnevne 

rutine v vrtcu čim bolj treba omejiti čas čakanja, pospravlja-
nja, neaktivnosti« (Kurikulum za vrtce 1999, str. 21). Vseka-
kor je pri otrocih zaznati manj nestrpnosti, vse poteka bolj 
umirjeno. Otroci opravijo svojo potrebo bolj umirjeno, ni-
majo občutka, da jih kdo opazuje ali priganja, s čimer uresni-
čujemo »načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti« (Ku-
rikulumu za vrtce 1999, str. 13). Najbolj pomembno pa je, da 
gredo na stranišče takrat, ko imajo potrebo, in ne takrat, ko bi 
jim to mi dovolili. Pri negi mlajših pa opisani način omogoča 
postopnost in bolj individualen pristop k otroku. Otroku se 
lahko bolj posvetimo in ubesedimo dogajanje, kar zagotovo 
prispeva h kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela.

Dejavnosti trajajo skozi vse dopoldne in se ne prekinja-
jo zaradi prehranjevanja, nege ali skupne uporabe stranišč. 
Vse poteka bolj umirjeno. Izognemo se tudi večkratnemu 
nepotrebnemu pospravljanju igralnice, to storimo le pred 
odhodom na prosto. Moram omeniti, da je, z organizacijo 
prostora po kotičkih, tudi pospravljanje bolj organizirano 
in manj moteče.

Na kaj moramo biti pozorni?
Potrebno je zagotoviti varnost otrok, ki ostajajo v igralni-

ci, in tistih, ki odidejo na prosto. S tega vidika je zopet zelo 
pomembno dogovarjanje strokovnih delavk in s tem timsko 
sodelovanje na nivoju posamezne enote, da se dogovorijo 
glede koriščenja igralnih površin na prostem. Seveda mo-
ramo biti pozorni, da bivanje na prostem zagotovimo vsem 
otrokom v skupini.

 Pri odhajanju na stranišče je seveda potrebno poskrbeti 
za varnost, tako s samega vidika varnosti glede nezgod kot 
tudi iz vidika higiene. Tu se zopet pokaže velik pomen tim-
skega dela, saj  se strokovne delavke dogovarjajo, kdaj bo ka-
tera skrbela za sanitarije in da so seveda pri tem dosledne.

  Nega otrok ni le delo vzgojiteljice pomočnice, saj otro-
ka uredi tista strokovna delavka, ki bo s prekinitvijo najmanj 
zmotila vzgojno-izobraževalni proces. Tudi nega zahteva stro-
kovni pristop in daje strokovni delavki možnost, da se otroku 
približa in spozna nekatere njegove značilnosti.

Zaključek
Ko se takole oziram nazaj na svoje začetke in na leta pred 

uvedbo Kurikuluma za vrtce, se zavedam, da so v vrtcu nasta-
le velike spremembe na vseh področjih. Vse spremembe, ki 
so nastale, pa so imele skupen cilj, to je večjo skrb za dobro 
počutje otrok v vrtcu in njihov maksimalen razvoj na vseh 
področjih. Z uvajanjem vseh zgoraj omenjenih sprememb, 
smo otroka postavili v ospredje, mu omogočili več pravic in 
ga sprejeli kot individuuma. Za vse opisano je bilo seveda po-
trebno veliko zaupanja do otrok, predvsem pa strokovnosti 
in zavedanja, da so spremembe nujne, če želimo strokovno 
rasti in slediti novim spoznanjem v teoriji in v dobri praksi. 

V veliki meri smo se izognili daljšemu čakanju, gneči, ne-
strpnosti in otrokom na ta način zagotovili možnost izbire, 
kar je ključnega pomena za njihov splošni in osebnostni ra-
zvoj. Otrokom v veliko večji meri kot pred kurikularno pre-
novo zadovoljujemo ključne psihološke potrebe po svobodi, 
moči, zabavi in ljubezni (Glasser). Sledili smo načelom Ku-
rikuluma za vrtce, kjer je zapisano, »da je potrebno pravico 

Otrokove pravice in dnevna rutina
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Otrokove pravice in dnevna rutina

do izbire in drugačnosti na ravni načrtovanja dejavnosti razu-
meti kot ponujene možnosti, da otroci izbirajo med različni-
mi dejavnostmi in vsebinami glede na njihove želje, interese, 
sposobnosti, razpoloženja, pri tem je pomembno, da gre za 
izbiro med alternativnimi dejavnostmi in vsebinami, ne pa za 
izbiro med sodelovanjem in nesodelovanjem, aktivnostjo in 
neaktivnostjo, usmerjeno zaposlitvijo in prosto igro, na rav-
ni organizacije prostora in časa pa tudi kot možnost otroko-
vega umika od skupinske rutine oz. izražanja individualnosti 
pri različnih dejavnostih. To pa seveda pomeni, da je treba 
možnost izbire spoštovati pri organizaciji spanja in počitka, 
hranjenja in drugih potreb« (str. 21).
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Uvod
V današnjem času nedvomno vsi slovenski vrtci stremijo 

k vzpostavitvi medkulturnega dialoga v sklopu medkulturne 
vzgoje, ki ima smernice v Kurikulumu za vrtce (1999). Kako 
pa se izvajajo? Jih vsi razumemo enako? Vsi enako upošteva-
mo osnovne otrokove pravice? Ne gre morda le za navidezno 
demokratičnost? Znamo razumeti različnost kot prednost za 
izmenjavo pogledov in idej?

Med seboj smo različni po mnogih merilih, npr. spolu, sta-
rosti, telesnih značilnostih, osebnostih, konjičkih, prepriča-
njih, standardih in tudi kulturah. Prav gotovo je kultura oko-
lja dana posamezniku že ob rojstvu, postopoma pa se učimo 
njenih pravil, kar imenujemo socializacija. Vsak član kulture 
mora pravila sprejeti, sicer ne preživi. K temu prispevajo star-

ši, družina, šola, prijatelji, množični medij (televizija) in po-
gosto poteka popolnoma nezavedno. Danes je zaradi mnogih 
obdobij preseljevanj ljudstev, informacijske tehnologije, hi-
trega transporta in političnih ter gospodarskih procesov vsa-
ka družba večkulturna. Izraz večkulturnost pa kljub navidezni 
podobnosti ni sopomenka medkulturnosti. Izobraževalni pri-
ročnik Vsi drugačni – vsi enakopravni (Gomes 2006) razlaga, 
da je medkulturnost proces aktivne strpnosti in ohranjanje 
enakopravnih odnosov, kjer je vsakdo pomemben, kjer ni 
večvrednih in manjvrednih, boljših ali slabših ljudi, multi-
kulturnost pa dejstvo, kjer večina manjšine pasivno tolerira, 
a jih ne sprejema in ne ceni. 

Otrokova identiteta se v času vstopa v vrtec pomembno 
oblikuje v odnosu do t. i. pomembnega drugega, s katerim se 

Katja Krk, vzg. 
Vrtec Velenje

Sprejemanje različnosti: medkulturnost 
in Kurikulum za vrtce (1999)

Povzetek
Osnovna ideja medkulturne vzgoje in izobraževanja 
je, da lahko otroci že danes (ne šele jutri) krojijo dr-
žavo, saj lahko s pomočjo odraslega z lastno partici-
pacijo, kot kompetentne osebe, enakovredno poda-
jajo svoje zamisli in poglede na svet. Medkulturnost 
(v nasprotju z multikulturnostjo) pa je le malo kje 
že postala resničnost, saj gre po navadi za navide-
zno demokratičnost, torej usmerjeno vodenje otrok 
k rezultatu, ki ga želi odrasla oseba. Pomembno je, 
da se pedagoški delavci začno zavedati pomembno-
sti njihove vloge v medkulturni vzgoji, saj bi moral 
biti preskok od »biti poslušan« do »poslušati« nujen. 
Otroci lahko postanejo aktivni v izražanju lastnih 
idej le takrat, ko jih odrasli sprejmejo kot kompeten-
tne, enakovredne partnerje v delovnem procesu. 

Aktivna participacija je namreč osnovna otrokova 
pravica. Kurikulum za vrtce (1999) je v kontekstu 
medkulturne vzgoje zasnovan zelo splošno in daje 
vzgojiteljem odprte roke za izvajanje dejavnosti, ki 
niso nujno podkovane z ustreznim znanjem. Raz-
mišlja se o dopolnitvah Kurikuluma …, ki bi lahko 
ob vsakem področju dejavnosti vseboval konkretne 
rešitve izvajanja medkulturne vzgoje, te pa bi bile 
podane tudi na delavnicah in izobraževalnih semi-
narjih za strokovni kader. Medkulturni dialog v 
vzgojno-izobraževalnem sistemu v Sloveniji naj bi 
torej temeljil na vzpostavitvi odprte, razumevajoče 
in spoštljive izmenjave pogledov med posamezniki 
in skupinami z različnimi kulturnimi ozadji.

Ključne besede: medkulturna vzgoja, različnost, 
otrokove pravice, participacija.
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otrok identificira preko različnih načinov čustvovanja (starši, 
vzgojitelji). Takrat se oblikuje tudi socialna identiteta, ki je 
(poleg egocentrizma, razvoja individualnosti in vzpostavlja-
nja biografije ter kontinuitete) stopnja v razvoju osebne iden-
titete, skupaj pa tvorijo sebstvo (angl. self), ki ga lahko oprede-
limo kot bolj ali manj povezano celoto predstav in občutkov 
posameznika o sebi, svojih tipičnih socialnih naravnanostih 
in strategijah (Ule v Vah 2010). Zato je obdobje predšolske 
vzgoje ključnega pomena za vpeljavo medkulturne vzgoje, ki 
bo otroku spodbudila zanimanje o kulturnih razlikah, kritič-
no mišljenje o lastnih kulturnih praksah in senzibilnost ter 
odpravljala rasizem (NCCA v Vah 2010). 

Kako bi torej lahko vzgojni in izobraževalni sistem vpli-
val na miselnost otrok, ki danes obiskujejo vrtec, čez nekaj 
desetletij pa bodo krojili svet? Zakaj se ne bi učili na podlagi 
primerov iz resničnega sveta? Vah (2010) poudarja pomemb-
nost urejenosti igralnice (bližnjega okolja) in konstantno vpe-
ljavo naslednjih tematik v delo z otroki: identiteta in pripada-
nje, podobnost in raznolikost, človekove pravice in dolžnosti, 
diskriminacija in enakost, konflikt in reševanje konfliktov. 

Sama opažam, da je otrokom vseeno, kakšne barve je do-
jenček v kotičku, če je le-ta prisoten tam že od začetka leta. 
Z njim se igrajo enakovredno kot z ostalimi igračami. Ko pa 
smo ga lani vanj umestili med letom, je sprožil val vprašanj 
(zakaj je črn, kako se je pobarval itd.). Zato je inkluzija in 
nenehen pogovor o temah drugačnosti še kako pomemben 
- le tako vzpostavimo odprt in spoštljiv medkulturni dialog, 
ki je glavni temelj za razvoj in obstoj medkulturne družbe. 

Medkulturna vzgoja v praksi
Lahko torej rečemo, da sistema vzgoje in izobraževanja ne 

moremo spremeniti čez noč. Čeprav se Kurikulum za vrtce 
(1999) v Sloveniji izvaja že dobro desetletje, so potrebni ve-
liki premiki v glavah vzgojiteljev, katerih glavna ideja je bila 
dolgo avtoritativni način vzgoje in poučevanja. Brez odloči-
tve spremeniti »kako«, je medkulturna vzgoja lahko le mit, 
ki ne more postati resničnost. 

Vah (2010) pravi, da vzgojitelji niso le prenašalci znanja, 
temveč tudi vzorniki, ki sooblikujejo temelje za odgovorno 
in pravično delovanje posameznikov v družbi. Tako tudi so-
dobni koncepti predšolske pedagogike zagovarjajo otroka 
kot aktivnega udeleženca v procesu odkrivanja, spoznavanja, 
učenja – njegovo participacijo. Rutar navaja Landsdowna, da 
je participacija otrokova osnovna pravica, ki po konvenciji o 
otrokovih pravicah pomeni, da so vsi otroci zmožni izražati 
svoje poglede, imajo pravico do svobodnega izražanja svo-
jega pogleda, biti slišani v vseh stvareh, ki zadevajo otroke, 
pravico do resnega odnosa do otrokovega mnenja, v skladu 
z njihovo starostjo in zrelostjo (Landsdown v Rutar 2012). 

Vse navedeno je močno povezano predvsem z otrokovo 
kompetentnostjo, saj je pomembno, da vzgojitelj vidi v otro-
ku enakovredno bitje, ki je sposobno oceniti situacijo in ni 
zgolj egocentrično. Kroflič (2011) pravi, da je bilo poslušanje 
vedno sestavni del pedagoške dejavnosti, vendar je bil aktivni 
poslušalec otrok, odrasli pa govorec. Sam je s pedagogiko po-
slušanja nalogo poslušalca najprej naložil odrasli osebi, saj mu 
prav to omogoča participacijo v vzgojnih dejavnostih, njega 
samega pa usmerja k poslušanju bližnjih oseb, k preseganju 

egocentrične perspektive v pogledu na okolico in tako pri-
dobiva izkušnje, spoznanja. Rutar (2012) izpostavlja v vezi 
aktivne participacije otroka še vprašanje, ali ne gre danes pri 
vzgoji in izobraževanju zgolj za videz demokratičnosti, kjer 
je otroku omogočeno odločanje zgolj pri nepomembnih za-
devah, sami pa si želijo odločanja v vezi njihovega učenja. 
Otroka namreč lahko vprašamo, kaj meni, nato pa njihovega 
pogleda ne upoštevamo – s tem jim sporočamo, da nas nji-
hovo mnenje prav malo zanima, kar ima lahko to dolgoročne 
posledice pri njihovem vključevanju v družbo kot odraslih. 

Projekti, kjer gre resnično za aktivno participacijo otroka, 
se po Hartu (v Rutar 2012) začnejo, ko otroci razumejo na-
men projekta, imajo v njem smiselno vlogo in se vanj vklju-
čijo; bodisi vsebuje posvetovanje z otroki, čeprav odrasli sam 
razvije in vodi projekt, morda se za neko akcijo odloči odrasli, 
vendar to počne skupaj z otroki, še višjo stopnjo pa predsta-
vlja projekt, ki ga injicira in vodi otrok sam, najvišjo stopnjo 
pa predstavlja projekt, ki ga injicira otrok, vendar se odrasli 
in otroci v njem skupaj odločajo. Torej je otrokov vpliv naj-
večji takrat, ko sam zastavi projekt, vendar ga izpelje skupaj 
z odraslim, ki ga pri tem v polni meri upošteva (saj otrok še 
nima dostopa do vseh virov). Turnšek (2009) je s svojo raz-
iskavo ugotovila, da imajo otroci redko priložnost izraziti, 
kaj želijo – v vrtcu si želijo več igrati, kar je del dneva, ki si ga 
otroci organizirajo sami. Vrtec je torej prostor, kjer so otroci 
skozi aktivno sodelovanje v projektih – Turnšek (prav tam) 
navaja koncept aktivnega državljanstva – s pomočjo odraslih 
dejavno usmerjeni v prepoznavanje in iskanje rešitev na etič-
ne in socialne probleme.

Medkulturna vzgoja v Kurikulumu … 
(1999)

V Kurikulumu za vrtce (prav tam) najdemo nekatere smer-
nice medkulturne vzgoje, saj je že med glavnimi cilji je na-
veden naslednji: oblikovanje pogojev za večje izražanje in oza-
veščanje skupinskih razlik (nediskriminatornost glede na spol, 
socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, narodno pripadnost, 
telesno in duševno konstitucijo) (Bahovec, 1999, str.10). Na-
čela Kurikuluma vsebujejo tudi načelo enakih možnosti in 
upoštevanja različnosti med otroki ter načelo multikultura-
lizma (prav tam, str. 12), kjer gre med drugim za omogoča-
nje enakovrednih pogojev za optimalni razvoj vsakega otro-
ka, upoštevanje skupinskih razlik (glede na spol, socialno in 
kulturno poreklo, svetovni nazor ipd.) ter upoštevanje na-
čela različnosti in multikulturalizma na ravni izbora vsebin, 
dejavnosti in materialov, ki naj otroku omogočajo izkušnje 
in spoznanja o različnosti sveta. 

Prav tako je pri področju družbe v posebnem poglavju opi-
sano uresničevanje temeljnih človekovih pravic, razvijanje 
občutka varnosti, in socialne pripadnosti, ki temelji na ide-
ji enakosti in nediskriminiranosti. Otroci naj bi imeli veliko 
možnosti za razvijanje kritičnega duha, osebnih odločitev in 
avtonomne presoje. 

Vendar je vzgojitelj še vedno avtonomen v svojih od-
ločitvah, kako bo v svoj delovni načrt vse to vpeljal. Sicer 
Kurikulum … (1999) opisuje, naj vzgojitelj in pomočnik 
pri vzgojnem procesu delujeta na način, ki je predvsem 
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usmerjevalen, ne direktiven, praviloma pa zgled za prije-
tno in prijazno komunikacijo, odzivata naj se na otroko-
va vprašanja in prošnje, spodbujata k delitvi izkušenj, idej, 
počutja, pozorno in spoštljivo poslušanje, navedeno je tudi 
spodbujanje ustrezne neodvisnosti (upoštevajoč otrokovo 
starost), kar naj bi vplivalo na ugodno socialno klimo v od-
delku (Bahovec, 1999, str. 22), vendar Vah (2010) v tem 
kontekstu navaja, da slovenski učitelji in vzgojitelji nimajo 
potrebnega znanja na področju medkulturne vzgoje in izo-
braževanja, kar je posledica pomanjkanja izobraževanja na 
področju razvijanja kompetenc za uspešno obvladovanje 
multikulturne dinamike. Poleg tega je tudi tematika pov-
sem njihova iniciativa. 

 Smernice izboljšav, ki jih priporoča, so predvsem na po-
dročju urejenosti igralnic in razredov ter integracije med-
kulturnih vsebin v obstoječi Kurikulum … na vseh kuriku-
larnih področjih ter seminarjih in delavnicah na to temo za 
strokovne delavce. 
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Uvod
  V življenju se srečujemo tako z otroki kot tudi z odrasli-

mi ljudmi s posebnimi potrebami. Zdi se mi prav, da se imajo 
že otroci priložnost seznaniti z invalidi in se skušati vživeti v 
njihovo življenje. 

  »Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami 
v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oz. otroci z 
okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z go-
vorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dol-
gotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci 
s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo pri-
lagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z do-
datno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje 
in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izo-
braževanja« (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi po-
trebami 2011).

Seznanitev z drugačnostjo in preizkušanje 
v vlogi drugačnih

Tri do štiriletni otroci so imeli priložnost spoznavati ume-
tnostna in neumetnostna besedila, ki so se tematsko nana-
šala na drugačnost. Med ponujenimi besedili sta bili tudi 
dve slikanici, z dodanim besedilom v brajlici. Naslov knjig, 
ki sem jih predstavila otrokom, sta Žiga špaget gre v širni svet 
avtorice Aksinje Kermauner, in Zakaj so zebre progaste, av-
torice Lile Prap. Vse oblike tiskanih besedil so otroci imeli 
priložnost listati, »samostojno brati«, se ob tem pogovar-
jati in komentirati ter slišati njihovo vsebino. Ob ponujenih 
slikanicah sva s pomočnico vzgojiteljice otrokom zastavljali 
različna odprta vprašanja in izpostavili tudi besedilo v braj-
lici (kaj pomenijo drobne izbokline pod tekstom, komu so 
namenjene, kdo ne vidi črk, kako mislite, da slepi ljudje lah-
ko berejo njim namenjeno besedilo itd.). Večina otrok je za-
znala posebnost slikanice v primerjavi z drugimi, kar so iz-
razili tako, da so pokazali na brajlico, ali pa povedali, da so v 
tej slikanici tudi »pikice«. Brajlico so otroci v nadaljevanju 
večinoma poimenovali »pikice«. Na vprašanje, komu je ta 
pisava namenjena, so otroci kasneje odgovarjali: »Slepim«, 
»Tistim, ki ne vidijo«, »Tistim, ki imajo zaprte oči«. Odgo-
vori kažejo, da je bogato izkustveno okolje v preteklih dneh 
otrokom omogočilo pridobiti določena znanja in izkušnje. 
Otroci so se predhodno tudi preizkušali v tipanju, ena izmed 
deklic je pri tipanju celo mižala. 

Z otroki smo se pogovarjali, da smo si ljudje med seboj 
podobni in se hkrati tudi razlikujemo. Otroci so ugotavljali, 
po čem se razlikujemo med seboj. Večina jih je zaznala zuna-
nje razlike, tudi telesno višino, nekdo je povedal, da imamo 
različna imena. Izdelali smo si merilne trakove, jih opremi-
li s fotografijo in z imenom posameznega otroka. Otroci so 

Mateja Marolt, dipl. vzg. 
Vrtec Velenje

Učenje za sprejemanje drugačnosti
Povzetek
Z otroki smo se pogovarjali, kako smo si ljudje 
med seboj podobni in se hkrati razlikujemo, to-
da vsak izmed nas nekaj posebnega. Od odkriva-
nja in spoznavanja razlik in podobnosti glede na 
raso, višino, barvo in dolžino las … so se otroci 
imeli možnost seznaniti s počutjem slepih in gi-
balno oviranih ljudi.

Ključne besede: drugačnost, tipanke, slikanje z 
usti, risanje z zavezanimi očmi, risanje z nogami.
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ugotavljali, kdo je višji/nižji od njih, če je mogoče kdo ena-
ko visok, »brali so imena« otrok, nalepljena nad njihovimi 
fotografijami (npr.»Glej, tukaj piše N«). Primerjali so se po 
višini, komentirali ugotovitve in pozitivno sprejemali drugač-
nost. Tisti, ki so bili višji, so bili sicer ponosni, ker so tako veli-
ki, vendar pri nikomer ni bilo občutiti nelagodja. Otroci so se 
v kotičku dom z veseljem igrali tudi z dojenčkom druge rase.

Otroci so se imeli priložnost preizkusiti tudi v vlogi sle-
pih in gibalno oviranih. Z zavezanimi očmi so prepoznavali 
vrstnike s tipanjem in jih iskali v sklenjenem krogu z ugota-
vljanjem smeri njihovega oglašanja. Imeli smo dan pospra-
vljanja, kjer smo se pri pospravljanju trudili uporabljati samo 
eno roko (izmenično, z motivacijo, da je ena roka tako utru-
jena, da ne more pomagati drugi). 

Otroci so se imeli priložnost preizkušati tudi v likovnih 
dejavnostih na malo drugačen način, in sicer v risanju z zave-
zanimi očmi, risanju z nogami in slikanju z usti. Nekaj otrok 
si sprva ni dovolilo zavezati oči, nato pa so se čez čas odlo-
čili in se likovno izražali na ta način. Pri risanju z nogami so 
se otroci lotevali naloge na različne načine, z nogavicami in 
brez, različnimi dolžinami barvice, ki je segala nad prsti … 
Pri slikanju z usti so se nekateri otroci zelo trudili, da si ne bi 
pomagali z rokami in so to storili le, ko je res bila potrebna 
pomoč roke, medtem ko sva ostale spodbujali, da so v čim 
večji meri poskušali slediti zastavljenemu cilju.

V naslednjih dneh so otroci sami dajali pobude za likovne 
dejavnosti na drugačen način. Ena izmed deklic je tako sa-
ma vabila otroke, da se pridružijo risanju z zavezanimi očmi. 
Dala jim je na razpolago, s katero rutico bi si zavezali oči, in 

jim pomagala zavezati rutico. Vživela se je v vlogo, ki sva jo v 
preteklih dneh opravljali s pomočnico vzgojiteljice.

Ogledali smo si tudi prilagojene poti za gibalno ovirane 
in slepe ljudi. Ko smo se ustavili pri semaforju, sva otroke 
spodbudili k razmišljanju, zakaj semafor za pešce ob rdeči 
luči piska drugače kot takrat, ko gori zelena luč. Eden izmed 
dečkov je poznal odgovor. Naslednjič, ko smo se odpravili na 
sprehod po isti poti, je drug otrok, ko je videl, da se bližamo 
semaforju, že vnaprej povedal, zakaj semafor piska različno.

Zaključek
Menim, da so otroci imeli dovolj spodbudno okolje in da 

so se z možnostjo izbire med različnimi ponujenimi dejav-
nostmi imeli priložnost seznaniti z drugačnostjo, se preiz-
kušati v različnih vlogah, iskati lastne poti, pustiti domišljiji 
prosto pot, sodelovati, se dopolnjevati… Zelo so se trudili 
in od prvih morda manj uspešnih poskusov postali spretnej-
ši, iznajdljivejši …

Zaključujem z mislijo: »Otrok s posebnimi potrebami je 
enkratno in neprecenljivo bitje, ki ima pravico, da ga vrstni-
ki sprejmejo medse. Skupaj z njim se nauči spoznavati življe-
nje« (Korče in Žnidaršič, 2010, str. 83).
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Uvod
Negotova vsakdanjost z veliko nestrpnosti s sabo prina-

ša tudi številne konflikte, ki so posledica različnosti ljudi 
v mišljenju, čustvovanju, vrednotenju, kulturi, željah ipd. 
Konflikt se vedno rodi v nekem odnosu. V dobrobiti posa-
meznika in širše skupnosti je, da se naučimo konstruktivno 
soočati s konflikti, ne glede na to, za kakšno vrsto konflikta 
gre. Sposobnost razreševanja konfliktov je ena od temelj-
nih veščin socialne opremljenosti. Ena od konkretnih me-
tod učenja veščin strpnega reševanja konfliktnih situacij je 
mediacija, ki vedno bolj vstopa tudi v prostore vrtca.

Otroci in učenje za mediacijo
Otrok se največ nauči s posnemanjem in v igri z vrstniki, 

kjer pridobiva veščine pogajanja, postavljanja zase, izraža-
nja želja, misli in potreb, sklepanja prijateljstva. Predšolsko 
obdobje je čas hitrega razvoja na kognitivnem, socialnem, 
čustvenem in motoričnem področju. Na razvoj vplivajo šte-
vilni bolj ali manj pomembni dejavniki, posamezne mejni-
ke razvoja pa otrok doseže prej ali slej.

Simona Žnidar, prof. def.  
Vrtec Mavrica Vojnik

Učenje za reševanje konfliktov
Povzetek
V članku predstavljam uporabnost mediacije za re-
ševanje konfliktov v vrtcu. Uvajanje tehnik media-
cije v vrtce opravičujejo tudi cilji in različna načela 
Kurikuluma za vrtce, med katerimi izstopajo zlasti 
dvigovanje kakovosti medosebnih interakcij med 
vsemi udeleženci, načelo aktivnega učenja in zago-
tavljanja možnosti verbalizacije ter drugih načinov 
izražanja. Zato morajo otroci usvojiti osnovna pra-
vila vedenja in komuniciranja, ki izhajajo tako iz poj-
movanja svobode posameznika kot iz neomejevanja 
svobode drugih. V prispevku razložim tehniko me-
diacije in izkušnje z njo v našem vrtcu. 

Ključne besede: mediacija, konflikt, komunika-
cija, odnos, zaupanje.
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»Razvoj več socialnih dimenzij, kot so empatija, zavze-
manje perspektive drugega, teorija uma, učenja pogajanja, 
reševanja konfliktov, prevzemanje vloge člana ali vodje sku-
pine, socialna komunikacija, ki so v ozadju razvoja social-
ne kognicije, kaže na preplet čustvenega, socialnega in ko-
gnitivnega razvoja« (Marjanovič U. in dr. 2001, str. 51).

Uvajanje tehnik mediacije v vrtce opravičujejo tudi cilji 
in načela Kurikula za vrtce, zlasti dvigovanje kakovosti med-
osebnih interakcij med otroki in med otroki in odraslimi, 
načelo aktivnega učenja in zagotavljanje možnosti verba-
lizacije in drugih načinov izražanja. »Zato morajo otroci 
usvojiti osnovna pravila vedenja in komuniciranja, ki izha-
jajo iz pojmovanja svobode posameznika kot neomejeva-
nja svobode drugih, in imeti veliko možnosti za razvijanje 
kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje« 
(Kurikulum 1999, str. 49).

»Mediacijo lahko razumemo kot skupek tehnik in stra-
tegij, kot preventivno delovanje v konfliktnih situacijah, kot 
sistem, ki prinaša zadoščenje in kot drugačen način socialne 
regulacije. Mediaciji je lastna iz komunikacije izhajajoča ra-
cionalnost, ki preko ubesedenja, vzajemnega razumevanja 
in zaupanja spodbudi soglasje glede reševanja konfliktov. 
Rezultat mediacije zato ni omejen zgolj na rešitev konflikta, 
ampak se spremeni v učenje novih sposobnosti komunika-
cije ter soočanja s konfliktom na nov, preventivni način« 
(Roberta Di Rosa v Metelko L. 2008, str. 11).

Mediacija je usmerjena k razumevanju 
vzrokov in posledic. 

»Pri učinkoviti interakciji otroci med reševanjem proble-
ma verbalizirajo proces reševanja, hkrati pa imajo izčrpno 
povratno informacijo o pravilnosti odgovorov in naravi na-
pak pri reševanju (Lidz, 1997). Mediacija vpliva na mišlje-
nje otroka in usmerja otrokovo pozornost v želeno smer. 
Otrok na podlagi povratnih informacij ocenjuje in povezuje 
različne vidike situacije in jih primerja s svojimi preteklimi 
izkušnjami« (Svetina, M., 2001, str. 118). 

V vrtce se mediacija uvaja preko vzgojiteljev, ki imajo 
znanje o različnih tehnikah vprašanj, s katerimi lahko razja-
snjujejo različne poglede, čustva, potrebe in drugo, kar je v 
konfliktu pomembno. Preko vzgojiteljev se tehnik uspešno 
učijo otroci. Mediacija spodbuja pozitivno komunikacijo, 
saj otroke uči, da prisluhnejo drug drugemu in se na miren 
način soočajo z razlikami. Preko strpnega in konstruktiv-
nega soočanja s konflikti otroci razvijajo kritično mišljenje 
in občutek pravičnosti v življenju. Naučene veščine otroci 
uporabljajo na vseh področjih življenja. Ker mediacija v ve-
liko primerih prepreči, da bi konflikt prerasel v nasilje, de-
luje tudi preventivno in povečuje samospoštovanje otrok. 

»Pomaga jim tudi pri učinkovitejši komunikaciji, razvi-
ja empatijo med nasprotnikoma ter pomaga udeležencema 
v sporu, da najdeta in izrazita lastno rešitev problema« ( 
Metelko L. 2006, str. 23).

Mediacija v otrocih krepi vrline sodelovanja, sočutnosti, 
odgovornosti in prijateljstva. V vrtcu se otroci seznanjajo s 
tehnikami mediacije in jih uporabljajo skladno s socialno-
čustvenim zorenjem, vendar vemo, da so za občutja, inte-
rese in potrebe drugih otroci občutljivi že v starosti od treh 

let dalje. »Opazijo druge otroke, razumejo njihova občutja, 
predstavljajo si, kaj morda hočejo in se odzovejo z dejanji 
podpore« (Hohmann, M. 2005, str. 392).

O pravem razumevanju čustev drugih lahko po Harrisu 
(1989) govorimo od 3. razvojne stopnje empatije dalje, ki 
poteka od tretjega leta do začetka adolescence, ko otroci 
čustva (tudi sestavljena) in potrebe drugih prepoznavajo 
in razumejo (Marjanovič U. in drugi 2001).

Raziskovalca klinične psihologije otroka, S. in N. Gre-
enspan (1985), »trdita, da je za vzpostavljanje socialnega 
in čustvenega ozračja, ki vodi k zdravju in učenju otrok, 
poglavitna podpora odraslega z izkušnjami, primernimi za 
otrokovo starosti« (Hohmann, M. 2005, str. 43).

Najuspešnejši so otroci, ki so bolj spretni pri navezova-
nju stikov, empatični pri razumevanju drugih, bolj komuni-
kativni z vrstniki in odraslimi. V življenju pa so v reševanju 
konfliktov uspešnejši tisti, ki so si v spodbudnem ozračju 
pridobili veliko izkušenj in zaupanja v lastne zmožnosti, da 
bodo rešili problem.

»Odnosi, ki jih predšolski otroci oblikujejo s svojimi 
vrstniki, dajejo precejšnje koristi: čustveno podporo v ne-
poznanem okolju, priložnost za igro s prijateljem ter izku-
šnje pri vodenju, sledenju, dajanju predlogov, preskušanju 
zamisli, pogajanju in sklepanju kompromisov« (Hohmann, 
M. 2005, str. 395).

Igra z vrstniki, v kateri prihaja tudi do konfliktov med 
njimi, je za pozornega vzgojitelja izziv in priložnost razvi-
janja veščin reševanja nesoglasij. Vzgojitelj mora poskrbeti 
za mirno ozračje, v katerem se bodo otroci lahko umirili, 
izrazili svoja čustva, slišali drug drugega, prepoznali težavo 
in jo rešili. Pri tem mora vzgojitelj poskrbeti, da so slišane 
obe strani konflikta in povprašati po skupnih rešitvah. Po-
membna je otrokova podoba položaja in ne vzgojiteljeva 
interpretacija problema. Če bodo otroci vključeni v iskanje 
rešitev, si bodo tudi bolj prizadevali, da bi le-te tudi delovale. 
Vseskozi se mora vzgojitelj zavedati vpliva svojih dejanj na 
otroke in zlasti s strpnostjo in potrpežljivostjo spodbujati 
otroke, da pridejo do rešitve. Če v konflikt poseže vzgojitelj 
z lastno rešitvijo, odvzame otrokom priložnost za učenje in 
občutek zadovoljstva ob rešeni težavi. Pomembno pa je v 
konflikt poseči takrat, ko bi lahko prišlo do obupa ali nasilja. 

V reševanju konfliktov so uspešnejši socialno kompeten-
tnejši otroci, ki se učinkoviteje spopadajo z nasprotujočimi 
si stališči in željami in so občutljivejši za potrebe drugih. 
Otroci z zorenjem spoznavajo, da imajo drugi lahko drugač-
na občutja in razmišljanja, a je kljub temu možno sodelovati 
z njimi. Vzgojitelji poskrbijo za veliko priložnosti sodelo-
valne igre, v kateri imajo otroci priložnost razvijati veščine, 
ki so potrebne za skupno igro. Morebitni konflikti so prilo-
žnosti za aktivno učenje. Otroci iz začetne osredotočenosti 
nase počasi razumevajo, da ni vedno samo »ena resnica« 
in da so pomembni tudi občutki ter potrebe drugih. Vzgo-
jitelji lahko v komunikacijo posežejo tako, da pomagajo pri 
ubeseditvi čustev in vodijo pogovor o njih. Na ubeseditev 
pomembno vpliva tudi govorna kompetentnost otroka. 

Marjanovič Umek (1990) v raziskavi, izvedeni na slo-
venskih otrocih, starih od 3 do 6 let, ugotavlja, da zlasti 
štiri- in petletni otroci zmorejo različne odnose in misel-
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Uvod
Integracija otrok s posebnimi potrebami izhaja iz Kon-

vencije o otrokovih pravicah. Države pogodbenice spoštujejo 
in vsakem otroku, ki sodi pod njihovo pravno pristojnost, 
jamčijo priznane pravice brez kakršnegakoli razlikovanja (ne 
glede na raso, barvo kože, spol, jezik, veroizpoved, politično 
ali drugo prepričanje, narodno, etično ali družbeno poreklo, 
premoženje, invalidnost, rojstvo ali kakršenkoli drug polo-
žaj otroka, njegovih staršev in zakonitega zastopnika). Tudi 
v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v RS (1995, str. 58–59) 
je opredeljeno, da »vključevanje otrok s posebnimi potreba-
mi med druge vrstnike omogoča razvoj njihovih zmožnosti, 
hkrati pa sprejemanje in priznavanje drugačnosti in motenj, 
ki jih spremljajo celo življenje. Obenem daje (tako otrokom 
s posebnimi potrebami kot drugim otrokom in odraslim) 
možnost razumevanja in spoštovanja vsakega človeka kot 
enkratnega in vrednega posameznika«.

ne koncepte razložiti drugim tako, da jih lahko ti razumejo 
oz. razumejo, kaj otroci mislijo« (Marjanovič U. in Feko-
nja 2001, str. 60). Glede na ugotovitve raziskave N. Babič 
(1989) vzgojitelji vedenje v skupini najpogosteje vodijo z 
govorom (Marjanovič U. in Fekonja 2001). Pomemben je 
vzgled vljudne, prijazne komunikacije. »Strokovnjakinja 
za vzgojo in učenje B. Bailey (2000) pravi, da se prijaznost 
do otrok začne z osebno integriteto in umirjenostjo« (Ho-
hmann 2005, str. 396).

Dosedanje izkušnje z mediacijo v vrtcu
Ker v našem vrtcu vidimo v mediaciji priložnost za mo-

ralno rast vseh deležnikov, se je – s ciljem implementacije 
mediacije v naše vsakdanje delovanje – oblikovala skupina 
strokovnih delavcev, ki se izobražuje, pridobiva znanja in ve-
ščine, jih ponotranja in prakticira. Potreben je čas, ki bo lah-
ko ovrednotil spremembe, vsekakor pa se že kažejo učinki 
na komunikacijo med zaposlenimi v smislu posluha za drug 
drugega in izboljševanju »splošne« klime v vrtcu.

V tem šolskem letu smo vstopili v inovacijski projekt 
Spodbujanje otrokovih močnih področij. Veščine posluša-
nja, komunikacije in razreševanja konfliktov načrtno razvi-
jamo v delavnicah za spodbujanje razvoja oz. kompetenc 
medosebne inteligentnosti (po Gardnerju). 

Preko organiziranih predavanj za starše v tem šolskem 
letu pozornost namenjamo pogovorom z otroki in težavam 
v komunikaciji, v prihodnjem šolskem letu pa načrtujemo 
srečanja, na katerih bomo staršem lahko ponudili pomoč 
pri reševanju konfliktov s pomočjo mediacijskih tehnik.

Odnosi zaupanja se gradijo počasi skozi vsakdanje izku-
šnje v različnih učnih situacijah. Vzgojitelji jih spodbujajo s 

pristno, z odkrito komunikacijo, s spoštljivim poslušanjem 
in z odprtostjo za otrokove interese, pobude, predloge in že-
lje. Vzgojitelj pri posegih v reševanje konfliktov med otroki 
nenehno izhaja iz razvojnih značilnosti otrok in njihovega 
načina mišljenja. Otroke spodbuja k pogovoru o problemu 
in iskanju skupnih rešitev.

Mediacija veča socialno opremljenost in samopodobo 
otrok ter spodbuja njihovo osebnostno rast in razvoj. Izhaja 
in uči o pomembnih človeških vrednotah in spodbuja kva-
litetno sobivanje. S svojim doprinosom k izboljšanju splo-
šne klime je uporabna za vsa področja življenja. Prenaša-
jo in izvajajo pa jo lahko spoštljivi, potrpežljivi vzgojitelji, 
ki tisto, kar govorijo, tudi resnično delajo in na konflikt ne 
gledajo z moralnimi obsodbami, ampak kot na priložnost 
za spremembo in rast. 
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Vzgojiteljeva vloga pri vključevanju 
otroka s posebnimi potrebami

Povzetek
V članku je predstavljeno, kako pomembno je 
tudi otrokom s posebnimi potrebami zagotoviti 
prijazno in varno okolje, jim ob tem nuditi pri-
ložnosti kot ostalim otrokom in jih vzporedno 
s tem pripravljati na življenje. Ob tem pa je po-
trebno ozavestiti, da je izrednega pomena sode-
lovanje z vsemi, ki se tako ali drugače srečujejo 
z otrokom. Predstavljene so tudi težave, s kate-
rimi se soočamo pri integraciji otroka s posebni-
mi potrebami v redne oddelke vrtca.

Ključne besede: otrok s posebnimi potrebami, 
vrtec, pogoji.

Otrokove pravice in dnevna rutina
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Otrokove pravice in dnevna rutina

Prav tako je eno izmed načel Kurikuluma za vrtce (1999) 
upoštevanje enakih možnosti in upoštevanje različnosti 
med otroki.

Vzgojitelji, ki imamo v skupini integrirane otroke s po-
sebnimi potrebami, smo posebej pozorni na njihove po-
sebnosti v razvoju in učenju, zato posamezne dejavnosti 
prilagajamo, pri čemer mesečne teme ne spreminjamo. 
Upoštevamo in prilagajamo čas in prostor. Vključitev otroka 
s posebnimi potrebami je proces, ki ga je potrebno skrbno 
pripraviti, izvajati, evalvirati in nenehno strmeti k izboljše-
vanju. Vizija sodobne družbe je usmerjena v sprejemanje 
raznolikosti posameznikov in jemlje različnost kot svojo 
normalno, inheretno lastnost. Tako smo tudi v našem vrt-
cu usmerjeni k ustvarjanju pogojev, ki dvigujejo kakovost 
sobivanja in omogočajo vsakemu posamezniku, da sodeluje 
po svojih zmožnostih.

Strokovni delavci smo pogosto tisti, ki prvi opazimo 
posebnosti pri otroku. Starše povabimo na pogovor in jih 
napotimo, da poiščejo ustrezno strokovno pomoč. Sode-
lujemo z vodstvom, s svetovalno delavko, z izvajalci doda-
tne strokovne pomoči, s starši in z zunanjimi strokovnjaki. 
Imamo tudi redne sestanke, kjer si izmenjamo informaci-
je o otroku ter načrtujemo delo v prihodnje (prilagoditve, 
strategije).

Težave, s katerimi se srečujemo
V Zakonu o vrtcih poleg skupin otrok s posebnimi po-

trebami opredeljujejo še, da imajo otroci s posebnimi po-
trebami prednost pri sprejemu v vrtec. Kljub temu se pri 
vključevanju otrok srečujemo z veliko težavo pri zagota-
vljanju strokovnjaka (predvsem specialnega pedagoga in 
logopeda), ki je predlagan na Odločbi za usmerjanje otrok 
s posebnimi potrebami. Kljub intenzivnemu iskanju z raz-
pisi in sodelovanju z zunanjimi institucijami, jih včasih ne 
uspemo pridobiti in si zato, da otroku zagotovimo čim hi-
trejšo primerno obravnavo, pomagamo z že upokojenimi 
strokovnjaki. Pri zagotavljanju spremljevalcev, ki otroku 
z individualnim pristopom pomagajo pri dnevni rutini in 
socializaciji, si pomagamo z izvajalci javnih del, pri čemer 
smo pozorni na to, da imajo le-ti pedagoško ali zdravstve-
no izobrazbo.

Težave se kažejo tudi pri posameznih strokovnih de-
lavcih, ki otroka sprejemajo kot problem in ne kot izziv. 
V ozadju takšnega odziva je največkrat strah pred nezna-
njem reagiranja in vodenja. Osebno menim, da je pri na-
šem poslanstvu poleg strokovnega znanja zelo pomemb-
na (ali celo ključna) empatija in sposobnost sprejemanja 
drugačnosti.

Sodelovanje z družino
Sodelovanje z družino je pomembno zato, ker so samo ta-

ko lahko doseženi optimalni rezultati. Starši so tisti, ki otroka 
najbolje poznajo. Starši si želijo jasna navodila, kako naj izva-
jajo posamezne korake pri vzgoji in izobraževanju otroka in 
kako lahko preverijo, ali so posamezni cilji doseženi.

-  S starši sodelujemo v partnerskem odnosu pri načrto-
vanju, izvajanju in evalvaciji individualiziranih progra-
mov.

-  Na srečanjih strokovne skupine starše seznanjamo o 
počutju in napredku otroka.

-  Svetujemo jim igre in dejavnosti, ki se jih naj doma z 
otrokom igrajo.

-  Starše usmerjamo in jim svetujemo, da tudi sami otroke 
navajajo na samostojnost in da otroku pustijo, da nare-
di sam kar zmore.

-  Predlagamo ustrezno literaturo. Spodbujamo k aktiv-
nemu sodelovanju in ustrezni komunikaciji z otrokom.

V individualiziranem programu načrtujemo:
-  oceno funkcioniranja,
-  cilje po področjih,
-  časovne prilagoditve,
-  prostorske prilagoditve,
-  prilagoditev organizacije in načina dela,
-  sodelovanje s starši in
-  evalvacijo.

Priprava na življenje in spodbujanje k čim 
večji samostojnosti

V našem vrtcu spoštujemo različnost, zato otrokom s 
posebnimi potrebami namenjamo še posebno skrb in po-
zornost. Tako so otroci s posebnimi potrebami v našem vrt-
cu vključeni v vsa področja življenja v vrtcu. Pri tem upo-
števamo posebnosti vsakega posameznika in se mu glede 
na posebnosti prilagajamo. Uredili smo tudi prostor z vse-
mi potrebnimi rekviziti in didaktičnimi pripomočki za iz-
vajanje dodatne strokovne pomoči. Otrok se lahko v tem 
prostoru pomiri, se počuti varnega in ima vse možnosti za 
razvijanje različnih spretnosti in znanj. Zavedamo se, da je 
otroštvo pomembno življenjsko obdobje, zato otrokom po-
nujamo priložnosti in pripravljamo pogoje za dejavnosti. 
Otroke spodbujamo, varujemo in jim pomagamo. Tako si 
pridobivajo izkušnje preko igre in v vsakdanjih življenjskih 
situacijah. Pripravljamo jih na življenje in jih spodbujamo 
k čim večji samostojnosti. Tako zastavljamo tudi dejavno-
sti, pri katerih lahko otrok rešuje probleme čim bolj samo-
stojno in vskočimo le takrat, kadar nas potrebuje. Ustvar-
jamo emocionalno in socialno varnost, prijetno klimo, ob 
tem pa jih učimo izražati potrebe, lastna čustvena stanja in 
obvladovanje le-teh, zmožnosti in sposobnosti. Kot uvod 
v razvijanje močnih področji smo v našem vrtcu zastavili 
dejavnosti malo drugače in tudi otrokom s posebnimi po-
trebami omogočili, da se vanje prosto vključujejo. Pri tem 
smo na vsakem vhodu odprli vrata igralnic, otroci pa so lah-
ko prosto prehajali med njimi, vzpostavljali stike in nave-
zovali prijateljstva ter se učili iz lastnih problemov in situ-
acij. Otroci so bili pri tem umirjeni in navdušeni nad vrsto 
dejavnosti, ki so jim bile ponujene. Pri otrocih s posebnimi 
potrebami smo opazili, da so si lažje in hitreje našli sopo-
tnike v igri (včasih med starejšimi, drugič med mlajšimi), 
iskali so stike tudi z drugimi strokovnimi delavci, manj ob-
čutljivi so postali na razne novosti – prihod neznane osebe.

Zaključek
Skupna naloga vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju je 

krepiti adaptivni potencial otrok in vplivati na socialno okolje 
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v smislu menjavanja stališč, vrednot in zagotavljanja pogojev 
za uresničevanje vzgojno izobraževalnih ciljev.

 Pomembna je tudi naša pozitivna naravnanost in spre-
jemanje novih, drugačnih izzivov. Bodimo vedno notranje 
motivirani in pripravljeni na sodelovanje tako z otrokom, 
kot tudi z vsemi deležniki v procesu, saj bomo le tako lahko 
delali dobro za otroka in z otrokom.
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Učenje za samostojnost

Uvod: 
Samostojnost v najširšem smislu pomeni, da nekdo rav-

na po lastni presoji, se odloča sam, brez vpliva drugega. Po-
meni tudi, da je oseba sposobna poskrbeti sama zase, brez 
pomoči drugega. Za otroka pomeni, da je samostojen, če 
naredi večino stvari sam. Ko se opravila loti, mu moramo to 
samostojnost tudi omogočiti. Ves otrokov razvoj se v prvih 

letih osredotoča na učenje samostojnosti. Zares samostojen 
lahko postane le tisti otrok, ki usklajeno s svojimi psihofizič-
nimi sposobnostmi čim več stvari sme in zmore sam. Otroci 
so lahko samostojni mnogo prej, kot si odrasli upamo in že-
limo priznati. Kdaj je otrok najbolj motiviran za samostojno 
opravilo? Takrat, ko nekaj naredi sam in »na pol«, takrat se 
razveseli svoje nove zmožnosti. To je trenutek ali obdobje, ki 
traja kar nekaj časa, da otrok dejavnost opravi in ponavadi to 
naredi zelo počasi (potrpežljivost odraslih je na preizkušnji). 
Takrat je čas, da to opazimo, spodbujamo in pohvalimo in, 
če je potrebno, mimogrede malo popravimo (Papalia 2003).

Kaj je naloga odraslih?
Odrasli moramo otroku omogočiti, da odraste in po-

stane samostojen človek. Pretirani intelektulizem (kaj vse 
mora otrok znati) zamegli nekatera otrokova področja, kot 
so čustveni, socialni razvoj. S tem otroku sicer dajemo ve-
liko podatkovnega znanja, ampak ne znanja za ravnanja. 
Znanje za ravnanje pa je ključno, da otroke naučimo ži-
veti, učiti in delati (Seničar 2013).

Dnevna rutina je razpored vsakodnevnega življenja in de-
la otrok in vzgojiteljice v vrtcu. Z njim opredelimo ritem in 
strukturo dnevnih aktivnosti, zadovoljimo potrebo otrok 
po urejenem toku življenja in dela, preprečujemo napetost 
in agresijo in z njo se otroci počutijo varneje. Pomembno je, 
da je načrtovana tako, da sledi razvojnim in individualnim 
potrebam otrok s tem, da si za opravljanje teh dejavnosti vza-
memo dovolj časa in da smo fleksibilni. Cilj dnevne rutine je 
otroke spodbujati, da samostojno opravijo, kar zmorejo sami. 

Pri vseh elementih rutine je potrebno zagotoviti čim večjo 
samostojnost otrok (glede na razvojno stopnjo). Upoštevati 
je potrebno navade, posebnosti, tudi odločitve otrok. Poskr-
beti je potrebno tudi za odstranjevanje ovir pri prehodih med 
posameznimi elementi dnevne rutine,da ne prihaja do čaka-
nja. Ob izvajanju dnevne rutine lahko strokovni delavci do-
polnjujejo in povezujejo različne vrste dejavnosti (matema-
tika, jezik, gibanje). Pri organizaciji dnevne rutine v vrtcu je 
treba čim bolj omejiti čas čakanja, pospravljanja, neaktivnosti. 

Vloga odraslih
Odrasli imamo v obdobju otrokovega učenja samostojno-

sti odgovorno nalogo: otroka pri različnih dejavnostih varu-
jemo, spremljamo, spodbujamo, po potrebi tudi usmerjamo. 

Povzetek
Področje razvijanja samostojnosti pomeni osno-
vo celotnega procesa vzgoje in izobraževanja za 
vsakega otroka, saj zajema osnovne spretnosti v 
skrbi zase. Otrok se zelo veliko nauči, če ima po-
goje za učenje. Predvsem pa spodbudo, čas in po-
trpljenje odraslih. Otrokovo samostojnost v vrtcu 
prepoznavamo v tem, koliko odvisnosti ter nadzo-
ra odraslega potrebuje za svoje vsakodnevno funk-
cioniranje. Samostojni otroci zmorejo delovati 
učinkovito z malo nadzora odraslih. Ko naletijo na 
nove izzive ali težave, jih najprej poskušajo rešiti 
sami. Tudi kadar so pri kakšni stvari manj uspe-
šni, redko iščejo pozornost oz. pomoč odraslega. 
Tudi nove, neznane stvari sprejmejo kot izziv in 
novo učenje. V neposredni bližini pa potrebuje od-
raslega, ki ga opazuje, mu nudi varno zavetje in po 
potrebi reagira in se vključi v njegovo dejavnost. 
Nasprotno pa nesamostojni in od odraslega odvi-
sni otroci delujejo boječe, veliko jokajo in za ustre-
zno delovanje zahtevajo neprestano navzočnost, 
nadzor in pomoč odraslega. Taki otroci se zelo hi-
tro vdajo, ko se soočajo že z manjšimi težavami in 
ovirami, in zahtevajo takojšnjo pomoč odraslega, 
še preden sami poskusijo najti rešitev problema. 

Ključne besede: kakovost v vrtcu, predšolski otrok, 
dnevna rutina, prikriti kurikulum, samostojnost 
otroka, opazovanje, spremljanje napredka.

Otrokove pravice in dnevna rutina
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Otrokove pravice in dnevna rutina

Nadvse pomembno je, da smo občutljivi oziroma odzivni 
za morebitne posebnosti otroka. To pomeni, da opazimo in 
upoštevamo vse tisto, kar otroka zanima, pritegne njegovo 
pozornost, pa tudi, kaj ga ovira ali celo odvrača od učenja v 
različnih učnih situacijah, denimo pri hranjenju, oblačenju, 
igri ali ob soočanju z ovirami.

Učenje samostojnosti ni preprosta 
individualna konstrukcija – zgodi se v 
kontekstu interakcij z drugimi

Fleer in Richardson (2004) predlagata, naj bo spremlja-
nje otrokovih zmožnosti osredotočeno na tri različne sto-
pnje otrokove odvisnosti oziroma zmožnosti samostojnega 
delovanja: 

-  najnižja stopnja samostojnosti predstavlja otrokovo de-
lovanje v interakciji z odraslimi ali otroki in minimalnim 
otrokovim vložkom,

-  druga stopnja predstavlja skupno delovanje otroka in 
odraslega ali drugega razvitejšega otroka,

-  tretja stopnja pa predstavlja otrokovo samostojno de-
lovanje, brez pomoči odraslega ali drugega otroka. 

Primer iz prakse
Kakovost vzgojnega dela v oddelku zagotavljam z izvaja-

njem Kurikuluma za vrtce (1999), spreminjanjem in dopol-
njevanjem kvalitete dnevnega reda, spontanih in načrtova-
nih dejavnosti. Delo nadgrajujem na pozitivnih izkušnjah 
preteklosti, sledim novim spoznanjem, vnašam novosti, po-
glabljam znanje in se po strokovni in avtonomni presoji od-
ločam, kaj, kdaj in kako. Prav zaradi tega je pomembno, da 
za določeno vsebino kurikula izberemo takšen način posre-
dovanja, ki v največji meri prispeva k razvoju otroka (Kroflič 
2002, str. 154). Primer, ki ga predstavljam v svojem prispev-
ku, je primer načrtovanja področja dnevne rutine (fizične 
in miselne samostojnosti otroka), kjer gre za proces razvoja 
osebnostnih lastnosti in sposobnosti otroka kot v osvajanje 
točno določenih znanj, veščin in navad. 

TEGA PA ŠE NE ZNAM …   

KAJ? KAKO?
IZVEDBA 

VSEBINA
 (se med letom dopolnjuje, nadgrajuje) CILJI

Pridobivanje novih znanj in izkušenj s 
področja samostojnosti.

Otrok:
-  opazuje in sodeluje pri slačenju, obla-

čenju, obuvanju, sezuvanju
-  se preobleče in preobuje 
-  izbere in obleče oblačila, obutev pri-

merno vremenu in priložnostim.

Poudarek na spodbujanju in razvijanju 
samostojnosti skozi načrtovane dejavno-
sti na vseh področjih kurikula.
Spoznavam otrokove odzive v različnih 
situacijah in iščem vzroke za različna 
otrokova ravnanja (ne, ne morem, no-
čem, daj ti, bom sam).
Preko spremljanja otroka razumem 
proces oblikovanja razumevanja in ne 
izključno trenutnega stanja. 
S spremljanjem ugotavljam kvalitativne 
spremembe v razvoju samostojnosti 
otroka.
Ugotavljam in opazim, ali otrok izkoristi 
pomoč, ki mu jo ponujam.

PRAVLJICE, DEKLAMACIJE (poslušanje 
branja, pogovor ob ogledu slik, obna-
vljanje ob slikah.
PETJE, DEKLAMIRANJE PESMI, POSLUŠA-
NJE AVDIO POSNETKOV
IZVAJANJE PRAKTIČNIH DEJAVNOSTI (kaj 
vse počnem sam)
IGRE: gibalne, ustvarjalne, socialne.

PREVERJANJE RAZUMEVANJA (risanje, 
pripovedovanje, samostojno poizkuša-
nje, reševanje problemov …).

OTROK SE OSAMOSVAJA SKOZI IGRO 
(kotički s sredstvi, po katerih otroci 
posegajo v času proste igre).

Otrok se čustveno, verbalno in gibalno 
odziva na vsebine.
Preko ponujenih vsebin spoznava, 
sprejema in doživlja nove veščine ter jih 
prenaša v vsakdanje življenje.
Razvija samostojnost in vztrajnost.

Uči se svojim zmogljivostim primerno.

Sistematično rešuje problem (oblačenje, 
obuvanje, slačenje, urejanje).

Razvija motorične spretnosti (razvijanje 
lastne telesne sheme, senzomotorične 
koordinacije, grobe in fine motorike, 
prostorske orientacije, socialne veščine).

VLOGA ODRASLEGA:
Poudarek je na kakovostnem načrtovanju v tandemu (skladnost in sistematičnost), načrtovanje dejavnosti predvsem z vidika upoštevanja izkušenj, znanj in zmožnosti 
otroka. Odrasli je:
- oblikovalec ugodne klime, 
- ustvarja stimulativno okolje, v katerem je otrok motiviran za sodelovanje,
- je v pomoč pri razvoju samostojnosti (strategije, usmerjanje, razlaga),
- izbere in ponudi otrokom dejavnosti in vsebine, ki pomembno vplivajo na razumevanje otrok,
- omogoča otrokom, da razvijejo sposobnosti in načine, da nekaj zmorejo sami,
- spremlja, kako besedilo pesmi pripomore k hitrejšemu odzivanju v novih situacijah, dviguje radovednost, preizkušanje lastnih sposobnosti in preizkušanje  
 sebe v odnosu do drugih.

Samostojnost pri dnevni rutini-oblačenje/slačenje, obuvanje/sezuvanje (primer iz prakse v oddelku 2–3 letnih 
otrok)  
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Z opazovanjem otroka v različnih interakcijah in situa-
cijah, ki se razlikujejo glede na otrokovo stopnjo odvisnosti 
od drugega za uspešno opravljanje določene naloge ugotovi-
mo, kaj otrok že zmore sam, kje potrebuje pomoč odraslega 
in česa otrok niti ob pomoči drugega še ne zmore. Posebej 
označimo rezultate:

-  ki predstavljajo spretnosti pri oblačenju, ki jih otroci 
bolje obvladajo,

-  tistih spretnosti oblačenja, ki jih otroci slabše obvladajo 
in 

-  tistih spretnostih, pri katerih so otroci med šolskim le-
tom najbolj napredovali.

Zaključek
Kakovostnejše vsakdanje življenje in delo otrok v vrt-

cu se kaže v smeri pestrejše, raznovrstnejše, bolj uravno-
težene in bolj fleksibilne ponudbe različnih dejavnosti, 
večjega omogočanja individualnosti, drugačnosti in iz-
be, večjega upoštevanja in spoštovanja zasebnosti in inti-
mnosti otrok itn., in v dvigu kakovosti komunikacije/in-

terakcij odraslega z otrokom v smeri večjega omogočanja 
otrokove udeleženosti. 

Razvoj samostojnosti je glavna naloga vzgoje. Z učenjem 
je smiselno začeti zgodaj. Po korakih, ker takrat, ko ne mo-
remo biti več ves čas ob njih (in to je zdaj precej hitreje, kot 
je bilo včasih), preprosto ne morejo kar postati samostojni, 
če vse naredimo namesto njih in jih ne učimo samostojno-
sti temveč jih strežemo. Ne morejo biti odgovorni za nekaj, 
česar ne znajo! In so nemočni, kar ni dobro. Dolžni smo jih 
opremiti z veščinami, da bodo znali in zmogli. Čim prej, saj 
šele takrat lahko pričakujemo in zahtevamo, da naredijo sa-
mi. Pri otrocih v mojem oddelku je pogosta besedna zveza 
»sam bom«.

Čeprav včasih to zahteva z strani strokovnih delavk kar 
nekaj potrpljenja, saj bi najraje naredile kaj namesto njih, da 
bi bilo hitreje ali učinkoviteje. Presegla sem tovrstno ravna-
nje, napredovala sem v presojanju, katera je tista korist, ki 
je (mora) biti vodilo za izbor ravnanja (mojega in otroko-
vega); otrokom dam priložnost, da sami naredijo čim več 
stvari (oblačenje, pospravljanje, obešanje …) Zanimivo jih 

OPAZOVALNA LESTVICA: SAMOSTOJNOST OTROKA OBUVANJE/ 
SEZUVANJE IN OBLAČENJE/ SLAČENJE
(STAROST 2–3 LETA) 
Načrtno in sistematično spremljanje otrokove samostojnosti – otroci 
novinci.

Prvo opazovanje/nov. Drugo opazovanje/
jan. N Tretje opazovanje Napre-

dek 

da  % da  %  % da  %  %

Otrok poizkuša sezuti copate, čevlje, škornje. 3 23  % 5 38 % 15 %

Otrok sam sezuje copate, čevlje, škornje. 4 30  % 6 46 % 16 %

Otrok poizkuša obuti copate, čevlje, škornje. 2 15 % 4 38 % 23 %

Otrok sam obuje copate, čevlje, škornje. 4 30 % 5 38 % 8 %

Otrok si sam poišče in prinese copate,čevlje, jakno, majico (iz omare, 
iz garderobe v vrtcu, z obešalnika).

5 38 % 5 38 % 0

Otrok ve, kam naj pospravi in sam pospravi copate, čevlje, škornje, 
jakno, majico (omara, obešalnik ...).

3 23 % 6 46 % 23 %

Otrok si poizkuša sam odpeti zadrgo na jakni. 4 30 % 4 30 % 0

Otrok si sam odpne zadrgo na jakni. 0 / 3 23 % 23 %

Otrok poizkuša sam sleci hlače. 4 30 % 5 38 % 8 %

Otrok si sam sleče hlače. 5 38 % 6 46 % 8 %

Otrok poizkuša sam obleci hlače. 5 38 % 7 53 % 15 %

Otrok si sam obleče hlače. 3 23 % 4 30 % 7 %

Otrok si poizkuša sam sleci jakno. 7 53 % 7 53 % 0

Otrok si sam sleče jakno. 4 30 % 6 46 % 16 %

Otrok si pri uporabi stranišča sam sleče in obleče hlače in spodnje 
hlače.

2 15 % 5 38 % 18 %

Otrok si sam natakne kapo. 10 76 % 13 100 % 100 %

Otrok si poskuša natakniti enostavne rokavice. 8 61 % 61 %

Opazovanje 
Namen opazovanja je spremljanje otrokovega razvoja, 

učenja in delovanja v skupini, ugotavljanje otrokovih izku-
šenj, znanj in zmožnosti. Namen spremljanja je boljše načr-
tovanje učenja, pri čemer ni pomembno spoznavanje zgolj 
tega, kar otrok sam trenutno že zmore, pač pa predvsem spo-

znavanje otrokovih učnih potreb, kaj poučevati v območju 
bližnjega razvoja, da bo otrok lahko napredoval. Pomembno 
je tudi spoznati, kako poučevati – procesna raven. Marjanovič 
Umek (2011) opozarja, da je najbolj nevarno otroka pustiti 
tam, do koder zmore sam. 

Otrokove pravice in dnevna rutina
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Otrokove pravice in dnevna rutina

Vsak otrok ima svoje potrebe, ki jih mora vzgojitelj v vrt-
cu sprejeti in upoštevati. Otroka moramo spoštovati, mu pri-
sluhniti in mu dovoliti, da se izraža na svojstven način. Vzgo-
jitelj pa je tisti, ki mora dobro opazovati, znati poslušati, biti 
fleksibilen, pripravljen na enkratnost in drugačnost vsakega 
otroka ter se ustrezno odzivati. Vsekakor pa delo vzgojitelja 
zahteva refleksijo in prav je, da sam sebi zastaviš vprašanje, 
kako vplivaš na socialni razvoj otroka v času bivanja v vrtcu 
in še posebej v času dnevne rutine, kako spodbujati otroka k 
sodelovanju v dnevni rutini in kje se pojavljajo težave.

Dnevna rutina pomaga vzgojitelju organizirati čas z otro-
ki. Gre za odpiranje možnosti, pri katerih lahko otroci načr-
tujejo in uresničujejo svoje načrte, se igrajo, jedo in počivajo. 
Samo izvajanje dnevne rutine podpira otrokovo iniciativ-
nost ter ustvarja socialni okvir, ki ustvarja pogoje za social-
ne interakcije. Ta okvir pa otrokom predstavlja psihološko 
varnost in namensko okolje. Ohranja ravnotežje med njiho-

vimi omejitvami in svobodo. Dnevna rutina prav tako lajša 
prehod od doma v vrtec, ker gradi občutek skupnosti (Ho-
hmann, Weikart 2002).

Vzgojitelj je tista oseba v vrtcu, od katere je odvisen pri-
stop k otroku. Ni vseeno, kako vrednoti otrokov način ob-
našanja, kakšen je njegov odnos do posameznikov, kako zna 
otroku prisluhniti in kako vodi oddelek kot celoto. V oddelku 
mora ustvarjati dobro socialno klimo, dajati primeren vzgled 
in omogočati otroku čim več izkušenj. Velikokrat pa obstaja 
odprto vprašanje, ali se vzgojitelj zaveda pomembnosti svo-
je vloge, zakonitosti otrokovega posnemanja v predšolski 
dobi in ali je dovolj pozoren pri opazovanju in dosleden pri 
vzgajanju otrok.

Vloga vzgojitelja v dnevni rutini
Vloga vzgojitelja je, da se odziva na otrokova vprašanja in 

prošnje, jih pozorno posluša in daje otrokom možnost, da iz-
razijo svoje želje, interese in potrebe. Menim, da je v prvem 
starostnem obdobju to še veliko bolj zahtevna naloga, saj so 
otroci govorno in socialno manj kompetentni in od vzgoji-
telja zahtevajo veliko osebnostnih lastnosti, empatije, spre-
tnosti in doslednosti. Pomembno je, da interakcije temeljijo 
na pozitivnih odnosih: primerna komunikacija, očesni stik, 
individualizacija.

Kot vzgojiteljica vsakodnevno iščem način za oblikovanje 
kulture bivanja v oddelku, ki krepijo osebne stike in zaupa-
nje med odraslo osebo in otrokom. Trudim se, da s pomočjo 
lastnega vzgleda oblikujem otroku pozitivne oblike vedenja, 
saj le-te otrok najbolj ponotranji v predšolskem obdobju. 
Seveda pa se prav v dnevni rutini pojavi več težav kot pa pri 
usmerjenih dejavnostih. Posebej kritični so prehodi, ki so 
tudi meni pri delu z otroki prvega starostnega obdobja pov-
zročali največ težav. 

je opazovati, kako hitro se naučijo, zamenjajo pristop, poslu-
šajo, opazujejo, ko mu odrasli pokažemo. Ob vsem tem se 
pojavlja ponos, saj je napredek več kot očiten. Njihov trud 
daje strokovnim delavkam vpogled v to, kako sam vidi stva-
ri, kako si jih zamisli in kako bi bilo po njegovo najboljše, da 
jih izpelje, opravi, naredi. 
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Dnevna rutina v prvem starostnem 
obdobju

Povzetek
Dnevna rutina je neposredno vpletena v vsak-
danje življenje v vrtcu. Otrokom prinaša pred-
vidljiv dnevni urnik in je načrtovana tako, da 
sledi otrokovim potrebam, tako razvojnim kot 
tudi individualnim. Zato je potrebna uravnote-
žena ponudba dejavnosti, doslednost, prehodi, 
hranjenje in počitek. Obe vzgojiteljici v oddelku 
pa morata poskrbeti za organizacijo časa in po-
stopnost.

Ključne besede: dnevna rutina, otroci, vzgojitelj.
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 Veliko časa in pozornosti sem posvečala razmišljanju in 
načrtovanju, kaj lahko kot vzgojiteljica naredim, da bo pre-
hod iz dejavnosti v dnevno rutino in nazaj potekal čim manj 
stresno, sproščeno in brez nepotrebnega čakanja. Kako izko-
ristiti te trenutke, še posebno pri otrocih prvega starostnega 
obdobja, ki imajo zelo kratkotrajno pozornost in jih zelo radi 
izkoristijo, da potisnejo drugega otroka, si nagajajo ali vržejo 
igrače iz kotička? Zato sem v svoje delo pričela uvajati spre-
membe: skrbno sem pričela ta čas uporabljati za doslednost, 
učenje in slediti razvojnim in individualnim potrebam otrok. 

 Načrtovala sem cilj, da bodo prehodi prijetni in da bom 
otrokom ta čas popestrila s pesmicami, z bibarijami in dekla-
macijami, ki bodo vsebovale tudi gibanje. Otroci so se tako 
učili sodelovati in zaznavati, da v skupini niso sami. 

Za takšno organizacijo dela je pomembno tudi dobro tim-
sko sodelovanje med vzgojiteljico in vzgojiteljico pomočnico. 
Obe skupaj tvorita tandem, v katerem mora vsaka prevzeti 
svoje naloge. Tako otroci postopno prehajajo iz ene dejav-
nosti v drugo brez čakanja. S komunikacijo in z učenjem se 
umirijo in sodelujejo verbalno in neverbalno. Ta utečena ru-
tina v oddelku zagotavlja, da tudi najmlajši otroci predvidijo 
zaporedje dogodkov in sami spomnijo vzgojitelja, da je sedaj 
čas, da zapoje pesmico ali pove deklamacijo. Zgodi se, da se 
otrok pred kosilom usede za mizo in prične sam prepevati 
pesmico, saj je predvidel dogodek in spomnil vzgojitelja, da 
je čas za petje oz. pripovedovanje, saj je potem na vrsti kosilo 
in počitek. Na takšen način otrok tudi pridobiva občutek za 
čas, saj poveže, da po počitku po njega pridejo starši.

Posebno pomembno se mi zdi, da otrokom verbaliziramo, 
kaj se dogaja sproti, pa tudi tisto, kar se bo dogajalo naprej in 
kaj pričakujemo od njih. Mlajši otroci potrebujejo stalnost, 
predvidene dogodke in doslednost. Vsaka sprememba jih 
lahko vrže iz tira. Primer: vsakodnevno odhajamo po malici 
v garderobo, kjer se uredimo za odhod na igrišče. Nekega dne 
dežuje, zato po malici odhajamo v skupni prostor, kjer bomo 
imeli gibalne dejavnosti. Kljub temu da otrokom pred odho-
dom iz igralnice povem, kam bomo odšli in kaj bomo počeli, 
se nekaj otrok usede na klop in prične sezuvati copate. Otrok 
je kljub mojemu navodilu, kaj sledi, ob prihodu v garderobo 
sledil zaporedju dogodkov in to je za njega pomenilo, da si 
mora obuti čevlje, da bo lahko odšel na igrišče.

Zaključek
Menim, da je predvidljivost dogodkov in socialna interak-

cija v dnevni rutini zelo pomembna za razvoj otroka. Otroku 
dajejo varnost in red, hkrati pa vzgojitelju nalagajo zelo po-
membno in odgovorno nalogo. Vzgojitelj se mora zavedati, 
da so v ospredju potrebe otrok in da je njegova naloga, da 
ustvarja dobro čustveno in socialno klimo. 

 Ocenjujem, da je zanimiv, postopen in predvidljiv način 
prehodov pokazal, da otroci zelo radi sodelujejo in da takšne 
aktivne dejavnosti pozitivno vplivajo na jezikovni in social-
no čustveni razvoj. Ker sama spadam med vzgojiteljice, ki 
so v vrtec prišle po kurikularni prenovi, sama pa sem vrtec 
obiskovala še »nekoč«, menim, da se je veliko spremenilo 
na področju dnevne rutine. Z zadovoljstvom ugotavljam, da 
so se zgodile pozitivne spremembe, da so v ospredju potre-
be otrok, vzgojiteljice pa smo tiste, ki (preko dejavnosti in 

dnevne rutine) otrokom zagotavljamo varno, spodbudno in 
predvsem prijetno učno okolje. Vsekakor pa se je potrebno 
truditi, da je čakalnih minut čim manj, kar dosežemo z de-
lom v manjših skupinah ter s postopnostjo pri izvajanju tako 
nege kot tudi pri prihodu in odhodu na prosto.

Literatura
Bahovec, E. in Bregar- Golobič, K. (2004). Šola in vrtec skozi ogledalo. Ljublja-

na: DZS.
Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.
Weikart D., Hohmann M. (2005). Vzgoja in učenje predšolskih otrok. Ljubljana: 

DZS.

Kenan Hadžić (5 let), mentorica Andreja Sivka,  
Vrtec Tončke Čečeve, Celje

Otrokove pravice in dnevna rutina



vzgojiteljica 31 marec 2014Letnik XVI, izr. št.

Otrokove pravice in dnevna rutina

Uvod
V vsakdanjem življenju v vrtcu je pomemben del ak-

tivnosti razvijanje otrokovih sposobnosti za dogovarjanje, 
upoštevanje različnosti in sodelovanja v skupinah. Otrok 
razvija socialne veščine in zmožnosti – ne samo skozi na-
črtovane dejavnosti, ki jih najdemo v Kurikulumu za vrtce 
(1999), ampak tudi preko nenačrtovanih dejavnostih, ki 
niso nikjer zapisane, a vseskozi delujejo na otroka. Pojem 
»kurikulum v vrtcu« je vpeljan, ker je širši od pojma pro-
gram, saj zajema celotno življenje otrok in odraslih v vrtcu; 
vključuje tako opredeljene, kakor tudi neopredeljene ele-
mente vzgojnega vplivanja. 

Med njimi bi izpostavila dnevno rutino, kjer je otrok v sre-
dišču, z vsemi razvojnimi in individualnimi zmožnostmi in 
posebnostmi, z vsemi pravicami, ki izhajajo iz Deklaracije o 
človekovih pravicah in Konvencije o otrokovih pravicah. V dnev-
ni rutini se odraža prikriti kurikul; prikriti zato, ker je nena-
črtovan in nereflektiran, na otroka pa ne vpliva nič manj de-
javno kot načrtovani kurikul, saj otroka ne nauči nič manj kot 
ga nauči sama vsebina kurikuluma (ali celo več!). Sestavina 
prikritega kurikula so tudi implicitna pričakovanja vzgojitelja.

Ob vsem tem se moramo zavedati, da je vzgoja perma-
nenten, dolgotrajni proces oblikovanja človekove osebno-
sti, skozi katero se posameznik navaja na življenje in delo v 
družbi. Primarno poteka znotraj družine in se nadaljuje v 
vrtcu oz. izobraževalnih inštitucijah. Prav vrtec je za večino 
otrok prva institucija, kjer vzgoja in izobraževanje temeljita 
na skupnem dokumentu, Kurikulumu za vrtce (1999), v ka-
terem so določeni cilji in načela, primeri dejavnosti pa so na 
razpolago vzgojiteljem kot ponudba za načrtovanje in obli-
kovanje izvedbe v vrtcu oz. oddelku.

Kurikulum za vrtce (1999) in dnevna 
rutina

Institucionalna vzgoja predšolskih otrok je v slovenskih 
javnih vrtcih sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja in 
temelji na uradnem Kurikulumu za vrtce, kjer je jasno poudar-
jeno, da mora potekati po načelih demokratičnosti, avtono-
mnosti, pluralizma, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih, 
enakih možnosti za otroke in starše, upoštevanja različnosti 
med otroki, pravice do izbire in drugačnosti in ohranjanja 
ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in du-
ševnega razvoja.

Ob upoštevanju vseh teh načel predšolska vzgoja v 
vrtcih uresničuje tudi cilje, pomembne za socialni razvoj 
otroka, kot so: večje omogočanje individualnosti, drugač-
nosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino, oblikovanje 
pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik 
(nediskriminiranost glede na spol, socialno in kulturno po-
reklo, svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno in du-
ševno konstitucijo), večje upoštevanje in spoštovanje za-
sebnosti ter intimnosti otrok, dvig kakovosti medosebnih 
interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu 
(Kurikulum …, 1999).

Prav odprtost kurikuluma, ki je značilen za demokratične 
vzgojno-izobraževalne sisteme, nam omogoča večjo avtono-
mijo strokovnih delavcev pri načrtovanju dejavnosti, saj je 
vsebinsko manj strukturiran in predpostavlja nadaljnje stro-
kovno načrtovanje na ravni institucije in posameznega vzgo-
jitelja (Kroflič 2001).

Na tem mestu bi izpostavila termin prikriti kurikulum 
kot »tiha pravila bivanja v instituciji« (Kroflič, 2005, 12). 
Maureen O`Hagen in Maureen Smith (v Batistič Zorec, 
2003, 129) zagovarjata tezo, da se lahko v okviru prikrite-
ga kurikuluma, ki v največji meri predstavlja dnevno ruti-
no, usvajajo stališča, vrednote in stereotipi, ki pa niso nujno 
pozitivne in zaželene. Lahko bi rekli, da je prikriti kuriku-
lum (in posledično tudi dnevna rutina) produkt osebno-
stne strukture posameznika in družbene strukture, pravil 
in kulturnih vzorcev v določeni družbi (Gerbner v Batistič 
Zorec 2003, 262).

Hofmann in Weikart (2002) govorita o dnevni rutini kot 
o obdobjih, ko otroci načrtujejo in uresničujejo svoje načr-
te, sodelujejo v skupinskih dejavnostih, se igrajo na prostem, 
jedo in počivajo.

Vidimo torej, da dnevna rutina obsega organizacijo vsak-
danjega življenja in način komunikacije v vrtcu. Zavedati pa se 
moramo, da dnevna rutina ne more obstajati brez čustvenega 
stika med vzgojiteljico in otrokom, brez prikritih pričakovanj 
vzgojiteljice, brez medvrstniških odnosov, brez uveljavljenih 
disciplinskih pravil, brez splošne klime in kulture institucije 
(vrtca), organizacije dnevne razporeditve dejavnosti in pro-
stora (Kroflič, 2001).

Martina Žlof Jadek, dipl. vzg. 
VIZ OŠ Rogatec

Dnevna rutina in njen vpliv na otrokov 
socialni razvoj

Povzetek
Na otrokov socialni razvoj ne vpliva zgolj njego-
vo ožje družbeno okolje – družina, temveč tudi 
njegovo širše okolje – institucija, kot je vrtec. Z 
vstopom vanjo se otrokov socialni svet razširi 
in tako vedno bolj vpliva na oblikovanje njegove 
osebnosti. Skozi dnevno rutino se odraža tudi 
prikriti kurikul vzgojiteljice in vrtca, ki lahko 
podpira načrtovano učenje otrok ali pa deluje v 
nasprotju z njim. Pri samem izvajanju dnevne ru-
tine je otroku potrebno prisluhniti, mu dopuščati 
možnost izbire in upoštevati njegovo osebnost. 

Ključne besede: kurikul, prikriti kurikul, dnev-
na rutina, socialni razvoj. 
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Pomen dnevne rutine
Otrokov dan v vrtcu je skrbno načrtovan in je sestavljen iz 

elementov dnevne rutine, usmerjenih dejavnosti in bivanja 
zunaj. Vse dejavnosti so enakovredne, se prepletajo in izha-
jajo ena iz druge. Pomembno je, da se pri vseh dejavnostih 
otrok vzgaja in uči. Elementi dnevne rutine, ki se prepletajo 
z usmerjenimi dejavnosti zagotavljajo predvidljivo zapored-
je dogodkov, gladke prehode in doslednost v pričakovanjih 
in podpori odraslega do otrok (Bahovec, Bregar-Golobič, 
2004). Dnevna rutina v vrtcu je sama po sebi nestrukturira-
na, strukturira jo predvsem vzgojiteljevo poznavanje zako-
nitosti otrokovega razvoja, strategij zgodnjega poučevanja in 
njene lastne predstave o dobrem za otroka. In prav zaradi tega 
je nujno potrebna vzgojiteljeva refleksija dnevne rutine kot 
najmanj strukturirane sestavine kurikuluma (Kroflič, 2005). 
Lahko bi rekli, da dnevna rutina v vrtcu pomaga vzgojiteljem 
organizirati čas z otroki, saj gre za obdobje, ko otroci načr-
tujejo in uresničujejo svoje načrte, sodelujejo v skupinskih 
dejavnostih, se igrajo na prostem, jedo in počivajo in med 
njimi prihaja do socialne interakcije. 

Elementi dnevne rutine in njihov pomen 
za socialni razvoj otroka 

Predstavila bom elemente dnevne rutine in njihov vpliv 
na socialni razvoj otrok v starostno kombiniranem oddelku 
(2–4 let) Načrtujemo jih že v LDN-ju vrtca in posamezne-
ga oddelka glede na zakonitosti otrokovega razvoja, strate-
gij zgodnjega poučevanja in vzgojiteljeve lastne predstave o 
dobrem za otroka.

  Otrokov dan v vrtcu načrtujeva s sodelavko skozi cel dan 
in je sestavljen iz elementov dnevne rutine, bivanja zunaj in 
usmerjenih dejavnosti. Posebej sva pozorni, da se vse dejav-
nosti medsebojno prepletajo in izhajajo ena iz druge, da se v 
vseh dejavnostih otrok vzgaja in uči in nobena dejavnost ni 
bolj ali manj pomembna. Elementi dnevne rutine, ki se pre-
pletajo z usmerjenimi dejavnostmi, zagotavljajo predvidljivo 
zaporedje dogodkov, gladke prehode in doslednost v priča-
kovanjih in podpori odraslega do otrok. Pri uresničevanju 
elementov dnevne rutine imava v ospredju otroka, upošte-
vanje njegovih pravic, zlasti pravice do izbire in drugačnosti 
in slediva demokratizaciji kurikula. Elementi dnevne rutine 
so: prihodi in odhodi v vrtec, igra in dejavnosti, bivanje na 
prostem, prehrana, počitek, nega in skrb zase, urejanje in po-
spravljanje igrač, prostora ter prehajanje med dejavnostmi.

Okvirni dnevni red v 3. oddelku oz. 
predvidljivo zaporedje dogodkov 

- 5. 30–8. 00: prihodi otrok v vrtec, zbiranje otrok v eni 
skupni igralnici, po želji jutranji počitek otrok, umirjene 
igralne dejavnosi;

- 7. 20–8. 00: razdruževanje po oddelkih, zbiranje otrok v 
matični igralnici, igralne dejavnosti;

- 8.00–11.30: 
-  jutranje razgibavanje,
-  priprava na zajtrk, zajtrk, nega, jutranji krog,
  načrtovane in igralne dejavnosti, organizirane s sode-

lovanjem otrok in strokovnih delavk, izvajajo so v vseh 

prostorih vrtca, vmes aktivnosti na prostem (bivanja na 
igrišču in sprehodi), vmes sadna malica;

- 11. 30–15.30: 
-  priprava na kosilo, kosilo, nega,
-  umiritev, spanje ali počitek, pri bedečih otrocih nada-

ljevanje dopoldanskih, umirjenih dejavnosti,
-  igra in igralne dejavnosti, popoldanska sadna malica,
-  vmes ponovno združevanje oddelkov in odhajanje 

otrok domov.

Ob prihodu v vrtec otrok vzpostavi prvi pomemben stik s 
strokovnimi delavkami in z drugimi vrstniki. Trudiva se spo-
znati in upoštevati otrokove specifične potrebe po določenem 
načinu vključevanja v oddelek. Opazili sva, da imajo trije mlajši 
otroci, letnik 2011, še občasne težave ob ločitvi od staršev, za-
to jim posvetiva še posebno pozornost. Eden otrok, ki priha-
ja zelo zgodaj zjutraj, v vrtcu tudi počiva. Zlasti mlajše otroke 
spodbujava na pozdravljanje tako ob prihodu v vrtec kakor ob 
odhodu domov. Starši imajo vsakodnevno možnost, da nama 
prenesejo informacije, ki so pomembne za otrokovo bivanje 
v vrtcu. Posebej sva opozorili starše, da informacije o otroku, 
ki so zaupne narave, ne delijo med vrati. V skupini imava tudi 
zvezek, kamor vpisujeva morebitna obvestila staršev. Posebno 
pozornost posvetiva otroku tudi, ko odhaja domov, da začuti, 
da je naslednji dan spet dobrodošel. Opazili sva, da otroci ob 
odhodu domov ne pospravljajo igrač ali drugih sredstev. O to-
vrstni težavi sva opozorile starše že na prvem roditeljskem se-
stanku. Svetovali sva jim, da naj počakajo svojega otroka, mu 
dajo čas, ga spodbudijo, da umirjeno pospravi igračo, s katerim 
se je igral ob njihovem prihodu (LDN 2013).   

Najpogostejša težava, ki jo s strokovno delavko opažava 
pri tem elementu dnevne rutine je, da petina otrok prihaja 
in odjaha v vrtec ob dokaj nerednih urah. Prav ta dejavnik 
povzroča, da se nekateri otroci ne počutijo varne in doži-
vljajo nenehne spremembe, ki lahko povzročijo stresne si-
tuacije. Pomagava jim tako, da jim prisluhneva in poskušava 
začutiti, kaj potrebujejo. Občutek varnosti mu spodbujava 
z objemom, ga vzamemo v naročje, se z njim pogovarjava, 
mu ponudiva njegovo tolažilno igračo, ki jo ima spravljeno 
v vrtcu. Spet drug otrok pa potrebuje zgolj opazovanje in ne 
želi ob sebi nikogar. 

Ob prihodu in odhodu v vrtec je pomembno, da imajo 
tako otroci kot starši občutek, da so dobrodošli in sprejeti, 
pri čemer ne gre zanemariti prijaznega pozdrava, kratkega 
pogovora, dobrodošla pa sta tudi kakšna šaljivka in nasmeh, 
kar bistveno ublaži proces separacije. Poskrbeti moramo, da 
se otroci počutijo sprejete in varne (Bahovec 2007).

S strokovno delavko slediva k skupnemu cilju, da se igral-
ne dejavnosti odvijajo od otrokovega prihoda v vrtec do ju-
tranjega razgibavanja, po usmerjeni dejavnosti in po počit-
ku, vse do otrokovega odhoda domov. Tako spontane kot 
usmerjene dejavnosti se odvijajo preko igre, saj je igra osnov-
na metoda dela v vrtcu. Spodbujali bova sproščeno, ustvar-
jalno, simbolno igro. Usmerjene dejavnosti se v večjem delu 
odvijajo v času po jutranji malici, kjer sva še dodatno pozor-
ni na načrtovanje iz vseh šestih področij kurikula, ki se pre-
pletajo v samih izvedbah dejavnosti. Cilje iz teh dejavnosti 
uresničujeva tudi v ostalem času bivanja otroka v vrtcu, saj 

Otrokove pravice in dnevna rutina
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Otrokove pravice in dnevna rutina

se povezujejo tudi z elementi dnevne rutine. Opazili sva, da 
imajo zlasti mlajši otroci težavo s koncentracijo v jutranjem 
krogu. Motivacija je zato kratka, pred njo pa otroke umiriva 
z gibalnimi, s prstnimi ali socialnimi igrami. Zasledili sva, 
da otroke zelo pritegnejo igralne dejavnosti, zato jih ponu-
diva šele po usmerjenih dejavnostih. Usmerjene dejavnosti 
načeloma izvajava v dveh skupinah – kombinirana skupina, 
ki se po končani aktivnosti razvijeta v delo po kotičkih. Po 
usmerjenih dejavnostih otrokom ponudiva igralne dejavno-
sti (LDN 2013). 

Za otrokov socialni razvoj je bistvenega pomena komuni-
kacija z otrokom, preko katere si razvija jezikovne zmožnosti 
v različnih govornih položajih in za različne potrebe. Vzgoji-
telj s svojo verbalno in neverbalno komunikacijo daje zgled, 
usmerja in koordinira otroke v interakciji.

Otrok sprejema vzgojiteljeve odzive, jih ponotranji, se uči 
pozornega in spoštljivega poslušanja, ravnanja. Zato mora 
odrasla oseba otroka usmerjati k pozitivnemu obnašanju do 
drugih oseb, zlasti na čustvenem področju (Bahovec 1996).

Prehranjevanje
Otrok ima v vrtcu ponujene štiri obroke hrane, kjer ima 

možnost razvijanja prehranjevalne kulture in zdravih življenj-
skih navad. Za žejo ima v jedilnem kotičku na razpolago vodo 
in čaj, ki jim je na voljo ves čas bivanja v vrtcu. Opazile sva, 
da imajo mlajši otroci težave pri sedenju (nevzravnana dr-
ža, sedijo na nogi, stol zelo odmaknjen od mize). Te otroke 
bova opozarjali in navajali na pravilno sedenje. Tako mlajši 
kakor tudi starejši otroci si samostojno umijejo roke pred in 
po obrokih, si jih obrišejo ter pripravijo prtiček, starejši tudi 
pribor. Otroci pravilno uporabljajo samo žlico, nekateri sta-
rejši tudi vilice, velike težave pa imajo z uporabo noža. Zla-
sti mlajše otroke morava opozarjati na držo pribora, ker ga 
držijo prenizko. Opazili sva, da mlajši otroci še niso zmožni 
uporabljati noža za razrez hrane, zato jo razreževa midve in 
tako od pribora uporabljajo samo žlico in vilice. Načrtujeva, 
da bova uporabo noža pri kosilu, pri mlajših otrocih za raz-
rez hrane postopno uvajali šele v začetku prihodnjega kole-
darskega leta. Starejši otroci, letnik 2009, si že samostojno 
razrežejo mehkejšo hrano. Po obrokih si starejši otroci samo-
stojno umijejo roke in obraz, mlajši otroci pa imajo težave pri 
umivanju obraza. Posebno sva in bova pozorni na razvijanje 
tovrstnih spretnosti. Otroke spodbujava k uživanju različne 
prehrane in zadostne količine tekočine ter na kulturne in hi-
gienske navade med hranjenjem. Pijačo pijemo zgolj iz ste-
klenih kozarcev in porcelanastih skodelic, hrano pa jemo iz 
porcelanastih krožnikov (LDN 2013).  

Tudi pri prehranjevanju (kot elementu dnevne rutine) je 
otrok vključen v potek postopka, saj sam poskrbi za prtiček, 
pribor in pomaga pri delitvi hrane oziroma si hrano vzame 
sam. V drugi polovici leta uvedemo tudi dežurstvo, preko 
katerega se otroci naučijo pravil, solidarnosti do drugih, po-
trpežljivosti in skrbi za drugega. 

Prednost, ki jo vidim v naši rutini prehranjevanja, je tudi 
ta, da otroke navajamo na ritem hranjenja – na določen čas 
obroka. Pri hranjenju mu je omogočena možnost izbire pri 
količini in vrsti hrane, čeprav se jih spodbuja, da poskusijo vso 
hrano. Otrok tako razvije občutek za odgovornost in kontro-

lo. Otroci jedo skupaj z vzgojiteljicama, saj jim na tak način 
dajeva primeren zgled; neopazno jih kontrolirava in vodiva. 
Pri prehranjevanju se oblikujejo pomembne socialne prvine, 
ki naj bi jih otrok usvojil, jih prenašal v vsakdanje življenje in 
skupaj z njimi odraščal (Bahovec 1996).

Počitek otrok
Potrebo po počitku zagotavljava v skladu z življenjskim 

ritmom in s potrebami posameznega otroka. Po kosilu odi-
demo v umivalnico k negi. Otroke spodbujava, da si po negi 
poiščejo svoj ležalnik, sodelujejo pri sezuvanju in slačenju: 
oblačila si pospravijo na stol, copate pa pod ležalnik. Vzgo-
jiteljica ali pomočnica vzgojiteljice prebere pravljico, poje 
uspavanke ali predvaja umirjeno glasbo iz CD-ja, da se otroci 
lažje sprostijo in umirijo. Zlasti v uvajalnem obdobju so ime-
li mlajši otroci (letnik 2011) težave z nespečnostjo, zato sva 
jim ponudili njihovo mehko igračo, ki jo imajo spravljeno v 
vrtcu. Pri pripravi na počitek pozornost nameniva tudi po-
spravljanju oblačil in obutve. Pri prebujanju otrok vklopiva 
živahnejšo glasbo, jim pomagava pri oblačenju, urejanju, na 
kar postopno preideva k negi in popoldanski malici, nato pa 
izvajamo popoldanske dejavnosti. Opazili sva, da otroci zelo 
slabo jedo popoldansko malico, zato jih še posebej spodbu-
java k temu obroku ( LDN 3. oddelek, 2013).  

V našem oddelku vsi otroci potrebujejo počitek, zato tu-
di vsi počivajo. Se pa zgodi, da včasih kašen otrok ne more 
zaspati; ne zadržujeva ga na ležalniku, ampak mu omogoči-
va umirjeno dejavnost pri dnevni svetlobi. Posebej sva tu-
di pozorni, da gredo pred počitkom vsi otroci na stranišče. 
Preden otrok zaspi in ko se zbudi, je pomembno, da je ob 
njem oseba, ki ji zaupa in ob kateri se počuti varno (Zalo-
kar Divjak 1998).

Nega in skrb zase
Starejši otroci so dokaj samostojni pri umivanju rok in 

obraza, vendar potrebujejo nadzor, saj si nekateri površno 
umijejo oz. brišejo roke in po uporabi stranišča pozabijo spu-
stiti vodo. Vsi otroci potrebujejo pomoč pri brisanju ritke, po-
pravljanju majic za hlače, prav tako pa potrebujejo pomoč pri 
brisanju nosu. Otroke navajava, da si pravilno umivajo roke 
takoj po uporabi stranišča, pred in po jedi, po dejavnostih, ki 
se odvijajo zunaj vrtca ter takoj zatem, ko so prijeli kaj uma-
zanega. Otrokom pomagava pri umivanju in jih spodbujava, 
da jim umivanje rok pred določenim opravilom in po njem 
preide v navado. Zlasti mlajši otroci pozabljajo na dogovor 
o uporabi mila pri umivanju, zato posebno pozornost name-
njava prav temu. Tako mlajše kot starejše otroke navajava na 
samostojnost pri brisanju nosu, preoblačenju in preobuvanju. 
Vsi mlajši otroci še potrebujejo pomoč pri čiščenju in brisa-
nju nosu. Starejši otroci, letnik 2009, si samostojno slečejo 
majčko, hlače, potrebujejo pa pomoč pri oblačenju majčk, 
zapenjanju gumbov, zadrgah in vezanju vezalk. Za razvoj to-
vrstnih spretnosti oz. samostojnosti bova načrtovali dejav-
nosti že v tem mesecu (LDN 2013). V kombinirani skupini 
starejši otroci pomagajo mlajšim, so jim zgled, jih spodbuja-
jo in tudi opozarjajo tako pri negi, skrbi zase – za drugega in 
tudi pri drugih elementih dnevne rutine. Skrb zase je eden 
izmed načinov prevzemanja pobude. Vzgojitelji se moramo 
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zavedati, da s svojim načinom dela in z zgledom ustvarjamo 
izkušnje za otroke, ki jih posnemajo. 

Zavedati se moramo, da otroci, ki izhajajo iz zdravega oko-
lja, spoznavajo zdrav način življenja in usvajajo zdrave nava-
de in veščine, lahko odrastejo v zdrave odrasle osebe (Kro-
flič 2001). 

Urejanje in pospravljanje prostora
Otroci v skladu s svojimi zmožnostmi sodelujejo s svoji-

mi idejami pri urejanju in pospravljanju prostora. Urejanje in 
pospravljanje prostora poteka umirjeno. Otroke spodbujava, 
da postorijo čim več sami, da presegamo delitev opravil gle-
de na spol, dosledni sva pri pospravljanju igrač, didaktičnih 
sredstev po končani igri (v ustrezne zaboje, na določeno po-
lico, v ustrezni kotiček), otroke spodbujava k skupnem ure-
janju igralnic pred obroki, pred počitkom oz. po zaključku 
dejavnosti, otroke navajava, da skiroje, poganjalce, igrače za 
peskovnik itd. skupaj pospravimo v za to namenjen prostor 
– hiško. Otroke navajava, da ima urejenost prostora in lega 
predmetov svoj namen, na skrb za svoja oblačila, da si sami 
poiščejo svojo fotografijo in tam odložijo oblačila in obutev 
in jih spodbujava, da skrbijo za red in čistočo tudi v drugih 
prostorih vrtca in na igrišču. Opazili sva, da otroci ob priho-
du v garderobo ne obešajo jopic na svoj znak, jih puščajo na 
klopci in ne pospravijo svojih čevljev. Posebno pozornost 
bova posvečali prav utrjevanju tovrstne veščine in skrbi za 
urejenost garderobe in legi obuval in oblačil (LDN 2013).  

Prehodi iz ene dejavnosti v drugo
Prehajanje med dejavnostmi vključuje urejanje in po-

spravljanje prostora, čakanje na obroke in po obrokih, 
sprehode, preobuvanje in preoblačenje. Zaključek neke 
dejavnosti organizirava tako, da je hkrati tudi začetek nove 
dejavnosti, saj je takšen prehod za otroka najpreprostejši. 
Opazili sva, da imajo zlasti starejši otroci največ težav pri 
prehajanju iz ene dejavnosti na drugo. Prav zato se izogi-
bava skupinskemu prehajanju od ene dejavnosti na drugo. 
Prehode organizirava tako, da so tekoči, saj na ta način spo-
štujeva individualni tempo in delovni slog vsakega otro-
ka. Čas čakanja zapolniva s prepevanjem pesmic, prstnimi 
igricami, pogovorom ali knjigami. Otroke spodbudiva, da 
umirjeno (brez skakanja, premetavanja, prerivanja) sedijo 
na preprogi in jih z raznolikimi vsebinami pritegneva k so-
delovanju – motivirava jih, da vztrajajo določen čas pri iz-
brani dejavnosti (LDN 2013).  

Prednost, ki sem jo zasledila v naši kombinirani skupini 
pri prehajanjih med dejavnostmi, je, da starejši otroci po-
magajo mlajšim tako pri urejanju kot pri pospravljanju pro-
stora in so mlajšim otrokom tudi vzgled. Trudiva se, da sva 
otrokom dober zgled, spodbujava jih k sodelovanju, na voljo 
imajo dovolj časa za urejanje, pospravljanje in usmerjanje. 
Zlasti prehodni čas nam daje možnosti za sproščeno učenje, 
utrjevanje pojmov in veščin. Vzgojitelji se moramo zaveda-
ti, da bodo prehodi prijetni in tekoči, če bodo otroci umsko 
in telesno aktivni.

Otroci radi pomagajo in so vključeni v dnevno rutino, 
zato jih je smiselno vključiti tudi v urejanje in pospravljanje 
prostora, saj se tako učijo odgovornosti. Vzgojitelj mora da-

ti v prehodnem času jasna navodila, ki morajo biti primerna 
starosti in sposobnostim otrok (Bahovec, Golobič, 2004). 

Bivanje zunaj
Iz razloga utrjevanja zdravja in krepitve imunskega siste-

ma je priporočljivo bivanje na svežem zraku ob večini vre-
menskih pogojev, v ustreznih oblačilih in obutvi. Opazili 
sva, da otroci po usmerjeni in igralni dejavnosti nujno po-
trebujejo bivanje na prostem, saj imajo zunaj tudi večji pro-
stor za gibanje in nudeno možnost razvoja različnih gibalnih 
konceptov, ki so za otrokov razvoj zelo pomembni. Bivanje 
na vrtčevskem igrišču oz. dvorišču se dopolnjuje s sprehodi, 
ki so tudi ciljno naravnani. Otroci imajo v vrtcu spravljene 
škornje v garderobni omari na skupni polici oddelka , ki jih 
uporabimo v primeru slabega vremena, palerine za dež pa si 
sposodimo v vrtcu (LDN 2013).  

Zaključek
Vzgojitelji se moramo zavedati, da smo otrokom zgled in 

prav s posnemanjem dobrega zgleda se otroci učijo in utrjuje-
jo življenjsko pomembne stvari in procese. Predšolski otroci 
radi pomagajo, opravijo kakšno opravilo sami in tako posta-
jajo vedno bolj samostojni in samozaupljivi. In prav skrb zase 
daje otroku pobudo, da se tudi do drugih odzivajo na skrben 
način in tako razvijajo občutek za sočloveka.

Vzgojitelj mora biti topla, trdna in odločna oseba, ki po-
stavlja pravila in meje primerne otrokovi starosti in njego-
vemu dojemanju sveta in jih uči razreševati konflikte. Otrok 
se bo postopno osamosvajal, spoznaval moralna načela in 
jih spoštoval šele takrat, ko se bo v vrtcu počutil varnega in 
sprejetega.

Zavedati se moramo, da je za otroka vsaka, še tako majh-
na izbira pomembna, saj mu predstavlja, da ima vsaj nekaj 
oblasti nad svojim življenjem. O tem govori načelo možno-
sti izbire in drugačnosti, zapisano v Kurikulumu za vrtce 
(1999). To načelo nas tudi obvezuje, da na organizacijski 
ravni otrokom omogočimo, da imajo možnost izbire pri 
vsakdanji rutini v vrtcu. 
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Otrokove pravice in dnevna rutina

Uvod
Ob prebiranju sodobnih pedagoških konceptov sva pri-

šla do zaključka, da se otrok najbolje uči, kadar je v proces 
učenja aktivno vključen tako z idejami in raziskovanjem kot 
tudi z aktivno in s svobodno izbiro svojega ustvarjanja, igre. 
Za razvoj otroka je ključnega pomena tudi dnevna rutina, saj 
le-ta predstavlja velik del preživetega časa v vrtcu in se poleg 
tega vsak dan ponavlja. Med dnevno rutino pridobljene na-
vade lahko ostanejo za celo življenje.

Dnevna rutina je potek vsakodnevnega življenja in dela 
otrok in vzgojiteljev v vrtcu. Z njo opredelimo ritem in struk-
turo dnevnih aktivnosti, zadovoljimo potrebo otrok po ureje-
nem toku življenja in dela, preprečujemo napetost in agresijo 
in z njo se otroci počutijo varneje. 

Dnevna rutina v dokumentu in v 
izvedbenem kurikulu

Kurikulum za vrtce (1999) nas že s svojimi cilji in načeli za-
vezuje k bolj premišljenemu izvajanju vseh elementov dneva 
in tudi dnevne rutine. Zavezuje nas, da poskrbimo za okolje, 
kjer je otrokom omogočen miren potek vseh dejavnosti, kjer 
imajo otroci dovolj časa, kjer jim ni treba pri ničemer hite-
ti, imajo možnost izbire in soodločanja. Cilji Kurikuluma za 
vrtce, ki zajemajo dnevno rutino, so: 

-  večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbi-
re v nasprotju s skupinsko rutino, 

-  večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter inti-
mnosti otrok in

-  rekonceptualizacija in reorganizacija prostora in opre-
me v vrtcu.

Načela uresničevanja ciljev Kurikuluma za vrtce, v katerih 
so zajeti napotki za dnevno rutino, pa so:

-  načelo demokratičnosti in pluralizma (različni teoret-
ski pristopi in modeli, različne metode in načini dela s 

predšolskimi otroki v vrtcu, fleksibilnost v prostorski 
in časovni organizaciji življenja in dela v vrtcu);

-  načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti in strokovne 
odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev v vrtcu (ku-
rikul naj bo odprt za uveljavljanje različnih posebnosti 
okolja, otrok in staršev, za uveljavljanje avtonomnosti 
vrtca in vzgojiteljev ter drugih strokovnih delavcev v 
vrtcu in za prilagajanje različnim spremembam, hkrati 
pa naj bo ustrezno strukturiran, tako da bo predstavljal 
kakovostno podlago za visoko profesionalno delo);

-  načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med 
otroki ter načelo multikulturalizma (upoštevanje zna-
čilnosti starostnega obdobja, upoštevanje individual-
nih razlik v razvoju in učenju, upoštevanje skupinskih 
razlik in ustvarjanje pogojev za njihovo izražanje);

-  načelo omogočanja izbire in drugačnosti;
-  načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti (organiza-

cija prostora in časa, ki otroku omogoča umik od sku-
pinske rutine oz. izražanje individualnosti pri različnih 
dejavnostih);

-  načelo uravnoteženosti (vzgojitelji morajo spodbujati 
vse vidike otrokovega razvoja, hkrati pa tudi aktivno 
spodbujati in odpirati široko polje pravice do izbire in 
drugačnosti ter možnost za poglobljen razvoj določe-
nega vidika oz. področja);

-  načelo kritičnega vrednotenja (na ravni vsakodnevne 
medsebojne interakcije v oddelku, na ravni načrtova-
nja posameznih področij dejavnosti v vrtcu, vsebin in 
metod dela, vsakdanjega reda v oddelku, zagotavlja-
nje potrebnih pogojev za izvajanje predšolske vzgoje, 
spremljanje razvoja oddelčne skupine in posameznega 
otroka);

-  načelo razvojno procesnega pristopa (v ospredju je 
otrokov vsesplošni razvoj in v tem temeljnem okvir-
ju osvajanje znanj, omogočiti pridobivanje nekaterih 
osnovnih izkušenj) Kurikulum za vrtce (1999).

Kot vzgojitelja v skupini prvega starostnega obdobja sva 
se, sploh na samem začetku, srečevala z vprašanji, kako čim 
bolj umirjeno, brez hitenja in brez čakanja preživeti dan, te-
den, mesec, leto. Kot edino možno strokovno rešitev proble-
ma sva videla upoštevanje zgoraj navedenih ciljev in načel 
Kurikuluma za vrtce (1999) ter njihovo dosledno izvajanje 
v vsakodnevni praksi. 

Ko sva uspela med nama in otroki vzpostaviti zaupljiv od-
nos in dosegla, da se malčki med obrokom niso s polnimi usti 
in umazanimi rokami »sprehajali« po igračah, sva vpeljala 
samostojno prinašanje hrane k mizi. Del igrač sva pustila na 
razpolago, eden od vzgojiteljev je odšel v kuhinjo po zajtrk, 
drugi pa je povabil otroke k umivalniku, da so si umili roke. 

Polonca Krobat, dipl. vzg. in Igor Gerjevič, vzg. 
JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah

Od ideje do izvedbe - dnevna rutina po 
Kurikulumu za vrtce

Povzetek
Za razvoj otroka je ključnega pomena tudi dnev-
na rutina, saj le-ta predstavlja velik del preži-
vetega časa v vrtcu in se poleg tega vsak dan 
ponavlja. Dnevna rutina je potek vsakodnevne-
ga življenja in dela otrok in vzgojiteljev v vrtcu. 
Med dnevno rutino pridobljene navade lahko 
ostanejo za celo življenje.

Ključne besede: otrok, dnevna rutina, cilji, načela.
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Tisti otrok, ki je imel umite roke, je odšel do vozička s hra-
no in si s pomočjo odrasle osebe postregel s hrano, sedel za 
mizo in pojedel. Otroci so zelo kmalu usvojili koncept pre-
hranjevanja, si postregli toliko, kolikor so želeli, nato pa za 
seboj pospravili ter se s pomočjo odraslega umili in vrnili 
k igri. Otrokom, ki še niso hodili, je hrano serviral eden od 
naju. Naj poveva, da so se otroci redno in z velikim veseljem 
udeleževali vsakega obroka, gnani od svoje notranje potrebe 
po hrani, vsak v svojem ritmu in tempu.

Sledila je nega. Kmalu po začetku leta sva ugotovila, da več 
kot polovica otrok ne potrebuje previjanja po zajtrku, zato 
sva ta del dnevne rutine organizirala tako, da sva otroke pre-
vijala po potrebi. Pri vsakemu posamezniku sva upoštevala 
njegove posebnosti: navade glede pitja, čas in lastnosti stoli-
ce, otrokove neverbalno in verbalno izražene potrebe glede 
zadeve ter želje in potrebe staršev. Spodbujala sva otroke, da 
komunicirajo svoje potrebe, prijazno sva jim dala v vednost, 
da je pomembno biti suh in čist.

Na težavo sva naletela glede ponudbe malice in napitka, 
saj sva želela, da bi bilo otrokom skozi ves dan na razpola-
go sadje in napitek in da bi si ga lahko postregli takrat, ko 
bi si želeli oziroma bi čutili potrebo. Na polico sva jim pri-
pravila sadje in kozarčke z napitkom, vendar ta način ni bil 
uspešen, saj so otroci kljub temu, da so poznali svoj lonček 
oz. stekleničko, posegali po drugih lončkih in polivali. Tudi 
način sadne malice se na ta način ni obnesel, saj so otroci 
prehajali od dejavnosti k sadju, brez da bi si umili roke, jedli 
med igro, tekali s polnimi usti … Zato sva ta način spreme-
nila tako, da sva poklicala otroke večkrat skozi dan, naj tisti, 
ki je žejen in ki si želi sadje, pride k mizi. Otroci so se sami 
odločili, kdaj je tisti pravi čas za malico, midva pa sva hkra-
ti uspela obdržati kulturen nivo prehranjevanja. Od naju je 
takšen način dela zahteval veliko prilagajanja, opazovanja 
in dodatnega dela, vendar je bil to edini sprejemljiv način, 
da sva uspela doseči, da so otroci lahko soodločali in odlo-
čali o svojih potrebah. 

Naslednja težava, na katero sva naletela, je bilo urejanje 
v garderobi. Otroci so bili pri oblačenju in obuvanju še zelo 
nesamostojni, ni se dalo izogniti čakanju na vrsto. Ob dnev-
ni evalvaciji sva bila enotnega mnenja, da ta način ni prija-
zen do otrok. Dogovorila sva se, da bova izhode organizirala 
tako, da bo eden od naju z polovico otrok ostal v igralnici, 
kjer bodo dokončali igro ter pospravili igralnico, malicali ali 
končali z vodeno dejavnostjo, drugi pa bo z drugo polovico 
otrok v garderobi, poskrbel za urejanje in jih sproti usmerjal 
na teraso, kjer jih je čakal kakšen športni rekvizit. 

V igralnici so ostali otroci, ki so se takrat pač bolj zaigrali 
in sva jim na ta način dala čas, da dokončajo svojo igro. Ko je 
bila igralnica urejena, se je uredila še druga skupinica otrok in 
vsak posameznik se je takoj, ko je bil urejen, pridružil otro-
kom na terasi. 

Na ta način sva dosegla, da so otroci čakali manj časa, da 
jim v zaprtem prostoru oblečenim ni bilo vroče, medtem ko 
so čakali, da pomagava pri oblačenju in obuvanju še ostalim 
otrokom. Enak način sva uporabljala ob vračanju v igralnico.

Kosilo je del dnevne rutine, kjer ni šlo povsem brez ča-
kanja, predvsem zaradi velikega interesa in zagnanosti otrok 
do hrane. Postopoma sva usvojila način dela, pri katerem je 

eden od naju otroku umil roke in mu nadel slinček, medtem 
ko mu je drugi strokovni delavec postregel z juho. 

Dokler niso bili otroci samostojni pri prehranjevanju, so 
morali počakati, da sva jih nahranila, medtem ko so otroci, 
ki so že samostojno jedli morali počakati, da sva nahranila 
otroke, preden so dobili drugi del kosila. 

Tudi pri kosilu sva prakticirala samostojno nošenje hrane 
k mizi – ne sicer juhe, temveč drugega dela in sladice. Ko je 
posameznik končal s kosilom, je pospravil za sabo in odnesel 
krožnik in pribor na voziček. Eden od vzgojiteljev je ostal pri 
mizi in pomagal tistim, ki so potrebovali pomoč pri prehra-
njevanju ali pospravljanju, drugi pa je nudil pomoč pri umi-
vanju in pripravi na počitek. 

Pravica do individualnosti se je nanašala tudi na del dne-
va, ki mu rečemo počitek. Resnično sva se trudila, da so se 
prav vsi otroci počutili dobro, sproščeno, da so umirjeno le-
gli na ležalnike in utrujeni zaspali. To je bil na samem začet-
ku precej velik izziv, vendar so se otroci prav zaradi dejstva, 
da jim je bilo omogočeno biti drugačen, zelo hitro navadili 
na vrtec in se toliko sprostili, da so spontano zaspali. Kmalu 
so vsi otroci zaspali, vendar so spali različno dolgo. V tistem 
hipu, ko se je posamezni otrok prebudil in pokazal željo, da 
se obleče, je prinesel svoja oblačila in obutev do previjalne 
mize, kjer je bil deležen obravnave. Previt in oblečen se je pri-
družil drugim, za mizo, kjer sva ponudila malico ter napitek, 
nato pa tudi tihe igre. 

Zaključek
Če sedaj ob pogledu nazaj skušava povzeti oz. evalvirati 

celotno dogajanje tistega šolskega leta, ne moreva mimo spo-
mina na obraze zadovoljnih staršev na govorilnih urah in vsa-
kodnevno na vratih. Izražali so svoje zadovoljstvo z vidnim 
in za njih presenetljivim napredkom svojih otrok, predvsem 
na socialnem in gibalnem področju. 

Najino mnenje je, da so otroci v najinem načinu dela poleg 
umirjenega in tekočega poteka dneva, zelo veliko pridobili 
na samostojnosti in odgovornosti ter pozitivni samopodobi. 
V vrtcu so se dobro počutili, vanj radi prihajali in se – tako 
neobremenjeni s čustvenimi zavorami in težavami – v vrtcu 
tudi več naučili.

Takšen način dela je otrokom prijaznejši, od strokovnih 
delavcev pa zahteva več organiziranosti, opazovanja, strokov-
nega znanja. Usmerjene dejavnosti so bile organizirane ves 
čas dneva. Pomembno je, kaj posameznik čuti v notranjosti; 
pomembno je resnično spoštovati potrebe in dostojanstvo 
posameznika, medtem ko jih hkrati navajamo na kulturo, so-
delovanje, prijateljstvo. 

Naj spomniva, da po Eriksonu (Marjanovič Umek 2004) 
otroci v prvem letu starosti doživljajo razvojno krizo temelj-
nega zaupanja proti nezaupanju. Za uspešen izhod iz krize 
je potrebna občutljiva, odzivna in dosledna nega otroka. Če 
v tem obdobju doživlja zadovoljevanje potreb (subjektiv-
no) in ugodje, mu to pomaga, da razvije zaupanje do sveta. 
Lahko pa pridobi negativne izkušnje do sveta okoli sebe in 
do lastnih sposobnosti in razvije držo nezaupanja. Podob-
no velja za naslednjo razvojno krizo, ki nastopi od prvega 
do tretjega leta starosti, tj. samostojnost proti dvomu vase 
in sramežljivosti.

Otrokove pravice in dnevna rutina
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Kakovostno delo vrtca se začne pri sprejemu novin-
cev. Kurikulum za vrtce (1999) opredeljuje kot ključno 
vprašanje predšolske vzgoje v zgodnjem otroštvu iskanje 
učinkovitega ujemanja med kurikulom in otrokovimi zna-
čilnostmi. Da bi bilo tudi uvajanje otrok novincev urejeno 
v skladu s kurikulom, vrtci ob sprejemu vsake nove gene-
racije otrok začetni sistem dela prilagodimo specifičnim 
značilnostim novincev. 

Predšolski otroci so pred vstopom v vrtec deležni pred-
vsem družinske vzgoje. Skozi obdobje dojenčka so oblikovali 
odnos močne vzajemne povezanosti s svojimi starši oziroma 
skrbniki (v nadaljevanju starši). Ta odnos je naravno pogojen, 
saj je zanj značilno, da se razvije na podlagi otrokovih priroje-
nih signalov, s katerimi prikliče drugo osebo v svojo bližino. 
Pri tem ima tudi odrasla oseba prirojeno zmožnost odziva-
nja na otrokove signale (Marjanovič U. in Zupančič 2004). 

Odnos navezanosti se (skozi medsebojno naklonjeno 
čustveno povezavo med otrokom in staršem) postopoma 
oblikuje skozi čas. Otroci, ki vstopajo v vrtec v starosti od 
11. meseca do približno dveh let, so v fazi razvoja nave-
zanosti, ki jo v skladu z znano Bowlbyjevo teorijo (1969, 
v Marjanovič U. in Zupančič 2004) imenujemo faza ja-
sne diferencirane navezanosti. Za to stopnjo je značilno, da 
otrok išče fizično bližino osebe, na katero je navezan in v 
njeni odsotnosti doživlja strah pred zapustitvijo (sepa-
racijsko anksioznost). Osebo, na katero je navezan, upo-
rablja kot varno bazo, s pomočjo katere raziskuje oko-
lje in nanj deluje, njena bližina mu zagotavlja varnost pri 
njegovem samostojnem delovanju. Če otrok v okolju za-
zna kakršnokoli ogroženost ali nedoločenost, se pribli-
ža tej osebi in pri njej išče čustveno oporo, tolažbo ali 
informacije, s katerimi bi si pomagal razložiti situacijo. 
   Eriskson (1950, v Papalia, Wendkos Olds in Duskin Fe-
ldman 2003) poudarja, da je to obdobje starosti tudi kri-
tično obdobje za razvoj temeljnega zaupanja oziroma ne-
zaupanja vase in v svet. Če v tem obdobju otrok doživlja 

Otrokove pravice in dnevna rutina

Kurikulum za vrtce (1999) se nama ne zdi novost, saj dru-
gega načina kot delavca ne poznava, se ga pa spomniva iz 
svojega otroštva oz. otroštva svojih otrok. Na neki način je 
bil prav to tudi izziv, da sva iskala in našla poti, ki so bile za 
otroke in nas bolj sprejemljive in tudi učinkovite. Čutiva za-
dovoljstvo, ko vidiva mlade vzgojiteljice, ki jim je dana prilo-
žnost, da tisto teoretično znanje, ki so ga pridobile med štu-
dijem, zaživi v praksi in jim tega veselja nihče ne zastruplja 
s starimi miselnimi vzorci, z avtoritarnostjo, naveličanostjo, 
osebnim razočaranjem. Stari pedagoški vzorci so včasih po-
sebno vztrajni prav v prvem starostnem obdobju, ker otrok 
te starosti ne vidimo kot kompetentnih oseb. Frontalni na-
čin dela je ponekod pri malčkih še vedno zelo prisoten in to 
iz enostavnega in edinega razloga, ker je to pač tako v navadi. 

Prikriti in izvedbeni kurikulum ter drugi dejavniki imajo 
nedvomno svojo moč, vendar bodo vzgojitelji, ki imajo pri-
ložnost opravljati svoje delo avtonomno, to delo nedvomno 
opravljali tudi strokovno, saj jih k temu žene njihovo poslan-
stvo, tj. ljubezen do otrok in želja biti dejavnik pri otrokovem 
razvoju ter napredku družin. Brez dvoma nam je pri naporih, 
da kakovostno opravljamo svoje delo, v največjo pomoč prav 
Kurikulum za vrtce (1999), ki odgovarja na vsa naša vprašanja 
ali dvome, samo brati ga je treba in ga resno jemati. 
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Načrtovanje, izvajanje, evalvacija

Andreja Križan Lipnik, univ. dipl. psih., svetovalna delavka 
Vrtca Rogaška Slatina

Uspešno uvajanje otrok je rezultat 
načrtnih in vztrajnih prizadevanj vrtca

Povzetek
Za uspešen pristop k uvajanju novincev v vrtec 
moramo strokovni delavci poznati razvojne zna-
čilnosti predšolskih otrok. V Vrtcu Rogaška Sla-
tina smo začeli uvajati spremembe na področju 
uvajanja otrok z izobraževanjem tako strokovnih 
delavcev kot staršev. Svojo prakso smo primerja-
li s spoznanji stroke in s spreminjanjem prakse 
manjšali razkorak med različnimi pričakovanji. 
Skozi večleten proces smo razvili pristop k novin-
cem, ki ga ocenjujemo kot učinkovitega do te sto-
pnje, da ga želimo v bodoče predvsem ohranjati.

Ključne besede: uvajanje, novinci, sodelovanje 
s starši, svetovalno delo.
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občutljivo, odzivno in dosledno skrb zanj, bo razvil zaupa-
nje, da lahko zadovolji svoje potrebe in izpolni svoje želje. 

Razvojna analitična psihoterapija pripisuje izjemen po-
men prvim trem letom človekovega življenja. V tem času gre 
otrok v odnosu s starši najprej skozi odnos simbioze, nato po-
stopne separacije in individualizacije in si tako gradi temelje 
svoje osebnosti. Kompleksen in občutljiv proces podrobneje 
razlaga teorija objektnih odnosov, v skladu s katero se otrok 
psihološko rodi kot celovita in v temeljih oblikovana oseba 
pri treh letih starosti (Praper, 1996). Vsi dejavniki, ki vpliva-
jo na otroka do treh let, imajo zato odločilen pomen v vsem 
njegovem kasnejšem življenju, ker odločajo o temeljnih oseb-
nostnih strukturah posameznika. 

Starejši predšolski otroci (po tretjem letu) se lažje soo-
čajo s spremembami v svojem življenju, ker že imajo razvito 
časovno perspektivo, hitreje se navadijo rutine, imajo bolj 
razvite motorične spretnosti, z bolj razvito komunikacijo 
lahko prepričljivejše izražajo svoje potrebe in želje, so tudi 
odpornejši proti boleznim. Ti otroci so večinoma presegli 
simbiotično povezavo s svojimi starši. Iz stališča razvoja na-
vezanosti so od približno drugega leta starosti v fazi obli-
kovanja recipročnega odnosa (Marjanovič U. in Zupančič 
2004). Zanj je značilen upad separacijske anksioznosti, ki 
nastopi kot rezultat hitrega razvoja mentalne reprezentaci-
je in govora, kar otrokom omogoča razumevanje razlogov 
za odsotnost osebe, na katero so navezani in sposobnost 
predvidevanja njene vrnitve. 

Vstop v vrtec predstavlja otroku spremembo, ki mu 
(kljub zahtevnosti) najpogosteje prinaša dragocene spod-
bude za njegov razvoj. Pri tem je pomembno, da neskladje 
med zahtevami položaja in zmožnostmi otroka ni preveli-
ko. Pri uravnavanju zahtevnosti situacije ob vstopu v vrtec 
imajo ključno vlogo starši, ki otroku pomagajo posredno 
in neposredno. Neposredno so udeleženi v procesu rahlja-
nja vezi med njimi in otrokom, posredno pa mu pomagajo 
vstopiti v socialni svet, mu predstavljajo vzor, pokažejo pra-
ve poti in mu dajejo oporo (Varjačič – Rajko 2007). Zato 
mora biti načrtovanje uvajanja otrok na strani vrtca ureje-
no tako, da so starši vanj aktivno vključeni, kar v načelu so-
delovanja s starši posebej poudarja tudi Kurikulum za vrt-
ce (1996, 24): »Še posebej je pomembno, da imajo starši 
pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec in možnost 
dogovora o najbolj sprejemljivem načinu vključevanja svo-
jega otroka v vrtec.«

Postopno poglabljanje pristopa k uvajanju 
otrok v vrtcu Rogaška Slatina

Današnji obstoječ način uvajanja otrok v našem vrtcu 
je rezultat načrtnih in vztrajnih prizadevanj, ki smo jih 
razvijali skozi več let. V času začetnega uvajanja Kuriku-
luma v vrtcu nismo samemu procesu uvajanja otrok po-
svečali tolikšne pozornosti, kot jo tej nalogi posvečamo 
danes. Posamezni starši so sicer tudi takrat otroke uvajali, 
vendar jih k temu nihče ni posebej vabil, prav tako na ni-
voju vrtca nismo imeli izdelanih skupnih strokovnih sta-
liš o pomembnosti uvajanja in o načinu, po katerem naj 
bi le-to potekalo. 

V praksi je takrat že prvi dan v septembru precejšnji delež 
otrok novincev prebil samostojno več ur v vrtcu, le redki so 
imeli v oddelku tudi starše. Prvi tedni v septembru so bili v 
oddelkih prvega starostnega obdobja (bistveno bolj kot da-
nes) zapolnjeni z otroškim jokom, kar so strokovni delavci 
jemali kot pričakovano situacijo, starši pa večinoma kot dej-
stvo, ki spada k vstopu v vrtec. 

Uvajanje otrok postane razvojna naloga 
svetovalne delavke in vrtca 

Ravno v času uvajanja Kurikuluma v vrtec je naš vrtec pr-
vič zaposlil svetovalno delavko (po poklicu psihologinjo). 
Njene prve naloge so bile povezane z razvojem pristopa k 
uvajanju otrok. Ravnateljica je že v tistem času oblikovala 
ožji kolegij vrtca in vanj vključila tudi svetovalno delavko.

Na delovnih sestankih kolegija smo nekaj let vsako po-
letje in jesen ob drugih nalogah ob uvajanju Kurikuluma 
razmišljali tudi o dvigovanju ravni kakovosti v pristopu k 
novincem. Svetovalna delavka, ki je nalogo vodila, je v uva-
jalnem mesecu vsakodnevno obiskovala skupine otrok z 
novinci, v praksi spoznavala in spremljala načine uvajanja 
v posameznih oddelkih, spremljala odzive otrok, o uvajanju 
govorila s starši in strokovnimi delavci, nemalokrat je vzgo-
jiteljici in pomočnici vzgojiteljice, ki sta poskušali miriti in 
tolažiti jokajoče otroke, tudi fizično pomagala, saj jima je 
v njunem naročju zmanjkovalo prostora. Tako je z osebno 
izkušnjo natančno spoznala dogajanje ob uvajanju in svoja 
spoznanja iz prakse primerjala s spoznanji svoje psiholo-
ške stroke. O svojih opažanjih in razmišljanjih je imela pri-
ložnost sproti soočati sodelavce v okviru kolegija. Tako je 
sčasoma izpostavila nekatere ključne informacije in dejstva, 
ki so po njeni oceni predstavljala za vrtec strokovne izzive, 
o spoprijemanju, s katerimi bi lahko ustvariti sodobnejši, 
otroku bolj prilagojen, pristop uvajanja. Med najpomemb-
nejšimi je bilo izpostavljenih pet podatkov. 
1. Starši so pogosto že ob prvih stikih s strokovnimi delav-

ci izražali prepričanje, da njihov otrok ne bo imel težav 
ob vstopu v vrtec, ker je že dokaj samostojen. Zaradi 
tega so bili ob pojavu otrokove stiske (ki se je pokaza-
la pri večini otrok vsaj v blagi obliki) presenečeni, tudi 
zmedeni. Vzgojiteljice so večkrat na podlagi tega dejstva 
ocenjevale pogled staršev na njihovega otroka kot preveč 
subjektiven in nerealen, zaradi česar jih niso videle kot 
pomembne partnerje pri organizaciji uvajanja.

2. Starši so pogosto izkazali nizko pripravljenost žrtvovati 
čas za uvajanje otroka. Matere, ki so končale s porodni-
škim dopustom, so razmišljale predvsem o odhodu v 
službo in organizacije več prostih dni za uvajanje otro-
ka niso planirale. Strokovne delavke so to dejstvo jema-
le kot samoumevno. 

3. Presenetljivo število strokovnih delavcev, ki so imeli v 
skupini otroke novince, je menilo, da je otrokova stiska 
ob prehodu v vrtec pričakovana in da otroku ne more 
nihče pomagati pri tem. Po njihovem takratnem pre-
pričanju je potrebno pustiti otroka v prvih tednih, da 
se izjoče in navadi na vrtec. Prisotnost staršev je v tem 
kontekstu po njihovem takratnem mnenju le zavlačevala 
stisko na kasnejši čas.
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4. Vztrajni jok še ne enoletnega otroka v prvih dnevih in 
odklanjanje naročja strokovnega delavca so nekateri 
strokovni delavci ocenili kot izraz otrokove trme. 

5. Nekateri strokovni delavci so doživljali prisotnost red-
kih staršev v skupini v času uvajanja kot moteč faktor. 
Menili so, da jih starši ocenjujejo in sporočali, da jim je 
zaradi njihove prisotnosti otežena začetna organizacija 
vsakodnevnega dela in življenja v skupini. 

Ob teh izkušnjah, ki smo jih znotraj ožjega kolegija reflekti-
rali, smo oblikovali spoznanje, da je postopno uvajanje otrok v 
navskrižju z nekaterimi interesi odraslih tako na strani staršev, 
kot na strani strokovnih delavcev vrtca. Naša razmišljanja smo 
sčasoma strnili v prepričanje, da je to navzkrižje možno preseči. 
Da bi postali tako eni kot drugi pripravljeni svoje osebne inte-
rese podrediti otroškim potrebam, morajo natančno spoznati 
razvojne potrebe otroka, ki se uvaja, in postati prepričani v po-
men vloge staršev pri postopnem uvajanju otroka. To spozna-
nje nam je kazalo pot k nadaljnjim prizadevanjem na področju 
dviga strokovnosti pristopa k uvajanju otrok. 

Poglabljanje znanja in spreminjanje 
odnosa do potreb otroka

V naslednjih nekaj letih smo organizirali sistematično infor-
miranje oz. izobraževanje tako strokovnih delavcev kot staršev. 
Dvigovali smo nivo znanja o razvojnih značilnostih predšolske-
ga otroka, o razvoju navezanosti, vlogi staršev v gradnji otro-
kove osebnosti, o pomenu postopnega prilagajanja na spre-
membe ipd. Starše smo z informacijami seznanili na začetnih 
roditeljskih sestankih, informacijo smo širili preko zloženk, 
lokalnih medijev, svetovalna delavka je v času uvajanja nadalje 
vsakodnevno obiskovala oddelke z novinci, spremljala pristope 
k uvajanju in starše pri tem sistematično in načrtno usmerjala, 
za starše novincev je celo organizirala okroglo mizo na temo 
uvajanja otrok. Strokovni delavci so se povezovali v strokovnih 
aktivih, v okviru katerih so organizirali izobraževalne vsebine 
na omenjene teme. Ob tem so izmenjevali mnenja in gradili 
nova znanja. Na nivoju vrtca smo opazno spremenili stališča 
do uvajanja še posebej po predavanjih na temo razvoja objek-

tnih odnosov in psihološkega rojstva otrok iz stališča razvojne 
analitične psihoterapije. 

   S tem smo prepričljivo dvignili zavedanje o pomenu uva-
janja otrok tako znotraj vrtca kot tudi v kraju samem. Dosegli 
smo pozitivne spremembe v stališčih strokovnih delavcev, ki 
so se povezale z večjo pripravljenostjo staršev za organizaci-
jo časa in za aktivno sodelovanje pri uvajanju otroka, ki je 
tako postalo samoumevna in spodbujana pravica staršev in 
potreba otrok. Strokovni delavci v oddelkih so k tej nalogi v 
sodelovanju s starši načrtno pristopali in se o svojih pristo-
pih posvetovali tudi s svetovalno delavko.

   Znotraj kolegija smo si pred leti zastavili cilj: omogočiti 
prav vsakemu novincu njemu prilagojeno postopno uvajanje. 
Ta cilj smo tudi zares dosegli pred dvema letoma, ko smo oce-
nili, da se je v vrtec uvajal prav vsak naš novinec. Od takrat 
naprej obstoječ sistem uvajanja otrok v našem vrtcu ocenju-
jemo kot ustrezen in učinkovit, zato naša zadnja prizadevanja 
usmerjamo k ohranjanju doseženega nivoja. 

Značilnosti doseženega nivoja uvajanja 
otrok

Strokovni delavci so prepričani v pomen uvajanja otroka, 
zavedajo se neobhodne vloge staršev pri otrokovem začetnem 
spoznavanju novih oseb in novega okolja predvsem v oddelkih 
prvega starostnega otroka. Starši so prve dni v oddelku samo-
umevno pričakovani gostje. Otrokov jok in odklanjanje njiho-
vega naročja iz strani otroka v prvih dnevih uvajanja razume-
jo kot izraz separacijskega strahu in stiske otroka, ki se sooča 
z zahtevnostjo prilagajanja na novo okolje. Razumejo pomen 
optimalne frustracije in pazljivo ravnajo ob morebitnem po-
javu stiske, ki jo otrok izrazi z neutolažljivim jokom. Zavedajo 
se, da to stisko otroku lahko odvzame izključno oseba, na ka-
tero je otrok navezan. Na različna vprašanja in dileme v zvezi 
z uvajanjem otrok in s prisotnosti staršev v oddelku strokovni 
delavci gledajo iz stališča osnovnih spoznanj o razvojnih potre-
bah otrok, zato njihovo razreševanje več ne postavlja uvajanje 
pod vprašanje v smislu uvajanje da ali ne. V našem obstoječem 
pristopu imajo pomembno mesto nekatere vsakoletne naloge, 
ki jih predstavljamo v spodnji razpredelnici.

Tabela 1: Predstavitev in kratek opis dejavnosti ob uvajanju otrok novincev

Naloga Vsebina
Prvi skupni sestanek staršev otrok novincev v mesecu juliju
(zadolženi: ravnateljica, pomočnica ravnateljice, organiza-
torica prehrane in ZH ureditve,
svetovalna delavka)

Predstavitev vrtca, organizacije, dejavnosti, seznanjanje s pravicami in z obveznostmi, kratka predstavitev 
razvojnih značilnosti otrok in njihovih potreb po uvajanju, predstavitev utečenega pristopa k uvajanju otrok, 
motivacija za aktivno sodelovanje staršev in razdelitev zloženke. 
Prvič v vrtec.

Začetni skupni in oddelčni roditeljski sestanek oddelkov 
prvega starostnega obdobja z novinci, ki poteka v zadnjih 
dneh meseca avgusta
(zadolženi: ravnateljica, 
vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic)

Predstavitev oddelkov in strokovnih delavcev posameznega oddelka, zadnje informacije, pomembne za vse 
starše otrok novincev, spodbuda za skrbno uvajanje otrok v dobrem sodelovanju med starši  
in strokovnimi delavci. 
Strokovni delavci in starši nadaljujejo sestanek v oddelkih, kjer se medsebojno spoznajo in se dogovorijo o 
pristopih k uvajanju otrok. V skupinah, kjer so novinci vsi ali jih je večina, se dogovorijo za prvo stopnjo uva-
janja, ko sta v oddelku skupaj otrok in starš, urnik uvajanja. S tem preprečijo gnečo v igralnici. V primeru, da 
kateri od staršev izraža nepripravljenost uvajati otroka, vzgojiteljica po sestanku z njim še išče možnosti, da bi 
otroka uvajal kdorkoli od družinskih članov. Kadar je potrebno, vzgojiteljica obvesti svetovalno delavko o odprti 
dilemi.

Spoznavni dan
(zadolženi: vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic)

Dan pred prvim delovnim dnevom v začetku novega šolskega leta v popoldanskem času poteka spoznavni dan, 
v okviru katerega otroke, starše in druge sorodnike pričakata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice z zanimivo 
ponudbo dejavnosti.
Ostali prisotni strokovni delavci oddelke obiščejo. Svetovalna delavka v tem času pristopa k staršem in po po-
trebi sodeluje pri razreševanju morebitnih pomislekov in dilem v zvezi z vstopom v vrtec.



vzgojiteljica 40 Letnik XVI, izr. št. marec 2014

Oprema oglasnih desk za starše 
(zadolženi: vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic) Oglasne deske za starše strokovne delavke opremijo z gradivi o uvajanju otrok, o vlogi staršev in s spodbudnimi 

priporočili.

Oddaja na lokalnem radiu
(zadolžena: svetovalna delavka)

V prvih septembrskih dneh v oddaji na lokalnem radiu sodelujemo v oddaji z naslovom Prvi dnevi v vrtcu 
in šoli. Poslušalce seznanjamo s potrebami različno starih otrok, z namenom postopnega uvajanja, in starše 
motiviramo za sodelovanje. Podjetjem v kraju se v imenu najmlajših zahvaljujemo za posluh pri prilagajanju 
delovnega časa staršev v času uvajanja otrok.

Postopno uvajanje otrok – v skladu z (v oddelku dogovor-
jeno) časovno organizacijo. 
Pri otrocih pred tretjim letom poteka uvajanje večinoma 
v treh korakih
(zadolženi: vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, starši)

Prvi korak: V začetku so skupaj z najmlajšimi otroki v oddelku njegovi starši (ali drugi poznani domači). Skupaj 
spoznavajo novo okolje.
Drugi korak: Starši prvič za krajši čas pustijo v oddelku otroka samega, nato pa v skladu z odzivom otrok in 
dogovorom med vzgojiteljem in staršem v naslednjih dneh čas samostojnega bivanja  
otroka v oddelku podaljšujemo. 
Tretji korak: Ko otrok sprejme novo okolje in strokovni delavki v oddelku, ga starši pustijo v vrtcu tudi počivati 
(spati). Največ novincev prvič spi v tretjem tednu uvajanja.
Pri starejših otrocih se uvajanje najpogosteje začne s kratkim časom samostojnega bivanja otroka v vrtcu prvi 
dan, nato pa se nadaljuje s postopnim podaljševanjem tega časa (v skladu z dogovorom med otrokom, starši in 
strokovnimi delavci). 

Spremljanje uvajanja in vnašanje pozitivnega vzdušja v 
uvajalni čas
(zadolžena: svetovalna delavka)

Obiskovanje oddelkov z novinci, posvetovanje s starši, strokovnima delavkama, pomoč pri razreševanju more-
bitnih dilem, spremljanje uvajanja, pogovori s starši, ki postopoma puščajo otroka samega v oddelku, vnašanje 
spodbudnega vzdušja v uvajalno dogajanje.

Organizacija okrogle mize za starše otrok novincev
(zadolžena: svetovalna delavka)

V tretjem tednu v septembru, v katerem po izkušnjah največ staršev najmlajših novincev prehaja v zaključno 
fazo uvajanja, organiziramo okroglo mizo, v okviru katere si starši izmenjujejo svoje izkušnje iz uvajanja, izpo-
stavijo morebitne dileme, svetujejo drug drugemu ipd. 

Refleksija uvajalnega časa

V okviru ožjega kolegija vrtca reflektiramo dogajanje v vrtcu že sproti v času uvajanja, pa tudi ob koncu uvajal-
nega obdobja.
Sprotno poteka v sodelovanju med svetovalno delavko, strokovnimi delavci in starši.
Ob sodelovanju vseh strokovnih delavcev jo izpostavimo na prvi skupni diskusijski uri po mesecu septembru.
V okviru sodelovanja vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice s starši poteka refleksija ves čas uvajanja sproti, 
kasneje pa tudi na drugem roditeljskem sestanku za starše.

Načrtovanje, izvajanje, evalvacija

Novince sprejemamo v vrtec tudi med letom, kadar je na 
voljo prosto mesto. Da tudi njim zagotovimo ustrezno infor-
miranost o pomenu in možnostih uvajanja, ima vsak starš 
po ureditvi formalnosti vpisa na upravi, organiziran sesta-
nek skupaj z otrokom pri svetovalni delavki vrtca. Svetoval-
na delavka mu poda osnovne informacije o delovanju vrtca, 
mu odgovarja na morebitna vprašanja, nato pa se z njim do-
govori o uvajanju otroka. Starša skupaj z otrokom odpelje v 
oddelek, kjer se spoznata z vzgojitelji in kjer se dogovorijo 
tudi za uro otrokovega prvega prihoda v skupino. 

Sklepne misli
Današnji pristop k uvajanju otrok v naš vrtec je rezultat 

načrtnih in vztrajnih prizadevanj strokovnih delavcev skozi 
čas. V našem primeru smo na poti sprememb ubrali pristop, 
v katerem smo najprej pridobivali nova znanja, nato pa lastno 
prakso primerjali s spoznanji stroke in jo postopoma uravna-
vali tako, da je postajal razkorak vedno manjši. Danes ocenju-
jemo, da nam je ta pristop prinesel želen uspeh. Z ustrezno 
zastavljenim delom ob prvih stikih z otroki in njihovimi starši 
si v našem delu za vsako generacijo otrok postavimo temelje, 
na katerih gradimo kakovost nadaljnje celotne vzgojno-izo-
braževalne dejavnosti z njimi.
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Uvod
Vsi vemo, da se otrok giblje v maternici, preden pride na 

svet. Gibanje je vtkano v vsak delček človekovega življenja. 
Prepleta se z vsemi dejavnostmi. Dejstvo je, da je gibanje, 
poleg drugih področij, neprestano prisotno tudi v vrtcu, 
ne glede na to, ali je posebej izpostavljeno ali ne. Otrok se 
je sposoben ure in ure igrati in gibati. Otroci nezavedno 
med hitro hojo, tekanjem, skoki, plazenjem in lazenjem, 
vrivajo odmore.

Gibalna nedejavnost je eden od ključnih dejavnikov 
tveganja za zdravje. Maučec Zakotnik (2005; povz. po 
Zajec idr., 2010, str. 45) dokazuje, da gibalna nedejavnost 
prispeva k nastanku, napredovanju in pojavljanju zapletov 
kroničnih in nenalezljivih bolezni. Ob telesni ali mental-
ni dejavnosti se otrok hitreje utrudi, za obnovo potrebuje 
daljši odmor, pri dolgotrajnem delu je večja verjetnost de-
lanja napak ... Brez gibanja otrok težje prenaša vsakdanje 
napore, stike z ljudmi in slabše premaguje stres. Strokov-
njaki (Pišot 2010) ugotavljajo, da sodoben čas sam po se-
bi ni naklonjen možnostim za otrokovo spontano gibanje, 
zato je zelo pomembna organizirana vadba. Tudi v vrtcu 
v okviru področja gibanje.

Načrtovana gibalna aktivnost
Gibanje je osnovno kurikularno področje. Poleg sponta-

nega gibanja organiziramo v vrtcu tudi načrtovano gibanje. 
Zato je pomembno, da dejavnosti načrtujemo sistematično 
(od lažjega k težjemu, od znanega k neznanemu), upošteva-
mo celostni razvoj predšolskega otroka, njegove sposobnosti, 
znanja in spretnosti. Gibalne dejavnosti otrokom predstavi-
mo kot pomembne, zanimive in privlačne, ki jih lahko upo-
rabljamo v vsakdanjem življenju. Otroci naj gradijo pozitivne 
gibalne izkušnje. Vsako novo gibanje je učenje na kortikal-
nem nivoju, zato ga otrokom demonstriramo. Pri načrtova-
nju obremenitev si pomagamo s časovnimi enotami, številom 
ponovitev ali z opisom stopnje intenzivnosti (počasen tek). 
V gibalne dejavnosti vključujemo celo skupino. Za otroke s 
šibko telesno pripravljenostjo načrtujemo vadbo z nizkim 
naporom (lahkotni, počasni tek) in odmorom (hoja). Pri 
vseh otrocih načrtujemo intervalno vadbo, kjer je primerno 

menjavanja intenzivne in umirjenje dejavnosti. Vsa navodila, 
razlage in demonstracije so predstavljene pred celo skupino, 
istočasno vsem otrokom. Generalne napake – nepravilno iz-
vajanje več otrok – predstavimo celotni skupini. Kljub sku-
pni obliki dela upoštevamo individualne potrebe otrok, za-
to je potrebno doziranje po zahtevnosti in tempu izvajanja. 

Kako načrtujemo?
Vadbo organiziramo v obliki vadbenih ur, sprehodov, iz-

letov, športnih dopoldnevov, vztrajnostnih tekov in gibalnih 
minut. Otroci potrebujejo konkretno podane informacije. Pri 
tem si pomagamo z okolico – tek do prvega drevesa, do na-
slednjega hodimo. Tek popestrimo z vključevanjem nalog: 
tek s spreminjanjem smeri, tek z različnimi štartnimi polo-
žaji, s prenašanjem predmetov, opravljanje dodatnih nalog 
(prenašanje predmetov, vodenje žog) ter drugih dejavnosti 
(vključevanje naravnih oblik gibanja – plazenje, plezanje, ko-
taljenje, preskakovanje ovir). Lokacija vrtca nam omogoča, 
da imamo okoli lastne ustanove dovolj zelene površine (tra-
ve), v bližini so travniki, gozdovi in igrišča. Vse to izkorišča-
mo za gibalno aktivnost otrok.

Izkušnja iz prakse
V letošnjem šolskem letu je prioritetni cilj na nivoju naše-

ga vrtca »spodbujati otrokova močna področja«. V okviru 
spodbujanja otrokovih močnih področjih smo se najprej teo-
retično izobrazili o strategijah NTC učenja, ki preko različnih 
dejavnikov spodbuja sinapse (povezave med nevroni), da se 
otrok intelektualno razvija. Strokovne delavce sistematično 
usmeri k tistim igralnim dejavnostim z otroki, ki vplivajo na 
nastajanje in utrjevanje možganskih sinaps. Velik poudarek 
v programu ima gibalna dejavnost otrok. Zato smo realiza-
cijo projekta Spodbujanje otrokovih močnih področij pričeli z 
gibalnimi aktivnostmi, ki so ves teden potekale v sodobno 
opremljeni telovadnici. 

Otroci so dandanes preveč vpeti v svet tehnologije, neza-
upanj in ne izživijo plezanja po drevesih, kotaljenja po trav-
niku, plazenja po tleh, tekanja po prostoru. Skozi športne ak-
tivnosti in združevanjem skupin (1/2 1. starostnega obdobja, 
2/2 2. starostnega obdobja) smo opazovali otrokovo spretnost 
pri preizkušanju telovadnih rekvizitov: razvijanje ravnotež-
ja na podstavkih za lovljenje ravnotežja in rotator, plezanje 
po plezalni steni, plezanje po letvenikih različnih širin, višin 
med podporniki, plezanje po mreži, drogovih, klopi, prema-
govanje ovir s plazenjem, z lezenjem, s kotaljenjem, z vleko, s 
skoki na trampolinu, mini golf, lovljenje v paru …). Vadbeno 
dejavnost smo pripravili strokovni delavci, ki nam je gibanje 
tudi močno področje. Smiselne in raznoliko pripravljene de-
javnosti ter možnost otrokove izbire pripomore k učinkoviti 
gibalni dejavnosti, za katero so otroci notranje motivirani. 

Oddelku otrok v eni vadbeni uri ponudimo različne špor-
tne rekvizite – včasih so morali otroci »šolsko« telovaditi 
(vsi podajat žogo, vsi kotalit žogo itd.). Prav tako ima večina 

Povzetek
V članku je predstavljeno, kako gibanje, sponta-
no in tisto, ki ga načrtujemo v povezavi z drugi-
mi področji dejavnosti v Kurikulumu … (1999), 
pozitivno vpliva na otrokov celostni razvoj in 
njegovo zdravje. V članku so izpostavljene razli-
ke izvajanja gibalnih dejavnosti v vrtcu v seda-
njem času in v času pred kurikularno prenovo.

Ključne besede: gibanje, zdravje, celostni razvoj.

Anja Leskovar, dipl. vzg. 
Vrtec Mavrica Vojnik 

Vpliv gibanja na celostni razvoj otroka
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Uvod
Načrtovanje izvedbenega kurikula je v vrtcu razvejan pro-

ces. Njegova osnova je skupni dokument Kurikulum za vrtce 
(1999). V skladu z njim se oblikuje Letni delovni načrt vrt-
ca, posebno še tisti del, ki govori o vzgojno-izobraževalnem 
delu v oddelkih otrok, otrokovih pravicah, dnevni rutini in 
o medpodročnih dejavnostih. Vzgojiteljice, ki vodimo od-
delke, nato v timih načrtujemo izvedbeni kurikul oddelkov, 
vsak vzgojiteljski par pa ob vnaprej načrtovanih dejavnostih 
upošteva še trenutne vzgojne in druge situacije v oddelku, 

sprotne pobude in ideje otrok in se jim (če je v kontekstu) 
tudi prilagodi. Moje razmišljanje se nanaša na načrtovanje v 
vzgojiteljskem paru.

Uravnoteženost med področji dejavnosti v 
izvedbenem kurikulu oddelka

Vzgojiteljice in vzgojitelje (v nadaljevanju: vzgojitelji) 
spodbuja k doseganju v naslovu prispevka omenjenega cilja 
kurikularne prenove (Kurikulum za vrtce, 1999) več načel. 
Med seboj moramo povezati naslednja načela:

-  načelo uravnoteženosti,
-  načelo omogočanje izbire in drugačnosti, 
-  načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti ter
-  načelo horizontalne povezanosti (Kurikulum …, str. 

14–15).

Osnova vsakega kakovostnega načrtovanja je opazova-
nje in spoznavanje otroka glede na njegove razvojne zna-
čilnosti. Ko vzgojitelj (vedno znova) spozna različne vidike 
otrokovega telesnega, čustvenega, socialnega, govornega in 
spoznavnega razvoja, lahko ta spoznanja poveže s cilji posa-
meznih področij dejavnosti in izbere ustrezne dejavnosti in 
vsebine za izvedbeni kurikul. Ker mora vzgojitelj spodbujati 
vse vidike otrokovega razvoja, mora tudi zagotavljati dejav-
nosti dejavnosti z vseh kurikularnih področij: matematike, 
gibanja, jezika, umetnosti, narave in družbe. Vsebine mora 
povezati v smiselno celoto, pripraviti za izvedbo prostor in 

vrtcev zagotovljen prostor za varno izvajanje gibalnih aktiv-
nosti, v preteklosti ni bilo primernega prostora, prav tako ne 
rekvizitov. Uporabljali so predvsem naravni material (palice, 
storže, kamenje, sankanje, »žakljanje«, travnike in gozdo-
ve) in se urili v naravnih oblikah gibanja (otroci našega vrtca 
so naravo do dobra izkoriščali). Danes imamo na razpolago 
različne rekvizite in več strokovne literature s tega področja.

Dandanes velik poudarek dajemo tudi varnosti otrok. 
Spremembe normativov so nam omogočile, da se je norma-
tiv tridesetih predšolskih otrok v starejšem oddelku, ki ga je 
vodila ena vzgojiteljica (takratna varuhinja, ki ni bila stro-
kovna delavka, pokrivala pa je po dva oddelka), zmanjšal. S 
tem se je odprla možnost fleksibilnejše organizacije in višje 
kakovosti, povečala pa se je tudi varnost otrok. 

Vzgojni program je starejšim kolegicam nudil le global-
ne cilje, t. i. operativne cilje pa so morale same sestavljati na 
srečanjih, ki so potekala vsake tri mesece. Dandanes nam 
Kurikulum za vrtce (1999) nudi preudarno izbrane cilje pri 
vsakem kurikularnem področju. Nekdanji Vzgojni program je 
delil predšolsko obdobje na starostna obdobja, določal pa je 
tudi dnevni red in vsebinski urnik dejavnosti. V skladu s cilji v 

sedanjem dokumentu moramo vzgojitelji načrtovati vzgojno 
delo na osnovi opazovanja razvojnih zmožnosti posameznih 
otrok, delo pa organizirati fleksibilno in individualizirano ter 
v manjših skupinah znotraj posameznega oddelka. 

Zaključek
Vzgojitelji in starši smo vzor otrokom. Od nas je odvisno, 

koliko kakovostnih gibalnih dejavnosti bodo imeli otroci, 
zato jim dajmo možnost, da razvijajo svoje gibalne sposob-
nosti, saj na ta način krepijo svoje zdravje in vplivajo na ce-
lostni razvoj. 
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Načrtovanje, izvajanje, evalvacija
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Uravnoteženost med področji dejavnosti 
– od dokumenta do izvedbe

Povzetek
V članku predstavljam primer, kako lahko vzgo-
jitelj pri načrtovanju izvedbenega kurikula upo-
števa otrokove razvojne značilnosti, individual-
ne razlike in skupinske razlike med vsemi otroci 
v oddelku. Ker so vsi vidiki otrokovega razvoja 
med seboj povezani in soodvisni, mora biti tudi 
ponudba dejavnosti v izvedbenem kurikulu celo-
stna, torej med seboj vsebinsko in drugače pove-
zana v skladno celoto.

Ključne besede: cilji, načela, načrtovanje, celo-
stnost.
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sredstva, narediti okvirni časovni potek in v dogovoru s po-
močnico ali pomočnikom vzgojitelja (v nadaljevanju: po-
močniki) nato izvajati, opazovati odziv otrok, evalvirati in 
znova načrtovati ob upoštevanju spoznanj, do katerih smo 
v tem procesu prišli.

Je cilje in celoten proces mogoče doseči v posameznem 
dnevu ali v nekaj dneh? V našem vrtcu menimo, da je za to 
potreben daljši čas, povprečno dva do štirih tedne. Za takšen 
čas tudi timsko načrtujemo medoddelčni kurikul in v vzgo-
jiteljskem paru še oddelčni kurikul. Večina načrtovanja se 
odvija v verbalni obliki (s pogovorom v paru in timu ter na 
vrtčevski kurikularni skupini), vsebinski vzgojno-izobraže-
valni del pa za tim načrtujemo v pisni obliki kot vzgojno-iz-
obraževalno temo, za konkretne otroke v oddelku pa v pisni 
obliki v dnevni temi.

Izvedbeni kurikul oddelka: možnost 
izbire in drugačnosti ter horizontalna 
povezanost dejavnosti

Ko so prej opisane zadeve napisane in dogovorjene, s 
pomočnico vzgojiteljice organizirava prostor. Organizaci-
ja prostora zahteva razmislek, katere učno-igralne kotičke 
potrebujemo v igralnici v tem času. Učno-igralni kotiček 
razumemo kot del igralnice in kot organiziran prostor, ki 
otroku omogoča (svobodno) igro, vzgojitelju pa vključi-
tev v interakcijo z otrokom (usmerjeno dejavnost, bodisi 
načrtovano ali spontano). V povprečni igralnici, ki meri 
42 kvadratnih metrov, je možno z nizkimi (stabilnimi!) 
pohištvenimi elementi organizirati 3–4 igralne kotičke. 
Primer: kotiček za konstruiranje, bralno-pisni kotiček, 
didaktični kotiček in kotiček simbolnih iger. Vsaka vzgoj-
no-izobraževalna tema ponuja dejavnosti vseh področij 
(gibanja, matematike, narave, družbe, jezika in umetno-
sti), kljub temu pa je poudarek na enem ali dveh podro-
čjih dejavnosti (kurikul omogoča poglabljanje na posa-
meznih področjih). 

Otrokom omogočimo v kotičkih prost dostop do skrbno 
izbranih igralnih sredstev. To niso samo igrače, ampak tudi 
predmeti iz vsakdanjega življenja in drug varen raznovrstni 
material. Ne zdi se nam vzgojno ustrezno, da je otrokom 
vsak trenutek na razpolago vse, kar premoremo v igralnici. 
Izkušnje so pokazale, da se otroci hitro zasitijo s preveliko 
količino igrač, celo do te mere, da jih ničesar več ne prite-
gne in ne zanima.

Mi pa želimo doseči nasprotno: igrač naj bo dovolj za 
možnost kakovostnega igranja v vsakem kotičku, obenem 
pa naj otroka pritegne tudi vzgojiteljeva ponudba usmerje-
nih dejavnosti. 

S kotički zagotavljamo otrokovo pravico do izbire dejav-
nosti, saj ima sočasno na voljo več možnosti. Vzgojitelj soča-
sno spodbuja in odpira otrokom pravico do izbire dejavno-
sti, do drugačnosti in daje še možnost poglabljanja tam, kjer 
otroke še posebno zanima. 

Prednost izbranih sredstev in kotičkov je tudi v tem, da 
pride otrok v vseh kotičkih v stik z osnovnimi vsebinami 
vzgojno-izobraževalne teme. Če je npr. poudarek na podro-
čju narave in matematike, lahko v prej naštetih kotičkih po-
stopoma namestimo:

-  v kotičku konstruiranja: mehke oblike geometrijskih 
teles, magnetni konstruktor, lesene ostanke,

-  škatle, cevi, stare ure …
-  v bralno-pisnem kotičku: izobraževalne slikanice in 

otroške enciklopedije, črke in številke, ravnila, 
-  v didaktičnem kotičku: namizne didaktične igre na te-

mo narave in matematike,
-  v simbolnem kotičku: tipkovnice, računala, korito za 

merjenje količin, tehtnice, menzure …

Vzgojitelj, ki sproti spremlja dejavnosti otrok, se vanje ak-
tivno vključuje, lahko omogoča otrokom izbiro in drugač-
nost, če že pri opazovanju zazna, kam gredo zanimanja in 
interesi za neko dejavnost pri posameznikih ali manjši sku-
pini. Njihove interese in želje otrok upošteva in sproti vklju-
čuje v načrt dela.

Obenem jih nevsiljivo motivira za načrtovane dejavnosti 
v kontekstu omenjene teme, za katere meni, da je razvojno 
potrebno, da jih otroci spoznajo oz. pridobijo o njih izku-
šnje (v našem primeru lahko organizira razne naravoslov-
ne in poskuse, štetje, primerjanje, dodajanje in odvzemanje 
…). Otrok lahko zamenja kotiček po lastni izbiri, toda ka-
morkoli se bo vključil, povsod se bo tako ali drugače srečal 
z matematičnimi in naravoslovnimi vsebinami. Dejavnosti 
so med seboj smiselno povezane v celoto in otroku predsta-
vljene z različnih vidikov. Vsebina v ožjem pomenu je manj 
pomembna, lahko jo povežemo s tem, kar posebej vzbudi 
zanimanje otrok. 

Po treh do štirih tednih tako organiziranega in vodenega 
procesa bodo vsi otroci v oddelku razvojno pridobili. Izku-
šnje kažejo, da postanejo otroci pri takem načinu dela umir-
jeni, zainteresirano se ukvarjajo z dejavnostjo, ki jih je pri-
tegnila, radi se vključijo v dejavnosti, ki jih razvijajo skupaj 
z vzgojiteljem. Vedo, da bo vsa ponudba v igralnici trajala 
daljši čas, zato je malo nestrpnosti, prerivanja, tekmoval-
nosti. Zadovoljivo se lahko vključujejo tudi otroci s poseb-
nimi potrebami. Spoštuje se načelo izbire in drugačnosti.

Zaključek
Vsak otrok v oddelku naj bi imel optimalne pogoje za 

svoj razvoj. Vzgojitelj upošteva njegovo starost, razvojne 
značilnosti, individualne razlike in skupinske razlike med 
vsemi v oddelku. Vzgojitelj mora upoštevati, da so vsi vidiki 
otrokovega razvoja med seboj povezani in soodvisni, zato 
mora biti tudi ponudba dejavnosti celostna, torej med seboj 
vsebinsko in drugače povezana v skladno celoto. Pomemb-
no je, da javni vrtci dosegamo kurikularne cilje in spoštu-
jemo načela, strategije za doseganje kurikularnih ciljev pa 
so in tudi smejo biti različne.
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Uvod
Kurikulum za vrtce (1999) je dokument, ki predstavlja 

strokovno podlago za delo z otroki v vrtcu. V njem so nače-
la, glavne značilnosti in zakonitosti otrokovega razvoja, cilji 
po posameznih področjih in primeri vsebin in dejavnosti. 
Predlagane vsebine in dejavnosti na posameznih področjih 
omogočajo povezovanje vseh področij, ki jih postavljajo v 
kontekst dnevnega življenja otrok v vrtcu. Medpodročne 
dejavnosti, kot so moralni razvoj, skrb za zdravje, varnost, 
prometna vzgoja, se prepletajo med vsemi področji otro-
kovega razvoja in so del življenja v vrtcu. Vzgojitelja (naziv 
uporabljam za oba spola in obe delovni mesti) se na pod-
lagi svojega strokovnega znanja odločata, katere vsebine in 
dejavnosti bodo uporabljene za dosego nekega cilja ter kdaj 
in kako jih bosta uporabila. Cilji, ki so zapisani v Kurikulu-
mu za vrtce (prav tam), predstavljajo nekakšen okvir, ki je v 
pomoč vzgojiteljem pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti. 
Vsebine in dejavnosti se med seboj povezujejo, dopolnju-
jejo in nadgrajujejo. Če izhajamo iz zakonitosti otrokove-
ga razvoja o prepletenosti posameznih področjih razvoja in 
povezanosti ter vzporednosti psihičnih funkcij, je ta preple-
tenost med dejavnosti še kako pomembna. 

Eno od pomembnejših načel v Kurikulumu za vrtce je na-
čelo horizontalne povezanosti, ki poudarja vzgojiteljevo vlo-
go pri načrtovanju povezav med dejavnostmi različnih podro-
čij pri tem pa tudi mora upoštevati različne vidike otrokovega 
razvoja in učenja. Vzgojitelj mora izbirati takšne vsebine, me-
tode in načine dela, ki upoštevajo specifičnosti predšolskega 
otroka in omogočajo povezavo med različnimi področji de-
javnosti v vrtcu (Kurikulum za vrtce 1999). 

Kaj razumemo pod besedno zvezo 
»medpodročne dejavnosti«?

Medpodročne dejavnosti so tiste dejavnosti, ki pove-
zujejo med seboj različna področja otrokovega razvoja in 
so sestavni del življenja v vrtcu (Kurikulum za vrtce 1999). 

Vzgojitelj mora imeti sposobnost prepoznavanja specifič-
nih ciljev posameznih dejavnosti in sposobnost presojanja 
o tem, katere dejavnosti so najbolj ustrezne za dosego ne-
kega cilja. Pomembno je tudi, da razume, kako lahko z eno 
dejavnostjo doseže več ciljev. Pri načrtovanju vsebin mora 
upoštevati predvsem interese (participacijo) otrok (Tan-
kersley idr., 2013). 

Dejavnosti, ponujene otrokom, povezujejo različna 
področja, ki pa so vsa enako pomembna. Otroci si tako 
razvijajo spretnosti, ki so prenosljive med kurikularnimi 
področji in so povezane z drugimi spretnostmi iz istega 
vsebinskega področja. Vzgojitelj z uporabo najrazličnejših 
strategij dejavnega učenja, ki obsegajo vsa razvojna po-
dročja otroka omogoča večjo vključenost otrok v proces 
učenja, doživljanje zadovoljstva v ponujenih dejavnostih, 
razvijanje zaupanja v lastne sposobnosti, celostni razvoj 
otroka, povezovanje razvojnih in vsebinskih področij, pre-
našanje pridobljenih znanj in veščin med različnimi po-
dročji ter pridobivanje spretnosti za vseživljenjsko učenje 
(Tankersley idr., prav tam). V nadaljevanju bom predsta-
vila nekaj medpodročnih dejavnosti s cilji in dejavnostmi 
na primeru iz prakse. 

Primeri medpodročnih dejavnosti iz 
prakse
Področje: narava.
Tema: Zdravilna zelišča.
Medpodročne dejavnosti: skrb za zdravje, jezik, likovna ume-

tnost, dramska umetnost, družba.
Metode: pogovor, opazovanje, opisovanje, pripovedovanje, 

igra, praktično delo, raziskovanje.
Cilji: 

-  otrok spoznava, kaj so zdravilna zelišča, kje rastejo, ka-
ko jih nabiramo, sušimo in shranjujemo;

-  otrok spoznava zdravilna zelišča z vsemi svojimi čutili 
(opazuje, vonja, tipa, okuša);

-  otrok spoznava, kako poteka uporaba zdravilnih zelišč 
od sajenja do končnega produkta oz. zeliščnega pri-
pravka;

-  otrok se seznani z uporabo zdravilnih zelišč v zdravil-
stvu, kozmetiki in prehrani ter sodeluje pri pripravi  raz-
ličnih zeliščnih pripravkov;

-  se seznani z zeliščarico in njenim delom.
Dejavnosti: Obisk zeliščnega vrta v bližini vrtca, urejanje 

zeliščnega kotička, prinašanje posušenih zelišč in litera-
ture od doma, sajenje zdravilnih zelišč, izdelava plakata, 
izdelava različnih zeliščnih pripravkov, izdelava herbarija, 
obisk zeliščarice. 
Primeri povezovanja osnovnega kurikularnega področja - 

narave, s planiranimi medpodročnimi dejavnostmi.

1. Skrb za zdravje
Cilji:

Maja Rojnik, dipl. vzg. 
Vrtci Občine Žalec

Medpodročne dejavnosti v vrtcu
Povzetek
V strokovnem članku pišem o medpodročnih de-
javnostih, o njihovemu pomenu za otrokov razvoj 
in učenje ter o vlogi vzgojitelja pri načrtovanju in 
izvajanju medpodročnih dejavnosti. Iz Kurikulu-
ma za vrtce (1999) predstavim tiste segmente, 
ki se nanašajo na povezovanje različnih področij 
dejavnosti v vrtcu. V nadaljevanju opišem neka-
tere medpodročne dejavnosti s cilji in z dejav-
nostmi na primeru iz prakse.

Ključne besede: kurikul, medpodročne dejavno-
sti, področja otrokovega razvoja.

Načrtovanje, izvajanje, evalvacija
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-  otrok spoznava različno hrano in napitke iz zdravilnih 
zelišč ter si pridobiva navade zdravega in raznolikega  
prehranjevanja;

-  otrok spoznava različne načine uporabe zdravilnih ze-
lišč (v prehrani, v zdravilstvu).

Dejavnosti: pogovor, priprava in okušanje zeliščnega namaza 
ter zeliščnih čajev, izdelava zeliščnega mila.

2. Jezik
Cilji: 

-  otrok je aktiven udeleženec v komunikacijskem proce-
su z drugimi otroki in odraslimi;

-  otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje in zabavo ter 
pridobiva pozitiven odnos do literature;

-  otrok spoznava besedo, knjigo kot vir informacij;
-  otrok spoznava nove besede: zdravilna zelišča, zelišča-

rica, zeliščni pripravki.
Dejavnosti: pogovor, poslušanje pravljice Zelišča male čarov-

nice (Polonca Kovač), usvajanje in utrjevanje deklamacije 
Zeliščarica (Meta Rainer), ogledovanje knjig in leksiko-
nov o zdravilnih zeliščih.

3. Likovna umetnost
Cilji:

-  otrok spoznava, raziskuje in eksperimentira z ogljem 
ter njegovimi izraznimi lastnostmi;

-  otrok opazuje in prepoznava razlike in podobnosti 
(oblika stebla, listkov) med posameznimi zdravilnimi 
zelišči.

Dejavnosti: risanje zdravilnih zelišč z ogljem.

4. Dramska umetnost
Cilji: 

-  otrok doživlja veselje in radovednost do dramskih de-
javnosti, umetnosti in različnosti,

-  otrok preko različnih dramskih dejavnosti obnavlja in 
utrjuje svoje znanje o zdravilnih zeliščih. 

Dejavnosti: izdelovanje in animiranje lutk na palici - male 
čarovnice, dramatizacija zgodbe Možiček Roško (Tjaša Kokalj).

Zaključek
Otroci so bili pri izvajanju aktivno udeleženi v komuni-

kacijskem procesu, bili so motivirani in aktivni pri izvajanju 
različnih dejavnosti. Spoznavali so zdravilna zelišča preko 
različnih dejavnosti, ki so jih spodbujale k opazovanju, razi-
skovanju, opisovanju, pripovedovanju, komuniciranju med 
seboj in odraslimi. Pridobivali so si znanja o zdravilnih zeli-
ščih, skrbi za zdravje, razvijali jezikovne zmožnosti, spozna-
vali nove besede ter doživljali veselje in zadovoljstvo pri li-
kovnih in dramskih dejavnostih. Spodbujala sem jih, da so 
svoja znanja in spretnosti prenašali med dejavnostmi na raz-
ličnih področjih.   

   Pri svojem delu v oddelku se trudim, da so načrtovane 
dejavnosti zanimive za otroke, da sledijo zastavljenim ciljem 
ter da se področja med seboj povezujejo in dopolnjujejo. Pri 
načrtovanju ciljev upoštevam razvojno stopnjo otrok, njiho-
ve sposobnosti in predznanje. Pozorna sem na to, da so načr-
tovani cilji otrokom dosegljivi vendar ne prezahtevni. Veliko 

pozornosti namenim načrtovanju in izvajanju medpodročnih 
dejavnosti. Vedno znova se prepričam, kako pomembno je 
povezovanje področij, vsebin in dejavnosti za otrokov celo-
stni razvoj in učenje. Kurikulum za vrtce (1999) dopušča in 
spodbuja avtonomnost vzgojitelja, vendar pa mu s tem na-
laga veliko odgovornost. Vzgojiteljevo odgovornost vidim 
v tem, da pozna Kurikulum za vrtce, razvojne korake otrok 
in drugo strokovno literaturo, se izobražuje, je sistematičen, 
dosleden in fleksibilen. 
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Pogled nazaj
Po petnajstih letih izvajanja Kurikuluma za vrtce (1999) se 

»mlajši« strokovni delavci mnogokrat sprašujemo, kakšen je 
bil povprečen dan otroka v slovenskem vrtcu pred kurikural-
nimi spremembami. Je bilo res vse tako drugače kot danes? 
Potem se spomnimo, da smo bili mi tisti otroci, ki smo takrat 
hodili v vrtec. Med jasnimi slikami vrtčevskih prijateljev, pri-
jaznih »tovarišic« in pisanih simbolov na garderobnih oma-
ricah nam vzbujajo neprijetne občutke spomini na kosila, ki 
smo jih morali pojesti »do konca«, na dolgočasno obvezno 
spanje na lesenih ležalnikih in na skupinski obvezni obisk stra-
nišč. Če primerjamo svoje izkušnje iz otroških let s sedanjimi 
pogoji v vrtcu, se strinjamo z izkušenimi vzgojiteljicami, da je 
bilo takrat res bistveno drugače. Zavedamo se, da so se zgo-
dili pomembni premiki na področju pojmovanja predšolske 
vzgoje ter razumevanja koncepta otroštva in koncepta vzgoje. 

Premik v razumevanju koncepta otroštva in vzgojnih kon-
ceptov se med drugim kaže z »zamenjavo« pojma vzgojni 
program s pojmom kurikulum, s katerim so opredeljene vse 
dejavnosti, interakcije, izkušnje in učenje, ki so jih otroci dele-
žni v vrtcu (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Hočevar, Le-
pičnik Vodopivec, 2011, str. 25, 26). Konec devetdesetih let 
prejšnjega stoletja so postmodernistični koncepti o otroštvu 
in predšolski vzgoji, ki so osnovani na meddisciplinarnem po-
vezovanju znanja o zgodnjem razvoju in učenju otrok, prinesli 
nekatere pomembne novosti. Naj izpostavimo le nekatere:

-  dojenčki, malčki in otroci v zgodnjem otroštvu so mi-
selno, govorno in socialno bolj kompetentni, kot to 
določajo razvojni mejniki zrelosti, ki so izpeljani iz bi-
ologističnih teorij;

-  v otrokovem zgodnjem razvoju igra pomembno vlogo 
govor in drugi znakovni sistemi, ki so kulturno posre-
dovani: pomembno je torej bogato simbolno okolje in 
kakovostne socialne interakcije;

-  prepoznani so pozitivni učinki zgodnjega učenja in po-
učevanja: gre za premik od konstruktivizma k social-

nemu konstruktivizmu, za učenje ob pomoči kompe-
tentnega posameznika (območje bližnjega razvoja), 
sodelovalno učenje, formalno poučevanje;

-  individualne razlike v razvoju in učenju dojenčkov, 
malčkov in otrok v zgodnjem otroštvu, zlasti tiste, ki 
so povezane z različnimi dejavniki okolja, kot so social-
noekonomski in kulturni status staršev otrok, jezikovni 
kodi, ki jih rabijo starši, je moč v veliki meri preseči s 
kakovostnimi predšolskimi (tudi kompenzatornimi) 
programi (prav tam, str. 10).

Večje omogočanje individualnosti, 
drugačnosti in izbire v nasprotju s 
skupinsko rutino

Ko govorimo o omogočanju individualnosti, drugačnosti 
in izbiri v nasprotju s skupinsko rutino, potem moramo iz-
postaviti vsaj dva načela uresničevanja ciljev Kurikuluma za 
vrtce (1999). To sta načelo omogočanja izbire in drugačnosti 
ter načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbali-
zacije in drugih načinov izražanja. Menimo, da ta dva načela 
poudarjata pomen participacije otroka v vzgojnem procesu 
in s tem tudi razumevanje vloge otroka kot subjekta vzgoje. 

Načelo omogočanja izbire in drugačnosti govori o tem, da 
moramo načelo upoštevati na ravni načrtovanja dejavnosti in 
na ravni organizacije prostora in časa, ki otrokom omogoča, 
da izbirajo med različnimi dejavnostmi in vsebinami glede 
na njihove želje, interese, sposobnosti in razpoloženje. Pri 
tem je pomembno, da gre za izbiro med alternativnimi de-
javnostmi in vsebinami, ne pa izbiro med sodelovanjem in 
nesodelovanjem, aktivnostjo in neaktivnostjo, »usmerjeno 
zaposlitvijo« in prosto igro (Kurikulum za vrtce 1999, str. 12).

Strokovne delavke so izpostavile, da je upoštevanje na-
čela izbire in drugačnosti v veliki meri omogočeno s spre-
menjeno vlogo pomočnice vzgojiteljice. Pri tem mislijo na 
timski pristop, ki nam omogoča kvalitetnejše načrtovanje, 
izvajanje in evalvacijo dela. Bistvo timskega dela v vrtcu naj 
ne bi bila točno določena struktura in organizacija dela, am-
pak prisotnost sodelovalnega učenja, skupnega načrtovanja, 
medsebojne povezanosti, odprte komunikacije in iskrene 
izmenjave mnenj (Polak 2012, str. 17). Polak navaja, da po-
leg timskega načrtovanja in evalvacije timsko delo omogoča 
medsebojno delitev dela in organizacijo neposrednega dela 
z otroki v oddelku vrtca na zelo različne načine:

-  kot medsebojno prepletanje in dopolnjevanje v načinih 
motiviranja otrok;

-  kot izmenjavo aktivnega dialoga z otroki;
-  kot hkratno vodenje različnih dejavnosti;
-  kot prepletanje pogovora in demonstracije določenih 

aktivnosti in spretnosti;
-  kot prepletanje pogovora in spremljanje samostojnega 

dela otrok;

Povzetek
V prispevku želimo prikazati proces sprememb, 
ki so jih do sedaj opravili strokovni delavci v na-
šem vrtcu. Zanimajo nas predvsem spremembe 
na področju večjega omogočanja individualnosti, 
drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko ru-
tino. V ta namen sem opravila pogovor s starejši-
mi strokovnimi delavci.

Ključne besede: spremembe, individualnost, 
drugačnost, izbira, skupinska rutina.

Barbara Horvat Želj, prof. ped in soc; dipl. vzg.  
Vrtec Zarja Celje

Spremembe, ki so najbolj zaznamovale 
izvedbeni kurikul vrtca

Načrtovanje, izvajanje, evalvacija
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-  kot prepletanje pogovora in spodbujanje učenja in raz-
iskovanja in razvijanja različnih spretnosti;

-  kot aktivno vodenje različnih dejavnosti in asistiranje 
ob tem;

-  kot hkratno vodenje in izvajanje lutkovnih, glasbenih, 
likovnih in športnih dejavnosti idr. (prav tam, str. 46).

Lahko se torej strinjamo s strokovnimi delavkami, da re-
flektirano timsko delo v vrtcu uresničuje načelo omogočanja 
izbire in drugačnosti. Reflektiranje je pomemben del peda-
goškega dela in nujen pogoj za profesionalni razvoj. Člove-
kova naravna potreba je zrcaliti samega sebe v zaznavah in 
opažanjih o drugih ter opazovati in presojati samega sebe v 
interakcijah z drugimi (prav tam, str. 13).

Kako vzgojiteljice razumejo in vidijo 
spremembe na področju večjega 
omogočanja individualnosti

Da bi uresničevali načelo individualizacije je nujno pozna-
vanje vsakega posameznega otroka. Strokovni delavci pravijo, 
da je vzgojno-izobraževalno delo bilo včasih naravnano na 
povprečne sposobnosti in predznanja otrok, zato je bilo omo-
gočanje individualnosti daleč v ozadju. Priznajo, da so otroci 
med pretežno frontalnimi dejavnostmi veliko čakali na »vr-
sto« in se med tem dolgočasili. Še posebej moreča za otroke 
se jim zdaj zdi takratna praksa nagle prekinitve spontane igre 
ob določeni uri, ko so bile na sporedu usmerjene dejavnosti. 
Zdaj imamo ozaveščeno v sebi to, kako je igra pomembna 
za otroka in kakšen nivo aktivnosti ter učenja dosega otrok, 
ki je poglobljen v igro. Kompetenten vzgojitelj upošteva ra-
zvojno stopnjo posameznega otroka, prilagodi aktivnosti za 
vsakega otroka, ustvarja spodbudno učno okolja ter se zave-
da posledic vnašanja vseh elementov v vzgojni proces. Kom-
petenten vzgojitelj predvideva možnosti otrokovega razvoja 
saj je otrok »v interakciji s kompetentnejšo osebo sposoben 
delovati na višji ravni kot deluje sam. Razdaljo med obema 
ravnema je Vigotski imenoval območje bližnjega razvoja« 
(Umek, 2004, str. 58). 

Strokovne delavke se zavedajo, da se otroci med seboj 
razlikujejo po sposobnostih, interesih in načinu ter hitro-
sti učenja. Pri tem si pomagajo z otrokovo osebno mapo, v 
kateri dokumentirajo spremljanje otrokovega razvoja in na-
predka ter si s tem pripravijo optimalne pogoje za kakovo-
stno učenje in razvoj posameznega otroka. Nato načrtujejo 
dejavnosti, ki nudijo vsakemu otroku možnosti za optimalni 
razvoj in napredek.

Zaradi individualnih razlik je potrebno vzgojno-izobraže-
valni proces individualizirati in prilagoditi posebnostim posa-
meznika. Le tako se bodo psihofizične sposobnosti razvile do 
najvišje mere. Načelo individualizacije zahteva od vzgojitelja, 
da spoštuje in upošteva individualne razlike in posebnosti po-
sameznika. Uresničujemo ga tako, da vsakemu otroku zago-
tovimo vsebinsko bogato življenje in raznovrstne aktivnosti 
(Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010, str103). 

Avtorji koncepta Reggio Emillia so kot eno izhodišč 
sprejeli misel, da se vsak otrok rodi s sto izraznimi jeziki. 
Podobno se vzgojiteljice v našem vrtcu zavedajo, da iste 
cilje pri različnih otrocih lahko dosežemo na sto in eden 

način oz. z različnimi dejavnostmi in metodami dela. Stro-
kovnost nas zavezuje, naj iščemo in omogočamo različne 
možne poti za uresničevanje ciljev. Pogoj je spremljanje 
otrokovega razvoja in poznavanje vsakega posameznega 
otroka, njegovih interesov in močnih področij. Strokovni 
delavec lahko cilje uresničuje preko otrokove najljubše igre, 
ki ji doda vsebino, obenem se pa zaveda, da se otroci učijo 
tudi preko lastne aktivnosti in močnega čustvenega nabo-
ja, da nekateri otroci potrebujejo več časa in več spodbud 
ali pa vključi druge otroke, ki posamezniku pomagajo pre-
broditi začetno nelagodje.

Zaključek
»Spremembe kurikula zaživijo šele preko neposrednega 

pedagoškega dela, odvisne so torej od pedagoškega vodje, 
svetovalne službe in vzgojiteljic, ki neposredno skrbijo za 
usmerjanje vzgojno-izobraževanega procesa« (Kroflič 2001, 
str. 9). Če povzamemo pripovedovanje strokovnih delav-
cev iz našega vrtca, potem so se zgodili pomembni premiki 
v načinu razmišljanja in »pojmovanja vzgoje kot relativno 
načrtnega sistema dejavnikov, ki podpirajo razvoj otrokovih 
osebnostnih lastnosti in potencialov kar je značilno za t. i. 
procesno-razvojni model vzgoje« (prav tam, str. 13). V korist 
naše strokovne rasti in vsekakor v korist otroka. 
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Uvod
Sva »uigran« tandem – vzgojiteljica in pomočnica 

vzgojiteljice, ki skupaj delava tretje leto. Kmalu sva ugo-
tovili, da si po osebnostnih lastnostih nisva preveč blizu, 
da pa sva obe zelo pozitivni osebi, ki pristopata k delu z 
veliko mero humorja, ki ga skušava prenašati tudi na otro-
ke in da razmišljava o zelo podobnih stvareh, katere se 
nama zdijo pomembne za najino delo. Nobena od naju si 
ne zna predstavljati, da bi opravljala delo kje drugje kot 
v skupini predšolskih otrok. Tega, kar sva vsakodnevno 
deležni na delovnem mestu, se preprosto ne da uokviriti 
in natančno začrtati. Nikoli nama ni dolgčas, dan ni enak 
dnevu, vzdušje pa je še najbolj podobno valovanju mor-
ja. Najini delovni načrti, priprave, so predvsem ogrodja iz 
predlogov, »kaj bi lahko…«, »kaj bo v otrocih spodbudi-
lo radovednost« –  so »križišča«, kjer so odprte vse poti. 
Želiva si predvsem »presenečenj«. Star pregovor pravi: 
»Ljudje imamo ena usta in dvoje ušes.« Verjetno z razlo-
gom. Zato bi morali dvakrat bolj poslušati, kot govoriti. 
Pri najinem delu se opirava na teorijo pedagogike poslu-
šanja, ki nama odpira nove poti in perspektive za delo s 
predšolskimi otroki v prihodnosti.

Pedagogika poslušanja
Otrok se izraža v številnih jezikih. Skozi te njegove izraze 

ga skušamo slišati, videti, začutiti in prepoznati. Pedagogika 
poslušanja pomeni pozitivno potrditev (pripoznanje) dru-
gega v enakovrednem dialogu (še posebej med dvema oseba-
ma z različno stopnjo družbene moči – otrok : odrasli) ter je 
najprimernejše orodje za preseganje otrokovega egocentrič-
nega doživljanja sveta. Za predšolsko vzgojo to pomeni, da 
doživimo otroke skozi lastno strokovnost, etičnost, spoštlji-
vost in lastno vpletenost kot »vredna bitja«. Ob vsem tem 
moramo biti najprej sami pripravljeni na spremembe, tako 
da suspenziramo lastna stališča in predsodke. To pa pomeni, 
da otroka dojemamo kot soustvarjalca lastnega vzgojno iz-
obraževalnega proces in spoštujemo njegovo subjektiviteto. 
Poslušanje nas legitimira, naredi nas vidne in obogati tako 
tiste, ki poslušajo, kot tiste, ki sporočajo. Poslušanje ustvarja 
vprašanja in pripravljenost za presenečenje in spremembo v 
doživljanju in dojemanju situacije. Ravno poslušanje omo-
goča aktivno participacijo. Biti slišan pa je pomembno tudi 
zaradi zadovoljevanja temeljnih potreb (ontoloških, etičnih, 
epistemoloških in razvojno psiholoških) (Kroflič 2010).

Participacija
Ko govorimo o aktivni participaciji, imamo v mislih ključ-

ni preobrat poimenovanja participacije, ki se zgodi, ko ima 
otrok priložnost izražanja lastnih zamisli in ko se mu prisluh-
ne (Rutar 2012). Sama participacija v Kurikulumu za vrtce 
(1999) sicer ni omenjena. Podpirajo pa jo nekatera načela in 
sicer: načelo demokratičnosti in pluralizma, načelo odprtega 
kurikuluma, načelo omogočanja izbire in drugačnosti in na-
čelo aktivnega učenja (prav tam: 11–16). Ravno tako lahko 
v Kurikulumu najdemo predlog vključevanja staršev in mo-
žnost izbire med različnimi dejavnostmi (Kurikulum, 1999). 
Trdimo lahko, da smo zavezani k zagotavljanju spodbudnega 
učnega okolja in upoštevanja otrokovih pobud na vseh treh 
ravneh vzgojno izobraževalnega dela: načrtovanja, izvedbe 
in evalvacije. Šele takrat bomo lahko govorili o aktivni par-
ticipaciji otrok. Zakaj torej participacija ni utečena praksa v 
naših vrtcih? Da bi lahko odgovorili na to vprašanje, moramo 
najprej poiskati razliko med participacijo in pedagogiko, ki 
ima v mislih otroka. Ali kot pravi Hart (v Rutar 2012), prava 
participacija se začne šele takrat, ko:

-  otroci razumejo namene projekta, vedo, kdo je odločal 
glede njihove vključenosti v projekt in zakaj; 

-  imajo otroci smiselno vlogo v projektu (in ne dekora-
tivno), se vanj vključijo; 

-  sam projekt in svojo vlogo v njem razumejo; 
-  razumejo potek in namen projekta, dejavnosti, situaci-

je, dogodka;
-  druga stopnja vsebuje posvetovanje z otroki glede pro-

jekta, ki ga razvijejo in vodijo odrasli;

Povzetek
V prispevku želiva predstaviti pomen aktivne 
participacije otrok skozi pedagogiko poslušanja 
na vseh treh ravneh vzgojno izobraževalnega 
dela v vrtcu: načrtovanja, izvajanja dejavnosti 
in evalvacije. Predstavljen prispevek je podprt 
z novejšimi teoretičnimi dognanji s področja 
predšolske vzgoje, ki so temelj najinemu profe-
sionalnemu delu. Ob aktivnem »poslušanju« in 
vključevanju otrok v najinih oddelkih se trudiva 
zagotavljati čim kakovostnejši celostni razvoj 
predšolskih otrok – tako na kvantitativnem kot 
na kvalitativnem nivoju. Otrokom ne ponujava 
fiksnega znanja, ampak jih predvsem pripra-
vljava na spremembe v današnjem spreminjajo-
čem se svetu (kar je danes res, ni nujno, da bo 
res za vedno). Način najine vzgoje je usmerjen k 
aktivnemu, h kreativnemu in kritičnemu - kom-
petentnemu otroku.

Ključne besede: participacija, pedagogika po-
slušanja, načrtovanje, izvedba dejavnosti, eval-
vacija, predšolski otrok.

Andreja Popržen, dipl. vzg. in Urška Rihtar, vzg. 
 Vrtec Velenje

Pomen aktivne participacije otrok pri 
vzgojno izobraževalnem delu

Načrtovanje, izvajanje, evalvacija
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-  naslednja stopnja predstavlja akcije, za katere se odlo-
čajo odrasli, vendar slednji to počno skupaj z otroki;

-  še višjo stopnjo predstavlja dejavnost, projekt, ki jo ini-
ciira in vodi sam otrok;

-  najvišja stopnja je akcija, projekt, ki ga iniciira otrok in 
v kateri se otroci ter odrasli skupaj odločajo (prav tam: 
93–94).

Povzamemo lahko, da se participacija otrok začne uresni-
čevati, ko cilj vzgoje temelji na vrednotah, kot so: vrednota 
subjektivitete, ki je samokonstruirana in socialno konstrui-
rana v določenem kontekstu in kulturi; vrednota različnosti, 
ker smo dejansko vsi različni; vrednota participacije kot ob-
čutek, da smo del nečesa in kot občutek pripadanja; vredno-
ta demokracije, ki je temeljni koncept participacije; vrednota 
učenja, saj verjamemo, da je učenje odnosni prostor, ki nam 
omogoča tudi reflektiranje pomena samega izobraževanja in 
vrednote igre, zabave, čustev in občutij, ki naj bi jih pripoznavali 
kot temeljne elemente kateregakoli avtentičnega spoznavne-
ga in izobraževalnega procesa. To so vrednote, kot jih defini-
ra pedagogika poslušanja v okviru koncepta Reggio Emilia 
(Rinaldi v Rutar, 2012). Projektna oblika dela je vsekakor 
način, kjer so otroci vpeti v celoten proces v vseh fazah: v 
načrtovanje, izvedbo in evalvacijo. Mnogokrat tudi vodijo 
posamezne dejavnosti projekta, če le imajo možnost »vzeti 
krmilo« v svoje roke. Ravno zato v najinem vzgojnem delu 
skoraj vsak vsebinski sklop, ki ga začrtava glede na interese 
otrok, preraste v projekt.

Primer iz prakse
Eden izmed uspešnejših projektov je potekal v lanskem 

šolskem letu, v času, ko naše mesto tradicionalno obišče Pika 
Nogavička. Pika je tokrat potovala z Evropejčki in to je bila 
odlična iztočnica tudi za naša »potovanja«.
Naslov projekta: Moja Evropa.
Globalni cilj iz Kurikuluma … (1999):

-  spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega 
okolja ter spoznavanje medkulturnih in drugih razlik.

Nekateri cilji iz Kurikuluma … (prav tam):
-  otrok razvija interes in zadovoljstvo ob odkrivanju tu-

jih držav, kultur,
-  otrok preko različnih literarnih sredstev spoznava nove 

besede in jih ob lastni udeležbi v predopismenjevalnih 
dejavnostih tudi aktivno uporablja,

-  otrok spoznava pomen skupinskega sodelovanja,
-  otrok spoznava in rabi simbole,
-  otrok rabi izraze za opisovanje lege posameznih držav 

na zemljevidu globusu (zgoraj/spodaj, levo/desno) ter 
zaznava in primerja njihovo velikost, 

-  in še veliko drugih z vseh področij dejavnosti, ki so jih 
otroci uresničevali z izvajanjem dejavnosti, ki so se po-
rajale v teku projekta. 

Cilj po NTC metodologiji:
-  otrok razvija funkcionalno mišljenje in pomnjenje z 

asociacijami (spoznava in se uči abstraktnih simbolov).

Že sam izraz »Evropejčki« je v otrocih vzbudil interes, 
vprašanja. Zato smo se lotili raziskovanja: zakaj in kdo se 

tako imenuje, od kod prihaja, smo tudi mi Evropejčki? Na 
tem mestu smo našli pomembno povezavo – ker prihajamo 
iz Slovenije, smo Slovenci in ker smo ob ogledovanju zemlje-
vida sveta ugotovili, da naša mala država leži v Evropi, smo 
tudi mi Evropejčki. To odkritje je otroke navdušilo in v du-
hu še bolj povezalo s Piko Nogavičko. Pred začetkom pro-
jekta sva morali ugotoviti, kakšno je predznanje otrok, zato 
sva z njimi izvedli intervju (»Kaj je to, Evropa?«) in dobili 
različne odgovore.

Prisluhnili sva njihovim željam po odkrivanju novega in 
v skupino prinesli lutko Pike Nogavičke, ki je vsakodnevno 
potovala z otroki domov in je – radovedna, kot je – želela ve-
deti, v katerih krajih, državah so že bili. Na ta način sva v po-
sredno sodelovanje vključili tudi starše, saj so doma skupaj 
z otroki obujali spomine, iskali fotografije in spominke ter 
doživetja vpisovali v potujoči dnevnik. V skupini smo nato 
skupaj prebirali zapiske in državo, ki jo je obiskal posamezni 
otrok, poiskali na zemljevidu sveta. Skupaj smo se odločili in 
postopoma izbrali šest evropskih držav, ki smo jih vrisovali v 
nemo karto, jim določali barvo in jih ustrezno pobarvali, na 
spletu poiskali zastavo in mednarodno oznako, ju dodali na 
nemo karto in državo drugo za drugo raziskovali. Pri tem sva 
uporabljali elemente NTC učenja, ki pri otrocih spodbujajo 
pomnjenje z asociacijami in razvoj funkcionalnega mišljenja.

Z raziskovanjem držav smo začeli postopoma. Najprej 
smo se ustavili v državi, kjer je doma Pika Nogavička, na 
Švedskem. Otroci so se seznanili z avtorico knjig o Piki, Astrid 
Lindgren, ki so jo poimenovali »babica od Pike«. Prepozna-
vali so jo na slikah, fotografijah in jo znali povezati s Piko in 
Švedsko (rumena barva, simbol S). Ko smo iskali značilno-
sti, ki bi bile zanimive za otroke, smo si ogromno pomagali s 
spletom in s knjigo Evropejčki (Nicole Lambert). Tako smo 
tiste informacije, za katere so otroci pokazali največ zanima-
nja, dodali v naš »evropski kotiček«, ki je nastajal z aktivnim 
sodelovanjem otrok: risanje zastav, grbov, pisanje imena dr-
žav, mednarodnih oznak (simbolov), prinašanje slikovnega 
materiala od doma … Za vsako državo smo izbrali pet značil-
nosti, ki so jih otroci sčasoma znali pravilno povezati z državo 
in njenim simbolom. Med spoznavanjem posamezne države 
sva otrokom večkrat predvajali tudi pripadajočo himno. Kot 
zanimivost: ko so prvič zaslišali glasbo, je nekaj otrok začutilo 
slovesnost, moč glasbe – vstali so in si položili roko na srce.

Slovensko himno je poznala večina otrok (poglavitni aso-
ciaciji na našo državo sta bili Triglav – »če hočeš prit`gor, ra-
biš triglavske čevlje, take, da ne drsijo« - in Tina Maze). Od 
tujih so si najbolj zapomnili naslov švedske himne – du ga-
mla, du fria (ti stara, ti svobodna). Ob vsaki državi so otroci 
želeli vedeti tudi, kako se tam pozdravljajo in to smo s pomo-
čjo slovarjev tudi raziskali. Neposredno smo lahko prisluhnili 
tudi, kako zveni pozdrav v španščini in litvanščini, saj sta nas 
s pomočjo staršev obiskali gospe, ki prihajata iz Španije in Li-
tve ter nam na zanimiv način (z glasbo, s plesom, z oblačili, 
značilnimi predmeti …) predstavili svoji državi.

Največ časa smo se zadržali pri raziskovanju Velike Brita-
nije. Na otroke je velik vtis naredila kraljica Elizabeta in njen 
kraljevski videz ter način življenja. Zato smo skupaj organi-
zirali in pripravili »kraljevski dan«. Otroci so v vrtec prišli 
oblečeni v različne kostume (kralji, kraljice, vitezi), izdelova-
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li smo krone, ogrinjala, meče in ščite, se pomerili v viteških 
igrah, zaplesali po kraljevsko ob baročni glasbi, poslušali kra-
ljevsko pravljico v šolski knjižnici, imeli grajsko pojedino in 
poskusili angleški čaj … Dejavnosti je bilo ogromno, veliko 
se jih je izvajalo spontano, prehajale so iz ene v drugo.

Ob koncu projekta smo imeli v »evropskem kotičku« (v 
katerem so bila sredstva, ki so bila otrokom ves čas na razpo-
lago, npr. izdelani plakati so bili v njihovem vidnem polju, da 
so jih lahko po želji tudi dopolnjevali), šest držav: Slovenija, 
Švedska, Finska, Litva, Španija in Velika Britanija. V simbol-
nih, gibalnih in NTC igrah so otroci spontano utrjevali nji-
hove zastave, mednarodne oznake in značilnosti. Izdelali smo 
spomin in družabno igro Moja Evropa, ki smo jo nadgrajevali 
z nalogami, ki so v otrocih spodbujale razvoj divergentnega 
in funkcionalnega mišljenja, pomnjenja z asociacijami in jih 
hkrati spodbujale h gibanju. 

Ob zaključku projekta sva za otroke pripravili kviz Moja 
Evropa, kjer so otroci sestavili skupine po lastnih željah, izbrali 
vodjo skupine ter svojo državo s pripadajočim simbolom in 
z zastavo. Vprašanja sva sestavili in zastavljali sami, saj je bila 
za otroke ta dejavnost presenečenje. Na ogled kviza smo po-
vabili tudi starše, ki so se od svojih otrok, tako pravijo, veliko 
naučili. Tudi sami sva bili mnenja, da bo ta projekt otrokom še 
dolgo ostal v spominu kot čas, ko so na prijeten, zabaven na-
čin z lasno aktivnostjo pridobili nove, uporabne informacije.  

Zaključek
S skupno evalvacijo sva ugotovili, da je njihov nivo tako 

kvantitativnega kot kvalitativnega znanja tudi po enem letu 
zelo visok. Prepričani sva, da bi brez njihove lastne aktivno-
sti, samoiniciativnosti in sodelovanja na vseh etapah projekta 
temu ne bi bilo tako. Ravno tako lahko iz njihovih odgovorov 
razbereva, da vedo, da so bili zelo upoštevani in da jim je rav-
no to ostalo v spominu (kar nas je zanimalo …). Predvsem 
to, nama daje potrditev o pomembnosti aktivne participaci-
je predšolskih otrok za njihovo uspešno učenje. Otroci niso 
bili nikoli samo »dekorativno« participirani, ampak so imeli 
konstantno možnost za aktivno sodelovanje in izražanje no-
vih interesov (ki so bili slišani in upoštevani). Predvidevava, 
da sva ravnali z njimi kot z »vrednimi bitji«, saj naju dnevno 
obiskujejo v prostorih vrtca, opazijo trenutne spremembe v 
igralnici (panoji, kotički …), komunicirajo z nama: »A veš 
kaj sem delal v soboto …« in iščejo najino bližino, kadarkoli 
se jim ponudi priložnost. Najino delo bo tudi v prihodnosti 
naravnano tako, da bo izhajalo iz otrok - za otroke. 
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Uvod
Z vpeljavo Kurikuluma za vrtce (1999), ki daje poseben 

pomen izvajanju kurikula v procesu, imamo strokovni de-
lavci v vrtcu možnosti za izvedbo raznolikih dejavnosti, ki 
bolj ali manj uspešno povezujejo vsa kurikularna področja v 
skladno celoto. Pri tem upoštevamo interese in pobude otrok 
ter možnosti okolja.

Poleg avtonomije vzgojitelja je poudarjeno tudi vključe-
vanje otrok v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo vzgojnega 
procesa. Možnost izbire vsebin omogoča vzgojiteljem pri 
načrtovanju prilagajanje trenutnim razmeram (npr. glede na 
vremenske razmere), aktualnim dogodkom (npr. olimpijske 
igre), glede na zainteresiranost lokalne skupnosti za sodelova-
nje. Vzgojitelj lahko glede na interes otrok razširi ali zamenja 
izbrano temo, ima pa tudi možnost, da vključi dejavnosti, ki 
niso bile predhodno načrtovane v tedenskem načrtu vzgoj-
no-izobraževalnega dela.

Poleg načrtovanih (in tudi dodatnih, nenačrtovanih) de-
javnosti ima pri okoljski vzgoji veliko vlogo tudi t. i. prikriti 
kurikulum. Tu gre predvsem za vzgojiteljev osebni odnos do 
žive in nežive narave, kamor spada tudi odnos do ljudi – tako 
odraslih kot otrok. Vzgojitelj bolj kot z besedo vzgaja z zgle-
dom in dokler nimamo sami ustreznega odnosa do okolja, ne 
moremo pričakovati, da ga bomo uspeli privzgojiti otrokom.

Okoljska vzgoja v vrtcu
Namen zgodnje okoljske vzgoje je vzgojiti otroke v 

odrasle ljudi, ki bodo znali, zmogli in upali aktivno po-
seči v nadaljnji razvoj človeške vrste na osnovi razume-
vanja odnosov in soodvisnosti med ljudmi samimi ter 

Maja Skaza, dipl. vzg. 
Vrtec Velenje

Povezovanje področij dejavnosti v dveh 
projektih okoljske vzgoje

Povzetek
Okoljska vzgoja v Kurikulumu za vrtce ni oprede-
ljena kot posamezno področje. Čeprav jo najpogo-
steje uvrščamo pod področje narave, lahko cilje 
okoljske vzgoje zasledimo v vseh šestih področjih 
dejavnosti. V članku je izpostavljen pomen vklju-
čevanja otrok v vse elemente vzgojnega procesa. 
Na kratko sta opisana dva projekta s področja 
okoljske vzgoje, ki smo jih izvedli v Vrtcu Velenje.

Ključne besede: medpodročna povezava, kuri-
kul, okoljska vzgoja.
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človekom in okoljem ter da bodo zmogli napovedovati, 
opredeljevati, kritično vrednotiti in reševati probleme, 
ki nastajajo kot posledica človekovega razvoja v oko-
lju in na celotnem planetu (Petek 2007). Okoljska vzgoja 
povezuje različna področja in obsega vse ravni človekovega 
življenja. Že predšolski otroci potrebujejo neposreden stik z 
naravo, saj jo lahko le preko doživljanja tudi spoznavajo, ob-
čudujejo in varujejo ter ob tem gradijo okoljsko zavest (Le-
pičnik Vodopivec 2006).

V Vrtcu Velenje že več let zaporedoma izvajamo različne 
projekte s področja okoljske vzgoje. Mednje spadajo projekti 
Zeleni nahrbtnik, Zdrav vrtec, Varno s soncem, Ciciban planinec, 
Taborjenje ob jezeru in ob vrtcu. V šolskem letu 2011/2012 
smo se pridružili mednarodnemu projektu Ekošola, zadnji 
dve leti posamezni oddelki sodelujejo v projektu Gozdni vrtec. 
Kljub večletnemu izvajanju projektov se vsebine znotraj njih 
vsako leto razlikujejo. Pri načrtovanju sledimo smernicam po-
sameznega projekta, najprej jih timsko načrtujemo na nivoju 
posameznih organizacijskih enot (rdeča nit, izbira skupnih 
aktivnosti) ter nato še v tandemu prilagodimo posamezne-
mu oddelku. V projekte glede na interes in možnosti vklju-
čujemo starše otrok in zunanje izvajalce (taborniška organi-
zacija, čebelarji, komunalno podjetje, planinsko društvo …). 

Predstavitev dveh projektov Vrtca Velenje
Projekt Taborjenje ob jezeru in ob vrtcu je projekt Vrtca Ve-

lenje, ki ga izvajamo v sodelovanju s taborniškim društvom 
Rod Jezerski zmaj Velenje.

˝Življenje v naravi ima poseben čar, tako za otroke, kot 
odrasle, zato v Vrtcu Velenje vsako leto v mesecu maju in 
juniju organiziramo dnevno taborjenje. Starejši otroci pre-
živijo teden dni v kampu ob Velenjskem jezeru, mlajšim 
otrokom pa pripravimo taborjenje ob vrtcu. V dejavnosti 
sodelujejo velenjski taborniki, ki nam pomagajo pri izved-
bi taborniških dejavnosti. Družijo nas skupne igre, pesmi, 
učenje taborniških veščin, raziskovalne dejavnosti s podro-
čja naravoslovja, iskanje zaklada in še kaj. Ob zaključku nas 
obišče Manitu, ki opravi poseben obred sprejema otrok med 
tabornike˝ (www.vrtec-velenje.si). Projekt Taborjenje ob je-
zeru v Vrtcu Velenje poteka že od leta 2000. Namenjen je 
otrokom od 4. do 6. leta in se izvaja znotraj rednega progra-
ma (v dopoldanskem času). Otroci in vzgojiteljice se v času 
taborjenja vsako jutro po zajtrku z avtobusom odpeljejo do 
tabornega prostora ob Velenjskem jezeru. Taborniki že 
pred pričetkom projekta postavijo šotore, ki so namenjeni 
igri otrok, počitku, umiku ob slabem vremenu in za shra-
njevanje materiala (igre, igrače, higienski material …). V 
taboru in okolici jezera otroci pod vodstvom vzgojiteljic in 
taborniških vodnikov izvajajo različne dejavnosti s podro-
čja okoljske vzgoje in taborništva. Poleg vodenih aktivnosti 
imajo tudi dovolj časa za prosto igro, ustvarjanje in razisko-
vanje. Ker starši vsakodnevno prihajajo po otroke v tabor, 
imajo možnost, da skupaj z njimi raziskujejo okolico jezera. 
Otroci ves čas taborjenja okrog vratu nosijo rumene ruti-
ce. Zadnji dan taborjenja je za otroke vselej posebno doži-
vetje, saj jih obišče indijanski poglavar Manitu, ki jih med 
posebnim obredom sprejme v taborniško organizacijo in 
jim podeli taborniška imena. 

  Otroci od 1. do 4. leta starosti taborijo ob vrtcu. Tudi njih 
obiščejo taborniki in jim skupaj z vzgojiteljicami pripravijo 
različne dejavnosti. Vsako jutro po zajtrku se skupaj zbere-
jo ob vrtcu, zapojejo pesem Murenčki, povedo taborniški 
pozdrav in dvignejo ˝taborniško˝ zastavo. Nato po skupi-
nah glede na svoje zmožnosti izvajajo načrtovane in spon-
tane dejavnosti. 

Poleg taborniških veščin (vezanje vozlov, postavljanje šo-
tora iz šotorskega platna, spoznavanje posameznih rastlin, 
postavitev ognjev …) imajo otroci možnost neposrednega 
raziskovanja narave. Preko spoznavanja taborniškega življenja 
in zakonov si oblikujejo pozitiven odnos do okolja.

Zeleni nahrbtnik – Eko detektivi
Nosilec projekta Zeleni nahrbtnik je Mestna zveza prijate-

ljev mladine Ljubljana. Vrtec Velenje se je v projekt vključil 
v letu 2006. Osrednja naloga projekta je ekološko ozavešča-
nje predšolskih otrok. Organizacijske enote se med seboj 
same dogovarjajo glede vsebin in izvedbe dejavnosti. Cilji 
projekta so:

-  seznanitev predšolskih otrok o ogroženosti narave in 
okolja ter podnebnih spremembah;

-  spodbujanje predšolskih otrok k pozitivnemu odnosu 
do narave in okolja;

-  razvijanje otrokove občutljivosti na posege človeka v 
okolje;

-  spodbujanje otrok k iskanju rešitev za okoljske proble-
me;

-  krepitev medsebojnih odnosov;
-  bogatitev besednega zaklada otrok;
-  spodbujanje ustvarjalnosti otrok;
-  dopolnjevanje vzgojnega programa v vrtcih s področja 

okoljske vzgoje s poudarkom na aktualnih podnebnih 
spremembah;

-  s predstavitvijo projekta vplivati na starše in ostale odra-
sle, da odgovorneje pristopajo k aktivnostim, ki vodijo 
v podnebne spremembe (Grubački Andjelov 2010).

V šolskem letu 2009/2010 smo v enoti Lučka v okvi-
ru Zelenega nahrbtnika izvedli projekt z naslovom Eko de-
tektivi. Iskali smo divja odlagališča odpadkov, skrbeli za 
urejenost okolice vrtca, spoznavali ločevanje odpadkov 
in ustvarjali z odpadnim materialom. Projekt se je pričel 
s prihodom zmajčka Jurčka v našo enoto. Zmajček nas je 
naučil pesem o EKO detektivih in nam predstavil naloge, 
ki smo jih po svojih sposobnostih izpolnjevali. V projektu 
so sodelovali otroci od 1. do 6. leta starosti. Izvedli smo 
naslednje dejavnosti:

-  ogled dramatizacije Joj, smeti (R. Justin) v izvedbi stro-
kovnih delavk vrtca;

-  raziskovanje okolice vrtca (risanje zemljevidov okolice 
vrtca in označevanje divjih odlagališč; občina je na pro-
šnjo otrok in strokovnih delavk namestila še dva koša 
v bližini vrtca; izdelava piktogramov, ki so opozarjali 
lastnike psov, naj počistijo za njimi);

-  seznanitev z ekološkimi otoki (obisk ge. Alenke Centrih 
in delavcev podjetja PUP – ogled praznjenja zabojni-
kov; lutkovna predstava podjetja Erico);
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Uvod
Od nastanka prvih vrtcev pa vse do danes zasledimo v vseh 

konceptih predšolske vzgoje med nalogami vrtca pomoč dru-
žini pri skrbi in vzgoji otroka ter ustvarjanje pogojev za razvoj 
otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. V današnjem času 
spremenjenega načina življenja z mnogimi dejavniki negativno 
vplivamo na svoje telo. Posledice niso zanemarljive, počasi se 
kopičijo in lahko se pokažejo že v zgodnjem otroštvu (debelost 
otrok in motorična nespretnost, z razvajenostjo povezane teža-
ve, padec odpornosti in večja dovzetnost boleznim …). Raz-
mišljamo, kako danes razumeti celostni razvoj otroka in poma-
gati, da se bo razvil v psihofizično zdravo, moralno osebnost.

Zgodnje učenje
 »Danes vemo, da učeče izkušnje v zgodnjih letih življenja 

dobesedno preoblikujejo možganske nevrone in njihove po-
vezave, ojačijo nekatere, na novo vzpostavijo nekatere druge 
in zatrejo, uničijo tretje« (Trontelj 2014, str. 4–5). Možgane 
sestavljajo tesno povezane nevronske mreže, ki so v najožji 
povezavi s človekovim gibanjem. Več kot se otrok giblje, več 
možnosti ima za absorbcijo informacij. Kot pravi Trontelj 
(prav tam): »Nevronske poti, nastale med učenjem, vodijo 
in uravnavajo razumske, čustvene, fiziološke in fizične odzive 

na vse, kar zaznavamo in doživljamo znotraj in okrog sebe.« 
Na tak način bo otrok inovativen, kreativen, srečen, zdrav, s 
kvalitativnim znanjem in z odlično popotnico v odraslo dobo.

Kurikulum za vrtce (1999) opredeljuje, da se medpodroč-
na dejavnost skrb za zdravje kot rdeča nit prepleta skoti vsa 
ostala področja in je predstavlja način življenja in dela vrtca. 
Naučili smo se, da vrtec predstavljamo ljudje - odrasli, ki s 
svojim strokovnim znanjem, z osebnim odnosom, normami, 
vrednotami in s kulturo bivanja omogočamo kvaliteto življe-
nja vsem otrokom in hkrati ohranjamo ter razvijamo identi-
teto vsakega posameznika. Znamo sprejemati, dopuščamo 
in spoštujemo drugačnost, enkratnost, dostojanstvo otrok, 
staršev ter zaposlenih. Učimo pa se tudi, da je zdravje temelj 
socialnega in gospodarskega razvoja, odsev preteklih in seda-
njih razmer v družbi, dednosti, okolja ter našega odzivanja. 
Na spoznanjih smo zgradili poslanstvo in vizijo našega vrtca 
ter s projektom Učimo za življenje, ki ne izvira le iz gibalnih 
vsebin, vključili otroke, zaposlene in starše. 

Vedno znova ugotavljamo, da je proces življenja in dela v 
vrtcu nenehen proces učenja, strokovnega poglabljanja, izpo-
polnjevanja, tudi dopolnjevanja že sprejetih strokovnih stališč, 
ki smo jih v zadnjih desetih letih oblikovali v odlične interne 
priročnike, imenovane protokoli naših ravnanj: Bivanje zunaj/
Bivanje na prostem v mrzlem vremenu, Program promocije zdravja 
na delovnem mestu, Protokol ravnanj na plavalnem tečaju, Nekaj o 
strupenih rastlinah, Protokol ravnanja v primeru bolezni, poškodb 
in zdravstvenih indikacij, Priročnik Zobomiška, Vzdrževanje hi-
giene v oddelkih otrok od 3–7 let in v oddelkih malčkov, Program 
zbiranja in ravnanja z odpadki v vrtcu, Program pregledov in vzdr-
ževanja igrišč, Varnost na igriščih vrtca in košnja, Protokol ravnanj 
za varnost na igriščih vrtca in opredelitev tveganj v/na objektih 
vrtca, Varstvo delavcev pri delu, zdravstveno varstvo in varovanje 
zdravja delavcev, Higienski menedžment vzdrževanja tekstilij, Pro-
tokol s področja zagotavljanja zdrave vode … So kot vodniki in 

Povzetek
S svojim ravnanjem in z zgledom pokažemo 
otrokom, kako naj gradijo svojo osebnost in iz-
popolnjujejo potrebo po avtonomnosti ter pove-
zanosti z ljudmi v okolju.

Ključne besede: vrtec, protokol, skrb za zdrav 
življenjski slog.

Tadeja Pfeifer, san. inž. 
Vrtec Zarja Celje

Bolj vzdržljiv otrok – bolj zdrav otrok

-  eko kotički v vrtcu (izdelava košev za ločeno zbiranje 
odpadkov, seznanjanje staršev z dogajanjem v vrtcu 
preko plakatov, zbiranje zamaškov v humanitarne na-
mene);

-  igra in ustvarjanje z odpadnim materialom (razstava 
izdelkov v prostorih vrtca in Knjižnici Velenje);

-  sodelovanje pri akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu 
(skupaj s starši, sokrajani in taborniki).

 Zaključek
Vsako leto se v naših vrtcih odvija ogromno raznolikih 

aktivnosti. Ne glede na kakovost Kurikuluma za vrtce, ki je 
izhodišče za naše delo, je strokovnost in občutljivost za zazna-
vanje interesov ter potreb otrok vsake posamezne strokovne 
delavke tista, od katere je odvisna kakovost dela. Z napred-
kom tehnologije, novimi spoznanji, s spreminjanjem okolja 

in družbe se spreminja tudi naša potreba po določenem zna-
nju. Izobraževanja iz izmenjave primerov dobrih praks nam 
dajejo možnost tako za strokovno kot za osebnostno rast. 
Menim, da bodo okoljske vsebine vedno pomemben del na-
šega vzgojnega dela, saj bomo ne glede na napredek vedno 
odvisni od narave in soljudi.
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kot pomoč za večjo suverenost pri opravljanju vsakodnevnih 
nalog našega zdravega življenjskega sloga. V vrtec prihajajo 
vedno novi sodelavci, ki jih skozi timski pristop dela uvajamo 
v naš proces dela. Medsebojno timsko sodelovanje spodbuja 
izmenjavo mnenj, medsebojno učenje, povečuje samorefle-
ksijo lastne prakse in nas varuje pred strokovnimi napakami.

Zdrava prehrana
Živimo v času razvoja potrošniške družbe in časovna stiska 

moderne družine ter njihove potrebe po zdravem prehranje-
vanju potiska na rob pozornosti. Področje varnosti živil smo 
opredelili s HACCP dokumentacijo in z usposabljanji, ki nas 
v vsakodnevni praksi vodijo k pravilnim odločitvam. V vrtcu 
lahko posameznim obrokom namenimo čas. Razvijamo ustre-
zne navade ob ponujeni pestri, uravnoteženi in varni prehrani, 
kultura jedilne mize pa je eden izmed glavnih ciljev, ki jih po-
stavljamo v vsakodnevno prakso.

Dobrobit vsakega otroka
Kurikulum vrtca postavlja v ospredje otroka kot aktivnega 

udeleženca procesa, ki z raziskovanjem, s preizkušanjem in z 
možnostjo izbire dejavnosti pridobiva nova znanja, spretnosti 
in zdrav način življenja. Področje gibanja s svojo pestrostjo 
dejavnosti in vsebin ponuja otroku, da sprejme športno-gi-
balno udejstvovanje kot trajno vrednoto za kakovostno ži-
vljenje. Izvajali smo program Zlati sonček od samega začet-
ka in nadaljevali s prenovljenim projektom Malega sončka, 
že dvaindvajseto leto pa razvijamo nadstandardni program 
Zarjin planinec, ki poteka ob sobotah od oktobra do maja.

Naša vizija vrtca, da »v zdravem, varnem in ustvarjalnem 
okolju nudimo otroku bogastvo izkušenj in spodbujamo obli-
kovanje otrokove pozitivne samopodobe«, je vodilo, v okvi-
ru katerega razvijamo in načrtujemo učinkovite strategije za 
zdravje. Mednje sodi tudi telesna dejavnost oziroma načrto-
vanje gibalnih vsebin, integriranih v Izvedbeni kurikulum vrtca. 
Nove pristope integriramo v redni program dejavnosti podro-
čja gibanja v oddelkih, kot so vadbene ure, didaktične igre, giba-
nje na zraku – igriščih, sprehodih in pohodih. Z mednarodnim 
FIT projektom smo bližje zagotavljanju večje in strokovnejše 
gibalne aktivnosti, osmišljene s sproščenostjo, veseljem in ra-
dostjo otrok. Obdobje za bivanje na prostem je od septembra 
do septembra, skozi vse leto. Človek je sicer izgubil naravno 
sposobnost prilagajanja, zato jo mora nadomestiti z umetnimi 
pripomočki. Prilagajamo se vročini, mrazu, vetru, hrani in zra-
ku. Telo si utrdimo tako, da bo brez škode za zdravje prenaša-
lo spremembe in v Vrtcu Zarja se trudimo vzgojiti odporne in 
zdrave otroke ob vsakodnevnem bivanju na prostem! 

Zaključek
Kurikulum vrtca – včeraj, danes, jutri? Vsi, ki smo v proces 

dela v vrtcu vključeni več kot dve desetletji, lahko strokovno 
utemeljimo, da nam je nacionalni dokument nanizal nadgra-
dnjo dotedanjega dela v vrtcih. Vsak posameznik mora znati 
iz zapisanega, s svojim znanjem in z izkušnjami za dobrobit 
otroka uporabiti uokvirjen koncept ter si postavljati nove iz-
zive. Barbara Konda nas na letnih FIT izobraževanjih mnogo-
krat vpraša: »Smo servis otrokom?« Ne, v vrtcu prav gotovo 
ne smemo biti servis otrokom! Večina zdravih otrok zraste v 

odgovorne, srečne in ljubeče odrasle, saj jim zaposleni v vrtcu 
v simbiozi z družinami ponujamo okolje, v katerem v najve-
čji meri razvijejo otrokove potenciale, nudimo veliko mero 
ljubezni in smo jim dober zgled. (Bergant 2013).
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Uvod
Otroška igra je dejavnost, ki poteka iz notranje mo-

tiviranosti otroka. Brez nje ne bi bilo srečnega otroštva. 
Otroci se igrajo zato, da zadostijo notranji potrebi. Otrok 
se preko igre uči, razvija in pripravlja na življenje. Otro-
kova osnovna pravica je pravica do svobodne izbire igre, 
ki nikakor ne sme biti ogrožena ali vzeta. Zaradi vpliva 
amerikanizacije življenjskega sloga se sedaj tudi v vzgoj-
no izobraževalnih ustanovah v ospredje postavlja potreba 
po zagotavljanju, spodbujanju, razvijanju in omogočanju 
zdravega življenjskega sloga. Splošno znano je, da kako-
vostna prehrana omogoča optimalni razvoj posamezne-
ga otroka. 

Tako lahko združimo otrokovo potrebo po igri in aktiv-
nem učenju z načrtovanjem dejavnosti, ki omogočajo, spod-
bujajo in razvijajo zdrav način življenja. Saj vsi poznamo rek: 
navada je železna srajca. Zagotovo pa lahko ob omogočanju, 
spodbujanju in razvijanju zdravega načina življenja pričaku-
jemo bolj zdrav življenjski slog.

Prehrana kot element kurikula
Prav tako kot zapisani cilji in vsebine so pomembne tudi 

vsakodnevne dejavnosti v vrtcu ali tako imenovana dnevna 
rutina, ki še kako pomembno oblikuje in vzgaja otroka. Hra-
njenje v oddelkih poteka umirjeno, brez hitenja, otrok si lah-
ko postreže sam, če to želi. Dopušča se možnost izbire hrane, 
da se otrok postopoma navaja na različno prehrano, odvisno 
od družinskega okolja (Kurikulum, 1999, str. 20–21).
Uresničevali smo cilj:

-  otrok spoznava različno prehrano in pridobiva navade 
zdravega in raznolikega prehranjevanja (Kurikulum, 
1999, str. 57).

Ob vsakodnevnem bivanju na prostem smo opazovali 
vrtove in njive, se o tem pogovarjali, seznanjali, spoznavali 
ob revijah, knjigah, internetu. Kasneje so določeni posa-
mezniki povedali, da imajo doma rože, za katere skrbijo, 
nato so izrazili željo, da bi tudi oni imeli kakšno rastlino, 

za katero bi skrbeli, kar smo jim seveda tudi omogočili. 
Ob igrah na travniku in na zdravem pikniku smo razisko-
vali zdravilne rastline, jih nabirali na našem zeliščnem vr-
tu, iz njih skuhali čaj in ob tem spoznavali kulturo pitja 
čaja. Prav tako smo se igrali različne didaktične igre na 
temo zdravega prehranjevanja: reševali smo različne na-
loge, spoznavali glasove, črke, prirejali posamezne črke in 
tako sestavljali besede na temo zdrave prehrane, se igrali 
igro miselne ročne bombe in ugotavljali, katero živilo ne 
sodi k določenim vrstam živil ter si hkrati širili znanje in 
zavest o zdravem življenjskem slogu in spoznavali mleko, 
mlečne izdelke ter izdelali maslo. Prav tako smo ob biva-
nju na prostem raziskovali gozdove in travnike ter spo-
znavali, prepoznavali in nabirali jesenske plodove ter se 
kasneje, ko smo jih dodobra spoznali, tudi posladkali z 
njimi, jih uporabili za izdelavo ropotuljic, s katerimi smo 
potem spremljali pesmi. 

Gibanje kot področje dejavnosti v vrtcu
Gibanje je osnovna otrokova potreba, hkrati pa je z njim 

pogojeno zaznavanje okolice, prostora, časa in samega sebe. 
S tem ko otrok postopoma obvladuje svoje telo, čuti veselje, 
ugodje, varnost, samozaupanje in samozavest. Hkrati se z gi-
banjem razvijajo tudi intelektualne, emocionalne in socialne 
sposobnosti (Kurikulum, 1999, str. 25).
Uresničevali smo cilj:

-  sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (Kurikulum, 
1999, str. 26).

Ob vsakodnevnem bivanju na zraku so otroci velikokrat 
pokazali interes za različne elementarne in družabne igre 
pred vrtcem, za učenje vožnje s skiroji. Ker pa so bili navdu-
šeni nad okusi jesenskih plodov (pečenim kostanjem, orehi, 
lešniki …), smo jim pripravili na terasi gibalno čutno pot iz 
omenjenih in nekaterih drugih naravnih materialov.

Ko načrtovano odhajamo na sprehode na travnike in v 
gozdove, očitno pokažejo zanimanje za raziskovanje, igro, 
lovljenje na neravnem terenu, za kakršno koli igro skrivalnic, 
itd. Prav tako smo tudi ustvarjali, se igrali na snegu, iz njega 
gradili sneženega moža, kotalili, drsali, ustvarjali odtise, se 
igrali z igračami na snegu. Namensko, načrtno, večkratno 
pripravljamo tudi različne gibalne poligone v garderobah, 
igralnicah, na igrišču.

Povezanost zdravja z gibanjem
Zdravje pomeni telesno, duševno in socialno blaginjo. 

Omogoča posamezniku, da opravlja vse svoje funkcije in 
preprečuje prezgodnjo smrt. Zdravje je skrb vsakega posa-
meznika in tudi odgovornost celotne družbene skupnosti. Z 
različnimi gibalnimi nalogami otrok spoznava svoje telo ter 
opazuje spremembe na njem. Poskušamo mu razložiti, zakaj 
je zadihan, znojen, zakaj mu srce utripa hitreje itd. Pogovar-
jamo se z njim ter ga spodbujajmo, da razmišlja, kaj lahko 

Povzetek
Med prehrano, gibanjem in zdravjem ter izved-
benem kurikulom je tesna povezanost. Vsebine 
in dejavnosti smo prepletli tako, da so otroci 
spoznali, da uživanje različne zdrave hrane, te-
lesne dejavnosti in počitek pomagajo ohranjati 
zdravje, hkrati pa smo skupaj ugotovili, da na 
svoje zdravje v večini primerov vplivamo sami.

Ključne besede: zdrava prehrana, gibanje, 
zdravje, dejavnosti.

Stanka Blažič, dipl. vzg. 
Vrtec Mozirje  

Za več zdravja v vrtcu

Načrtovanje, izvajanje, evalvacija
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stori za boljše počutje in boljše zdravje (Otrok v vrtcu, 2001, 
str. 57–58). Ob različnih gibalnih, plesnih in drugih igrah so 
otroci opazovali svoje telo in spremembe na njem ter ga pove-
zovali z elementi ritma, prostora in časa (pri počasnih gibal-
ni aktivnosti je utrip počasnejši in obratno, po zelo, zelo hitri 
dlje trajajoči aktivnosti se naše telo rahlo utrudi). Spoznavali 
so človeško telo ob knjigah, internetu, ob projekcijah. Izde-
lovali plakate, se igra igre vlog: zdravnik, bolnik, lekarna in 
odtiskovali svoje dlani in stopala. Opazovali svoje telo na fo-
tografijah in ga primerjali z našimi telesi: ugotavljali so, koliko 
so zrastli, za koliko kilogramov so težji, koliko so daljši lasje 
itd. Tako smo skupaj prišli do zelo pomembnega zaključka, 
da k našemu zdravju poleg zdrave prehrane in rednega po-
čitka pripomore tudi redna telesna aktivnost, ki nas ohranja 
gibčne, prožne in v dobri kondicijski formi.

Zaključek
Med izvajanjem omenjenih dejavnosti sem uporabljala 

različne metode dela, otroci so bili motivirani, vztrajni in ve-

doželjni ter hkrati aktivni soustvarjalci vzgojno-izobraževal-
nega procesa, saj je med drugim potekala tudi obojestranska 
izmenjava od zamisli do uresničenih idej. Otroci so tekom 
dejavnosti imeli mnogo priložnosti za najrazličnejšo igro, 
si širili znanje, bogatili svoje izkušnje, bili kritični ter dokaj 
samostojno reševali predstavljene probleme. Imeli so mno-
go možnosti za igro, v kateri so doživljali zadovoljstvo, ki je 
hkrati pripomogla k njihovi rasti in razvoju. 

  Prišli smo do zaključka, ko lahko rečemo, da so igre, raz-
iskovalne dejavnosti, eksperimenti in vse ostalo obogatili 
vsakdanjo igro otrok. Hkrati so otroci na sproščen in igriv 
način spoznavali zdrav življenjski slog, svoja čutila, telo, sa-
mega sebe ter svoje prijatelje. Imeli so veliko možnosti za igro, 
v kateri so doživljali zadovoljstvo in je obenem pripomogla 
k njihovi rasti in celovitejšemu razvoju. 
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Kurikulum kot osnova za pripravo 
individualiziranega programa za otroke 
s posebnimi potrebami

Povzetek
Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne 
oddelke vrtca s prilagojenim izvajanjem in doda-
tno strokovno pomočjo temelji na načelih inkluzije 
oziroma socialne vključenosti. Strokovni delavci 
vrtca smo odgovorni za zagotavljanje pogojev za 
razvoj otrok z različnimi vzgojno-izobraževalnimi 
potrebami. Temelj za aktivno in uspešno vključe-
vanje otroka s posebnimi potrebami predstavlja 
individualiziran program. Pripravljen mora biti 
tako, da ni sam sebi namen, pač pa mora upošte-
vati razvojne posebnosti otroka in pričakovanja o 

otrokovih dosežkih v določenem obdobju. Je plod 
razvojno procesnega in timskega dela članov stro-
kovne skupine. Strokovnim delavcem predstavlja 
orodje za pomoč pri spremljanju otrokovega razvo-
ja in napredka. V prispevku bom poskušala opre-
deliti pomen kurikula za delo z otroki s posebnimi 
potrebami ter za pripravo individualiziranega pro-
grama. Obrazložila bom tudi, zakaj je pomembno, 
da pri pripravi individualiziranega programa izha-
jamo iz kurikula. 

Ključne besede: otroci s posebnimi potrebami, in-
dividualiziran program, prilagoditve, kurikul, cilji. 

Uvod 
Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne od-

delke vrtca omogoča razvoj njihovih zmožnosti, hkrati pa 
pomeni sprejemanje in priznavanje njihove drugačnosti ter 
motenj. Inkluzija daje tako otrokom s posebnimi potrebami 
kot tudi drugim otrokom in odraslim možnost razumevanja 
in spoštovanja vsakega človeka kot enkratnega in vrednega 
posameznika (Krek, 2011). Otrok s posebnimi potrebami 
se lahko vključuje v vsa področja življenja v vrtcu, kakovost 
vključevanja pa je odvisna od načel, ki jim strokovni delav-

ci sledijo pri delu s takim otrokom. Otrok s posebnimi po-
trebami, ki je vključen v redni oddelek vrtca, od strokovnih 
delavcev zahteva specifične pristope, ki izhajajo iz njegovih 
potreb. Pri vsakodnevnem načrtovanju in izvajanju vzgojne-
ga dela moramo imeti na eni strani v uvidu otrokovo funk-
cioniranje, njegove sposobnosti in močna področja, na dru-
gi stani pa njegovo motnjo oziroma oviro, ki nam narekuje, 
kakšne prilagoditve bomo morali pri delu z njim uporabiti. 

Kurikul vrtca je zasnovan tako, da je prilagojen različnim 
razvojnim potrebam in sposobnostim otrok in kot tak lahko 
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predstavlja osnovo za pripravo individualiziranega progra-
ma. Po vključitvi otroka s posebnimi potrebami v oddelek 
je nosilka individualiziranega programa njegova vzgojiteljica. 
Ključen proces inkluzije se tako odvija vsak dan, v oddelku, z 
načrtovanjem, izvajanjem in evalvacijo ustreznih prilagodi-
tev rednega programa. Iz tega sledi, da je pomembnost vsa-
kodnevnega dela z otrokom s posebnimi potrebami visoka, 
individualiziran program pa mora biti izdelan na osnovi kuri-
kula, s tem, da pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji načrtovani 
in izvedbeni kurikul prilagajamo, da se bo otrok s posebnimi 
potrebami razvijal in dosegal zastavljene cilje. 

Kurikulum in otrok s posebnimi potrebami 
Že v uvodu Kurikula so omenjeni otroci s posebnimi po-

trebami, in sicer preko uresničevanja načela enakih možnosti 
in upoštevanja različnosti med otroki, ki govori o omogoča-
nju enakovrednih pogojev za optimalen razvoj vsakega otro-
ka, o upoštevanju individualnih razlik v razvoju in učenju ter 
o zagotavljanju pogojev za vključevanje otrok s posebnimi 
potrebami v redne oddelke vrtca (Kurikulum za vrtce, 1999). 
Pomembnost tematike nakazuje tudi priloga h Kurikulumu, 
Navodila h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izva-
janjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi po-
trebami, ki podaja podrobne smernice za vključevanje otrok 
z različnimi motnjami, ovirami oz. s primanjkljaji. Temelji 
na sodobnih spoznanjih o razvojnih kompetencah in uče-
nju mlajših otrok ter pomembnosti zgodnjega odkrivanja 
primanjkljajev ter vključitve v redni program vrtca. 

Drugo načelo uresničevanja ciljev Kurikuluma za vrtce, ki 
je pomembno v odnosu do otrok s posebnimi potrebami, je 
načelo demokratičnosti in pluralizma. Med drugim govori o 
različnih metodah in pristopih dela s predšolskimi otroci v 
vrtcu (Kurikulum za vrtce, 1999). Pri delu z otroki s poseb-
nimi potrebami se prevečkrat razmišlja o individualnem delu 
kot edini metodi, ki daje želene učinke in izboljšave. Tudi pri 
teh otrocih moramo razmišljati o različnih drugih oblikah, ki 
jih navaja Kurikulum, in ne sklepamo prehitro, da je potrebno 
otroku s posebnimi potrebami čim hitreje priskrbeti le indi-
vidualno pomoč in nič drugega (Stritih, 2010). 

Napredek otroka je možen le ob sodelovanju in slede-
nju skupnim razvojnim ciljem, s tem, da jih pri individualni 
pomoči razvijamo na specifični ravni, vzgojitelj pa jih mora 
izpeljati bolj na ravni aktivnosti v skupini. Izbere lahko na 
primer delo v paru, delo v manjših skupinah, sodelovalno 
učenje, organizacijo mirnih kotičkov, upoštevanje različnih 
senzornih slogov, preverjanje pozornosti pri vključevanju v 
dejavnosti ipd. (Kavkler, 2008). 

Izpostavila bi tudi načelo odprtosti kurikula, ki pravi, da 
naj bo kurikul odprt za uveljavljanje različnih posebnosti 
otrok (Kurikulum za vrtce, 1999). V odnosu do otrok s po-
sebnimi potrebami to pomeni, da se lahko v vsakodnevno 
življenje v vrtcu vključujejo otroci z različnimi razvojnimi 
posebnostmi, motnjami oz. ovirami ter ob prilagoditvah do-
segajo cilje iz kurikula. 

Pomemben element kurikula je organizacija prostora, ki 
mora biti zdrav, varen in prijeten, hkrati pa je potrebno za-
gotavljati fleksibilnost glede na razvojne značilnosti otrok ter 
dejavnosti, ki v njem potekajo (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Prostor je pomemben dejavnik tudi za uspešno vključevanje 
otrok s posebnimi potrebami. Pri gibalno oviranih otrocih je 
prostor eden od ključnih dejavnikov in razmišljati moramo 
o dostopu v vrtec in iz njega, o morebitnih ovirah, ki bi jim 
onemogočale nemoteno gibanje po igralnici, hodniku in sa-
nitarijah, potrebujejo tudi prilagojen delovni prostor. Tudi za 
slepe ali slabovidne otroke je prostor odločilnega pomena. Z 
vidika varnosti je potrebno poskrbeti za zaščitne robove pri 
opremi igralnice, kotički morajo biti stalni, igrače in didak-
tični material mora biti vedno na dogovorjenem mestu, po-
trebne so tudi tipne oznake za orientacijo v prostorih, kjer se 
otrok giblje (Navodila h kurikulu). Eno izmed ključnih načel 
za vključevanje otrok s posebnimi potrebami v vrtec iz kuri-
kula je načelo razvojno procesnega pristopa. Gre za pojmo-
vanje vzgoje kot načrtnega sistema dejavnikov, ki podpirajo 
razvoj otrokovih osebnostnih lastnosti in potencialov (Mar-
janovič Umek, 2008). Razvojno procesni pristop poudarja 
razvojno in aktivno naravo otroka, spodbujanje otrokovih la-
stnih strategij dojemanja, izražanja in razmišljanja, ki so zanj 
značilne v posameznem razvojnem obdobju. 

Kurikulum in priprava individualiziranega 
programa 

Za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v pro-
gram predšolske vzgoje s prilagojenim izvajanjem in z do-
datno strokovno pomočjo, se uporablja Kurikulum za vrtce, 
prilagodi pa se izvajanje programa in zagotovi se jim doda-
tna strokovna pomoč. Kurikulum kot program je naravnan 
razvojno in ne ciljno, zato je možno njegovo uresničevanje 
ne glede na motnje oz. primanjkljaje, ki jih ima otrok s po-
sebnimi potrebami. Cilji so zasnovani zelo fleksibilno in ši-
roko, kar omogoča prilagajanje izvajanja kurikula različnim 
posebnim potrebam otrok ter doseganje ciljev iz Kurikuluma 
na različnih ravneh (Opara 2009). 

V Kurikulumu so zapisani cilji in primeri dejavnosti, ki 
predstavljajo osnovo za načrtovanje vsebin v vrtcu in so ob 
vključitvi otroka s posebnimi potrebami v oddelek podlaga 
za pripravo individualiziranega programa. Cilji in primeri 
dejavnosti v kurikulu predstavljajo okvir, znotraj katerega se 
pripravijo konkretni cilji za posameznega otroka s posebni-
mi potrebami. Načrtovani cilji v individualiziranem progra-
mu morajo biti merljivi in specifični, kar pomeni, da morajo 
omogočati vrednotenje njihovega doseganja (Kavkler, 2008). 
Galeša (1995) je take cilje poimenoval operativni, vsebovali 
pa naj bi ključen element, akcijski glagol, ki zajema vedenje 
otroka, ki ga lahko zazna zunanji opazovalec. Akcijski gla-
gol opisuje način odzivanja, ki ga mora otrok pokazati, da bi 
s tem dokazal, da je dosegel specifični cilj (Kavkler, 2008). 
Tudi Opara (2009) opiše, da morajo biti cilji v individualizi-
ranem programu zelo konkretni, vsem razumljivi, enodimen-
zionalni in merljivi. Posebej bi poudarila pomen merljivosti 
ciljev, saj cilj ne zadostuje kriterijem merljivosti oz. ni mer-
ljiv, če ga ne moremo meriti – oceniti oz. preveriti njegove 
uresničitve. Po mnenju Baterman in Herr (v Žnidarko, 2011) 
so merljivi tisti cilji, 

-  ki omogočajo ugotavljanje napredka otroka; 
-  pri katerih lahko več ocenjevalcev poda enako oceno o 

tem, ali je posamezni cilj dosežen ali ne; 

Načrtovanje, izvajanje, evalvacija
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-  pri katerih je aktivnost otroka merljiva in s pomočjo 
katere ugotovimo, ali je bil cilj dosežen; 

-  ki so merljivi brez dodatnih informacij. 

Cilji v Kurikulumu so torej zapisani preveč splošno, da bi 
jih lahko samo prepisali v individualiziran program in ne za-
doščajo smernicam, ki jih določuje stroka. Moramo jih kon-
kretizirati in prilagoditi. V praksi se pogosto pojavlja dilema, 
kako cilje po posameznih področjih Kurikuluma prilagajati 
izvedbenemu kurikulu. To je za vzgojiteljice najtežje, saj pri 
svojem delu delujejo na ravni aktivnosti in dejavnosti skupi-
ne. Menim, da je potrebno pri tem v prvi vrsti izhajati iz otro-
ka in njegovih specifičnih potreb. Izpostavila bi samo nekate-
re možnosti prilagajanja izvedbenemu kurikulu: 

-  cilje in naloge razdelimo na kratke korake, tako da bo 
otrok lahko posamezne korake zaključil in dosegal 
uspehe; 

-  dejavnosti, pri katerih je otrok uspešen, uporabimo kot 
element motivacije za podaljševanje pozornosti; 

-  prilagodimo didaktičen material (npr. z uporabo raz-
ličnih senzornih poti, material lahko povečamo); 

-  otroku večkrat omogočimo umik v miren kotiček; 
-  organiziramo stalne dnevne dejavnosti, ki nudijo otro-

ku občutek varnosti; 
-  reguliramo socialne interakcije v skupini (odrasli v od-

delku je večkrat partner v igri z namenom učenja soci-
alnih veščin); 

-  spodbujamo področja, kjer je otrok uspešen; 
-  otrok je pri usmerjenih dejavnosti v bližini odraslega, 

ki mu tako lažje pomaga, ponovi navodila ter preveri 
razumevanje; 

-  večkratno ponavljanje dejavnosti, da jo otrok osvoji; 
-  individualno delo z otrokom, ko je to mogoče (zjutraj, 

po počitku). 

Kakšna je praksa v našem vrtcu? 
Kot svetovalna delavka se v našem vrtcu trudim, da bi 

s svojo vlogo soustvarjala optimalne pogoje za vključeva-
nje otrok s posebnimi potrebami. V vlogi vodje in koordi-
natorice strokovnih skupin posebno pozornost namenjam 
opolnomočenju vseh članov za delo z otroki s posebnimi 
potrebami. Poudarjam timski pristop, torej da ima pri obli-
kovanju individualiziranega programa pomembno in speci-
fično vlogo vsak član strokovne skupine, torej vzgojiteljica, 
pomočnica vzgojiteljice, morebitni spremljevalec, izvajalec 
dodatne strokovne pomoči in svetovalni delavec. Pred za-
četkom novega šolskega leta seznanim vse vzgojiteljice, ki 
so članice strokovne skupine za delo z otrokom s poseb-
nimi potrebami, da so nosilke individualiziranega progra-
ma in jim podam smernice za pripravo, spodbujam pa tudi 
aktivno vlogo pomočnic vzgojiteljic in spremljevalcev pri 
pripravi. Za večjo informiranost organiziram tudi aktive za 
vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic in spremljevalce gibal-
no oviranim otrokom, ki so trikrat letno. 

Osnovni elementi našega individualiziranega progra-
ma so: 

-  ocena otrokovega funkcioniranja po posameznih po-
dročjih razvoja, skupaj z močnimi in s šibkimi področji; 

-  strategije vključevanja otroka v skupino; 
-  časovne, prostorske prilagoditve ter prilagoditve izva-

janja dejavnosti; 
-  cilji po posameznih področjih Kurikuluma. 

Prva orientacija pri pripravi individualiziranega programa 
nam je torej ocena otrokovega funkcioniranja, oz. kaj otrok 
že zmore in kje v razvoju je. Pomemben element pri tem so 
otrokova močna področja, ki jih poskušamo poiskati čim več, 
z namenom, da se lahko otrok kljub motnji oz. oviri počuti 
uspešno in sprejeto. Nadaljujemo z zapisom strategij vključe-
vanja otroka v skupino. Osnova za zapis teh strategij je delno 
v Kurikulumu, ki opredeljuje odnose med otroki, med otroki 
in odraslimi v vrtcu ter socialno učenje. Poskušamo poiskati 
tiste strategije, ki bodo otrokom s posebnimi potrebami po-
magale pri vključevanju v socialno skupino, kjer bodo lahko 
preko procesov skupinske dinamike uspešno razvijali svoje 
sposobnosti, krepili močna ter kompenzirali šibka področja. 

Pri časovnih in prostorskih prilagoditvah ter prilagoditvah 
izvajanja dejavnosti izhajamo iz smernic iz Navodil h kurikulu 
za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno stro-
kovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami. Nato se lotimo 
osrednjega dela individualiziranega programa, to je zapis ci-
ljev po posameznih področjih Kurikuluma. Osnovo za zapis 
nam daje Kurikulum, torej cilje in primere dejavnosti, ki pa 
jih konkretiziramo in prilagodimo, da ustrezajo kriterijem 
za zapis v individualiziran program. Zavedamo se, da če cilj 
zapišemo preveč splošno, je njegova vsebina preveč široka, 
da bi lahko preverili, ali smo ga dosegli ali ne. Splošne cilje si 
lahko razlaga vsak po svoje, zato je evalviranje takšnih ciljev 
zelo subjektivno. Pri načrtovanju ciljev člani strokovne sku-
pine razmišljamo tudi, ali so naši načrtovani cilji res realni in 
smiselni. Ko oblikujemo cilje, jih prilagodimo glede na otro-
kove sposobnosti in motnjo, oviro oz. primanjkljaj, ki ga ima. 
V praksi se največkrat poslužujemo naslednjih prilagoditev 
premerov dejavnosti: razdelimo jih na majhne korake, s či-
mer zagotovimo procesnost pri doseganju majhnih ciljev; pri-
mere dejavnosti, ki so v kurikulu navedeni za prvo starostno 
obdobje, uporabljamo tudi v drugem starostnem obdobju; 
jih poenostavimo; jih ponujamo preko različnih senzornih 
poti ipd. V vsakodnevni praksi vrtca to pomeni, da se vedno 
znova sprašujemo: »Kaj je mogoče znotraj načrtovanja raz-
ličnih aktivnosti (v okviru posameznih področij dejavnosti) 
v vrtcu izpeljati drugače, kaj spremeniti, dodati ali odvzeti, 
da bo posameznemu otroku omogočeno spodbudno okolje 
za njegov razvoj?« 

Zaključek 
Kurikulum za vrtce združuje temeljna načela in cilje pred-

šolske vzgoje, osnovna vedenja o razvoju otroka in učenja v 
predšolskem obdobju ter spoznanja, da se otrok razvija v ak-
tivni povezavi s svojim socialnim okoljem (Kurikulum za vr-
tec, 1999). Kot tak daje kakovostno podlago za vključevanje 
otrok s posebnimi potrebami v vrtec in pripravo individua-
liziranega programa, ki kot živ dokument predstavlja osnovo 
inkluzije. Če plastično primerjamo Kurikulum in individua-
liziran program, je slednji konkretiziran glede na posebnosti 
posameznega otroka, vsebuje bolj specifične in operativne 
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cilje ter vključuje prilagoditve, ki so potrebne za uresniče-
vanje ciljev po posameznih področjih Kurikuluma. Če bi iz 
Kurikuluma zgolj prepisali cilje po posameznih področjih, 
bi bili preveč splošni in ne bi omogočali merljivosti in s tem 
evalvacijo otrokovega razvoja in napredka. 

V prispevku sem poskušala opredeliti, zakaj je pomembno, 
da pri izdelavi individualiziranega programa izhajamo iz Kuri-
kuluma, in sicer, ker je otrok s posebnimi potrebami vključen 
v redni oddelek vrtca in se zanj mora uporabljati Kurikulum, 
in ker je nosilka individualiziranega programa vzgojiteljica, 
ki pri načrtovanju izvajanju in evalvaciji prav tako izhaja iz 
njega. Skozi prispevek sem razvila misel, da je Kurikulum ra-
zvojno naravnan dokument, ki vsebuje cilje in primere dejav-
nosti, ki jim lahko sledijo tudi predšolski otroci s posebnimi 
potrebami. Ključen proces, ki se mora pri tem zgoditi, pa je, 
prilagajanje načrtovanega in izvedbenega kurikula sposobno-
stim in razvojnim zmožnostim otroka ter njegovemu načinu 
funkcioniranja. S tem dosegamo to, kar je bistvo inkluzije, in 
sicer napredek otroka. 
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Načrtovanje, izvajanje, evalvacija

Samoevalvacija je pri načrtovanju in dela v vrtcu nepo-
grešljiv člen, saj gre za proces, v katerem ugotavljamo do 
kolikšne mere in na kakšen način smo dosegli zastavljene 
cilje. Izvajamo jo z namenom, da bi ovrednotili vrednost, 
kakovost, uporabnost, učinkovitost ali pomembnost ti-
stemu, kar evalviramo in opredelili potrebne izboljšave 
(Usposabljanje za samoevalvacijo 2011). V vrtcu Šentjur 
smo se vključili v Usposabljanje za uvedbo sistema ugota-
vljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno izobraževalnih 
organizacij uKVIZ v šol. l. 2010/11, z implementiranjem 
samoevalvacije v prakso pa smo začeli s šol. l. 2011/12. 

Izbrali smo si dve prednostni področji: jezik in dnevna 
rutina, ki smo ju izbrali glede na vizijo vrtca, prednostne 
usmeritve vrtca in prednostne naloge podane iz Zavoda 
RS za šolstvo. Na izbranih področjih smo si zastavili na-
slednja cilja:

-  jezik: razvijanje jezikovnih kompetenc za sobivanje v 
družbi, skupnosti, oddelku s poudarkom na procesu 
porajajoče se pismenosti;

-  dnevna rutina: razvijanje otrokove samostojnosti pri 
vsakodnevnih opravilih: higiensko prehranjevalnih na-
vadah.

Želeli smo doseči, izboljšati in ugotoviti stanje na podro-
čju komunikacijskih spretnosti in higiensko prehranjeval-
nih navad, izboljšati govorno-jezikovne kompetence otrok, 
s poudarkom na procesu porajajoče se pismenosti, izboljšati 
samostojnost otrok pri higiensko prehranjevalnih navadah, 
načrtovati dejavnosti za dosego zastavljenih ciljev ter načr-
tovano beležiti in spremljati otrokov razvoj na področju je-
zika in dnevne rutine. 

Samoevalvacija je potekala tako, da smo na začetku šol-
skega leta oblikovali akcijski načrt na ravni vrtca. V načrto-
vanje in izvedbo dejavnosti smo vključevali: ravnateljico, 
tim za samoevalvacijo, vse strokovne delavce in otroke. Iz-
vedbe so potekale v obliki izobraževanj, delavnic, strokov-
nih aktivov in tandemov. Izvedli smo izobraževanje za vse 
strokovne delavce. Z vzgojiteljicami smo oblikovali merila 
za spremljanje doseganja ciljev. Merila smo oblikovali po-
sebej za 1. (1.–3. let) in 2. (3.–6. let) starostno obdobje. 

Povzetek
Vrtec Šentjur stremi k nenehnim izboljšavam 
svojega dela. Tako smo bili med prvimi vrtci v 
Sloveniji, ki so se vključili v Usposabljanje za 
uvedbo sistema ugotavljanja in zagotavljanja 
kakovosti vzgojno izobraževalnih organizacij. 
Tri strokovne delavke so se 2011 udeležile stro-
kovnega usposabljanja v Šoli za ravnatelje na 
Brdu pri Kranju. Nadalje so predajale pridoblje-
na znanja in veščine na strokovne sodelavke v 
Vrtcu Šentjur. Samoevalvacijo smo sprejeli kot 
način dela in jo še nadalje uspešno izvajamo. 

Ključne besede: samoevalvacija, merila, dosežki.

Adrijana Ivanuša, dipl. vzg. 
Tjaša Siter Jegrišnik, prof. ped. in teo., dipl. vzg.

Izkušnje s samoevalvacijo pri 
načrtovanju življenja in dela v vrtcu
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Uvod
Načrt je podlaga za vzgojno-izobraževalni proces v od-

delku in ga moramo kot strokovno podlago tudi vrednotiti. 
Strategije (tehnike) načrtovanja, ki jih poznamo danes so: 

-  učno-ciljna strategija (tu je evalvacija usmerjena pred-
vsem v vrednotenje doseganja, uresničevanja ciljev in/
ali preverjanja znanja),

-  procesno-razvojna strategija (procesno načrtovanje kot 
pogoj zahteva sprotno in končno vrednotenje vzgojno 
izobraževalnega procesa; v evalvacijo so vključeni vsi 
aktivni v procesu: vzgojitelji, otroci, starši, zunanji so-
delavci).

Kaj vrednotimo?
Vrednotimo primernost ciljev, vsebin in sredstev, metod, 

vključevanje medpodročnih vsebin, notranjo konsistentnost 

Načrtovanje, izvajanje, evalvacija

Otroci so sodelovali v ponujenih dejavnostih. Izvajanje na-
črtovanih dejavnosti smo spremljali dnevno (opazovanje, 
beleženje, spodbujanje posameznikov), ob zaključku sklo-
pov (evalvacija) in z oblikovanimi merili za spremljanje 
(opazovanje, beleženje in primerjanje) v treh različnih ča-
sovnih obdobjih in sicer v sep.–okt., feb.–mar. in maj–jun.

Po dveh letih izvajanja samoevalvacije na ravni celotne-
ga vrtca smo prišli do naslednjih rezultatov in ugotovitev:

-  zastavljene cilje smo dosegli glede na starost otrok, ven-
dar pa le-ti niso bili enako doseženi pri vseh otrocih za-
radi različne starosti, razvojnih značilnosti in njihovih 
sposobnosti;

-  dejavnosti smo izvajali načrtno, sistematično in posto-
pno z različnimi sredstvi, načeli, oblikami, metodami 
in glede na interes otrok, njihovo motivacijo in vedo-
željnost. Potekale so preko projektov, pogovorov, po-
navljanja dejavnosti in preko simbolne igre;

-  na področju jezika so otroci napredovali pri uporabi 
sestavljenih povedi, ustvarjanju izmišljarij, na grafo-
motoriki, pri govornem zavedanju in pri vljudnostnih 
izrazih, v koncentraciji, pri poslušanju, obnavljanju, v 
besednjaku, pri komunikaciji med otroki, z otroki in 
odraslimi; 

-  napredovali so tudi pri odzivanju na besedni nagovor 
tako, da se niso odzivali samo z mimiko, ampak tudi z 
besedami;

-  napredovali so v govoru, saj je večina otrok že prešla od 
neverbalne komunikacije na večji obseg novih besed in 
na tvorjenje kratkih povedi;

-  napredovali so pri obnavljanju zgodbice ob slikah in pri 
razumevanju navodil ter izvajanju določenih nalog;

-  otroci že prepoznajo svoje ime napisano, nekateri ga 
tudi prepišejo oz. napišejo, prepoznajo simbole pisne-
ga jezika in prvi ter zadnji glas posameznih besed;

-  napredovali so tudi pri uporabi sestavljenih povedi in 
ustvarjanju izmišljarij. 

Na področju dnevne rutine (prehranjevanje in vsakodnev-
na opravila) so postali samostojnejši in spretnejši, njihovi do-
sežki pri rutini so tudi ozaveščeni. Samostojnejši in spretnejši 
so pri pripravi in pospravljanju po obroku ter pri uporabi pri-
bora, bolj samostojni in spretni so pri sezuvanju-obuvanju, 
oblačenju-slačenju in pospravljanju stvari, ki jih uporabljajo 
ter bolj ozaveščeno uporabljajo vljudnostne izraze.

Zaključek
Misli, občutki in reakcije v zvezi z uvajanjem izboljšav na 

izbranih področjih so pozitivne. Ob dosežkih in napredku 
otrok čutimo veselje. Tudi vzgojitelji se počutimo strokov-
no kompetentne in varne. Zaradi pravočasno oblikovanih ci-
ljev, meril in kriterijev lahko vrednotimo lastno delo. Otroci 
so postali komunikativnejši, strpnejši in bolj povezani v od-
delku. Naučili smo se biti pozorni na vsa področja, posebno 
na tista, ki smo si jih zadali v ciljih. Otroka upoštevamo kot 
posameznika in ga primerjamo z vrstniki, otrokom omogo-
čamo dovolj časa za ponavljanje, utrjevanje in napredovanje, 
spodbujamo jih k večji samostojnosti, njihovi dosežki pa so 
višji. Ugotovili smo, da so otroci včasih sposobni veliko več, 
kot od njih pričakujemo. Samoevalvacija nam omogoča ve-
čjo preglednost opravljenega dela in bolj poglobljeno eval-
vacijo, hkrati pa nam je vse to v pomoč pri pogovornih urah 
(kaj otrok res zmore in pričakovanja staršev).
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Povzetek
Videti otroka kot samostojnega, kompetentne-
ga, spoštovati njegov način razmišljanja, ga sli-
šati, mu pustiti odprte možnosti raziskovanja, 
spodbujati njegovo notranjo motivacijo, vse to 
zahteva predvsem spremenjeno vlogo odrasle-
ga v procesu vzgojno-izobraževalnega dela in s 
tem tudi načrtovanja vzgojno-izobraževalnega 
procesa, ki v ospredje postavlja pomen refleksi-
je in evalvacije – tako odraslega kot otroka.

Ključne besede: načrtovanje, refleksija, evalva-
cija, vloga otroka in odraslega.

Andreja Žerak, dipl. vzg.  
Vrtec Šentjur

Refleksija in evalvacija pri načrtovanju
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Načrtovanje, izvajanje, evalvacija

med elementi načrtovanja, uravnoteženost področij, dejavno-
sti, uresničevanje načel … V tem primeru govorimo o eval-
vaciji načrta. Dejansko vrednost pa dobi načrt šele v procesu 
izvajanja. Bistvo evalvacije procesa je opazovanje, spremlja-
nje in vrednotenje poučevanja in učenja ter njunih vzgojno 
izobraževalnih učinkov. Za vrednotenje potrebujemo po-
datke, informacije, ki jih pridobimo z opazovanjem, s spre-
mljanjem in z dokumentiranjem opažanj (zapisi, fotografije, 
videoposnetki). Pomen načrtovanja in evalvacije, predvsem 
v odnosu na prikriti kurikulum (vrednostne predpostavke, 
socialna in čustvena klima, medsebojni odnosi, vzgojni stili, 
predstave o sebi in drugih, pričakovanja, predsodki, nenapi-
sana pravila), je naslednji:

-  z načrtovanjem se izognemo vdoru različnih ideoloških 
pritiskov in manipulaciji,

-  o svojih vzgojnih vplivih lahko razmišljamo zavestno 
in jih skušamo izraziti v obliki ciljev in načrtovanih de-
javnosti,

-  z evalvacijo lahko ozaveščamo delovanje prikritega ku-
rikula in ga na ta način transformiramo v načrtni kuri-
kul,

-  človek je skozi svoj življenjski ciklus v nenehnem pro-
cesu spreminjanja, zato skuša svoja šibka področja pre-
mostiti na različne načine, ob čemer je pomembno, da 
jih ozavesti in z evalvacijo, s samoevalvacijo in z ustre-
znim načrtovanjem zmanjšuje njihov vpliv.

Vloga otroka 
Kakšna je vloga otroka pri načrtovanju, izvajanju, eval-

viranju? Otrok lahko (verjeti moramo, da je tega sposo-
ben) sodeluje v vseh delih, tudi pri evalviranju, na kar 
vse prevečkrat radi pozabimo. Otrok preko evalviranja 
ocenjuje dejavnost, proces, samega sebe in druge in sicer 
tako, da ugotavlja, sklepa, povezuje, predvideva, zaključu-
je, odrasli pa ga pri tem podpira, spodbuja in pridobitve 
evalvacije uporabi za načrtovanje novih aktivnosti. Situa-
cije, ki so del otrokovega življenja, so vir ugodnih trenut-
kov za učenje, v katerih otrok preverja svoje že usvojeno 
znanje in pridobljene izkušnje s potrebo še po večji lastni 
angažiranosti. Procesi aktivnega učenja, v katerih je otrok 
vključen s polnostjo samega sebe, mu daje občutek samo-
zaupanja in radosti.

Pot k evalvaciji pa je refleksija oziroma reflektiranje. Re-
flektiranje poteka tudi v vrtcu. Pri tem so dejavni tako otro-
ci, kakor tudi odrasli v vrtcu, k ustnemu reflektiranju pa lah-
ko spodbudimo tudi starše. Reflektiranje spodbuja miselne 
procese, vpliva na razvoj refleksivnega učenja (takšno učenje 
pojmujemo kot srečevanje dveh ali več subjektov v okolju, 
ki omogoča pozitivne interakcije, izkušnje aktivnega, pri-
stnega učenja, globlje razumevanje sebe in povezovanje z 
drugimi) in na vseživljenjsko učenje nasploh. Kako reflek-
tira otrok? Praksa je pokazala, da je že predšolski otrok spo-
soben refleksije:

-  reflektira svoja občutenja,
-  postavlja si svoje cilje in tudi predvidi akcije, s katerimi 

bi to dosegel,
-  predvideva, kaj za to potrebuje,
-  predvideva in ugotavlja, kdo mu pri tem lahko pomaga. 

Otrok to zmore, če mu pri tem pomagamo, ga usmerjamo, 
spodbujamo, se z njim pogovarjamo, mu zastavljamo spodbu-
dna, aktivna vprašanja, mu dopuščamo, da razmišlja in da se 
sproščeno besedno in nebesedno izraža (Kako se počutiš? A 
lahko to drugače narediš? Se spomniš, kako si to zadnjič nare-
dil?). Prav tako je pomembno, da prisluhnemo komentarjem 
otrok, saj pogosto vsebujejo njihovo avtentično refleksijo.

Spremenjena vloga odraslega
Vloga odraslega je tako v ustvarjanju pogojev in je pred-

vsem podporna, kajti vešč opazovalec in dober poznavalec 
otrokovih strategij učenja se v otrokove aktivnosti vključu-
je le takrat, ko je to potrebno. Dogajanje v vrtcu pa pogosto 
zahteva tudi to, da se odzovemo, pa čeprav dogodkov ne mo-
remo predvideti. Odrasli ob tem vadi svojo občutljivost ter 
včasih tudi zaustavi čas, kadar je to pomembno in potrebno.                                                               

Res je, da je ustaljene vzorce težko preseči brez lastne an-
gažiranosti v smislu strokovnega spopolnjevanja, timskega 
dela in predvsem poglobljenega načrtovanja. Ob tem postane 
načrtovanje fleksibilno, odprto, razvojno procesno naravna-
no, kar pomeni, da je njegov sestavni del opazovanje otrok, 
upoštevanje otrokovih pobud, iskanje dobrih, smiselnih tem 
ali projektov ter sprotne evalvacije in samoevalvacije. 

Zaključek
Namesto zaključka bi rada podala le zapis refleksije iz 

moje lastne prakse (točno deset let nazaj, saj nosi datum 
28. 1. 2004):

   Včeraj sem v Cicidojevi prilogi za starše zasledila članek 
dr. Marjanovič – Umek, v katerem je podala svoja razmišlja-
nja o enem od načel, ki jih je prinesla vsebinska in sistemska 
prenova vrtcev in šol, o načelu omogočanja izbire in drugač-
nosti. Razmišlja o vlogi odraslega v igri, ki naj bi bila majh-
na ali celo nepomembna, kako se odraža pri spolnih stereo-
tipih pri igri (npr. koliko dečkov se igra v kotičku dom?) in 
ali je dovolj, da vzgojiteljica upošteva multikulturalizem sa-
mo na ravni izbora vsebin in materialov (ko se otroci igrajo 
z dojenčki različnih barv). Članek mi je v izziv, da preverim 
sebe skozi otroke, kakšen je pri nas odnos do tega. Tako sem 
se danes namenila opazovati otroke v igri, ki je vključevala 
tipično »fantovska« sredstva (konstruktorje, avtomobile) 
ter tipično »dekliška« (vse v kotičku dom: posodice, do-
jenčke, oblačila). Z zadovoljstvom ugotavljam, da se otroci 
ne delijo na fantovske in dekliške igre. Vsi skupaj so se danes 
začeli zavzeto igrati s konstruktorji, gradili so ceste (pri tem 
je najdlje vztrajala ravno deklica), vozili avtomobile, jih po-
pravljali. Ko je posameznikom padla motivacija za tovrstno 
igro, so se odpravili v kotiček dom, kjer je vsak prevzel svojo 
vlogo – res so bili fantje očetje in deklice matere, a to je tudi 
spolno razlikovanje, ki se je pojavilo. Očetje so hranili do-
jenčke, jih nosili, oblačili in kuhali, deklice pa so pakirale za 
na pot, vozile avto in še in še. Seveda, nekateri bolj nekateri 
manj, a vseeno je bilo zaznati, da v skupini ne spodbujamo 
spolnih stereotipov. Tudi sama se ne počutim kot oseba, ki 
ločuje delo in odnose po spolu. Istočasno sem bila pozorna 
tudi na igro z dojenčki, ki so različne polti (glede na dejav-
nosti, ki jih izvajamo, je igra vsakdanja in spontana). Nikoli 
do sedaj nisem bila posebej pozorna, ali otroci posegajo po 
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temnopoltih dojenčkih (ali drugih), ali se jih izogibajo in jih 
imajo za umazane, na kar pa me je opomnil ravno ta članek. 
Veseli me, da ob opazovanju tega v skupini nisem zaznala. 
Otroci so v igri ves čas enakovredno ravnali z vsemi vrstami 
in barvami dojenčkov.  Verjetno pa so nekoliko premajhni, 
da bi kako drugače gledali na polt kože ali na obliko oči, kot 
pa jih v resnici vidijo. Celo všeč so jim, ker so nekoliko dru-
gačni. Seveda pa to ni zagotovilo, da bi bil odziv isti, če bi 
imeli možnost stika z živo osebo drugačne polti, drugačnih 
navad, drugačnega jezika. Prepričana pa sem, da na odnos 

otrok v skupini do česarkoli zelo vpliva njihov vzgojitelj in 
njegov osebni odnos do sprejemanja drugačnosti – in ravno 
tu je velikokrat težava.

Literatura:
Senica, M. (2001, 2003). Vzgojno izobraževalno delo v prvem starostnem obdobju. 

Slovenske Konjice, ZRSŠ, interno gradivo.
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znih elementih kurikuluma, Usposabljanje multiplikatorjev za refleksijo in eval-
vacije. Slovenske Konjice, ZRSŠ, interno gradivo.

Uvod
Zelo velikega pomena pri celotnem procesu dela v vrtcu 

je usklajenost med vzgojiteljema v oddelku. V kolikor delu-
jeta enotno, so načrtovanje, izvedba in evalvacija dela eno-
stavnejša in kvalitetnejša. S sodelavko sva skupaj že tretje 
leto. Na začetku letošnjega šolskega leta sva bili mnenja, da 
želiva v osnovi graditi na otrokovi samostojnosti, ki nam bo 
vsem omogočala kvalitetnejše in pestrejše delo na vseh po-
dročjih. Otrok, ki je pri svojem delu samostojen in uspešen, 
ima namreč tudi boljšo samopodobo, kar pripelje k boljšim 
rezultatom. Ker želiva biti pri svojem delu uspešni, sva se do-
govorili za poglobljeno evalvacijo.

Pomen evalvacije
Kot eno izmed načel za uresničevanje ciljev Kurikulum 

navaja načelo evalvacije ali kritičnega vrednotenja. Omenja 
različne ravni evalvacije. Za vzgojitelje pa so najpomemb-
nejše tiste ravni evalvacije, ki se nanašajo na izvedbeni ku-
rikul, in sicer:

-  vsakodnevne medosebojne interakcije v oddelku,
-  načrtovanje posameznih področij dejavnosti v vrtcu, 
-  vsebine in metode dela, 
-  vsakdanji red v oddelku, 
-  zagotavljanja potrebnih pogojev za izvajanje predšolske 

vzgoje, 

-  spremljanja razvoja oddelčne skupine in posameznega 
otroka, ipd. (Kurikulum za vrtce 1999).

V kolikor evalvacijo sprejemamo kot nujno zlo, jo verje-
tno opravimo površno in ne služi pravemu namenu. Kadar 
pa jo izvajamo v pravem pomenu besede, kot »kritično vre-
dnotenje«, nam je lahko pri delu v veliko pomoč in oporo. Z 
dobro evalvacijo si zagotovimo napredek, s tem pa tudi večji 
zanos pri delu, saj vemo, k čemu stremimo.

Vzgoja za samostojnost otrok pri 
vsakodnevnih opravilih

»Danes zjutraj se je moj sin sam obul v čevlje!« 
»Moja hči hodi na stranišče? Sama?« 
Takšne in podobne komentarje večkrat poslušam s stra-

ni staršev. In ker sem tudi sama mati, vem, kako nas lahko 
otroci presenetijo. Doma nečesa še »ne znajo«, v vrtcu pa 
že to precej časa opravljajo sami. Že nekaj let delam v oddel-
ku otrok starih od 1 do 2 ali od 2 do 3 leta. Pri tej starosti se 
sposobnosti seveda močno razlikujejo. Napredki so vidni in 
merljivi že v razmiku tedna dni ali celo manj. Temu pa v ve-
liki meri botruje tudi vzgojiteljeva vztrajnost, potrpežljivost 
in način pristopa.

Veliko staršev se sprašuje, kdaj je pravi čas, da otrok prič-
ne skrbeti sam zase. V vrtcu te dileme po mojem mnenju ni. 
Menim, da je potrebno k samostojnosti spodbujati otroka 
od samega začetka, ko vstopi v vrtec, to je v veliki meri že pri 
enajstih mesecih. Ker delam že peto leto v prvem starostnem 
obdobju, se bom v tem prispevku osredotočila na to obdobje.

Predpostavljam, da je skupina polno zasedena, torej je v 
njej vsaj 12 otrok, največkrat pa 14. Če želimo poleg dnev-
ne rutine (t. j. hranjenje, osebna higiena) izvajati še kakšne 
aktivnosti, je časovno neizvedljivo, če otrok ne spodbujamo 
k samostojnosti. To vzgojitelji delamo! Opažamo pa, da je 
preveč staršev, ki skozi predšolsko obdobje otroke »nosijo 
po rokah«, opravljajo stvari namesto njih. Otroci na koncu 
predšolskega obdobja obvladajo telefone na dotik, računal-
nike, imajo razna znanja, obenem pa imajo težave pri samo-

Povzetek
Pogosto srečujemo besedo evalvacija, toda ali se 
res zavedamo njenega pomena? Ali je evalvacija 
le nekaj, s čimer se pač moramo ukvarjati, ali 
nam ponuja odlično izhodišče za vzgojno-izobra-
ževalno delo? O tem vprašanju razmišljam v svo-
jem članku.

Ključne besede: evalvacija, otrokova samostoj-
nost, kurikul vrtca.

Anja Brecl, dipl. vzg. 
JVIZ Mozirje, Vrtec Mozirje

Evalvacija pri nekaterih dejavnosti 
dnevne rutine
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stojnem oblačenju, opravljanju higienskih potreb na strani-
šču, pri uporabi jedilnega pribora in podobno. Potem pa, ko 
gre otrok v šolo, pa starši pričakujejo, da bo čez noč povsem 
samostojen in odgovoren. 

Pri navajanju na samostojnost ne gre samo za spodbujanje 
otroka, ampak je potrebno določeno aktivnost (ko je otrok 
zanjo sposoben) od njega zahtevati. Zahtevamo tisto, česar 
je otrok glede na svoje sposobnosti, zmožen narediti sam. 
Če pri tem ne vztrajamo, jim onemogočamo samostojnost 
in pomemben občutek lastne vrednosti. 

V preteklosti se mi je že večkrat zgodilo, da sem po pre-
gledu dejavnosti in doseženih ciljev ugotovila, da smo veliko 
naredili na področju razvijanja samostojnosti, le da v pripra-
vah na prvi pogled ni zaslediti konkretnega cilja na to temo, 
torej spodbujanje samostojnosti. 

Vsa področja Kurikuluma so pomembna in jih je potrebno 
zajemati pri vsakdanjem delu oziroma aktivnostih. Toda, če 
podrobno pogledamo, najdemo preplet vseh šestih področij 
tudi pri povsem vsakodnevnih rutinskih dejavnostih. Zjutraj, 
pri prihodu v vrtec, pri umivanju, pri zajtrku, pri preobuva-
nju, preoblačenju itd. Tako, na primer, cilj s področja giba-
nja »razvijanje prstne spretnosti oziroma t. i. fine motori-
ke« (Kurikulum za vrtce 1999) na prvi pogled ni povezan s 
spodbujanjem samostojnosti. Vendar so lahko vsakodnevne 
dejavnosti, kot je obuvanje copat, zapenjanje zadrge, slače-
nje in oblačenje hlač.  prav tako usmerjene v doseganje prej 
omenjenega cilja. Za doseganje cilja s področja matematike, 
da »otrok klasificira in razvršča« (Kurikulum za vrtce 1999) 
lahko otrok, na primer, išče pare copat ali rokavic, razvršča 
svoja obuvala na ustrezen simbol ipd. Tudi takšne in podob-
ne dejavnosti krepijo otrokovo samozavest in ga spodbujajo 
k večji samostojnosti.

Kako sva spodbujali otrokovo 
samostojnost pri vsakodnevnih 
dejavnostih?

Mesec september je bil za vse uvajalni mesec, mesec med-
sebojnega spoznavanja. Najprej sva se osredotočili na sposob-
nosti posameznih otrok, hkrati pa sva nekako čez vse pote-
gnili črto in od tu pričeli delati osnutke in graditi. Do konca 
oktobra so vsi otroci dopolnili dve leti. Trije otroci so že bili 
»suhi«, nekaj pa je bilo že zelo uspešnih pri opravljanju pri-
marnih bioloških potreb na kahlico. Zato sva v dogovoru s 
starši postopno poskušali odstraniti plenice, kar nam je tudi 
uspelo in sedaj je suhih že več kot polovica otrok. 

Vsi otroci so se že znali sezuti iz copatov, zato smo po-
stopoma poskušali copate obuti, kasneje tudi čevlje. Pri po-
sameznikih, ki jim je obuvanje copatov predstavljalo večji 
problem, sva si vzeli več časa, izbrali individualni pristop in 
s spodbudami ter pohvalami uspeli. Danes se v večji meri že 
vsi obujejo tudi v čevlje. 

O napredkih, spremembah in morebitnih težavah sva se 
pogovarjali sproti, vsakodnevno, ob koncu meseca pa sva 
naredili še mesečno evalvacijo in si postavili cilje za priho-
dnji mesec. Tako sva za mesec november načrtovali slačenje 
in oblačenje hlač. V zimskem času so otroci navadno topleje 
oblečeni za sprehode, v igralnici pa je dovolj toplo, da so lah-
ko le v hlačnih nogavicah. 

Vso to učenje zahteva precej časa in če si ga ne vzameš do-
volj, lahko dopoldan hitro postane prekratek in pričneš hiteti. 
Hitenje pa nikakor ni pot k potrpežljivosti. »Vloga odraslih 
je v tem procesu zelo pomembna, saj predstavlja otroku opo-
ro in pomoč pri zadovoljevanju potrebe po samostojnosti. S 
tem odrasli pomagajo otroku pri oblikovanju pozitivne slike 
o samem sebi in pri pridobivanju zaupanja v samega sebe« 
(Lepičnik – Vodopivec 2006, str. 81).

Proti koncu novembra sva uvedli »vzgojiteljevega po-
močnika oz. pomočnico«. To je na začetku pomenilo, da 
sta po dva otroka ostalim razdelila žlice pred kosilom. Ta del 
smo potem začeli nadgrajevati in sedaj delijo tudi krožnike 
s hrano pri zajtrku. 

Vseskozi slediva tudi interesu in stopnji pripravljenosti 
otrok za razvijanje posameznih spretnosti. Včasih sami izrazi-
jo željo, da kaj storijo sami. Tako se je, na primer, zgodilo me-
sec dni po tistem, ko so že delili pribor. Deklica je pristopila 
k nama pri zajtrku, izrazila željo da odnese na mizo krožnike 
s hrano. Takšna pobuda velja še več, saj je interes in možnost 
za napredek tako še večji. Ob tem spodbujava tudi uporabo 
vljudnostnih izrazov (izvoli, hvala). Kadar jim deliva midve 
in sva dosledni pri besedi »izvoli«, se otroci odzovejo z za-
hvalo. Kadar pa delijo otroci, pa je zahval bolj malo, ampak 
sva na tiste toliko bolj ponosni, saj so izrečene brez zunanje 
spodbude. »Pomočnik« je namreč trenutno še preveč zapo-
slen s tem, da pogleda, komu še mora dati npr. pribor in ka-
ko bo sploh prijel eno žlico od tistih petih, ki jih drži v roki. 
Zgodi se torej, da včasih pri načrtovanju prehitevava in ob 
dnevni evalvaciji ugotoviva, da bomo z določenimi stvarmi 
morali še počakati. 

Zaključek
Osnova za načrtovanje naslednjega tematskega sklopa in 

nadaljnjega dela je lahko tudi, oziroma mora biti, evalvacija 
prejšnjega tematskega sklopa in preteklega dela. Čeprav se 
včasih s težavo lotim pisanja evalvacije, sem na koncu vedno 
zadovoljna, saj mi prinaša vpogled na prehojeno pot, to pa 
mi pomaga narediti naslednji, zanesljivejši korak.
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Razumevanje avtonomije vzgojitelja
Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) avtonomijo 

opredeljuje kot samostojno odločanje, upravljanje. Krek 
(1995) ugotavlja, da avtonomija ne pomeni absolutne svo-
bode, temveč svobodo, ki dovoljuje posamezniku, da si sam 
postavlja določena pravila znotraj dogovorjenih okvirov. Ko 
razpravljamo o vzgojiteljevi avtonomiji znotraj stroke, jo razu-
memo kot strokovno avtonomnost na programski in izvedbe-
ni ravni. Miljak (1996, povz. po Lepičnik Vodopivec, 2005) 
izpostavlja naslednje značilnosti avtonomnega vzgojitelja:

-  neodvisnost od avtoritete,
-  prepričanost v svojo kompetentnost, 
-  sposobnosti upoštevanja potreb in interesov staršev, 

otrok,
-  kreativnosti v ustvarjanju in uresničevanju medseboj-

nih odnosov,
-  partnerstvo v timu, s starši (prav tam: 41). 

Avtonomija v luči Vzgojnega programa za 
vzgojo in varstvo predšolskih otrok

Leta 1979 je bil v Sloveniji sprejet Vzgojni program za vzgo-
jo in varstvo predšolskih otrok, ki je bil prvi nacionalni vsebin-
ski dokument za delo s predšolskimi otroki, starimi od osem 

mesecev do sedem let, in nato leta 1981 še Vzgojni program 
priprave otrok na osnovno šolo, ki je bil namenjen otrokom, sta-
rim od šest do sedem let oz. otrokom eno leto pred vstopom 
v šolo. Oba programa sta bila visoko strukturirana, vsebine, 
ki jih je bilo potrebno realizirati, so bile natančno določene 
za vsako leto otrokove starosti. Vzgojitelji so bili pri izvajanju 
vzgojnih programov pod pritiskom realizacije programov. Na 
njeni osnovi je moral sestaviti letni, trimesečni, tedenski in 
dnevni načrt dela v skupini in tako uresničevati predvsem ci-
lje, vsebine in naloge, ki jih je program predvideval. Predvsem 
v skupinah otrok pred vstopom v šolo je bil strah vzgojitelja 
pred tem, da ne bi realiziral vsega, kar program ponuja ne-
izmeren. Avtonomije praktično program ni nudil oz. pode-
ljeval (Vonta, 1990). Leta 1999, po konceptualni in sistem-
ski prenovi vrtca, je bil pripravljen in sprejet nov nacionalni 
dokument, Kurikulum za vrtce, ki je predstavljal pomemben 
premik k avtonomiji vzgojiteljic oz. strokovnih delavcev. 

Avtonomnost in strokovna odgovornost 
vrtca in strokovnih delavcev na pragu 
uvajanja kurikularnih sprememb

Avtonomijo sicer opredeljuje že Bela knjiga o vzgoji in izo-
braževanju v RS (1995). Podeljuje jo na eni strani vrtcem in 
strokovnim delavcev s tem ko zapiše »… avtonomnost vrt-
cev mora biti zagotovljena z načinom financiranja …«, »av-
tonomnost je povezana z avtonomijo posameznika …« in 
na drugi strani tudi staršem, ko izpostavlja sledeče »staršem 
je potrebno omogočiti vpogled in … vzpostaviti mehanizme 
za možnosti njihovega soodločanja« (prav tam). Načelo av-
tonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih je leta 
1996 v ospredje postavljal že Zakon o vrtcih. Z uvedbo Kuri-
kuluma za vrtce pa so vrtci pričeli najintenzivneje razmišljati 
o njihovi avtonomnosti in strokovni odgovornosti, saj so nje-
govi cilji in načela ena od najpomembnejših novosti vsebin-
ske prenove (v skladu z demokratizacijo šolskega sistema) in 
zahteve po večji strokovni avtonomiji in odgovornosti vseh 
(Kroflič, 2001). Izpostavimo načelo odprtosti kurikula, avto-
nomnosti in strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih de-
lavcev v vrtcu. Na ravni avtonomije poudarjeno načelo vzgo-
jiteljem ponuja možnost oz. bolje rečeno dopušča možnost 
odprtosti kurikuluma za uveljavljanje različnih posebnosti 
okolja, otrok ter staršev. Prav tako nudi možnost dopolnitve 
dejavnosti, vsebin in metod po lastni presoji vzgojitelja (prav 
tam: 11). Vzgojitelju je torej podeljena avtonomija na izved-
beni ravni, ki pomeni svobodno odločanje pri izbiri metod, 
oblik dela, izbiri sredstev in načinov obravnave v odnosu s 
starši (Lepičnik Vodopivec, 2005: 40). 

Kurikulum za vrtce izhaja iz predpostavke o avtonomno-
sti pri oblikovanju odprtega in procesno naravnanega kuri-

Povzetek
V RS je bil leta 1979 sprejet Vzgojni program za 
vzgojo in varstvo predšolskih otrok, ki je vzgoji-
teljem na programski in sistemski ravni ponujal 
malo svobode oz. avtonomije. S kurikularnimi 
spremembami in uvajanjem Kurikuluma za 
vrtce (1999) pa jim je le-ta podana v večji meri, 
s seboj pa posledično prinaša zahtevo po večji 
odgovornosti in profesionalizaciji. V prispevku 
bom osvetlila pojem avtonomije in ga prikazala 
skozi vidika obeh že izpostavljenih programov. 
Predstavila bom prednosti in slabosti, ki so jih 
doživljale vzgojiteljice na pragu sprememb kot 
tudi, kako si avtonomijo predstavljajo strokovne 
delavke, ki teh sprememb niso bile deležne.

Ključne besede: avtonomija, strokovna od-
govornost, vzgojitelji-ice, Vzgojni program za 
vzgojo in varstvo predšolskih otrok, Kurikulum 
za vrtce, profesionalizacija. 

Mojca Meke, dipl. vzg. 
Vrtec Anice Černejeve

Avtonomija in strokovna odgovornost 
vzgojitelja/-ice na pragu kurikularne pre-
nove v luči doživljanja vzgojiteljic v vrtcu

Avtonomija vrtca in vzgojitelja ter timsko sodelovanje
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kuluma, strokovnim delavcem pa hkrati nalaga tudi večjo 
odgovornost za načrtovanje in izvedbo svoje programske 
dejavnosti (Kroflič, 2001) Le-to »preloži« na vzgojitelje, 
ko izpostavlja, da mora odprt, procesno naravnan in hkrati 
ustrezno strukturiran kurikul vzgojitelj načrtovati tako, da 
bo predstavljal kakovostno podlago za visoko profesional-
no delo. V nadaljevanju zapiše, da morajo vzgojitelji po la-
stni presoji izbrane metode, vsebine in dejavnosti uskladiti 
s kurikularnim dokumentom, sprejetim na nacionalni ravni 
(Kurikulu za vrtce, 2004: 11), kar neposredno pomeni spre-
mljanje, poznavanje dokumentov, razvojnih zakonitosti … 
Vzgojiteljeva odgovornost se tako nanaša na: 

-  razumevanje strokovne podlage kurikularnih načel,
-  upoštevanje temeljnih človekovih pravic otroka in nje-

govih staršev, da so ustrezno seznanjeni in vključeni v 
dejavnosti vrtca,

-  sposobnost samostojnega operativnega načrtovanja 
vzgojne dejavnosti,

-  sposobnost oblikovanja kakovostne vzgojne komunika-
cije ob ustrezni strokovni izbiri vsebin in metod dejav-
nosti ter ob upoštevanju kontekstualnih in naključnih 
vzgojnih dejavnikov (prostora, časa, socialne interak-
cije) (Kroflič 2001: 23). 

Avtonomija in odgovornost v sorazmerju s 
stopnjo strokovnosti in profesionalizacije

Vzgojitelj pridobiva avtonomen položaj premo sorazmer-
no s stopnjo izobrazbe, ki jim jo priznava država. Pogoj za av-
tonomnost je strokovna usposobljenost strokovnih delavcev, 
ki jim omogoča uravnoteženo izvajanje nacionalnega kuriku-
la, svobodo v izbiri vsebin in dejavnosti za doseganje ciljev. 
Visoko kakovostna predšolska vzgoja v vrtcu zahteva visoko 
izobražene in usposobljene strokovne delavce, ki imajo mo-
žnost stalnega strokovnega spopolnjevanja. Odgovornost po-
meni strokovnost ter etičnost pri delu ob upoštevanju pravic 
otrok in staršev (Marjanovič Umek, n. d.). Avtonomen vzgo-
jitelj je tisti, čigar neodvisnost temelji na visoki ravni profe-
sionalne kompetentnosti (Lepičnik Vodopivec 2005: 41). 

Pridobitev kompetenc avtonomnosti 
in odgovornosti skozi zgodovino 
izobraževanje vzgojiteljev 

Leta 1956 je bilo uvedeno 5-letno šolanje, ki je prineslo 
novosti tudi na področju pedagoške prakse. Predmetnik je 
poleg splošno izobraževalnih predmetov obsegal tudi estet-
sko-vzgojne, zdravstvene in pedagoško-psihološke predme-
te. Z reformo izobraževanja so leta 1975 pedagoške šole uve-
dle 4-letno šolanje za vzgojitelje. Po letu 1960 so se v (zdaj 
že bivši republiki) Jugoslaviji začele priprave na ustanavljanje 
akademij za izobraževanje vzgojiteljev. Leta 1984 se je na Pe-
dagoško akademijo v Ljubljani in Mariboru na Oddelek za 
predšolsko vzgojo vpisala prva generacija izrednih študentov 
višje strokovne šole. Po sprejetju Zakona o visokem šolstvu 
decembra 1993 so na Oddelku za predšolsko vzgojo na Pe-
dagoški fakulteti Univerze v Ljubljani pričeli pripravljati nov 
triletni visoki strokovni program za izobraževanje vzgojite-
ljic in vzgojiteljev, ki ga je Svet RS za visoko šolstvo sprejel 
in potrdil februarja 1995. Marca 1995 je bil prvič objavljen 

razpis za redni in izredni študij po novem programu z nazi-
vom Predšolska vzgoja (Batistič Zorec, 1995). 

Konec devetdesetih let prejšnjega stoletja so ne le pro-
grami predšolske vzgoje, temveč predvsem postmoderni-
stični koncepti o otroštvu in predšolski vzgoji, ki so osno-
vani na meddisciplinarnem povezovanju znanja o zgodnjem 
razvoju in učenju otrok, prinesli nekatere pomembne novo-
sti, kar je botrovalo kurikularnim spremembam. Ob tem so 
se spremenile tudi kompetence in odgovornost strokovnih 
delavcev. Iz kompetenc prvostopenjskega visokošolskega 
študijskega programa predšolske vzgoje1 je razvidna viso-
ka stopnja zavedanja odgovornosti za vseživljenjski učenje, 
skrb za lastni profesionalni razvoj, poznavanje zakonitosti 
razvoja otrok ter upoštevanje individualnih značilnosti, kri-
tično vrednotenje teorij v otroštvu, širjenje interesov ter 
spodbujanje raziskovalnega in aktivnega učenja … Prav ta-
ko ugotavljamo, da jih je nemalo vezanih tudi avtonomijo 
in odgovornost.2 Pridobljena izobrazba in kompetence so 
dokaz profesionalizacije poklica. 

Avtonomija in odgovornost v luči 
strokovnih delavk

Vzgojni program strokovnim delavcev ni dopuščal izbire 
oz. avtonomnosti pri načrtovanju, uvajanju inovacij … O 
spremembah, ki so jih prinesle kurikularne prenove smo se 
sprva pogovarjali z vzgojiteljico, ki ima 35 let delovne dobe, 
končano 5-letno srednješolsko izobraževanje in naziv sve-
tovalka. Vzgojiteljica, ki ima 35 let delovne dobe, čas Vzgoj-
nega programa opisuje takole: »Nič ni bilo izbire. Natančno 
si imel določeno, koliko ur česa moraš izvesti v določenem času. 
Bili smo pod izrednim pritiskom. Nenehno smo seštevali ure po-
samezne dejavnosti, naloge … Nihče tudi ni govoril o močnih in 
šibkih področjih vzgojitelja, zato ni bilo toliko timskega dela, po-
vezovanja, skupnega načrtovanja. Vsak je skrbel zase in se boril 
z uresničevanjem ur, ki jih je mora uresničiti konec določenega 
obdobja. Ob tem je bilo malo oz. skoraj nič upoštevanja intere-
sov in potreb otrok. Tudi izdelki oz. dekoracije so bile narejene s 
strani strokovnih delavk. Spominjam se, kako sem včasih dolgo 
v noč prerisovala in barvale različne ilustracije, ki so služile kot 
dekoracija v igralnici … Veliko smo tudi sami izdelovali igrače, 

1  Zahtevana stopnja izobrazbe za delovno mesto vzgojitelja; več o tem v Za-
konu o vrtcih.

2 Kompetence prvostopenjskega visokošolskega strokovnega programa pred-
šolska vzgoja: Poznavanje, kritično vrednotenje in uporaba teorij o otroštvu, 
razvoju in učenju pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vzgojnega dela. Po-
znavanje in avtonomno izvajanje kurikula za predšolsko področje in kuriku-
la prvega razreda devetletne OŠ. Poznavanje vsebin, oblik in metod dela ter 
avtonomno izvajanje kurikula za vrtce in kurikula prvega razreda devetletne 
OŠ. Učinkovita ter fleksibilna organizacija prostora in časa: ureditev igralni-
ce za različne dejavnosti in igro, kotički za igro in umik, izbira didaktičnih 
in igralnih pripomočkov, fleksibilno časovno razporejanje dejavnosti in pre-
hodov med njimi. Opazovanje in spremljanje dosežkov, napredka in razvoja 
otrok. Prepoznavanje in upoštevanje individualnih potreb in drugih razlik 
med otroki (v osebnostnih lastnostih, sposobnostih, zmožnostih, kognitiv-
nih stilih, družinskem oz. socialno-kulturnem okolju ...) pri vzgojnem delu. 
Nudenje čustvene varnosti otrokom in spodbujanje samostojnosti v skla-
du z njihovo zrelostjo. Negovanje radovednosti otrok, upoštevanje notranje 
motivacije in interesov, širjenje interesov ter spodbujanje raziskovalnega in 
aktivnega učenja. Poznavanje timskega dela in sodelovanje v paru s pomoč-
nico vzgojiteljice ali učiteljico, v kolektivu oz. strokovnem timu. Učinkovita 
komunikacija s starši ter poznavanje in uporaba različnih oblik sodelovanja. 
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predvsem kakšne didaktične, družabne, ker jih ni bilo. Da ne go-
vorim, da so bili tudi oddelki številčnejši in sočasnost manjša. Po-
močnica je bila z mano komaj nekaj ur na teden. Pa tudi prostor 
je bil drugače organiziran. Pa počitek otrok, sodelovanje s starši. 
Tudi na teh področjih je bilo drugače!« Kaj pa avtonomija v 
Vzgojnem programu? »Kakšna avtonomija neki. Saj si imel vse 
predpisano. O besedi avtonomija sploh nismo govorili in razmi-
šljali. Po eni strani ti pa niti ni bilo potrebno veliko razmišljati. 
Saj si imel vse pripravljeno in načrtovano. Mene je to oviralo, 
ker sem ustvarjalna. Drugim pa je to ustrezalo. Ti so se tudi bolj 
lovili pri uvajanju Kurikuluma. Meni je povzročalo manj težav, 
ker sem ustvarjalna in fleksibilna.« Kurikulum za vrtce je, kot 
smo ugotavljali, prinesel mnogo sprememb. Vzgojiteljica se 
kurikularnih sprememb in uvajanja Kurikuluma spominja: 
»V začetku smo bili zgubljeni. Neprestano smo spraševali, ali 
delamo prav ali ne. Še vedno smo iskali oporne točke in težko do-
jeli, da jih ni. Pogosto smo prebirali Kurikulum in se ob tem spra-
ševali, ali ga pravilno razumemo. Čez čas smo se sprostili, začeli 
verjeti vase in uspešno uvedli Kurikulum. Vsi skupaj smo dojeli, 
da bo trajalo kar nekaj časa, da se bomo navadili, uvedli spre-
membe … Spremeniti smo morali svoje navade, prepričanja in 
tudi vrednote. Kar se ne zgodi čez noč, zato je potreben čas. Pre-
seči je bilo treba individualnost, kot sem prej omenila, ko je bila 
vsaka zaprta zase v igralnico in štela ure do uspešne realizacije. 
Uveljaviti je bilo treba timsko delo, medsebojno pomoč, komuni-
kacijo. Danes si težko predstavljam, kako smo včasih lahko de-
lali.« Kaj pa avtonomnost v Kurikulumu za vrtce? Soočanje 
z večjo avtonomnostjo in odgovornostjo vzgojiteljica opiše: 
»V začetku smo menile, da so nam prepustili vse skrbi. Kot da je 
zdaj vse na naši plečih. Hkrati pa si za vse celo odgovoren. O tej 
besedi in njenem pomenu smo se kasneje bolj pogovarjali, ozave-
stili njen pomen in jo laže sprejeli ter jo začeli udejanjati.« Kot 
smo ugotavljali v teoretične delu prispevka je avtonomnost 
sorazmerna z izobrazbo in s profesionalnim razvojem. Vzgo-
jiteljica o svoje izobraževanju pravi takole:»Tudi v šoli nismo 
govorili o avtonomnosti, kompetencah. Kot sem že dejala, teh be-
sed nismo poznali, niti se o njih pogovarjali. Če se zdaj obrnem 
nazaj, bi lahko rekle, da smo si v srednji šoli razvijale veščine, kot 
so fina motorika (šivanje, pletenje, kvačkanje), izpostavljen je bil 
predvsem zdravstveni vidik in estetska vzgoja. Tudi dodatnega 
strokovnega izpopolnjevanja ni bilo, tako kot obstaja zdaj, ko je 
na voljo veliko seminarjev, posvetov, predavanj …«

O doživljanju avtonomnosti in odgovornosti pa smo pov-
prašali tudi delavko s 8-letnimi izkušnjami, staro 31 let in pri-
dobljenim nazivom mentor. Avtonomije in odgovornosti se 
kot sama pravi »ni ustrašila«, ko je stopila na poklicno pot. Že 
tekom študija med opravljanjem obvezne pedagoške prakse 
in kasneje med pripravništvom je pridobila znanje, izkušnje 
iz različnih področij, ki so temelj prevzemanja avtonomije in 
odgovornosti pri delu. In sicer se je seznanila z:

-  delom v tandemu in timskim delom,
-  spoznala mehanizme za ugotavljanje kakovosti, razvi-

janje in spreminjanje kakovosti ter zagotavljanje kako-
vosti,

-  se seznanila z institucionalnimi okviri dela,
-  spoznala iniciativnost kot vrednoto osebnega in profe-

sionalnega napredovanja, učenja, stalnega izpopolnje-
vanja,

-  razvijala je (samo)kritičnost, refleksivnost, sposobnost 
za evalviranje,

-  spoznala pojem kakovosti v vzgoji in izobraževanju in 
njegovo družbeno pogojenost … 

Odgovornost in vloga vzgojitelja v 
sodobnem času

V prispevku smo poudarili povezanost avtonomije in stro-
kovne odgovornosti in ju osvetlili z vidika obeh programov, 
ki sta bila do sedaj uveljavljena v vrtcih (Vzgojni program in 
Kurikulum). Iz intervjuja z vzgojiteljicama ugotavljamo, da 
se je tesno ob odgovornosti spreminjala tudi vloga vzgojite-
lja, ki v današnjem času temelji predvsem na spremljanju in 
spoznavanju znanstvenih paradigem, ki opredeljujejo posa-
mezna področja vrtca, spoznavanje edukacijskih ved, siste-
matičnem spremljanju, analiziranju in načrtovanju pogojev 
predšolske vzgoje, prevzemanju skrbi za lasten profesionalni 
razvoj, strokovnem spopolnjevanju, povezovanju (v timu, ko-
lektivu, z vrtci …), spremljanju aktualnih raziskav in pogojev, 
ki prikazujejo stanje, ki so odraz vzgojiteljevega dela, kritič-
nem vrednotenju lastnih in ravnanj drugih … Iz zapisanega 
ugotavljamo, da sta avtonomija in strokovna odgovornost, 
ki jo imajo vzgojitelji danes, višja kot kadarkoli v zgodovini 
razvoja predšolske vzgoje, kar pripomore k profesionalizaciji 
poklica – lepega in izjemno odgovornega. 
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Uvod
Vzgojitelj je pri izvajanju področji dejavnosti svoboden, 

vendar se mora držati vzgojno-izobraževalnih ciljev, stan-
dardov, vsebin, ki jih določa nacionalni Kurikulum. Zahteva 
po večji avtonomnosti in strokovni odgovornosti je bila ena 
od najpomembnejših novosti vsebinske prenove v skladu z 
demokratizacijo šolskega sistema. 

Avtonomija je navzven omejena s predpisi, ki jih dolo-
či država, omejena je z avtonomnostjo otrok in staršev, ki 
sooblikujejo delovanje vrtca, poleg naštetega pa je avtono-
mija bistveno povezana z vzgojiteljem samim in njegovimi 
kompetencami ter odnosi med vzgojitelji, pomočniki vzgo-
jiteljev in njihovimi timi.

Koncept avtonomije
Če želimo govoriti o avtonomiji vzgojitelja, moramo naj-

prej povedati nekaj o avtonomiji sami. Po Krofliču (2005) 
pojem razčlenimo:
1. Bistvo etične avtonomije posameznika je Kantovski av-

tonomni subjekt posameznika, ki je zmožen vztrajati v 
razcepu bioloških in socialnih determinant na eni ter la-
stnih umnih načel na drugi strani. Avtonomijo omogoča 
odločitev za naporno iskanje mesta v razcepu med javno 
in zasebno sfero bivanja.

2. Bistvo politične avtonomije institucije se nanaša na dej-
stvo, da se mora institucija, da bi dobila strokovno avto-
nomijo, odreči težnjam po političnem vplivu. Njen vodja 
je dolžan iskati polje možnosti za samostojno, odgovorno 
in strokovno odločanje (javna sfera), hkrati pa ne sme 
niti rušiti državnih predpisov niti se jim podrediti v na-
sprotju s spoznanimi strokovnimi argumenti. Če peda-
gog ne zmore uglasiti družbenih direktiv s svojimi stro-
kovnimi pogledi, mora zapustiti svoj poklic.

3. Pedagoška razsežnost etične in politične avtonomije je 
nujnost, saj le avtonomen vzgojitelj lahko vzgaja avto-
nomnega otroka.

Slovar tujk (2002) pojasnjuje besedo avtonomen kot sa-
mostojen, samoupraven, neodvisen in delujoč z lastno zako-
nitostjo. V našem primeru govorimo o več avtonomijah in 
njihovih lastnostih. Gre za avtonomijo vrtca glede na drža-
vo in izobraževalno politiko, avtonomijo glede financerjev in 
avtonomijo v povezavi z uporabniki. Med njimi prihaja tudi 
do nesoglasij. Predvsem pa nas zanima avtonomija vzgojite-
lja v smislu didaktične avtonomije, avtonomije vzgojitelja v 
povezavi s starši, avtonomija strokovnih delavcev v tande-
mu in timu.

Predpogoj avtonomije vzgojitelja so njegove profesional-
ne kompetentnosti. Gre za neodvisnost od v naprej pripra-
vljenih receptov in avtoritet. Sam odloča o lastnem delova-
nju in je v odnosu s starši, strokovnim delavcem v tandemu, 
sodelavci v timu ter deluje v skladu s Kurikulumom, z Belo 
knjigo in zakonskimi opredelitvami. 

Opredelitve avtonomije vrtca in vzgojitelja
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Slo-

veniji (2011) opisuje vrsto avtonomije, ki jo mora imeti 
sodoben vrtec in vzgojitelj. Poudarja nepristranskost pri 
odločanju zaposlovanja strokovnih delavcev, njihovo stro-
kovnost, ki je s povečanjem avtonomije zaposlenih bolj 
pomembna. Hkrati zahteva avtonomnost, ki je povezana 
z ločitvijo države od cerkve. Poudarja, da je laični vrtec 
institucija, v kateri je prostor za vse, ne glede na njiho-
va prepričanja. Vendar je sodelovanje z institucijami in s 
posamezniki iz okolja posebej določeno tudi kot eno od 
načel, ki veljajo za javne vrtce.

   Načelo avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti 
(Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 
2011) omogoča svobodo v izbiri vsebin in načinov vzgoj-
nega dela s predšolskimi otroki. Pogoj za avtonomnost je 
strokovna usposobljenost in ozaveščenost strokovnih de-
lavcev v vrtcih, ki jim omogoča uravnoteženo izvajanje Ku-
rikuluma, svobodo v izbiri vsebin in dejavnosti za dosega-
nje ciljev. Odgovornost pomeni strokovnost in etičnost pri 
delu, ob upoštevanju pravic otrok in staršev.

Zahteva po večji avtonomnosti in strokovni odgovorno-
sti je bila ena od najpomembnejših novosti vsebinske pre-
nove v skladu z demokratizacijo šolskega sistema, ki je bila 
utemeljena v Kurikulumu za vrtce (2011). Odprt in proce-
sno naravnan kurikul izhaja iz predpostavke o večjem zau-
panju v strokovnost vrtcev. Z avtonomijo pa dobimo tudi 
večjo odgovornost za načrtovanje in izvedbo svoje pro-
gramske dejavnosti. Na operativni ravni sami cilji ne zago-
tavljajo strokovnega načrtovanja. Vzgojitelj mora sam izo-
blikovati ustrezne vsebinske, metodične in kontekstualne 
rešitve (Kroflič 2010).

Mag. Marjana Milčinović, un. dipl. fil. 
Vrtec Zarja Celje

Avtonomija vzgojitelja
Povzetek
Avtonomnost vzgojitelja je opredeljena v Be-
li knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki 
Sloveniji in v Kurikulumu za vrtce. Omejujejo 
jo zakoni in predpisi, veljavni za vzgojo in izo-
braževanje. Avtonomija vzgojitelja je bistveno 
povezana s strokovnostjo, profesionalnostjo 
in kompetentnostjo vzgojitelja. Prispevek po-
lemizira o kritičnem mišljenju in subjektivnih 
teorijah vzgojitelja v odnosu do njegove avto-
nomije.

Ključne besede: avtonomija vzgojitelja, strokov-
nost in odgovornost, kritično mišljenje, subjek-
tivne teorije.
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Odgovornost vzgojitelja se nanaša na (Kroflič 2010, str 
23):

-  razumevanje strokovne podlage kurikularnih načel;
-  upoštevanje temeljnih pravic otroka in njegovih star-

šev, da so ustrezno seznanjeni in vključeni v dejavnosti 
vrtca;

-  sposobnost samostojnega operativnega načrtovanja 
vzgojne dejavnosti;

-  sposobnost oblikovanja kakovostne vzgojne komunika-
cije ob ustrezni strokovni izbiri vsebin in metod dejav-
nosti ter ob upoštevanju kontekstualnih in naključnih 
vzgojnih dejavnikov (prostora, časa, socialne interak-
cije);

-  sposobnost kritičnega vrednotenja (evalviranja) lastne 
dejavnosti.

Avtonomija vzgojiteljev je nedvomno povezana s podeli-
tvijo avtonomnosti s strani države, ki jo pridobi strokovni de-
lavec na delovnem mestu vzgojitelja. Povezana pa je tudi s po-
samezno osebo, ki opravlja ta poklic in njenimi kompetencami. 

Medtem ko avtonomnost določa Bela knjiga o vzgoji in 
izobraževanju v Republiki Sloveniji in Kurikulum za vrtce in 
mora biti le-ta v skladu z veljavno zakonodajo, je avtonomi-
ja vzgojitelja odvisna predvsem od vzgojiteljevega znanja in 
razumevanja svojega strokovnega področja, sposobnosti po-
vezovanja znanja z zunanjim dogajanjem (tako v zunanjem 
okolju, kot življenju posameznega otroka in skupine …), 
zmožnostjo empatije, kritičnega razmišljanja, z vzgojitelje-
vim lastnim pojmovanjem vzgoje.

Pri podelitvi avtonomije lahko govorimo zgolj o kršitvah 
avtonomije (izven vzgojiteljeve domene), ki so pogoj za do-
bro delovanje strokovnega kadra v vrtcih. Pri posamezni av-
tonomiji konkretnega vzgojitelja pa moramo govoriti o uspo-
sobljenosti posameznega vzgojitelja, da deluje avtonomno. 
Strokovna usposobljenost, ki jo ima vzgojitelj, mora biti za-
doščena po standardih obvezne izobrazbe in stalnega stro-
kovnega izpopolnjevanja, ki jo mora imeti vzgojitelj oziro-
ma njegov pomočnik. Državljanska pismenost in človekove 
pravice morajo biti poznane vsem, ki opravijo strokovni iz-
pit iz vzgoje in izobraževanja. Etično ravnanje je zapisano v 
Kodeksu etičnega ravnanja v vrtcih (dostopno na svetovnem 
spletu). V Vrtcu Zarja Celje, imamo poleg naštetega tudi in-
terno gradivo Podpora razvoju otrokove samostojnosti, pozi-
tivne samopodobe, odgovornosti, socializacije… in izgrajevanje 
otroške skupnosti (2005/06), ki daje dodatne smernice, ki nas 
vodijo znotraj naše avtonomnosti.

Vendar se v primeru, ko so zadoščeni vsi zgoraj našteti po-
goji za uspešno avtonomno delovanje, pri avtonomiji vzgo-
jitelja kot individualne osebnosti, osredotočimo na njegovo 
usposobljenost za kritično mišljenje in pa njegove subjektiv-
ne teorije, ki so del njegovega avtonomnega delovanja. Hkrati 
želimo osvetliti vzgojiteljevo avtonomnost v povezavi s starši 
in sodelavci v tandemu in timu.

Avtonomnost in kritično mišljenje 
vzgojitelja

Če želimo znotraj svoje stroke avtonomno delovati, mo-
ramo poleg znanja svojega strokovnega področja in splošne 

razgledanosti, ki se širi na različna področja dejavnosti, ki 
jih izvajamo v vrtcu, biti še dobri kritični misleci. Kritično 
vrednotimo (evalviramo) ne zgolj svoje že opravljene lastne 
dejavnosti, temveč tudi izzive okolja, lokalne skupnosti, po-
bude otrok in staršev in ne nazadnje s svojim avtonomnim 
kritičnim mišljenjem postajamo dober zgled kritičnega mi-
sleca za otroke.

Kritični mislec misli natančno, konsistentno in koheren-
tno. Zanaša se na moč argumenta in nikoli na argument moči. 
Kritični mislec obvlada pravila logike in pozna pogoste zmo-
te v argumentaciji. Kritično razmišljanje je tisto, ki spodbudi 
več vprašanj kot odgovorov. Odpira nove možnosti raziskave 
in je kreativno prav tako kot kritično. Predvsem pa se kritič-
nega mišljenja lahko naučimo in hkrati ni prisotno pri stro-
kovnih delavcih samo po sebi. Če želimo odkriti prisotnost 
kritičnega mišljenja pri vzgojiteljih, moramo le-to definirati. 
Vendar gre za kompleksen pojem, ki ga tudi strokovnjaki de-
finirajo drugače. Po C. Wade je predstavljenih osem veščin 
kritičnega misleca (v Rupnik Vec, Kompare 2006, 28–31):

1. Naravnanost na zastavljanje vprašanj in raziskovanje.
2. Opredeljevanje pojmov in problemov.
3. Raziskovanje dokaznega gradiva za posamezno na-

logo.
4. Analiza predpostavk in naravnanost v posameznih 

sklepih.
5. Izogibanje emocionalnemu zaključevanju.
6. Izogibanje pretiranemu poenostavljanju.
7. Dopuščanje in upoštevanje različnih interpretacij do-

godkov in pojavov.
8. Dovoljevanje nedorečenosti, odprtosti.

Veščine učinkovitega (kritičnega, inteligentnega) mišlje-
nja po Halpernovi so (v Rupnik Vec, Kompare 2006, 31–35):

1. Veščine pomnjenja.
2. Veščine razumevanja.
3. Veščine določanja veljavnosti sklepov.
4. Veščine analize argumentov.
5. Veščine razmišljanja kot intuitivni znanstvenik.
6. Veščine razumevanja in uporabe veljavnosti.
7. Veščine odločanja.
8. Veščine načrtovanja in reševanja problemov.
9. Veščine ustvarjalnega mišljenja.

R. Paulu razlikuje 35 dimenzij kritičnega mišljenja, ki jih 
loči v tri skupine (Rupnik Vec, Kompare 2006, 35–46):

1. Afektivne strategije (neodvisno mišljenje; razvoj vpo-
gleda v egocentričnost oz. sociocentričnost; razvoj 
intelektualne poštenosti; raziskovanje misli, ki so v 
temelju čustev, ki so v temelju misli; razvoj intelek-
tualne skromnosti in izogibanja sodbi; razvoj inte-
lektualnega poguma; razvoj intelektualne integritete 
ali zaupanja; razvoj intelektualne vztrajnosti; razvoj 
zaupanja v razum).

2. Kognitivne strategije – makrosposobnosti (premi-
šljeno posplošuje in se izogiba poenostavljanju; pri-
merjanje analognih situacij; razvoj lastne perspek-
tive; razjasnjevanje rezultatov, sklepov, prepričanj; 
razjasnjevanje in analiza pomena besed ali fraz; razvoj 
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kriterijev vrednotenja; vrednotenje zanesljivosti vi-
ra informacije; postavljanje vprašanj za poglobljeno 
raziskovalne tehnike; analiza oziroma vrednotenje 
argumentov, interpretacij prepričanj ali teorij; obli-
kovanje in vrednotenje rešitev; analiza in vrednote-
nje aktivnosti in postopkov; kritično branje; kritično 
poslušanje: umetnost tihega dialoga; ustvarjanje po-
vezav med disciplinami; uporaba Sokratske diskusije; 
dialoško sklepanje).

3. Kognitivne strategije – mikrosposobnosti (primer-
janje in razlikovanje idealov od aktualnih dejavnosti; 
natančno razmišljanje o razmišljanju; zaznavanje po-
membnih podobnosti in razlik; preiskovanje in vre-
dnotenje predpostavk; razlikovanje relevantnih od 
irelevantnih dejstev; izpeljava verjetnih sklepov, na-
povedi ali interpretacij; ovrednotenje razlogov in na-
vajanje dejstev; prepoznavanje nasprotij; raziskovanje 
implikacij in posledic).

Če predpostavimo, da avtonomno delovanje vzgojitelja 
zahteva tudi njegovo kritično mišljenje, se lahko ustavi-
mo ob različnih zgoraj navedenih definicijah in skušamo 
ugotoviti, v kolikšni meri so vzgojitelji kritični misleci in 
v kolikšni meri bi morali ponudbo programov dodatnega 
strokovnega izpopolnjevanja dopolniti s programi kritič-
nega mišljenja. Kritično mišljenje vzgojitelja je tudi toli-
ko bolj pomembno, ker je vzgojitelj oseba, ki igra v zgo-
dnjem otroštvu vlogo pomembnega sopotnika, ki otroku 
zagotavlja ljubeč in čustven zgodnji razvoj in je otrokom 
avtoriteta in vzor.

Uspešen profesionalni razvoj vzgojitelja zahteva aktiv-
nega strokovnjaka, ki je odgovoren za svoje učenje, ki je 
sposoben odločanja in vodenja ter v odnosih do soljudi 
vzpostavi kvaliteten odnos. Ko delo vzgojitelja kot posa-
meznika prehaja na delovanje tandema in tima, mora biti 
vzgojitelj sposoben analiziranja in sintetiziranja, česar je 
zmožen samo kritični mislec. Razpravljanje s strokovnimi 
kolegi mora biti kritično proučevanje in mora dajati nove 
rešitve za izboljšanje lastne prakse kot tudi prakse drugih 
strokovnih delavcev.

Kritični mislec je zmožen deliti svoje znanje in izkušnje 
z drugimi. S svojimi sodelavci v tandemu in timu vstopa v 
konstruktiven dialog, ki reflektira lastno prakso in prakso 
sodelavcev. S tem učenju na izkušnjah prida dodatno vre-
dnost razmišljanja o lastnih izkušnjah, ki jih deli in osvetli s 
svojimi strokovnimi kolegi. Pri tem strokovni delavci sode-
lujejo, si zaupajo in vzpostavijo medsebojni kvalitetni od-
nos. Delujejo v varnem območju, kjer se lahko tudi zmotijo 
in gradijo iz napak.

Vzgojitelj, ki je hkrati kritični mislec, je sposoben upo-
števati potrebe in interese staršev. Zna z njimi primerno 
komunicirati in tako vzpostavi med njimi partnerski od-
nos, ki omogoča stik med družino in vrtcem. Je strokov-
njak na svojem področju in je hkrati odprt za sodelova-
nje s starši. Avtonomen vzgojitelj upošteva avtonomijo 
staršev in otrok (njihovo zasebnost in pravice) ter skrbi, 
da starši ne posegajo v njegovo strokovno avtonomijo in 
avtonomijo institucije.

Avtonomnost in vzgojiteljeve subjektivne 
teorije o otroštvu in vzgoji

Avtonomnost vzgojitelja temelji na njegovi profesionalni 
in strokovni kompetenci. Ob tem dejstvu so zanimive razi-
skave (Turnšek, 2008), ki so skušale osvetliti vprašanje, ali je 
mogoče z izobraževanjem pomembno vplivati na mišljenje 
in delovanje (bodočih) strokovnjakov v vrtcu. Omenjene 
raziskave potrjujejo domnevo, da formalno pedagoško izo-
braževanje in druge oblike strokovnega izpopolnjevanja soo-
blikujejo poglede vzgojiteljic na vzgojo otrok (npr.Cohen in 
sod.,1975,Cassidy in sod.,1998, Bowman, Donovan in Burns, 
2001, McMullen in Alat 2002, Kontos in Wilcox-Herzog, 
2002, v Turnšek 2008). Hkrati pa opozarjajo, da zveze med 
izobrazbo (stopnjo, vrsto) ter stališči, vedenjem … niso ve-
dno v skladu s pričakovanji raziskovalcev.

Po Turnšek (2008, str. 169) je učinek izobraževanja pri-
soten, vendar je nekonsistenten in omejen; izraža se bolj v 
spremembah prioritet, ne pa stališč. Učinki formalnega iz-
obraževanja nimajo nikakršnega vpliva na centralna stališča 
(nacionalizem – internacionalizem, liberalizem – konzervati-
vizem). Posamezne razlike, ki jih je zaznala študija, bi deloma 
lahko pripisali učinku (kateregakoli) procesa izobraževanja.

»Avtorice obsežnega raziskovalnega projekta v ame-
riških vrtcih C. Howes, J. Jamesin S. Ritchie (2003), so 
ugotovile, da sta mentorstvo in supervizija dva ključna 
dejavnika, ki sta povezana s kakovostnim učnim okoljem. 
Pri vzgojiteljicah, ki so imele pomoč strokovno usposo-
bljenih mentoric in ustrezno strokovno podporo (redna 
supervizijska srečanja), so ugotovili bistveno večjo sto-
pnjo odzivanja in spodbujanja otrokovega razvoja« (v 
Turnšek 2008, str. 177).

Teza Zeichnerja in Tabachnicka (v Turnšek 2008, str. 
180), da je socializacija bodočih vzgojiteljev v veliki meri že 
zaključena pred vstopom v proces izobraževanja za poklic, 
predpostavlja, da je osebna zgodovina posameznika tista, ki 
odločilno oblikuje posameznikovo mišljenje in delovanje.

Iz povedanega lahko sklepamo, da so subjektivne teori-
je vzgojiteljev zelo pomembne za njihov način dela v vrtcu 
in da so pod relativno majhnim vplivom formalnega izo-
braževanja. Pretresanje kakovosti dejavnosti vzgojiteljev v 
njihovem oddelku otrok je premalo izpostavljeno supervi-
zijskemu razmisleku. Konstruktivna kritika je pri vzgojite-
ljih še vedno prepogosto vzeta kot kritiziranje in ne kot na-
čin razmišljanja, ki je s podkrepljenimi argumenti začetek 
boljše prakse. Tukaj ne moremo zaobiti velikega pomena 
dobrega sodelovanja strokovnih delavcev v tandemu in ti-
mu ter vizije posameznega vrtca, ki so temelj skupne refle-
ksije in napredka.

Subjektivne teorije vzgojitelja predvsem močno vplivajo 
na prikriti kurikulum, ki je postal del Kurikuluma za vrtce, o 
njem govori tudi uradni priročnik h kurikulu za vrtce (Otrok 
v vrtcu, 2010) in o katerem bi morali več polemizirati in teo-
retizirati. Na vzgojitelja vplivajo njegove lastne izkušnje, na 
katerih si je ustvaril (to predpostavljamo) svojo vizijo do-
bre vzgoje. 

Subjektivne teorije predstavljajo področje vzgojiteljeve-
ga prepričanja, ki vpliva na njegovo avtonomno odločanje 
na delovanje v vrtcu in je posledica zgodnje socializacije 
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sedaj odrasle osebe, tako v institucionalnem izobraževa-
nju, kot tudi vplivu domače vzgoje v družini. Ker je vpliv 
izobrazbe na te teorije majhen, bi morale biti subjektivne 
teorije polemizirane, argumentirane in korigirane znotraj 
strokovnih skupin vzgojiteljev.

Sklepne misli
Vzgojitelj je predvsem le človek in ne pričakujemo, da je 

popoln. Vendar želimo, da je tudi dober sopotnik otrok. Že-
limo, da je znotraj svoje avtonomije najboljši, skušamo iskati 
tudi njegove šibke točke, seveda s ciljem, da jih izboljšamo, o 
njih govorimo in vedenje o njih dopolnimo. Tudi otroci, ki jih 
danes vzgaja vzgojitelj, bodo jutri odrasle osebe s svojimi su-
bjektivnimi teorijami in z lastnim kritičnim mišljenjem. Tudi 
zaradi njih smo dolžni vedno znova pretresati naša ravnanja 
in dopolnjevati pomanjkljivosti.
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Izobraževanje strokovnih delavcev pomeni sistematično 
pridobivanje novega znanja z različnimi oblikami izobraže-
vanj (krajši in daljši seminarji, delavnice, projekti, samoizo-
braževanje, nenehno sledenje novostim v stroki …). V na-
šem vrtcu smo se tega zavedali, zato smo se prijavili za projekt 
Učenje učenja (v nadaljevanju kratica UU). Projekt UU (kom-
petenca učenje učenja) je bilo priporočilo Evropskega parla-
menta in sveta z dne, 18. 12. 2006, o ključnih kompetencah 
za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES).

Izobraževanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževa-
nju je proces, ki bogati življenje vseh, ki v njem sodelujemo. 
Pomaga nam, da se učimo o sebi, si pridobivamo znanja, ki 
nam bodo omogočala, da bomo uresničevali svoje osebne po-
tenciale in povečali pričakovanja o svoji strokovni in osebni 
rasti. V našem vrtcu smo vsi strokovni delavci ozavestili po-
men nenehnega izobraževanja, katerega namen je bil projekt 

UU. Namen tega projekta je bilo profesionalno usposabljanje 
strokovnih delavcev za kompetenco UU, kjer smo se dve leti 
usposabljali z različnimi metodami in pristopi za spodbujanje 
aktivnega, samostojnega učenja otrok. 

Ugotovili smo, da je bil temeljni razlog spoznanje, da s 
hitro rastjo znanja in nenehnimi spremembami znanje, ki 
ga otroci tradicionalno pridobivajo v vrtcu in šoli, v času, ko 
naj bi jim koristilo, ni več uporabno (Koren, A. in drugi 2011; 
interno gradivo UU).

Ob vsem tem smo čutili tudi sami, da potrebujemo doda-
tno znanje in spodbude, ki smo si jih pridobili v času izvajanja 
projekta, ki je potekal v obliki sedmih delavnic z vmesnimi 
nalogami, s katerimi smo preizkušali pridobljeno znanje in 
dogovore s področja UU v praksi. 

Temeljni cilji projekta:
-  oblikovanje, izvedba in evalvacija programa profesio-

nalnega usposabljanja vodstvenih in strokovnih delav-
cev VIZ-ov za kompetenco UU;

-  oblikovanje izhodišč in konceptov nadaljnjega izobra-
ževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v VIZ, za 
kompetenco UU;

-  ozavestiti vodstvene in druge strokovne delavce v VIZ o 
njihovi vlogi pri načrtovanju in razvoju profesionalnosti 
in razvoja strategij ter kompetenc vseživljenjskega učenja;

-  ozavestiti strokovne delavce VIZ o njihovi odgovor-
nosti za lasten strokovni razvoj in strokovni razvoj or-
ganizacije. 

Vsebine delavnic:
-  Sodobne metode spodbujanja aktivnega učenja.
-  Globoko in plitvo učenje.

Vesna Kalčič, dipl. vzg. in Fanika Čečko, vzg. 
Vrtec Vojnik

Izobraževanje strokovnih delavcev - 
Projekt učenje učenja

Povzetek
Živimo v času, kjer so družbene spremembe 
intenzivne, zahteve pa tudi vse večje. Znanje 
hitro zastara, zato je za nadaljnji razvoj po-
trebno stalno strokovno izobraževanje, ki je 
neposredno povezano z našim delom v vzgoji 
in izobraževanju in je namenjeno izpopolnjeva-
nju, posodabljanju in razvijanju kompetenc. 

Ključne besede: dodatno strokovno izobraže-
vanje, projekt, učenje učenja, strokovni delavci, 
znanje.
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-  Spodbujanje motivacije za učenje.
-  Timsko delo in sodelovalno učenje.
-  Sodelovanje med vzgojitelji, otroki in starši.
-  Sodelovanje z okoljem kot dejavnik učenja.
-  Raziskovanje lastne pedagoške prakse.

Izvedba delavnic
V prvi delavnici z naslovom Sodobne metode spodbuja-

nja aktivnega učenja smo s predstavitvijo različnih metod za 
spodbujanje UU poglobili svoje poznavanje metod in nji-
hovo uporabo pri učenju z otroki. Vmesna naloga (uporaba 
ene izmed metod pri dejavnosti v oddelku z refleksijo) se je 
navezovala na načela uresničevanja ciljev Kurikuluma za vrt-
ce. V ospredju je bilo načelo demokratičnosti in pluralizma, 
ki poudarja različne metode in načine dela s predšolskimi 
otroki v vrtcu, in načela odprtosti kurikula, avtonomnosti in 
strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev v njem. 

Druga delavnica je imela naslov Globoko in plitvo učenje. 
Plitvo učenje je osredotočeno na pomnjenje in ponavljanje 
informacij (učenje na pamet, pasivnost otrok …). Globoko 
učenje je osredotočeno na ustvarjanje znanja s prikazom ra-
zumevanja (vključuje predhodno učenje in povezovanje z 
drugimi temami, otroci so aktivni …). Posvetili smo se uč-
nim strategijam, ki so bile povezane s premikom od plitvega 
h globokemu učenju. Vmesno nalogo smo izvedli na strokov-
nem aktivu, kjer smo izbrali strategijo, ki je podpirala globo-
ko učenje pri otrocih (raziskovalno učenje, odprti in zaprti 
tip projektnega dela). Načelo razvojno-procesnega pristopa 
spodbuja otrokove lastne strategije učenja.

Tretja delavnica se je nanašala na motivacijo, kjer smo 
prepoznali in ovrednotili lastno motivacijo, obnovili osnov-
ne teorije le-te in jih povezali s prakso. V delovnih skupinah 
smo izmenjali poglede in primere dobre prakse. Vmesna na-
loga je temeljila na načinu vodenja oddelka, pogovoru s kri-
tičnim prijateljem in z individualno refleksijo (priložnosti za 
dosežke, avtonomija, kakovostne povratne informacije, mo-
žnosti napredovanja, zanimive naloge, samospoštovanje pri 
otrocih in priložnosti za osebno rast strokovnih delavcev). 
Teoretično povezovanje s prakso v Kurikulumu za vrtce za-
gotavljajo naslednja načela: načelo kritičnega vrednotenja 
(evalvacije), načelo razvojno–procesnega pristopa in načelo 
aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in 
drugih načinov izražanja. 

Četrta delavnica, Timsko delo in sodelovalno učenj, so teore-
tična izhodišča temeljila na pridobljenih znanjih o motivaciji 
pri reševanju primerov iz prakse. Pri tem smo ozavestili vlo-
go vzgojiteljev kot vodje timov v različnih okoljih. Številne 
študije so dokazale močno povezavo med učinkovitim sode-
lovanjem strokovnih delavcev in boljšimi dosežki otrok. Da 
vrtec deluje kot skupnost, so pomembne tri dimenzije pra-
kse, ki dajejo skupnosti trdnost. Te so: vzajemna zavzetost, 
povezano delo in skupen repertoar (Brejc in drugi 2013). Se-
znanili smo se tudi s Kaganovimi strukturami, ki so preproste 
strategije poučevanja v obliki koraka za korakom, zasnovane 
za krepitev udejstvovanja in sodelovanja otrok. Te so: delo 
v parih - pogovor, delo v parih - pisanje (risanje), delo v sku-
pinah - pogovor, delo v skupinah - pisanje (risanje). Vmesna 
aktivnost se je nanašala na strokovni članek, o katerem je 

vsak strokovni delavec pripravil individualni zapis po LTD 
metodi (učenje z razpravo - »learning through discussion«). 
Pri tem smo se opirali na načelo timskega načrtovanja in iz-
vajanja predšolske vzgoje ter strokovnega spopolnjevanja. 

Peta delavnica, Sodelovanje med vzgojitelji, otroki in starši, 
nas je spodbudila k razmišljanju o odnosih med vzgojitelji in 
otroki in otrokovimi dosežki, ki posledično izhajajo iz le-teh. 
Na delavnici smo razpravljali o odgovornosti vrtca in družine 
ter izluščili najpomembnejša vodila, ki so ključni za uspešno 
medsebojno sodelovanje (skupna odgovornost). Vmesna na-
loga je temeljila na refleksiji sodelovanja s starši in o razpravi 
dejavnikov uspešnega medsebojnega sodelovanja. Uresniče-
vanje načel, in sicer načelo sodelovanja s starši, načelo hori-
zontalne povezanosti in načelo spoštovanja zasebnosti in in-
timnosti, se je realiziralo preko smernic sodelovalne kulture 
s starši, z zagotavljanjem stalnega, sprotnega informiranja in 
seznanja med družino in vrtcem ob upoštevanju zasebnosti 
in intimnosti družin.

V šesti delavnici – Sodelovanje z okoljem – smo prepozna-
vali različne najpomembnejše deležnike, ovrednotili uspešno 
sodelovanje z njimi, poudarili pomen dejavnikov, ki vplivajo 
nanj, in ozavestili pojem razvijanja socialnega kapitala (vpliv 
družine in okolja, družbenega sloja in revščine na učno uspe-
šnost, raven zaupanja, skupna pravila in vrednote). Vmesna 
naloga je bila namenjena razpravi o kakovosti strokovnih de-
lavcev znotraj vrtca ali med vrtci. Ugotovili smo, da obstajao 
razlike med vrtci. Za premostitev teh razlik je pomembno 
vodenje vrtcev, medsebojno sodelovanje in timsko delo, po-
večanje vloge samoevalvacije, motiviranost strokovnih delav-
cev in večja finančna sredstva. 

V sedmi delavnici Profesionalni razvoj in UU smo z vidika 
profesionalnega razvoja presodili vsebine in metode UU in 
ozavestili prvine učenja. S programom UU smo se posveti-
li predpisanim vsebinam, se pogovarjali o učenju, predvsem 
pa smo se ukvarjali s strategijami učenja. Ugotovili smo, da je 
znanje, ki smo ga pridobili v času projekta, dalo vsem strokov-
nim delavcem več samozaupanje. Vsak posameznik si je ob 
tem pridobil realno sliko o sebi kot profesionalcu, ki verjame 
vase in v vseživljenjsko učenje ter želi biti čim boljši v svojem 
poklicu. Kakovost našega dela smo ugotavljali s procesom sa-
moevalvacije, ki je že vgrajena v naše običajne aktivnosti, kar 
nam daje povratne informacije o učinkovitosti našega dela in 
nas nenehno spodbuja k iskanju izboljšav. 

Zaključek
Vsaka vzgojiteljica deluje v svojem oddelku avtonomno 

in se zaveda, da otrok razume in dojema svet celostno. Vzgo-
jitelji načrtno opazujemo in poslušamo otroke, prevzemamo 
različne vloge, kar nam omogoča priložnost, da delujemo v 
območju bližnjega razvoja otrok. Kako se bodo otroci raz-
vijali in učili, ni odvisno samo od sposobnosti otrok in vseh 
didaktičnih orodij, ampak tudi od nas samih. V našem vrtcu 
zaupamo v sposobnosti otrok, jih jemljemo resno, z njimi 
uživamo in nikoli ne pozabimo, da se lahko od njih tudi ve-
liko naučimo. Nanje gledamo kot na kompetentne partner-
je v odnosu. 

Ljudje se učimo vse življenje. Odrasli v vrtcu moramo biti 
še posebej občutljivi oziroma odzivni na posebnosti otroko-
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Uvod
Eno izmed načel v Kurikulumu za vrtce (1999) govori o tim-

skem načrtovanju in izvajanju predšolske vzgoje in zavezuje 
strokovne delavce vrtca, da medsebojno sodelujejo pri načr-
tovanju, izvajanju in evalviranju vzgojno-izobraževalnega dela. 
Timsko sodelovanje načeloma prinaša novo kakovost vzgojno-
izobraževalnega dela. V vrtcu ločujemo med sodelovanjem v 
paru (tandemu) in v timu. Tim razumemo kot množino, o ti-
mu govorimo, kadar sodelujejo najmanj trije strokovni delavci. 

Timsko sodelovanje med zaposlenimi v našem vrtcu so 
strokovni timi, katerih glavna naloga je medsebojno prena-
šanje strokovnega znanja na vse člane tima, pomoč pri načr-
tovanju dela in evalvacija ter samoevalvacija lastnega dela. 
Prednost timskega sodelovanja in povezovanja je v medse-
bojnem učenju in izmenjavi izkušenj. Pri takšnih oblika dela 
se med strokovnimi delavci sproža proces prenosa znanja, kar 
vpliva na izboljšanje kakovosti njihovega dela.

Timi v našem vrtcu
V našem vrtcu so že pred pričetkom kurikularne preno-

ve delovali strokovni timi, vendar so v njem sodelovale samo 
vzgojiteljice – vodje oddelkov. Po kurikularni prenovi pa so 
se jim pridružile tudi vzgojiteljice pomočnice. Tako so danes 
strokovni timi v našem vrtcu sestavljeni iz tandemov prvega 
in drugega starostnega obdobja in tandemov kombiniranih 
oddelkov. Takšen način povezovanja omogoča strokovnim 
delavcem možnost medsebojne izmenjave znanja in izkušenj. 
Takšna povezanost tandemov v time je smiselna, saj lahko na 
ta način zagotavljamo celostno izvajanje kurikula, od načrto-

vanja teme, priprave sredstev in prostora do končne evalvacije 
izvedenih dejavnosti v določenem obdobju.

V našem vrtcu deluje kurikularna skupina, ki jo strokov-
no vodi ravnateljica vrtca, kjer se povezujejo vodje timov, 
ki se srečujemo na mesečnih srečanjih. Na kurikularni sku-
pini evalviramo kurikul za preteklo obdobje in načrtujemo 
izvedbeni kurikul za naslednje obdobje, se interno izobra-
žujemo na specifičnih področjih, ki jih vodje timov prena-
šamo strokovnim delavkam v svojih timih in se dogovarja-
mo o poteku srečanj vzgojiteljic in vzgojiteljic pomočnic v 
strokovnih timih.

Vloga vodje tima v vrtcu
Ko sem v letošnjem šolskem letu prevzela vodenje stro-

kovnega tima kombiniranih oddelkov, se mi je v mislih pora-
jala vrsta vprašanj. Ali bom upravičila pričakovanja ravnate-
ljice, ki mi je zaupala vodenje tim, in kolegic v timu? Kaj naj 
bi kot tim dosegli? Na kakšen način zastaviti vodenje tima?

Ko sem razmišljala o teh vprašanjih, sem prišla do zaključ-
ka, da je, kot trdi Polak (2007, str. 51), komunikacija osnovno 
sredstvo sporazumevanja v timu. Komunikacija nam omogoča 
medsebojne socialne interakcije znotraj tima in pa povezanost 
tima z zunanjim okoljem. Ravno komunikacija nam omogo-
ča primerno izmenjavo informacij med člani tima in na drugi 
strani zagotavlja članom tima povratne informacije o njegovem 
delu, saj je način in orodje timskega sporazumevanja. 

V timu so pomembni vsi člani, saj ne moremo govoriti o 
dobrem timskem sodelovanju, če na timskih srečanjih ne so-
delujejo vsi člani tima. Timsko delo omogoča bogato izmenja-
vo primerov dobre prakse in izkušenj, hkrati pa daje posame-
znikom priložnost zadovoljevanja lastnih potreb, potrditev in 
spoštovanje (Polak, 2007, str. 101). Vse to je razlog, da na naših 
timskih srečanjih spodbujam kolegice k aktivnem sodelovanju, 
izmenjavi mnenj in podajanju različnih predlogov. Naš tim je 
sestavljen iz osmih članic, od strokovnih delavk s 30 in več le-
tno delovno dobo v vrtcu do mlajših kolegic, ki so na začetku 
svoje profesionalne poti. Ravno ta pestra sestava našega tima 
nam omogoča, da starejše kolegice na timskih srečanjih prena-
šajo svoje znanje na mlajše kolegice in se s svojim znanjem in 
izkušnjami medsebojno bogatimo. To je tudi razlog, da kole-
gice spodbujam k izmenjavi primerov dobre prakse, saj imajo 

vega učenja. Ključnega pomena je otrokova motiviranost za 
učenje in kakovostno učno okolje (omogočanje in zagota-
vljanje dovolj konkretnih in zanj smiselnih učnih spodbud). 
Dosegli smo, da se bo splošna raba učenja učenja zrcalila v 
naših oddelkih. V letošnjem letu bo naš nacionalni dokument 
Kurikulum za vrtce star že 15 let. Zavedamo se, da strokov-
na znanja zelo hitro napredujejo, zato smo mnenja, da bi se 

morale novejše raziskave in dosežki vpeti in dopolniti v naš 
dosedanji dokument. 

Literatura
Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS za 

šolstvo.
Interno gradivo UU. 

Povzetek
Timsko delo je ključen dejavnik za uspešno ure-
sničevanje vzgojno-izobraževalnega dela. Stro-
kovnim delavcem vrtca omogoča prenašanje 
strokovnega znanja in jim nudi pomoč pri načr-
tovanju in izvajanju dela.

Ključne besede: timsko sodelovanje, komunika-
cija, timsko načrtovanje.

Metka Jezovšek, mag., dipl. vzg.  
Vrtec Tončke Čečeve Celje

Vloga tima pri načrtovanju in izvajanju 
vzgojno-izobraževalnega dela
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bogate izkušnje, ki jih lahko prenesejo na mlajše kolegice. Se-
veda se moramo zavedati, da mora biti pripravljenost za sode-
lovanje na obeh straneh, saj le na ta način poteka kakovostno 
timsko delo. Pozitivnost timskega dela se namreč kaže prav v 
tem, da se strokovni delavci med seboj dopolnjujemo. Na ta 
način lahko naloge opravimo bolj kakovost, hkrati pa se izbolj-
šuje komunikacija med člani tima in se oblikujejo dobri odnosi.

Na timskih srečanjih tudi analiziramo odzive otrok, katere 
dejavnosti so jih najbolj pritegnile in hkrati ocenimo tudi ra-
zvojni napredek otrok. Na kratko kritično evalviramo izved-
bo teme in ponudbo sredstev, ki smo jih uporabljale v temi. 
Strokovne delavke se zavedajo, da je bistvo evalvacije v tem, 
da najdemo predvsem tisto, kar je potrebno pri lastnem de-
lu še izboljšati. S pomočjo strokovnega znanja in mesečnih 
evalvacij na timih lahko zaposleni nenehno izboljšujemo ka-
kovost svojega dela. 

Po končani evalvaciji se posvetimo načrtovanju nove teme. 
Na naših skupnih mesečnih srečanjih se tako strokovne delavke 
dogovorimo, katere dejavnosti bomo načrtovale, kakšna sredstva 
bomo pripravile za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, kako 
bomo organizirale prostor. Načrtovane dejavnosti in uporabljena 
sredstva morajo biti povezana v smiselno celoto, da skozi celotno 
temo poteka rdeča nit. Prav tako se dogovorimo o načrtovanih 
dejavnostih v skupnih prostorih vrtca, kjer prostor to dopušča. 
Takšen način sodelovanja je doprinesel k kakovostnejšemu de-

lu, saj se v skupnih prostorih družijo otroci iz vseh oddelkov. 
Seveda to zahteva od strokovnih delavcev veliko dogovarjanj in 
prilagajanja, kar nam včasih ne uspeva najbolje in bomo morale 
v prihodnosti temu posvetiti več pozornosti.

Na naših srečanjih se dogovorimo tudi o nalogah, ki jih 
bo opravila posamezna strokovna delavka. Strokovne delavke 
se zavedajo, da individualna odgovornost vsake članice tima 
doprinese h kvalitetnemu in k odgovornemu izvajanju dela.

Zaključek
Timsko sodelovanje je odvisno od kakovostne komunika-

cije in aktivne vloge vseh članov tima. Timsko načrtovanje, 
organiziranje, izvajanje in evalviranje z dobro delujočimi timi 
v vrtec prinaša višjo kakovost medsebojnih odnosov, uspe-
šnejše doseganje zastavljenih ciljev in višje profesionalno zna-
nje. Kot navaja Vrbovšek (2008, str. 20): »Timi v vrtcu niso 
sami po sebi namen, ampak so smiselno povezani s prizadeva-
njem za večjo kakovost izvedbenega kurikula«.
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Uvod
Pri svojem delu se večkrat srečujem z vprašanjem, na ka-

kšen način in kako oblikovati čim boljši, močan, učinkovit 
oz. uspešen tim. V prispevku želim predstaviti kratek opis in 
kritičen pogled na delovanje timskega dela v vrtcu.

V vrtcu se sicer zavedamo, da je kakovost izvedbenega 
kurikula povezana z uspešnim timskim delom, s povezo-
vanjem in sodelovanjem, vendar pa nam to kljub prizade-

vanjem vedno ne uspeva najbolje. Zaposleni se zavedamo, 
da je timsko delo v vrtcu pomemben dejavnik, ki temelji na 
jasni osebni in strokovni identiteti vsakega člana in hkrati 
zmožnost razumevanja drugačnosti vseh ter oblikovanja 
sodelovalne kulture vseh ustvarjalcev vzgoje in izobraže-
vanja v našem vrtcu. Pri oblikovanju sodelovalne kulture 
ima vodstvo ključno vlogo, ki s pomočjo vizije in vrednot 
vpliva na odnose v delovnem okolju. Ob tem pa nikakor ne 
smemo pozabiti na vlogo vseh zaposlenih v vrtcu, na nji-
hovo dobro sodelovanje in prizadevanje za dosego skupnih 
ciljev, ki jih najučinkoviteje dosegamo po poteh in načelih 
timskega dela.

Kako razumemo tim?
Različni avtorji različno definirajo tim. Slovar slovenskega 

knjižnega jezika opredeljuje tim kot skupino ljudi, ki opra-
vlja skupno delo (2000, str. 1397). Drugi avtorji opredelju-
jejo time kot delovne skupine, ki jih sestavljajo strokovnjaki 
različnih profilov. Delovanje članov skupine je usmerjeno 
na določen cilj in člani sodelujejo, da bi ga dosegli (Rozman 
1993, str. 209 v Čuk 2002). Brajša (1995) pravi, da je tim živ 
medosebni sistem. Mayer (1995) meni, da mora skupina so-
delovati vsaj dve leti skupaj, da nastane dobro delujoč tim. 
Za Polak (2007) je tim že sodelovanje med vzgojiteljico in 
pomočnico vzgojiteljice v oddelku. 

Povzetek
V prispevku želim opredeliti, kako različni av-
torji definirajo tim, kako oblikovati dober in 
uspešen tim, kako poteka delo tima. Predstaviti 
želim primer iz prakse timskega dela v Vrtcu 
Slovenske Konjice. V nadaljevanju bom predsta-
vila, kako se teorija in praksa prepletata in kaj 
lahko dobro oblikovan tim v sodelovanju s star-
ši, z otroki in s širšo lokalno podporo načrtuje in 
uspešno izpelje.

Ključne besede: timsko delo, člani tima, vrtec, 
projekt, igrišče.

Andreja Lipovec, dipl. vzg. 
Vrtec Slovenske Konjice

Timsko delo v vrtcu
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Po Belbinu (v Polak 2009) so v timu izražene različne 
vloge: timski delavec, garač, inovator, zaključevalec nalog, 
usklajevalec, izzivalec … Ugotovitve Belbinovih (prav tam) 
raziskav potrjujejo, da je učinkovitost tima odvisna od njego-
ve sestave oz. usklajenosti vlog v timu. Pri oblikovanju tima 
je pomembno, da spoštujemo naslednje: premišljena izbira 
članov tima, dobri vodja, izobraževanje in razvoj članov tima 
in povezovanje tima znotraj organizacije (Marinšek 2009). 
Dober vodja tima je predvsem organizator in koordinator 
timskega procesa in dela, delo vodi in usmerja. Zna jasno 
opredeliti cilje, vizijo in pričakovanja. Njegova naloga je, da 
zna poslušati in spodbujati razgovor. Članom tima pomaga, 
da ločijo pomembno od nepomembnega. Odgovoren je za 
komunikacijo. Prizadeva si za kakovost medosebnih odno-
sov. Prizadeva si za izpeljavo naloge (Brajša 1995).

Pri timskem delu velja rek »več glav več ve«. Predno-
sti timskega dela se največkrat kažejo, ko tim razvije nasle-
dnje lastnosti: dobro delovno vzdušje, naloge in cilji so jasni 
vsem udeležencem, člani imajo jasna navodila za delo in ve-
do, kaj od njih pričakujejo, komuniciranje je odprto, spon-
tano, kritike so konstruktivne, člani jih ne jemljejo osebno, 
tim sprejema razlike v mišljenju, večino sklepov sprejmejo 
z usklajevanjem, demokratično vodenje, pripadnost timu, 
tim sam sprejema svoje delo in išče rešitve ob zastojih (Zu-
pan, Kaše 2003).

Slabosti timskega dela se najpogosteje kažejo v enoumju, 
pojavijo se pritiski na člane tima, da se strinjajo z neko alter-
nativo, ki jo zagovarjajo močnejši (večina), možni konflikti 
med člani tima lahko povzročijo zavlačevanje in zmanjšuje-
jo učinkovitost, težnje posameznika, da si prilastijo rezultate 
timskega dela, v timih pogosteje pride do ekstremnih odloči-
tev, razpršena odgovornost, potrebno je veliko časa, sredstev 
(Zupan, Kaše 2003).

Timsko delo v vrtcu
V našem vrtcu prvi koraki oblikovanja timov segajo že v 

leto 2000, ko se je vrtec v okviru drugega kroga postopnega 
uvajanja vključil v proces kurikularne prenove, ki jo je vodil 
Zavod RS za šolstvo. Tako smo se na primerih dobre prakse 
učili, kako moramo delovati, da bomo lahko govorili o pro-
cesu učinkovitega delovanja timov. Naloga vseh strokovnih 
delavk je bila takrat usmerjena v proučevanje teorije o tim-
skem delu. Z literaturo pa smo obogatili tudi knjižnico vrtca.

Največji napredek v usposabljanju strokovnih delavcev 
in delavk pa smo dosegli z vključitvijo v Mreže učečih se šol 
in vrtcev. V njih smo sodelovali kar trikrat, in sicer: Mreže 
učečih se šol in vrtcev 1 (»Na poti k učeči se organizaciji«), 
Mreže učečih se šol in vrtcev 2 (»Državljanska vzgoja« in 
»Sodelovanje s starši«). Nazadnje smo se vključili v Mrežo 
2 »Sodelovanje s starši«. Ravnateljica je oblikovala razvojni 
tim strokovnih delavk po predhodnem izpolnjevanju vpra-
šalnika za ugotavljanje vloge posameznika v timu. Vprašalnik 
je povzet po Belbinu, ki je bil predstavljen v Šoli za ravnate-
lje. S pomočjo vprašalnikov in delavnic na temo Sodelovanje s 
straši, smo prišli do področja: Izboljšava varnosti. Oblikovali 
smo si cilj: skupaj s starši izboljšajmo varnost naših otrok. 

Ker smo z izobraževanjem, delavnicami in s plakati se-
znanile otroke, starše, delavce vrtca in tudi širšo lokalno sku-

pnost, se nam je ponudilo sodelovanje v projektu GKN Dri-
veline razvojnega programa in socialnega projekta. Članice 
tima smo bile prepričljive, inovativne, komunikativne, fle-
ksibilne. Odzivale smo se na različne pobude in sprejemale 
rešitve … Tako se nam je ponudilo celo nadaljnje sodelova-
nje v projektu Sodelovanje s starši, in sicer s ciljem: obnovi-
mo igrišče. 

Razvojni načrt smo v timu uskladile, ga opremile z zadolži-
tvami, nakupi materialov, dogovarjanji za datume postavitev, 
zemeljskih del in za izvedbo akcije … Tako smo pričeli z iz-
vedbo mednarodne akcije podjetja GKN Driveline, delavcev 
Vrtca Slovenske Konjice, staršev in otrok. Uredili smo igrišče 
vrtca v Enoti Slomškovi. Pod vodstvom strokovnjakov smo 
postavili dve igrali, na novo prebarvali že obstoječa igrala, na 
asfaltno površino smo narisali in pobarvali polja za igre, ki so 
se jih igrale že naše babice in dedki (pismo, polžek, letalo …), 
v cvetlična korita smo zasadili cvetlice, ki smo jih zbrali s po-
močjo staršev otrok, in povsem na novo začrtali, oblikovali, 
tlakovali, zasadili, tipno in slušno pot. V delovnem vzdušju 
je tim k sodelovanju privabili tudi delavce tehničnega kadra, 
npr. kuharice, ki so poskrbele za hrano.

Preplet teorije in prakse
Pri oblikovanju timov ima v našem vrtcu ključno kompe-

tenco ravnateljica. Kadar oblikuje tim, izbira člane tima kot ga 
opisuje Brajša (1995). Na osnovi izpolnjevanja vprašalnika, 
ki smo ga zaposlene reševale, je dobila vpogled v ugotavljanje 
vloge posameznika v timu. Tim je bil kvalitetno sestavljen, saj 
so se v štirih strokovnih delavkah prepletale kar štiri močno 
izražene vloge, in sicer: timski delavec, garač, inovator in za-
ključevalec vlog, seveda v povezavi s še kakšno vlogo. 

Danes ugotavljam, da smo člani našega tima z dobrim tim-
skim delom ustvarili uspešen in učinkovit tim – kljub zače-
tnemu strahu. Med člani tima smo ustvarili sproščeno klimo 
in zaupanje v medosebne odnose ter s tem sledili smernicam, 
ki jih opisujeta Zupan in Kaše (2003).

Člani tima smo se spoprijemali z nalogami, ki smo si jih 
tekom delovanja tima zadali. Ob konstruktivni delovni vne-
mi vseh članov, katerih vloge so bile enako pomembne, smo 
naloge poizkušali pripeljati v fazo rešitve. Nezadovoljstva v 
timu ni bilo, saj smo imele jasno zastavljen cilj, katerega smo 
dosegali s konkretno zastavljenimi nalogami. 

Komunicirali smo redno (po telefonu, e-pošti, osebno). 
Mnenja sem, da je bila komunikacija odprta in iskrena. Ves 
čas delovanja tima smo bili visoko motivirani, kar se kaže tudi 
v končni izvedbi projekta. Delo je potekalo dinamično, zbrali 
smo veliko idej, potekala je medsebojna pomoč in dopolnje-
vanje. Kritika med člani je bila konstruktivna oz. ustvarjalna. 
Največkrat smo se na začetku delovnega srečanja povprašali 
po počutju posameznika v timu. Cilji in naloge, ki smo si jih 
zadali, so bile skupno načrtovane, oblikovane in plod dolgih 
pogovorov in pogajanj. Vsak izmed članov tima se je trudil, 
da jih izpolni. Zaradi narave dela tima smo člani ugotavljali, 
da smo se povezali tudi s strokovnimi delavci znotraj enote. 

Konfliktnih situacij skorajda ni bilo. Največjo težavo oz. 
konflikt nam je povzročal čas in najti ustrezen prostor za sre-
čanja članov, saj se v vrtcu srečujemo z veliko prostorsko kri-
zo. Zato smo se že po drugem srečanju odkrito pogovorili. 
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   Še danes ugotavljam, da smo zastavljene naloge reševali 
dinamično, ustvarjalno, s polno mero znanja, domišljije, pre-
danosti in razsodnosti. Pri delu smo prisluhnili spodbudam 
strokovnih delavk, staršev in otrok ter širšega okolja. Predlo-
ge smo sprejemali brez predsodkov. S pomočjo otrok, star-
šev in delavcev vrtca smo uresničevali zastavljene cilje in jih 
v sodelovanju vseh celo presegli. 

Zaključek
Oblikovanje ustvarjalnega tima je dolgotrajen in zaple-

ten proces medosebnih odnosov. Dobre medsebojne spod-
bude ustvarjajo klimo pozitivnega, kakovostnega, ustvar-
jalnega sodelovanja in povezovanja tako v timu kot tudi v 
kolektivu. 

  Ob zaključku projekta smo dosegli boljšo organiziranost 
strokovnih delavcev med oddelki različnih starostnih skupin. 
Med sodelavci v enoti smo vzpostavili večje zaupanje, kar se 
je odražalo v konstruktivnem reševanju nalog in problemov. 
Ugotovili smo, da je učinkovita in dobra komunikacija lah-
ko tudi komunikacija s pomočjo elektronske pošte. Kot naj-
pomembnejšo ugotovitev, ki jo je prineslo timsko delo, bi 

izpostavila pomembnost vključevanja otrok, staršev in širše 
lokalne skupnosti v projekt.

Otroško igrišče, ki smo ga obnovili in na novo uredili, je 
za otroke velikega pomena. Vsakodnevno preizkušajo čutno, 
slušno pot, spoznavajo različne rastline in pobirajo plodo-
ve z njih, skrbijo za urejenost cvetličnih gredic ... Najmlajši 
uporabljajo nove igre in skozi njih pridobivajo nova znanja.

Zavedati se moramo, da se je potrebno za delo v timu ves 
čas izpopolnjevati in slediti sodobnim smernicam in spozna-
njem. Ne smemo namreč pozabiti, da je potrebno za uspešno 
in odlično delo in za doseganje ciljev vložiti veliko znanja, 
le-tega pa je potrebno ves čas dopolnjevati in nadgrajevati.
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Uvod
Čas je eden od elementov kurikula. Enakovredno je po-

vezan z ostalimi elementi in vpliva na dnevno rutino, igro in 
igralno dejavnost. Kurikulum za vrtce iz leta 1999 narekuje 
nove zahteve in drugačne pristope k opravljanju nalog stro-
kovnih delavcev. Ti naj bi upoštevali različnost pri organiza-
ciji življenja in dela v vrtcu ter raznolikost v časovni organi-
zaciji nalog. Cilj Kurikuluma za vrtce, »rekonceptualizacija 
in reorganizacija časa v vrtcu«, ne velja le za izvajanje dejav-
nosti, ampak se mora prenesti na celotno delovno obveznost 
strokovnih delavcev v vrtcu. S fleksibilnejšo organizacijo de-
lovnega časa naj bi se zagotovili večja časovna fleksibilnost 

pri izvajanju programa in večja izbira različnih dejavnosti za 
otroke preko celega dneva (Zore 2007).

Reorganizacija zahteva prilagajanje
Čeprav je Kurikulum … v veljavi že 15 let in predpisuje 

fleksibilnost v reorganizaciji časa, pa v praksi postavlja pred 
nas še mnoge ovire. Časovne okvire za reorganizacijo časa na-
rekujejo potrebe otrok, staršev in zaposlenih. Reorganizacija 
časa zahteva tudi preseganje ustaljenih vzorcev, iskanje opti-
malnih rešitev glede na okoliščine vrtca, izvajanje dejavnosti 
in celotno delovno obveznost strokovnih delavcev. Potrebe 
staršev in otrok se nenehno spreminjajo; otroci v vrtec pri-
hajajo različno, spreminja se število otrok v jutranjem času, 
večina otrok prihaja med 7. 30 in 9. 00, podaljšuje se njihov čas 
bivanja v popoldanskem času. Vse to zahteva reorganizacijo 
delovnega časa vseh zaposlenih, nenehno spremljanje lastne 
prakse in odzivanje na potrebe otrok in staršev. Ob uvajanju 
takih nenehnih sprememb lahko razumemo, da se zaposle-
ni upirajo, saj spremembe od nas zahtevajo preseganje usta-
ljenih navad in vzorcev, ki so v nas zakoreninjeni iz časov, ko 
je bil delovni čas strokovnih delavcev v večini konstanten. 

Za učinkovit pristop k organizaciji časa je zelo pomemb-
no, da delavci, ki so povezani s spremembami, razumejo po-
men reorganizacije časa, predvsem pa, da so v nujnost teh 
sprememb prepričani. 

Vse to seveda terja od posameznikov veliko prilagaja-
nja in samokontrole, zato morajo vodstveni delavci spre-

Majda Plavčak, uni. dipl. soc. ped. 
Vrtec Rogaška Slatina

Kurikularni pristop k problematiki 
organizacije časa v vrtcu

Povzetek
Čas je enakovreden element Kurikuluma za 
vrtce (1999). Povezan je z ostalimi elementi v 
njem in vpliva na dnevno rutino, igro in igralno 
dejavnost. V prispevku predstavljamo uvajanje 
sprememb organizacije časa v vrtcu Rogaška 
Slatina in različne dejavnike, ki vplivajo na uva-
janje le-teh.

Ključne besede: otrok, čas, fleksibilnost, orga-
nizacija, strokovni delavec.
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membe vpeljevati počasi, v procesu in s sodelovanjem 
vseh zaposlenih.

 Vpeljevanje sprememb v naš vrtec
V želji, da bi v vrtcu Rogaška Slatina dosegli optimal-

ne načine organizacije življenja in dela, ki bi bili uskla-
jeni s potrebami otrok v vrtcu, smo se odločili za po-
globljen pristop k reorganizaciji delovnega časa v njem. 
  Najprej smo s pomočjo prilagojene SWOT analize s stro-
kovnimi delavci razmišljali, kako doživljamo čas v izvedbe-
nem kurikulu, kje zaznavamo največje težave pri organizaciji 
časa, kje vidimo možnosti njegove reorganizacije in katere 
ovire nam otežujejo reorganizacijo časa.

Tabela prikazuje konkretne zapise strokovnih delavcev 
v delavnici:

Kako strokovni delavci  
doživljajo čas 

Kje čutimo največ težav  
pri organizaciji časa

•	 Kot pomemben dejavnik pri načrto-
vanju in izvajanju dejavnosti;

•	 Sproščeno umirjeno;
•	 Čas nas v večini ne priganja, doži-

vljanja časa je zelo subjektivna stvar;
•	 Fleksibilnost je bistvena, vendar ne 

izvajati dejavnosti za vsako ceno;
•	 Nas ne obremenjuje, dovoljujemo, 

da dejavnosti izzvenijo v druge 
dneve. Obremenjujejo pa nas raz-
lični roki.

•	 Kompleksna dinamika v času preho-
dov med dejavnostmi;

•	 Bolniška odsotnost strokovnih 
delavcev;

•	 Če načrtuješ preveč dejavnosti, jih 
moraš biti sposoben nekaj izpustiti 
v korist bivanja na prostem (težava 
je v nas);

•	 Prenatrpanost načrtovanih vsebin, 
ki jim slepo sledimo:

•	 Malica - da bi jo organizirali posto-
pno tako kot zajtrk.

Kje vidimo možnost  
reorganizacije časa

Katere ovire nam otežujejo  
reorganizacijo časa

•	 Fleksibilno odzivanje na trenutne 
potrebe;

•	 Smiselno načrtovanje, da se ne 
obremenjujemo, če nečesa nismo 
naredili – jutri je nov dan;

•	 Načrtovati manj, dati otrokom čas 
za spontano igro glede na interes 
tistega dne;

•	 S tem, da sami ozavestimo čas – kaj 
načrtujemo, kdaj, zakaj, čemu 
posvečamo čas, da sami umirjeno 
pristopamo.

•	 Ustaljeni vzorci izvajanja dejavnosti;
•	 Če se ne organizirava kot strokovni 

delavki usklajeno;
•	 Ti sam, prostor, kadar so prisotni vsi 

otroci (manjka dodaten prostor); 
•	 Število otrok v nepredvidenih 

situacijah;
•	 Nedorečena pravila, lastna neorga-

niziranost (smo različni), včasih ne 
razmišljamo dovolj naprej.

Tako smo pridobili nabor predlogov in razmislekov o po-
menu fleksibilnosti časa in možnostih za spremembe. Nato 
smo v vrtcu čas sistematično spreminjali v naslednjih ele-
mentih dnevne rutine:

-  čas zajtrka,
-  čas malice,
-  čas kosila in počitka.  

Čas zajtrka
V fazi spreminjanja smo se najprej v okviru dnevne rutine 

odločili, da v vseh oddelkih uvedemo drseči zajtrk, in sicer 
od 8. 00 do 9. 45. 

V igralnici je pripravljen prostor, kjer si otroci sami po-
strežejo zajtrk, ko si to zaželijo. V mlajših oddelkih strokovni 
delavci pripravijo zajtrk v enem delu igralnice, nato povabijo 
otroke in jim po potrebi pomagajo. 

Fleksibilnost pri organizaciji zajtrka je prilagojena potre-
bam otrok (različni prihodi, individualne potrebe). Otroci 
lahko v tem času sami odločajo, kdaj bodo zaključili igro in 
odšli zajtrkovat. Pri tem seveda velja izpostaviti vlogo odra-
slega, ki otroke spremlja, ima pregled nad njihovim prehra-
njevanjem in skrbi, da je vsak otrok povabljen k zajtrku. Ta 
oblika je v našem vrtcu že dobro utečena. 

Čas malice
Fleksibilnost pri organizaciji malice pomeni, da le-ta po-

teka med 10.00 in 11.00. V delu igralnice sta pripravljena 
malica in napitek. Starejši otroci si postrežejo sami, mlajšim 
pomagajo strokovni delavci. Ker čas za malico ni strogo ča-
sovno opredeljen, imajo otroci možnost, da se sami odloči-
jo, kdaj bodo jedli. Pri uvajanju fleksibilne malice so se po-
javile težave. Taka organizacija namreč ruši ustaljen vzorec 
prakse in zahteva od strokovnih delavcev spremembo v ce-
lotni organizaciji načrtovanih dejavnosti. Vse to še vedno 
skrbno spremljamo in skupaj s strokovnimi delavci načrtu-
jemo spremembe.

Čas kosila in počitka
Ker sta bila organizacija časa kosila in počitka povezana s 

spremembo delovnega časa strokovnih delavcev in zaposle-
nih v kuhinji, smo se najprej lotili tega. Zaradi različnih potreb 
otrok po spanju in zaradi zagotavljanja časovne ustreznosti 
kosila v skladu s Programskimi smernicami zdrave prehrane (čas 
med obroki vsaj 2,5 ure) na vsakem začetku šolskega leta te-
mu posvetimo posebno pozornost. V vseh oddelkih naredi-
mo analizo starosti in potreb otrok. Čas kosila nato prilago-
dimo trenutnim potrebam največjega števila otrok v oddelku, 
hkrati pa se odzivamo tudi na individualnost posameznikov. 
Ker se potreba otrok po spanju med letom spreminja, čas za 
kosilo med šolskim letom spreminjamo. V povezavi s tem je 
nastala potreba po spremembi delovnega časa strokovnih 
delavcev, delavcev v kuhinji in čistilk.

Tabela 2: Pregled organizacije časa v šolskem letu 
2013/2014 v enoti Izvir

Čas kosila

ob 13. 15 
(po počitku)

ob 12. 00
(pred počit-

kom)

ob 12. 15
(pred počit-

kom)

ob 12. 30
(pred počit-

kom)

september, 
2013 4 oddelki 6 oddelkov 1 oddelek 5 oddelkov

januar,  
2014 2 oddelka 4 oddelki 4 oddelki 6 oddelkov

Okvirna  
starost otrok 1–2 leti 2–3 leta 2–4 leta 3–6 let

Iz tabele je razvidno, da največ sprememb v organizaciji 
časa kosila in posledično počitka naredimo v oddelkih od 1. 
do 3. leta starosti. 

Praksa je pokazala, da tudi med šolskim letom nastaja po-
treba po drugačni organizaciji časa počitka. Raziskave stro-
kovnjakov potrjujejo (Tipične potrebe po spanju v otroštvu, 
Feber 1985, po D. Papalla s sodelavci), da otroci po dopol-
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njenem 18. mesecu starosti večinoma nimajo več potrebe po 
dvojem spanju. Ko večina otrok v oddelku dopolni to starost, 
čas kosila spremenimo tako, da gredo k počitku po kosilu in 
ne več po malici. Čas kosila prilagajamo tudi v oddelkih med 
2. in 3. letom starosti, kot je prikazano v tabeli. S tem se fle-
ksibilno prilagajamo potrebam vseh otrok.     

Te prilagoditve pa zahtevajo tudi spremembo delovnega 
časa strokovnih delavcev. V našem vrtcu smo delovni čas v 
teh oddelkih spremenili že pred dvanajstimi leti. V vseh od-
delkih prvega starostnega obdobja so strokovni delavci pri-
sotni na delovnem mestu sedem ur in pol in se v času kosila 
vračajo v oddelek. Prav tako nam je praksa pokazala, da so 
zaradi okoliščin v posameznih igralnicah (njihova oddalje-
nost od umivalnic, samostojnost otrok, zagotavljanje nadzora 
drugačnega delovnega časa strokovnih delavcev …) potreb-
ne spremembe delovnega časa strokovnih delavcev tudi v od-
delkih od 3. leta dalje. V teh oddelkih smo uvedli drugačen 
delovni čas pred tremi leti.  Organizacijo delovnega časa pa 
skladno s potrebami otrok in z ugotovitvami strokovnih de-
lavcev spreminjamo tudi med šolskim letom. Tako uvajanje 
sprememb ni rutina, ki bi bila časovno strogo določena in bi 
veljala za vse oddelke enako, ampak postaja del izvedbenega 
kurikula, skladna in fleksibilna s potrebami otrok.

Zaključek 
Za rutino, ki se ponavlja dan za dnem, je značilno, da se 

tihoma privzema in je nekaj samoumevnega. Posameznik jo 
doživlja kot nekaj spontanega, naravnega, subjektivnega, no-
tranjega in pristnega. (Bregar Golobič 2004). 

Prav zato je organizacija dnevne rutine in optimalnega ča-
sa v vrtcu z vidika potreb otrok, staršev in zaposlenih dolgo-
trajen in zahteven proces, ki narekuje nenehno spremljanje 
in evalviranje lastne prakse. Pred vodstvene delavce pa uvaja-
nje takšnih sprememb postavlja pomembno nalogo in izziv, 
kako se s strokovnimi delavci spreminjati obstoječo prakso.
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Ljubljana: Supra.

Nejc Uranjek (5 let), mentorici Anja Podveržen in Bojana Baloh Ferčec, Vrteci občine Žalec
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Uvod
Sodelovanje med vrtcem in družino je na nek način vedno 

pogojeno z aktualnimi razmerami v družbi, ki zavzema dolo-
čeno stališče do pojmovanja vzgoje. Iz tega izhajajo različni 
vzgojni koncepti, ki med drugim vplivajo tudi na njuno vlogo 
ter s tem na kakovost vzgoje predšolskega otroka. Pomemben 
premik v pojmovanju in konceptu vzgoje se je zgodil konec 
20. stoletja. S kurikularnimi spremembami, ki so takrat za-
jele ves izobraževalni sistem, se je, poleg novih pristopov ter 
pojmovanj o vzgoji in otroku, pridružil tudi nov vzorec v so-
delovanju s starši (Lepičnik Vodopivec, 2012).

V Vrtcu Zarja ocenjujemo, da različne oblike sodelova-
nja vrtca in staršev z aktivno participacijo ter odgovornostjo 
vseh udeležencev ustvarjajo pomemben napredek v kakovo-
sti vzgoje predšolskega otroka. Prispevek bo s kratkim sko-
kom v preteklost in poudarkom na sedanjosti predstavil le ne-
katere uspešne načine vključevanja staršev v programe vrtca.

Sodelovanje med vrtcem in družino v 
polpreteklosti

Pogled na vzgojo, kakor tudi na vlogo ter sodelovanje med 
vrtcem in starši, se je skozi zgodovino spreminjal. Tako so 
imeli vrtci v naši polpretekli zgodovini predvsem funkcijo 
kompenzacije za pomanjkljivo družinsko vzgojo in vlogo 
odpravljanja socialne neenakosti. V drugi polovici prejšnje-
ga stoletja, ob vse večjem poudarku družine kot primarne 
pri vzgoji otroka, so vrtci postali dopolnitev družinski vzgo-

ji, vzgojitelji pa »… t. i. pomembni drugi v razvoju otro-
ka« (Lepičnik Vodopivec, 2012, str. 7). Prvi nacionalni pro-
gram za vrtce (Vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih 
otrok) je bil sprejet leta 1979 in je vseboval strukturiran ter 
determiniran način vzgojnega dela s predšolskimi otroki. 
Sodelovanje s starši je bilo takrat pretežno omejeno na for-
malne oblike sodelovanja (govorilne ure, roditeljski sestanek, 
pisna sporočila …). 

Spominjam se začetkov pred več kot tridesetimi leti, ko 
starši niti približno niso imeli toliko vpogleda v vzgojno de-
lo, kot ga imajo danes v kurikul vrtca. Kljub informativnim 
roditeljskim sestankom so bili mnogi še vedno mišljenja, da 
otrok v vrtcu nič ne dela – da se samo igra. Predšolsko obdo-
bje, vse do programa, ki je vključeval pripravo otrok na šolo 
(leto pred vstopom otrok v šolo), mnogim staršem ni bilo 
pomembno. Vzgojiteljice smo se takrat veliko spraševale o 
tem, kako motivirati, pridobiti nekatere starše. Da bi staršem 
približale pomembnost vzgojnega dela, smo jim v popoldan-
skem času z otroki predstavile različne dejavnosti npr. likov-
no dejavnost, vadbeno uro, nastop s pesmijo, plesom, različ-
ne predstave … Starši so bili ves čas le v vlogi opazovalca. V 
kasnejšem obdobju smo pričele z organizacijo dejavnosti, ki 
so zahtevale aktivno vlogo otrok in staršev npr. športno po-
poldne. S strani mnogih staršev je bila prisotna zadržanost, 
rajši so bili opazovalci. Najbolj obiskani so bili vedno infor-
mativni roditeljski sestanki, ostale oblike sodelovanja pa le v 
najstarejših oddelkih priprave otrok na šolo. Večinoma je z 
otrokom prišel le eden izmed staršev. V smislu vzgoje otrok 
je bilo včasih čutiti, kot da smo na dveh bregovih. 

Pedagoška praksa je na podlagi strokovnih izkušenj in 
znanstvenih dognanj v vse bolj spremenjenih družbenih raz-
merah postopoma začela opozarjati na nekatere pomanjklji-
vosti vzgojnega programa ter izražati potrebo po spremem-
bah, dopolnitvah in nadgradnji. 

Spremenjena vloga družine skozi 
kurikularna načela

Poleg novih pristopov v vzgojno-izobraževalnem procesu 
se je z uvedbo Kurikuluma spremenila tudi vloga staršev. Do-
bili so možnost in pravico, da se na različne načine vključuje-
jo v delo vrtca. Gre za sodelovalen takoimenovan »koncept 
partnerstva in participacije« (Lepičnik Vodopivec, 2012, 
str. 7), kjer je zelo pomembna delitev odgovornosti in pri-
stojnosti. Kurikularno načelo sodelovanja s starši opredeljuje 
različne vidike sodelovanja s starši v vrtcu. Eden izmed njih 
je pravica do obveščenosti o različnih programih vrtca, ki jih 
staršem lahko ponudimo, ne smemo pa posegati v njihovo 
zasebnost. Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju, 
aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, vendar so dolžni spo-

Povzetek
Medsebojni odnos med vrtcem kot javnim za-
vodom in starši je dinamičen proces, ki se je 
v odsevu družbenih dogajanj skozi zgodovino 
spreminjal. Za razliko od preteklih načinov smo 
z uvedbo Kurikuluma za vrtce (1999) uvedli 
sodobnejši, fleksibilnejši pristop medsebojnega 
sodelovanja, ki vključuje participacijo staršev 
in z različnimi programi omogoča višjo kako-
vost podpore otrokovemu razvoju. Skupno vi-
zijo kakovosti gradimo s profesionalnostjo ter 
sodelovalnim, senzibilnim in z reflektivnim 
pristopom. 

Ključne besede: kurikul, obogatitveni progra-
mi, neformalne oblike sodelovanja, participacija 
staršev, podpora otrokovemu razvoju.

Marija Grahek, dipl. vzg. 
Vrtec Zarja Celje

Vrtec in starši – s participacijo do 
kakovostne skupne vzgoje in učenja 
predšolskih otrok
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štovati strokovno avtonomnost vrtca. Posebnega pomena je 
tudi njihova pravica do postopnega uvajanja otroka v različne 
programe.  (Kurikulum za vrtce, 1999). 

V Vrtcu Zarja se zavedamo, da redno in kontinuirano so-
delovanje družine in vrtca pomembno prispeva h kakovostni 
ter k usklajeni vzgoji otroka, ki omogoča njegov optimalen 
razvoj. Skozi načela kurikula sledimo našemu zapisanemu 
poslanstvu: 

»Naše poslanstvo je vzgoja in učenje predšolskih otrok ter nu-
denje pomoči družini pri tej nalogi. Sprejemamo, dopuščamo in 
spoštujemo enkratnost, drugačnost, dostojanstvo vsakega in vseh, 
otrok, staršev ter zaposlenih« (Grešak, M., 2011).

 To nam lahko uspeva le s profesionalnim interaktivnim 
odnosom in ustvarjanjem različnih možnosti, ki temeljijo 
na medsebojnem spoštovanju in zaupanju ter medsebojni 
etični soodvisnosti.  

Oblike sodelovanja med vrtcem in starši
Lepičnik Vodopivec (2012) navaja različne raziskovalce, 

ki so proučevali oblike sodelovanja med starši in šolo/vrtcem. 
Njihove ugotovitve kažejo, da formalne oblike sodelovanja (so-
delovanje v svetu vrtca, sodelovanje v svetu staršev, roditeljski 
sestanki, govorilne oz. pogovorne ure, pisna sporočila) s starši 
omogočajo predvsem njihovo informiranost, ne omogočajo 
pa razvoja medsebojnega zaupanja niti ne vplivajo k zmanjše-
vanju odpora in negativnih izkušenj, ki so jih straši morebiti 
pridobili v preteklosti. Prav tako navaja ugotovitve Morissona 
in Mcinterja, da so manj formalni odnosi edini način za raz-
vijanje medsebojnega zaupanja ter da v takih oblikah starši 
razvijajo samozavest in odgovornost. Za neformalne oblike 
je značilno, da nastanejo kot posledica večje odprtosti vrtca 
do staršev in so običajno načrtovane bolj sproščeno.

Kot obliko neformalnega sodelovanja v našem vrtcu po-
nujamo staršem široko paleto programov in načinov, ki jim 
omogočajo participacijo v rednem vzgojnem procesu, hkra-
ti pa jih spodbujajo h kvalitetnejšemu preživljanju prostega 
časa. Vloga vzgojiteljev je v tem procesu zelo kompleksna 
in odgovorna, saj skupaj s starši in z otroki aktivnosti vedno 
znova kreirajo glede na skupne cilje in v skladu s strokovno 
doktrino vrtca. Pomembno je, kako znajo navdušiti otroke in 
starše ter prepoznati njihove potenciale. Starši večinoma radi 
sodelujejo, le povabiti jih je treba. Pogosto prihajajo v vlogi 
predstavitve poklica (ali pa za to poprosijo kakšnega znanca):

-  kot partnerji pri igri in ustvarjanju (kuhar, pek, cvetli-
čarka, športnik, slikar …),

-  ali kot nastopajoči umetniki (baletka, glasbenik …).

Sodelovanje staršev v nekaterih 
obogatitvenih programih vrtca

Obogatitveni programi so posebnost našega vrtca, ki s 
spodbujanjem aktivne vloge družine pomenijo dodano vre-
dnost kakovostnemu procesu vzgoje in učenja predšolskih 
otrok. Vrtec kot institucija ponuja le okvirne smernice. Vse-
bine in načini izvedbe se iz leta v leto spreminjajo in so v ve-
liki meri odvisni od:

-  razvojne stopnje otrok,
-  kompetenc vzgojiteljev, 
-  timskega povezovanja vzgojiteljev,

-  kakovosti sodelovanja s starši.

Eden izmed teh programov je Zarjin bralček – program 
književne vzgoje, ki nudi možnosti iskanja poti za vzgojo ob 
knjigi in za knjigo. V sodelovanju s knjižnico starše spodbuja 
ter jim omogoča, da:

-  se v vrtcu vključujejo v proces: otrokom berejo, pripo-
vedujejo, so partnerji in soigralci pri igri …;

-  skupaj z otroki obiskujejo knjižnico in si izposojajo knji-
ge, jim berejo v varnem naročju doma, ustvarjajo po 
prebrani vsebini…;

-  doma po navodilih vzgojiteljev skupaj z otrokom npr. 
sestavljajo sličice znane zgodbe, jih nalepijo, na različ-
ne načine spodbujajo otrokovo izražanje, zabeležijo v 
portfolijo ter se z vzgojitelji pogovarjajo o otrokovem 
napredku; 

-  z vzgojitelji izmenjujejo in uporabljajo motivacijska 
sredstva;

-  z otroki sodelujejo v različnih popoldanskih delavni-
cah, ki jih vzgojitelji (včasih tudi z njihovo pomočjo) 
organizirajo v vrtcu ali knjižnici (bralčkove, pravljične, 
ugankarske, knjižne, plesno-dramske, lutkovne … de-
lavnice);

-  sodelujejo na organiziranih predavanjih za starše;
-  organizirajo skupen obisk gledaliških predstav;
-  v sodelovanju z vzgojitelji in/ali knjižničarji nekateri 

(glede na zanimanje in stroko) pripravijo oz. predlagajo 
seznam kakovostnih otroških knjig kot pomoč staršem 
pri nakupu/izbiri. 

-  v popoldanskem času pripravljajo predstave za otroke. 
Nekateri starši pripravijo predstavo, ne le za oddelek 
svojega otroka pač pa tudi za ostale (imamo primere, 
ko starši vzamejo počitnice, da lahko predstave odigra-
jo v dopoldanskem času za otroke iz večih oddelkov).

Ob tem je vredno pripomniti, da je pri izbiri potrebna 
kritična refleksija vzgojitelja, ki staršem vedno nudi profe-
sionalno pomoč in podporo. Smisel literarnih vsebin ni v 
moraliziranju, kot si nekateri morda še predstavljajo, pač pa 
kulturno-umetniški užitek. V nadaljevanju naj omenim še 
nekatere obogatitvene programe, ki spodbujajo aktivno vlo-
go staršev na področju skupne vzgoje za varovanje zdravja. 

Program Zobomiška poleg staršev vključuje tudi sodelo-
vanje z mladinskim zobozdravstvom ter na ta način vpliva 
na poenotenje stališč in zahtev vzgoje za otrokovo zdravje. 
Participacija staršev je v tem primeru v največji meri vezana 
na proces vzgoje, ki se odvija v krogu družine, in v smislu 
obiskov zobne preventive v zdravstvenih ustanovah. V ne-
posredno načrtovanje in izvedbo vzgojnega procesa v vrtcu 
vključujemo tudi motivacijska sredstva, kot sta:

-  Zobomiškina knjižica, ki spodbuja otrokovo zanimanje 
za lastne zobe, vpliva na redno skrb zanje in jih motivi-
ra za obiskovanje zobozdravnika,

-  ter lutka Zobomiška, ki otrokovo skrb za zdravje (ne le 
zob) spodbuja z dimenzijo otroške domišljije.

Sistem vzgoje je vedno posledično povezan tudi z od-
sevom družbenih razmer, v katerih živimo. V obdobju za-
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dnjih let se zaradi nekaterih napačnih stilov življenja (tako v 
preteklosti, kakor tudi sedanjosti) vse bolj poudarja vzgoja 
za zdrav življenjski slog. Na podlagi teh usmeritev in v za-
vedanju svojega poslanstva, da je spodbujanje gibalnega 
razvoja ena od temeljnih razvojnih nalog v otroštvu, smo 
te spodbude preoblikovali s programom Fit, ki se mu je po 
sodelovanju v pilotnem projektu pridružil še program Mali 
sonček. Programa na zabaven in sproščen način uresničujeta 
cilje gibalno-športne dejavnosti ter pojmujeta gibanje kot 
vrednoto in smisel. Starši se na pobudo vzgojiteljev aktiv-
no vključujejo v načrtovanje in izvedbo dejavnosti skozi vse 
leto; dajejo pobude in z njimi delijo svoje ideje, v vrtcu pa 
pod vodstvom vzgojiteljev:

-  sodelujejo pri izvedbi skupnih gibalno-športnih iger, 
orientacijskih pohodov, izletov, piknikov (osmišljenih 
z gibalnimi igrami v povezavi z drugimi področji);

-  organizirajo športne dejavnosti v povezavi z zunanjimi 
izvajalci;

-  izvajajo gibalne dejavnosti v rednem vzgojnem procesu 
(glede na njihove interese in sposobnosti);

-  izvajajo gibalne naloge v družinskem krogu;
-  se (na delavnicah) pripravljajo na prireditev, izdelujejo 

rekvizite itd. (včasih z, drugič brez sodelovanja otrok); 
-  v mesecu maju se v dveh dneh aktivno vključijo v gibal-

no-športno prireditev na stadionu, ki je vrhunec celole-
tnega motoričnega učenja njihovih otrok. Prvi dan so 

starši mlajših otrok aktivni udeleženci v igri, drugi dan 
so starši starejših otrok v vlogi pomočnikov in spodbu-
jevalcev.

Omenila sem le nekaj programov, ki so z načini vključe-
vanja staršev omogočali podporo pri otrokovemu razvoju. 
Vplivali so na dvig kakovosti skupinske dinamike v smislu 
razvoja pozitivnih čustev, medsebojnega razumevanja, ko-
munikacije, sodelovanja, podpore in pomoči. V tem procesu 
smo pridobili vsi: otroci, starši in vzgojitelji. 

Zaključek
Kurikulum je v svojih načelih družino in vrtec postavil v 

vlogo partnersko-sodelovalnega odnosa, ki temelji na moral-
no-etični dimenziji soodgovornosti, spoštovanja in upošteva-
nja. Lahko rečem, da je to sodelovanje v nekaterih oddelkih 
zelo kakovostno. Teža odgovornosti je na vzgojiteljih kot pro-
fesionalcih in nosilcih pedagoške prakse, zato takšnim lahko 
le čestitam. Ne trdim, da vso odgovornost za slabše sodelo-
vanje s starši nosijo vzgojitelji, trdim pa, da morajo v takšnih 
primerih tudi do sebe zavzeti kritičen in reflektiven pogled. 
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Sodelovati pomeni biti dejavno povezan zaradi skupne 
dejavnosti, skupaj z drugimi biti udeležen pri kakem delu ali 
spremljati kako dogajanje z mislimi, dejanji (Slovar sloven-
skega knjižnega jezika, 1997). Tudi vrtec in starši smo v t. i. 

sodelovalnem odnosu, saj smo povezani v skupnost; vklju-
čeni smo v dejavnosti in vsi skupaj prispevamo, na eni strani 
k dopolnjevanju družinske ter na drugi strani institucionalne 
vzgoje. Lepičnik Vodopivec (1996, str. 46) navaja, da osnov-
na ideja, ki ji sledimo pri delu in sodelovanju s starši, izhaja 
iz teze, da lahko pričakujemo boljše rezultate na področju 
socializacije otrok, če istočasno strokovno delujemo tako na 
otroke, kot tudi na starše. 

 Uvedba Kurikuluma za vrtce (1999), nacionalnega doku-
menta, ki je uokviril koncept predšolske vzgoje v vrtcih, po 
eni strani spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, po drugi strani 
pa teži k nadgradnji in izboljšanju predšolske vzgoje z vseh vi-
dikov. Ob poglobljenem preučevanju različnih strokovnjakov 
s področja predšolske vzgoje so v Kurikulumu predstavljeni 
cilji, načela, medpodročne dejavnosti, vedenja o otrokovem 
razvoju in učenju, globalni in splošni cilji za posamezna po-
dročja dejavnosti, podkrepljeni s predlaganimi vsebinami. 
Vsi zapisi tako predstavljajo strokovno podlago za delo v vrt-
cih in pripomorejo k širšemu razumevanju predšolske vzgo-
je v vrtcu in njeno povezavo z družino (Kurikulum za vrtce 
1999, str. 7-8).

Načelo sodelovanja s starši je v Kurikulumu še posebej 
opredeljeno in predpisuje, da imajo starši pravico: 

-  do javno dostopnih ponudb programov v vrtcu, 

Anja Podveržen, dipl. vzg. 
Vrtci občine Žalec

Medsebojno sodelovanje bogati
Povzetek
Kakovost vrtcev se odraža na različne načine. 
Eden izmed njih je sodelovanje s starši in širšo 
družino ter celotno družbeno skupnostjo, ki je v 
Kurikulumu posebej opredeljena. V kolikšni me-
ri bo medsebojno sodelovanje kakovostno je vse-
kakor odvisno od več dejavnikov, med drugim 
tudi od zavedanja vzgojiteljev, kako pomembna 
je obojestranska participacija, partnerski od-
nosi v družini, odnosi med starši in vrtcem ter 
odnosi med vzgojitelji, kakor tudi od pripravlje-
nosti staršev za medsebojno sodelovanje.

Ključne besede: sodelovanje s starši, formalne 
in neformalne oblike sodelovanja.
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-  do izmenjave informacij in poglobljenega pogovora 
z vzgojiteljico, pomočnico vzgojiteljice in svetovalno 
službo,

-  do postopnega uvajanja otroka v vrtec, 
-  do sodelovanja pri načrtovanju življenja/dela v vrtcu in 

na oddelku ter (po dogovoru z vzgojiteljico) sodelova-
nja pri vzgojnem delu, vendar ob upoštevanju strokov-
ne avtonomnosti vrtca; 

-  do spoštovanja in upoštevanja zasebnosti družin in var-
stva osebnih podatkov,

-  do stalnega in pisnega informiranja ter seznanjanja z 
njihovimi pravicami in odgovornostmi. 

Medsebojno sodelovanje poteka preko formalnih in ne-
formalnih oblik. Poleg formalnih oblik sodelovanja (rodi-
teljski sestanki, pogovorne ure, svet staršev, pisna gradiva, 
obvestila na oglasnih deskah …), ki so bolj namenjene in-
formiranju staršev in sodelovanju staršev pri sprejemanju od-
ločitev, pomembnih za delo vrtca, se poslužujemo tudi manj 
formalnih oblik sodelovanja, s katerimi skušamo ohranjati 
pozitivnost in sproščenost. 

Vonta (1998, str. 111) meni, da je bil vrtec skozi zgodovi-
no tem bolj pripravljen in odprt za sodelovanje s starši, čim 
bolj je znal upoštevati otroka in njegove razvojne potrebe 
in interese. 

Neformalne oblike sodelovanja nudijo veliko več možno-
sti za dobro in kakovostno sodelovanje družine in vrtca. Star-
ši se s tovrstnimi oblikami sodelovanja aktivno vključujejo v 
dejavnosti, katere lahko neposredno doživijo, imajo pa tudi 
možnost, da se med sabo bolje spoznajo, se povežejo in si po 
potrebi pomagajo. Najpogostejše neformalne oblike sodelo-
vanja so pogovori in izmenjava informacij ob prihodih v vr-
tec in odhodih otrok iz vrtca, različne delavnice, predstavitve 
poklicev, skupna praznovanja, izdelovanje igrač, ipd.

Tovrstne oblike sodelovanja staršem omogočajo, da lahko 
opazujejo svoje otroke pri druženju z ostalimi vrstniki, opa-
zujejo, kako se igrajo, med sabo komunicirajo, kaj vse otroci 
že zmorejo, kje imajo težave, prav tako pa imajo starši mo-
žnost spoznavati odnos vzgojiteljice do otrok, njihov način 
dela in reagiranja v različnih situacijah. Ob tem pa ne sme-
mo zanemariti dejstva, da tovrstne oblike sodelovanja omo-
gočajo prijetno preživljanje prostega časa, kot tudi ustvarja-
nje pozitivne komunikacije med vsemi udeleženci procesa.

Iz prakse našega vrtca
V vrtcih Občine Žalec se zavedamo pomena kakovostnega 

medsebojnega sodelovanja, h kateremu vabimo in spodbu-
jamo starše že ob vključitvi otroka v vrtec. Staršem pomaga-
mo, jim svetujemo in jih spodbujamo ob različnih situacijah, 
ki jih bodisi prinaša uvajalno obdobje otroka v vrtec ali ob 
različnih nejasnostih oz. dvomih, s katerimi se srečujejo pri 
vzgoji svojega otroka. V naši enoti bogatimo medsebojno 
sodelovanje na različnih ravneh, tako s starši kot tudi starimi 
starši in širšo lokalno skupnostjo. Tako smo v minulih letih 
izvedli kar nekaj neformalnih oblik druženja in sodelovanja, 
ki jih bom na kratko predstavila v nadaljevanju.

V jesenskem času smo imeli tradicionalni kostanjev pi-
knik, na katerega smo povabili starše, stare starše in tudi brat-

ce in sestrice. Tradicionalnosti druženja v prid pa priča dej-
stvo, da se starši in stari starši kar samoiniciativno dogovorijo, 
pripravijo in s sabo prinesejo vse potrebno za peko kostanja. 
Za obogatitev prijetnega druženja pa, s pripravo ustvarjalnih 
delavnic in ostalih dejavnosti, poskrbimo strokovne delavke, 
v katere vključimo vse udeležence. 

V januarju smo izvedli delavnico izdelovanja pustnih obla-
čil in starše spodbujali tudi k aktivni udeležbi na pustnem 
karnevalu v Žalcu, kjer smo se predstavili kot Gumbi sreče. 

V mesecu aprilu smo v okviru projekta Štafeta semen k so-
delovanju povabili babice otrok. Z njimi smo spoznavali se-
mena, sadike, skupaj smo sejali, sadili in oblikovali mini vrt 
na vrtčevskem igrišču. Menili smo, da so ravno babice tiste, 
ki lahko z nami podelijo svoje bogate znanje in izkušnje z na-
ravoslovnega področja, kar se je ob koncu tudi potrdilo. S sa-
bo so prinesle veliko semen in sadik, nam razložile, kako pri-
dobivamo in shranjujemo semena, kdaj jih sadimo, sejemo, 
kako pripraviti gredico za sajenje in kako v času rasti rastlin 
zanje skrbeti. Del teoretičnega znanja smo nato preizkusili v 
obliki delavnice na vrtčevskem igrišču. Odziv s strani babic 
je bil zelo pozitiven – izrazile so željo, da bi se z veseljem še 
kdaj  udeležile tovrstnih aktivnosti.

Na povabilo strokovnih delavk k medsebojnemu sodelo-
vanju se je odzvala tudi babica dečka iz sosednjega oddelka, 
ki se nam je vsem skupaj predstavila z zgodbico Gumbek. 

Kulturno društvo Liboje nas večkrat letno povabi k sode-
lovanju ob pomembnih dogodkih (Občni zbor Društva upo-
kojencev Liboje, Prireditve ob dnevu žena in ob Kulturnem 
dnevu …). Tovrstno sodelovanje nas dodatno spodbuja k 
ustvarjalnosti in razmisleku o tem, kako in na kakšen način 
se kar najbolje predstaviti, da bo zanimivo tako za otroke 
kot tudi gledalce. Z veseljem se odzovemo na vsa povabila in 
iščemo raznolike možnosti za sodelovanje s širšo skupnostjo. 
Zavedamo se namreč, da na ta način predstavimo naše delo 
širšemu okolju in jim hkrati omogočamo vpogled v kakovost 
našega delovanja. Tako smo se povezali tudi z lokalno trgo-
vino in se dogovorili za razstavljanje otroških likovnih del, ki 
bogatijo njihov razstavni prostor. 

Starše pogosto vabimo k zbiranju različnih sredstev na pri-
mer odpadnega materiala ipd. V decembru smo jih povabili 
k ustvarjanju prazničnega vzdušja. Doma so skupaj z otroki 
izdelali okraske za okraševanje smrečice, ki so jih potem pri-
našali v vrtec in z njimi okrasili smrečico.

Na pobudo staršev smo v naši enoti oblikovali knjigo idej, 
mnenj (pohval, kritik), ki jo imamo v garderobi in v katero 
lahko starši zapisujejo vse, kar se jim v danem trenutku porodi 
v glavi. Po začetnem navdušenju in zapisu staršev v knjigo je 
morda čas, da starše k temu še nekoliko spodbudimo, da oza-
vestijo možnost, da lahko brez zadržkov z nami podelijo svoja 
razmišljanja, ideje in dileme, o katerih je vredno razmisliti. 

Odzivi staršev
Zapis mamice novinca v oddelku 1–3 let in deklice v od-

delku 3–6 let: 7. 10. 2013
»S 1. septembrom smo v vrtcu Liboje postali novinci. Moram 

vam povedati, da sem si pred tem postavljala veliko vprašanj in 
lagala bi, če bi rekla, da me ni nič skrbelo. Okolje, vzgojiteljice, vse 
je novo! In če se vrnem na prvo misel, je ta začetna kriza hitro mi-



vzgojiteljica 81 marec 2014Letnik XVI, izr. št.

Sodelovanje s starši

nila oz. je sploh ni bilo. Sama sem bila izredno presenečena, kako 
hitro smo se navadili na spremembo. Vsa zahvala gre vzgojite-
ljicam, ki se izredno trudijo, pomagajo posameznikom in hkrati 
izvajajo program, ki je predviden za otroke. Včasih se kar vpra-
šaš, kako jim uspe! Rezultat vsega pa so zadovoljni otroci in prav 
tako tudi starši. Zato, drage punce, najlepša hvala in veliko lepih 
trenutkov z našimi škratki. Veseli smo, da smo postali del vas!«

Zapis mamice deklice vključene v oddelek 3–6 let: 25. 
09.  2013

»Drage vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljice in snažilka! Mo-
ram vam povedati, da ste vse super, da se zelo trudite in da naši 
otroci radi hodijo v vrtec. Všeč mi je, da ste zelo praktične, iznaj-
dljive in ravno prav stroge. Otroci se tukaj zelo veliko naučijo in 
dajete jim odlično popotnico za življenje! Zato, samo tako na-
prej in hvala!«

 Prav posebna doživetja (in hkrati izziv za starše in otro-
ke) predstavljajo naša zaključna druženja v mesecu juniju, 
ki so bogata, izvirna in tradicionalno tematsko načrtovana. 
Staršem morda včasih predstavljajo izzive, vendar jih z našo 
pomočjo, idejami in spodbudami z lahkoto premagajo. Ta-
ko smo v zadnjem letu oblikovali tematsko druženje z na-
slovom Žuželčji žur, kjer smo se prav vsi, strokovne delavke, 
starši in otroci, našemili v žuželke in se prepustili dogajanju 

na žuželčjem žuru – premagovali smo različne gibalne ovire 
na igrišču vrtca, ustvarjali v delavnici, rajali ob glasbi ter tako 
prijetno sklenili šolsko leto. 

Zaključek
Gotovo bi lahko, če se še bolj poglobimo v razmislek o 

medsebojnem sodelovanju, našli še ogromno novih nefor-
malnih oblik sodelovanja s starši, družinami in širšo skupno-
stjo. Kljub temu pa menim, da je takšno bogastvo medseboj-
nega sodelovanja prav gotovo pokazatelj kakovosti našega 
vrtca, ki ga moramo znati ceniti, ohranjati in nadgrajevati. 
Nenazadnje so to vezi, ki nas povezujejo, zaradi katerih nam 
starši zaupajo svoje otroke in zaradi katerih, vsaj večina otrok, 
rada obiskuje vrtec.
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Uvod
Vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok v javnem vrt-

cu sestavlja preplet številnih dejavnikov, ki združeni tvori-
jo celosten kurikul, ki vključuje tako razvojne značilnosti 
otrok, kakor tudi razvoj sposobnosti in spretnosti ter za-
dovoljevanje otrokovih razvojnih potreb. Vse naštete de-
javnike lahko dosežemo le ob spodbudni komunikaciji in 

sodelovanju s starši. V Vrtcu Mavrica Vojnik si prizadevamo, 
da sledimo viziji vrtca in zastavljenim prioritetnim ciljem, 
ki so bili izoblikovani v sodelovanju s starši. Ob vključitvi 
v program Mreže 2 smo želeli izboljšati že dobro zastavlje-
ne smernice sodelovanja in komunikacije s starši. Namen 
projekta Mreže 2 je bil:

-  poglabljanje in širjenje razumevanja vpliva družbeno-
zgodovinskih okoliščin na odnos med vzgojno-izobra-
ževalnimi zavodi in starši;

-  širjenje znanje o namenih in ciljih pri vključevanju star-
šev v delo vrtca;

-  jasno prepoznavanje prednosti dobrega sodelovanja s 
starši;

-  raziskovanje ovir, ki se pojavljajo pri vključevanju star-
šev v vrtec;

-  jasna opredelitev vloge staršev v vrtcu;
-  spoznavanje značilnosti partnerskega odnosa med star-

ši in vrtcem;
-  razumevanje medsebojnih pričakovanj vzgojiteljev in 

staršev;
-  spoznavanje prednosti in slabosti različnih načinov so-

delovanja s starši;
-  izbira ustrezne oblike sodelovanja s starši;
-  poglobitev razumevanja vzrokov nesoglasij med vzgo-

jitelji in starši;

Katja Kovač Grosek, dipl. vzg.  
Vrtec Mavrica Vojnik 

Komunikacija in različne oblike 
sodelovanja s starši v vrtcu

Povzetek
Komunikacija in različne oblike sodelovanja s 
starši so ključnega pomena pri izvajanju vzgoj-
no pedagoškega dela v vrtcu. Spodbujanje raz-
ličnih oblik komunikacije in sodelovanja s star-
ši za izboljšanje oddelčne klime in spoznavanja 
navad ter potreb otrok v oddelku je naloga vsa-
kega strokovnega delavca, kot tudi vsake posa-
mezne družine. V oddelku Vrtca Mavrica Vojnik 
izvajamo različne oblike sodelovanja s starši, 
skozi katere naše delo poteka lažje in pestreje. 

Ključne besede: komunikacija in oblike sodelo-
vanja s starši, projekt Mreže 2, vprašalnik.
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-  izboljšanje komunikacijskih spretnosti;
-  spoznavanje različnih strategij reševanja problemov;
-  učinkovito in samozavestno reševanje problemov s 

starši;
-  izmenjava izkušenj dobre prakse z drugimi vrtci in šo-

lami (Ažman 2012). 

Tako smo skozi projekt Mreže 2 (v nadaljevanju: M2) 
poglobili svoje znanje, iskali primerno področje izbolj-
šave ter izboljšavo tudi izvedli in jo uspešno predstavili 
staršem otrok našega vrtca. Osredotočili smo se na po-
dročje poglobljenih pogovorov, ki so ključnega pomena 
za izmenjavo informacij na ravni vseh oddelkov v sode-
lovanju s starši. Pripravili smo poenoten vprašalnik po-
globljenih pogovorov, ki se je kasneje, po uporabi v praksi, 
izkazal za dober pripomoček tako strokovnim delavkam 
pri načrtovanju poglobljenega pogovora, kot tudi staršem, 
ki so lahko izrazili svoja vprašanja iz različnih področij 
otrokovega razvoja. 

 »Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vi-
dik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje 
veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in 
institucionalne vzgoje. Pri odnosu med vrtcem in starši je 
zelo pomembna delitev odgovornosti in različnih pristoj-
nosti. Institucija naj staršem nudi storitve, ne pa posega v 
njihovo sfero zasebnosti. Tako mora vrtec spoštovati kul-
turo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepriča-
nja, navade in običaje otrokovih staršev, starši pa morajo 
upoštevati meje svojega soodločanja, ki ne smejo posegati 
v strokovnost institucije. Starši imajo pravico sodelovati 
pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter 
po dogovoru z vzgojiteljem aktivno sodelovati pri vzgoj-
nem delu, vendar ob upoštevanju strokovne avtonomno-
sti vrtca« (Kurikulum za vrtce 1999, str. 24).

Zavedanje pomena dobre sodelovalne kulture s starši v do-
brobit otroka je bilo glavno vodilo pri vključevanju v projekt 
M2. Preko različnih faz projekta smo lahko tako strokovni de-
lavci vrtca Mavrica Vojnik, kot vsi starši naših otrok, izrazili 
svoje pobude, predloge, pohvale in tudi kritike. 

Predstavitev projekta Mreže 2: 
sodelovanje s starši

Razlogi za vključitev v izbrano temo: izboljšanje komuni-
kacije in sodelovanja s starši.

Prednosti sodelovanja: 
-  dosežki otrok so boljši;
-  starši vzpostavljajo stik z vrtcem predvsem zaradi svo-

jih pričakovanj glede napredka in uspešnosti svojega 
otroka;

-  vzgojitelji želijo sodelovati s starši, kar je tako v dobro 
oddelka, kakor tudi skupine; 

-  vrtci vzpostavljajo partnerski odnos s starši tako, da ja-
sno opredelijo namen, način, dejavnosti in meje vklju-
čevanja staršev v delo zavoda;

Izhodiščno stanje za izboljševanja področja: Izhodiščno sta-
nje v vrtcu je bilo dobro in sodelovanje s starši prav tako, saj v 
vrtcu že nekaj let posvečamo posebno pozornost odprti ko-
munikacijo ter sodelovalni kulturi strokovnih delavcev s starši.

Vprašanja, na katere smo in bomo iskali 
odgovore ter rešitve, se o njih pogovarjali.

-  Kako dobro poznamo pričakovanja staršev in otrok? 
-  Kako staršem sporočamo svoja pričakovanja?
-  Zakaj in kako sodelujemo? 
-  Zakaj prihaja do problemov in kako jih lahko razrešujemo?
-  Kdaj so odnosi med šolo oz. vrtcem in starši partnerski?
-  Kje so meje našega sodelovanja?
-  Zapis akcijskega načrta s cilji.

Odgovore na to, kako izboljšati obstoječo prakso, iščemo 
skupaj v odprti izmenjavi znanja, stališč in izkušenj. Težave 
so se pokazale le pri začetnem oblikovanju izboljšave, vendar 
smo s pomočjo koordinatorice začetne težave premostili, ter 
oblikovali smernice za izboljšavo. Na ravni celotnega vrtca 
smo izvedli izboljšavo iz področja komunikacije in sodelova-
nja s starši, kjer smo uporabili naša (že dobro razvita) znanja 
in sestavili vprašalnik, ki je uporaben na ravni celotnega vrtca 
pri načrtovanju poglobljenih pogovorov s starši.

V projektu smo realizirali naslednje 
dejavnosti:

-  zapis pričakovanj strokovnih delavcev (pričakovanja v 
zvezi s projektom Mreža 2),

-  teoretična izhodišča (komunikacija v vrtcu s starši),
-  prednosti sodelovanja vrtca in staršev (otrok, staršev 

in vzgojiteljev),
-  delavnice 1, 2 in 3.

Delavnica s starši
Starši so se pogovarjali, izmenjevali mnenja, ideje in reši-

tve na številna vprašanja.
-  Kako se vaš otrok počuti v vrtcu? Kako ocenjujete na-

predek vašega otroka (samostojnost, komunikacija, 
igra, druženje …)? Kako dobro je poskrbljeno za otro-
kovo varnost, počitek, prehrano in druge temeljne po-
trebe? Kako dobro je poskrbljeno za njegovo gibanje, 
govorno izražanje, druženje, stik z umetnostjo in nara-
vo, razvijanje matematičnega mišljenja? 

-  Kako ste zadovoljni z vašim sodelovanjem z vzgojite-
ljicami (obveščenost, odnos, roditeljski sestanki …) in 
drugimi delavci vrtca?

-  Kako in kdaj najraje sodelujete z vrtcem?
-  Katere vsebine so za sodelovanje med starši in vrtcem 

še posebej pomembne?
-  Kakšna je odgovornost staršev in kakšna je odgovor-

nost vrtca pri teh vsebinah? 
-  Razmislite o možnostih, predlogih za izboljšanje sode-

lovanja z vrtcem.

Ugotovitve
V šolskem letu 2012/13 je Vrtec Mavrica Vojnik prvič 

sodeloval v projektu Mreže 2 – Šoli za ravnatelje. Sam potek 
dela in načrtovanje izboljšav je potekal v različnih delovnih 
oblikah (delovna srečanja, delavnice za strokovne delavce in 
delavnice za starše). Različne pristope smo izbirali zato, ker 
smo želeli celostno pristopiti k projektu komunikacije in so-
delovanja s starši. 
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V sklopu delavnic smo izvedli in uporabili različne metode 
dela, ki so nas s pomočjo koordinatorke, dr. Tatjane Ažman, 
pripeljale do smernic za izboljšave. Tako smo ob sodelova-
nju vseh strokovnih delavcev dano izboljšavo prepoznali in 
ozavestili. Skupaj smo oblikovali akcijski načrt, kjer je razvi-
den namen, potek in merljivost zastavljenih ciljev. Ob vseh 
zapisanih predlogih smo se osredotočili na poenotenje Vpra-
šalnika poglobljenih pogovorov, ki je nastal kot nadgradnja iz-
boljšave dela na oddelku ene od strokovnih delavk. Izobli-
kovali smo enoten vprašalnik, ki je namenjen lažji pripravi 
staršev in strokovnih delavcev tako prvega, kot tudi drugega 
starostnega obdobja. Sočasno smo izoblikovali evalvacijske 
vprašalnike, namenjene staršem in strokovnim delavcem, ki 
smo jih izpolnili po izvedbi poglobljenega pogovora. S pomo-
čjo evalvacijskih vprašalnikov smo želeli pridobiti koristne 
povratne informacije o smislu in uporabi le-teh ter začrtati 
smernice končne evalvacije izboljšave. 

Ob pregledu evalvacijskih vprašalnikov in skupni razpravi 
smo prišli do zaključka, da je bila izboljšava dobro načrtovana 
in pozitivno sprejeta tako s strani staršev, kot tudi strokovnih 
delavcev. Prav tako smo prišli do zaključka, da je vprašalnik 
smiselno uporabiti kot pripomoček strokovnim delavcem 
pri načrtovanju in pripravi na poglobljen pogovor. V samo 
izvedbo delavnic in procesa načrtovanja izboljšave je bilo 
vključenih 54 strokovnih delavcev vrtca, med katerimi so bili 
tudi drugi sodelavci našega zavoda (ravnateljica, pomočnica 
ravnateljice in svetovalna delavka). 

 Strokovni delavci so bili v izvedenih delavnic zelo aktivni 
in so se dobro odzivali na različne ponujene pristope za reševa-
nje in izvedbo dela. Ob zaključku evalvacije se nam je porajalo 
tudi vprašanje, kakšna je vrednost naše izboljšave, kaj bodo z 
izboljšavo pridobili otroci, starši in strokovni delavci.

Prednost izboljšav vidimo predvsem v aktivnejši vlogi star-
šev pri načrtovanju in izvedbi poglobljenega pogovora, siste-
matični pripravi strokovnih delavcev z uporabo vprašalnikov 
poglobljenih pogovorov in aktivnejšemu interesu staršev ter 
strokovnih delavcev, kot odraz dobrega sodelovanja, ki je na-
menjen za dobrobit otrok. 

Zaključek
Dobrobit otrok našega vrtca je vodilna misel, ki nas že od 

začetka vodi skozi delo predšolske vzgoje, načrtovanje vse-
bin, ciljev in vizij našega vrtca. Ob nenehnih spreminjajočih 
se smernicah in principih izvajanja pedagoškega dela v vrtcih 
ostaja naša stalnica kvalitetno in spodbudno sodelovanje ter 
komuniciranje s starši. 
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ravnatelje.

Za optimalen razvoj ter učenje otrok je izrednega po-
mena partnerstvo med vzgojitelji, starši in člani družin. 
Vloga vzgojitelja je, med drugim tudi, v vzpostavljanju 
dvosmerne komunikacije. Pogostokrat se zgodi, da pride 

do napačne interpretacije neke informacije, posledica pa 
je nerazumevanje pri vzgojitelju ali staršu. Včasih never-
balno povemo več kot verbalno. Zavedati se je treba, da 
mora biti neka informacija staršu posredovana na pošten 
in razumljiv način, pa če je še tako neprijetna (padec in 
poškodba otroka, ugriz …). 

Dober vzgojitelj je tisti, ki ne zlorablja svoje avtoritete, 
ampak nenehno skrbi za enakopravnost med starši. Vzgo-
jitelj na podlagi poznavanja družinskih navad, življenjskih 
stilov in specifike družin ter okolij, omogoča staršem in 
članom družin različne načine vključevanja v proces spod-
bujanja razvoja in učenja njihovih otrok ter jim omogoča 
različne oblike vključevanja v življenje in delo vrtca (Ko-
rak za korakom. 2009, str. 9).

Sodelovanje med starši in vzgojitelji
Sodelovanje med starši in vzgojitelji naj bo usmerje-

no v resnične probleme. Kakor hitro bodo starši ugoto-
vili, da jim le-to pomaga pri reševanju njihovih težav, bo-
do pripravljeni sodelovati (Lepičnik Vodopivec 1996). S 
starši sodelujemo na veliko načinov. Vključeni so v sam 
proces dela in seznanjeni z Letnim delovnim načrtom. 
Imajo možnost aktivno sodelovati, dajati predloge, kriti-

Snježana Marinovič, vzgojiteljica  
Vrtci Občine Žalec

Sodelovanje med starši in vzgojiteljico v 
oddelku malčkov

Povzetek
Za celosten razvoj otrok v predšolskem obdo-
bju skrbijo starši, pomembno vlogo pa imamo 
tudi mi, vzgojitelji. Vzgojitelji se s starši pogo-
varjamo o posebnostih otroka, da pridobimo 
informacije o posamezniku. Zelo pomembna je 
strokovnost in profesionalnost vzgojitelja, zato 
je stalno izpopolnjevanje za sodelovanje s starši 
zelo pomembno. V vrtcu je veliko načinov sode-
lovanja s starši. Izredno pomembna je komuni-
kacija med straši in vzgojitelji. 

Ključne besede: sodelovanje s starši, komuni-
kacija.
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Pri vpisu otroka v vrtec starši navedejo otrokove zdra-
vstvene posebnosti, ki jih moramo delavci vrtca poznati za 
varnost otroka in ustrezno delo. Navedejo se posebnosti 
v otrokovem razvoju, alergije, občutljivosti na pike, vro-
činski krči, ipd. Iz podatkov evropske študije, v katero je 
bila vključena tudi Slovenija, je razvidno, da ima alergijo 
4,7 % otrok; najpogostejše so alergije na mleko (38,5 %) 
in jajce (19 %) (Accetto, 2010). Podatka, koliko takšnih 
otrok vključenih v vrtce, nimamo, vendar ugotavljamo, da 
število, zlasti prehranskih alergij, narašča. Kadar je v pro-
ces predšolske vzgoje vključen otrok z zdravstvenimi po-
sebnostmi, se morajo strokovni delavci na to pripraviti. V 
naš vrtec je sprejet otrok, ki že ob manjši izpostavljenosti 
oz. stiku s hrano, ki vsebuje alergene snovi (mleko, jajca, 

Albina Kolar, vzg. 
Vrtec Šentjur

Sodelovanje s starši pri vključevanju 
otroka s posebnimi potrebami

Povzetek
V prispevku sem opisala sodelovanje vrtca s 
starši in z okoljem pri vključevanju otroka z 
obliko alergije v oddelek malčkov (od 1. do 2. 
leta), ki je potekalo v skladu s kurikularnim na-
čelom individualnosti, drugačnosti in izbire v 
nasprotju s skupinsko rutino. Pogostost alergij 
pri otrocih iz leta v leto narašča.

Ključne besede: alergije pri otrocih, individual-
nost, sodelovanje, rutina.

ke, mnenja. Na ta način starši pridobijo občutek spreje-
tosti in pripadnosti. 

 Tu bi rada omenila pomembno načelo sodelovanja s 
starši iz Kurikuluma (1999): pri stiku s starši je treba spo-
štovati zasebno sfero družin, njihovo kulturo, identiteto, 
jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, stališča, na-
vade in običaje, dosledno upoštevati njihovo pravico do 
zasebnosti in varstva osebnih podatkov. To načelo upo-
števava obe z vzgojiteljico; navajam primer.

Primer iz prakse
 V preteklem letu smo v naši skupini 2–3 letnih otrok 

gostili dva starša. Prvi je bil oče, ki je poklicni gasilec, 
druga pa je bila mamica, ki prihaja iz mesta Panamo City. 
Očka gasilec je otroke navdušil, ko je, oblečen v unifor-
mo in z veliko gasilske opreme, vstopil v igralnico. Poka-
zal je radiotelefon (voki-toki), baterijo, velike rokavice 
in še druge stvari, otroci pa so se jih lahko dotikali, sve-
tili z baterijo, se ogledovali v rokavicah, natikali čelado, 
… Pripovedoval jim je, kaj kot gasilec počne. Razložil 
je, da gasilci ne gasijo samo ogenj, temveč tudi pomaga-
jo ljudem, ki so v stiski, pomagajo živalim, veliko časa 
namenijo tudi vadbi. Povedal je tudi telefonsko številko 
poklicnih gasilcev. Otroci so bili navdušeni. Ko se je oč-
ka gasilec poslovil, so ga otroci pospremili do izhodnih 
vrat in mu pomahali v slovo.

Tudi mamica je sama izrazila željo, da bi rada sode-
lovala z nami pri vzgojno-izobraževalnem delu. Želela 
nam je predstaviti svoj materin jezik, španščino. Prišla 
je, ko smo našo igralnico napolnili z jesenskim listjem in 
se z njim igrali. Tudi mamica se je vključila v interakcijo 
z nami. Listje smo metali visoko v zrak in drug drugemu 
v naročje. Vladalo je veselo in smeha polno vzdušje. Ma-
mica je otrokom pela pesmice v španskem jeziku, z nami 

po špansko štela listke in poimenovala barve jesenskega 
listja v španščini.

Starša sta na oddelku pustila dober vtis in tudi sama sta 
igralnico zapustila z velikim navdušenjem.

Drugi primer iz prakse
Kot pomočnica vzgojiteljice največ komuniciram s starši v 

času sprejemanja in oddajanja otroka v vrtec. V komunikaciji 
želim biti odprta, predvsem pa v pomoč otroku in staršem, 
ko se je zjutraj potrebno ločiti drug od drugega.

Mamica je v naročju prinesla dečka, ki se rahlo upira ob 
vstopu v oddelek. Nežno sem ga prijela in izjavila, kako lepo 
diši po maminem parfumu. Deček je mirno in z nasmehom 
odkorakal k prijateljem, mamici pa so se oči kar zasvetile. 
Včasih je dobro malo popihati na dušo.

 S starši sodelujemo tudi preko obvestil na oglasnih de-
skah. Vedno so pripravljeni pomagati in prinašajo odpadno 
embalažo, papir za risanje, ki ga ne potrebujejo, ali pa zama-
ške, ki jih zbiramo za posameznike. 

 Zelo pomembno je, da starši vedo, kaj se na oddelku nji-
hovega otroka dogaja. Marsikdaj lahko starši tudi sami pri 
tem aktivno sodelujejo in živijo z vrtcem. Tako ustvarjamo 
medsebojno zaupanje, prav zaupanje staršev pa je potrebno 
za to, da se otrok v vrtcu počuti varnega in lahko sproščeno 
živi, razvija svoje potenciale ter je ustvarjalen. 

Literatura
Jurka Lepičnik Vodopivec (1996). Med starši in vzgojitelji ni mogoče ne 

komunicirati. Ljubljana: Založba Oblak in Schwarz d.n.o..
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in Zavod 

RS za šolstvo.
Skupina avtorjev. Korak za korakom. (2009). Primeri dejavnosti za do-

jenčke in malčke. Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center 
pedagoških iniciativ Korak za korakom.



vzgojiteljica 85 marec 2014Letnik XVI, izr. št.

Sodelovanje s starši

pšenica in oreščki) dobi koprivnico (kožna bolezen, pri 
kateri se pojavijo zelo srbeči, izbokli, rdeče obrobljeni iz-
puščaji), zaužitje te hrane pa vodi do anafilaktične reakci-
je. Vsem alergikom, pri katerih je tveganje za razvoj anafi-
laktične reakcije, je potreben predpis intramuskularnega 
adrenalinskega samoinjektorja in edukacija o pravilni rabi 
zdravila (Acceto, 2010).

Praktična izpeljava zapisanih ciljev kurikula lahko s svojo 
življenjskostjo, vpetostjo v socialni kontekst, aktualnostjo, iz-
biro metod in različnih načinov dela pomembno prispeva k 
širšemu razumevanju predšolske vzgoje v vrtcu, njeni poveza-
vi z družino, ostalimi ravnmi vzgoje in izobraževanja, drugimi 
strokovnimi institucijami ter lokalno skupnostjo (Bahovec 
idr. 2007). Pri našem delu smo uporabili različne metode in 
načine dela, se povezovali s starši in z drugimi institucijami, 
ter tako omogočali individualnost in drugačnost otroka, ki 
je vpet v skupinsko rutino.

Sodelovanje vrtca s starši otroka
Najprej je steklo sodelovanje s starši otroka, ki so spo-

ročili zdravstvene posebnosti, pripravili zdravstveno doku-
mentacijo in podali splošna navodila o ravnanju z otrokom. 
Pri splošnih alergijah na hrano vodja zdravstveno-higien-
skega režima zagotovi ustreznost hrane pri obrokih. Še po-
sebej smo morali biti pozorni, da tudi pri pripravi in ser-
viranju hrane ne pride do stika z alergenimi snovmi (nož, 
deska, krožnik, pribor), zato smo se povezali s kuharicami 
in jim podali navodila.

Pri pogovoru s starši, z vodjo oddelka, vodjo enote in 
ravnateljico smo ugotovili, da je za zagotavljanje varno-
sti potrebno seznaniti in usposobiti vse strokovne delavce 
enote vrtca, saj se otroci sprejemajo in oddajajo združeno; 
se pravi, da je za varnost poskrbljeno tudi, kadar matična 
vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice ni na oddelku. Prav 
tako je poskrbljeno za morebitno nadomeščanje le-teh v pri-
meru odsotnosti. Usposabljanje o pravilni rabi zdravila za 
vse strokovne delavce enote je potekalo v Splošni bolnišnici 
Celje na pediatričnem oddelku, kjer so s primerom sezna-
njeni, hkrati pa tukaj nudijo tudi nujno medicinsko pomoč. 
Medicinska sestra nam je podala navodila in demonstrirala 
vbod z injektorjem, nato smo to poskusile še same.

Tudi starše iz oddelka smo povabili na srečanje, kjer 
smo jih seznanili z zdravstvenimi posebnostmi otroka in 
sprejeli dogovore o tem, da otroci v vrtec, zlasti zjutraj, 
ne prinašajo hrane in prihajajo v čistih oblačilih. Tako 
bomo pri skupni dejavnosti otrok preprečevali stik z aler-
genimi snovmi.

Vključitev in skrb za otroka
Vsakodnevno zagotavljanje zdravstvene varnosti in pre-

prečevanja alergijskih reakcij v oddelku 1.–2. leta starosti 
predstavlja kar velik izziv, še posebej, če je naš cilj spodbujati 
in razvijati samostojnost pri rutinskih opravilih, v ospred-
ju pa je hranjenje in urejanje pred in po obroku. Hranjenje 
poteka na istem mestu kot nadaljnje dejavnosti v igralnici, 
zato je potrebno vso pohištvo, tla in umivalnike temeljito 
očistiti. To se izvaja ob prisotnosti otrok, kar pa je, brez na-
črtovanega in dobrega timskega sodelovanja, težko izvedlji-

vo. Potrebno si je razdeliti vloge in smiselno razdeliti igral-
nico na čisti in nečisti del, med tem pa malčke (vključno z 
otrokom, ki bi mu marsikdo odsvetoval kolektivno varstvo) 
dobro motivirati, da se igralnica lahko počisti in je pripra-
vljena za nadaljevanje dejavnosti po kotičkih. 

Moramo priznati, da smo sprva bili tako strokovni delav-
ci kot tudi starši skeptični, ali se bo otrok lahko brez težav 
integriral v skupino. Začeli smo po načelih iz kurikuluma; 
od enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otro-
ki, preko sodelovanja s starši in sodelovanja z okoljem, do 
načel timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje 
ter strokovnega izpopolnjevanja. Vsak dan si prizadevamo, 
da otroku omogočamo večjo individualnost, drugačnost 
in možnost izbire v nasprotju s skupinsko rutino. Ko si v 
situaciji, ki bi lahko ogrozila življenje otroka, premagaš sa-
mega sebe in strokovno odreagiraš. Najbrž si nihče od nas 
ni mislil, da se bomo srečali z dajanjem injekcij, kar je za 
marsikaterega zelo obremenjujoče, vendar smo se na to 
ustrezno pripravili, saj želimo otroku nuditi vse potrebno. 
Število alergij iz leta v leto narašča, tako bomo tudi stro-
kovni delavci vedno večkrat v situacijah, ko je potrebno 
strokovno izpopolnjevanje in poseganje po strokovni lite-
raturi. Kurikulum za vrtce (2007) je in ostaja temeljni do-
kument, ki nam podaja smernice. Mogoče lahko v bodoče 
pričakujemo razvoj tudi v smeri prilagoditev zdravstvenim 
posebnostim otrok.

Literatura
Accetto, M. (2010). Alergija na hrano. Jama-si, 151-153. Pridobljeno 15.1.2014, 

iz http://www.didakta.si/doc/jama_4_(2010)_Uvodnik_04SI.pdf
Kurikulum za vrtce (2007). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Re-

publike Slovenije za šolstvo.
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Strokovni posvet Pedagoškega društva Vzgojiteljica

Kurikul vrtca – včeraj, 
danes in jutri

15. marec 2014 ob 9. uri, v Kulturnem domu v Žalcu

Urnik in vsebina posveta:

8. 15–9.00 Prijava udeležencev in prejem zbornika. 

Teoretični del posveta

9. 00–9. 15 Uvodni nagovor  

 Vanja Krašovic, Predsednica društva

9. 15–9. 45 Pogled nazaj – od dokumenta do uveljavitve v praksi.  
 Mag. Marjeta Domicelj

9. 45–10. 15 Sodoben vrtec: izvedbeni kurikul za otrokov razvoj in zgodnje učenje. 
 Mag. Betka Vrbovšek

10. 15–10. 45 Kako smo usvojili cilje in kako izvajamo načela Kurikuluma za vrtce. 
 Irena Hren, Vrtec Tončke Čečeve Celje

10. 45–11. 15 Odmor za prigrizek, kavo ali čaj.

11. 15–11. 40 Kurikul danes: načrtovanje, izvajanje, evalviranje.  
 Nataša Doler in Rozalija Kovač, Vrtec Velenje

Praktični del posveta: predstavitve prakse  

11. 40–12. 15 Otrokove pravice in dnevna rutina.  
 Trije izbrani prispevki vrtcev.

12. 15–13. 10  Odmor za topli obrok. 

13. 10–13. 40 Načrtovanje, izvajanje, evalvacija.  
 Trije izbrani prispevki vrtcev.

13. 40–14.10 Timsko sodelovanje v vrtcu.  
 Dva izbrana prispevka vrtcev.

14. 10–14. 40 Sodelovanje s starši in okoljem.  
 Dva izbrana prispevka vrtcev.

14. 40–15.00 Kaj še lahko izboljšamo po 15 letih?  
 Mag. Metka Čas

15.00  Zaključek 
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Predavateljice

Vanja Krašovic, diplomirana vzgojiteljica, 
je ravnateljica Vrtca Anice Černejeve v Celju 
in sedanja predsednica Pedagoškega društva 
Vzgojiteljica. 
V reviji Vzgojiteljica redno objavlja aktualnosti, 
ki se nanašajo na delovanje društva. 

Mag. Marjeta Domicelj, univerzitetna 
diplomirana pedagoginja, je kot takratna 
pomočnica direktorja Zavoda RS za šolstvo 
vodila in usmerjala skupino svetovalk za 
predšolsko vzgojo, ki so uvajale Kurikulum za 
vrtce v prakso. Kot predavateljica na strokovnih 
posvetih in moderatorka delavnic za vzgojite-
ljice še vedno pomembno vpliva na izvedbene 
kurikule vrtcev na Slovenskem.

Nataša Doler, diplomirana vzgojiteljica, je 
ravnateljica Vrtca Velenje. Na delovnem mestu 
pomočnice vzgojiteljice in vzgojiteljice – vodje 
oddelka je kurikularne spremembe uspešno 
uveljavljala v svoji neposredni praksi. 

Irena Hren, specialistka šolskega manage-
menta in diplomirana vzgojiteljica, je ravnate-
ljica Vrtca Tončke Čečeve Celje. Kot vzgojiteljica 
je bila vključena v prenovo vrtca. Napisala je 
več strokovnih prispevkov o uspešni prenovi 
in z referati predstavljala uspešno prakso na 
številnih strokovnih posvetih.

Rozalija Kovač, univerzitetna diplomirana 
pedagoginja in pomočnica ravnateljice v Vrtcu 
Velenje, je bila v času priprav na prenovo vrtcev 
članica delovne skupine za pripravo področij 
dejavnosti za področje narave. Za revijo 
Vzgojiteljico in razne posvete  je prispevala več 
strokovnih člankov.

Mag. Metka Čas, univerzitetna diplomirana 
pedagoginja, je bila v času priprav na prenovo 
vrtcev predsednica Področne kurikularne komisi-
je za vrtce. Uspešno je uvajala Kurikulum za vrtce 
v prakso Vrtca Velenje, kjer je bila ravnateljica 
in vodja mentorskega središča. V letu 2004 
je prejela državno nagrado za organizacijsko, 
vzgojno-izobraže val  no in inovacijsko delo.
Z aktivnimi prispevki je sodelovala na številnih 
strokovnih posvetih, svoje znanje pa še vedno 
uspešno prenaša na dijake oz. bodoče vzgojitelje.

Mag. Betka Vrbovšek, univerzitetna 
diplomirana pedagoginja, je bila ravnateljica 
vrtca, ki je bil vključen v drugi krog uvajanja 
Kurikuluma za vrtce v neposredno prakso. V 
slovenskih vrtcih je izvedla nešteto izpopolnje-
valnih seminarjev in sodelovala pri številnih 
strokovnih posvetih. V letu 2007 je prejela 
državno nagrado za uspešno inovacijsko, 
vzgojno-izobraževalno in organizacijsko delo. 
Je urednica strokovne revije Vzgojiteljica.


