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Uredničin kotiček

Lep pozdrav v vse slovenske vrtce!
V avgustovskih dneh, ko boste
prebirali četrto številko Vzgojiteljice,
se bo šolsko leto 2013/14 že poslavljalo. V zadnjih dneh pred 1. septembrom se bodo v vrtcih že oglašali starši otrok novincev, ki bodo
v šolskem letu 2014/15 prvič doživljali pestrost življenja v skupini
sovrstnikov. Prepričana sem, da se
boste povsod potrudili za prijazen
sprejem in jih pozorno uvedli med
druge otroke in v vrtčevski vsakdan.
Z novim šolskim letom pride
skoraj povsod tudi do nekaterih
sprememb v sestavi vzgojiteljskih
parov. Sestavljanje ustreznih parov
je v pristojnosti ravnatelja oz. ravnateljice. Gotovo nihče ne spreminja parov zaradi osebnih kapric, za
vsako spremembo je nedvomno utemeljen razlog. Primerno je, če je kolektiv že pred odhodom na poletni
dopust seznanjen s spremembami,
čeprav v posameznih primerih to ni
vedno mogoče zagotoviti. Ravnatelji
tudi s sprotnim informiranjem prispevajo k boljši organizacijski kulturi v zavodu in k dobri klimi med
vzgojiteljicami oz. vzgojitelji.
V marsikaterem slovenskem kraju bodo predali v uporabo tudi nove
ali vsaj prenovljene prostore. Če se
malo pošalimo, bi lahko rekli, da je
vsaka povezanost z bližnjimi lokalnimi volitvami najbrž zgolj naključna. Kakorkoli, vsakega lepega vrtca
smo lahko veseli, otroci si to zaslužijo. Vendar se moramo zavedati, da
lepa stavba in oprema še ne naredita kakovostnega vrtca. Sta le dobra
osnova zanj, dober vrtec pa naredi-
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jo ljudje, ki so v njem zaposleni, če
si vsakdo vsak dan prizadeva svoje
delo opraviti čim bolj strokovno in
v lepih medsebojnih odnosih.
Vsak otrok je individuum zase, proces socializacije je nujen, a
za otroka (in starše) tudi naporen.
Pred novim šolskim letom si zato
vzgojiteljice in vzgojitelji ponovno
preberimo načela Kurikuluma za vrtce. Zato, da bomo pri vsakem otroku
upoštevali njegovo osebnost, individualne razlike v razvoju in učenju, omogočali izbiro med sočasno
potekajočimi različnimi dejavnostmi, zagotovili vsakodnevno bivanje
na prostem, omogočali dejavnosti
na individualni ravni, v majhnih in
večjih skupinah znotraj oddelka in
med oddelki, zagotavljali dejavnosti z vseh področij kurikula, dobro
sodelovali z drugimi vzgojitelji in s
starši in še bi lahko naštevali.
Najbolj pa se mi zdi pomembno,
da začenjamo šolsko leto napolnjeni
z obnovljenimi močmi, z dobro voljo in razumevajočo potrpežljivostjo,
z lastnim občutkom zadovoljstva in
s toplim nasmehom za vsakega otroka, starša in sodelavca.
Prijazen začetek šolskega leta
vam želi
urednica
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Vrtec se predstavi
Javni vzgojno-izobraževalni zavod Vrtci Občine Žalec

Za otroka je pomemben vsak trenutek
njegovega življenja
»Usmerjeni smo v prihodnost, ob tem upoštevamo kontinuiteto. Ozaveščeni in zavezani smo k
odgovornemu, strokovnemu in kakovostnemu
delu v vseh enotah oziroma oddelkih vrtca.«
Ravnateljica Natalija Starič

Zaključuje se šolsko leto
2013/14. Kaj vse vključuje
predšolska dejavnost v občini Žalec?

čas, in 58 pomočnic vzgojiteljic, tudi med njimi so tri zaposlene za polovični delovni čas. Preko javnih del
imamo trenutno zaposleni dve deVrtci Občine Žalec pokrivamo lavki kot pomoč pri delu v oddelkih.
dejavnost predšolske vzgoje za celotno območje Občine Žalec. De- Imate dovolj prostih mest za vse
javnost je krajevno razvejana z na- otroke, ki se želijo vpisati v vaš
menom boljše dostopnosti vsem vrtec?
občanom. Tako smo tudi v tem
Z izvajanjem dejavnosti na obšolskem letu poslovali na dvanaj- stoječih lokacijah trenutno pokristih lokacijah s 54 oddelki, od apri- vamo potrebe po vključitvi otrok v
la 2014 dalje celo z oddelkom več. naši občini. Res pa je, da imamo v
Mesečno je bilo vključenih pov- določenih enotah večje povpraševaprečno 928 otrok.
nje po vključitvi, kot je prostih mest.
Zato o sprejemu v enoti Trje in GriKakšni oddelki prevladujejo v že odloča komisija za sprejem otrok.
vrtcu?
Otroke, ki niso sprejeti v želene enoV zavodu imamo 18 oddelkov te, sprejmemo, v dogovoru s starši, v
prvega starostnega obdobja, 23 od- drugo, njim najustreznejšo, enoto.
delkov drugega starostnega obdobja in 14 kombiniranih oddelkov. Pri Lahko opišete organizacijske
formiranju oddelkov upoštevamo, v posebnosti vašega vrtca?
soglasju z občino ustanoviteljico, flePredšolska vzgoja v Občini Žaksibilen normativ. Od vseh vključe- lec ima že dolgoletno tradicijo, zato
nih otrok je 91,6 % otrok iz občine so naša prednost nedvomno bogate
Žalec in 8,4 % otrok iz drugih občin. izkušnje, katere nenehno nadgrajuV redne oddelke imamo v tem šol- jemo s stalnim strokovnim izpopolskem letu vključenih tudi 18 otrok s njevanjem ter sledenjem utemeljeposebnimi potrebami.
nim strokovnim usmeritvam za delo.
Velikost vrtca nam omogoča horiKoliko vzgojiteljic in pomočnic zontalno in vertikalno izmenjavo izvzgojiteljic dela v vrtcu?
kušenj znotraj kolektiva in med druZaposlenih imamo 58 vzgojite- gimi vrtci po Sloveniji. Na ta način
ljic, od tega tri za polovični delovni je omogočen razvoj učeče se organi-
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Ravnateljica Natalija Starič
zacije tudi na temelju lastnih programov in z lastnimi kadri.
Imate veliko enot?
Dejavnost izvajamo na dvanajstih lokacijah, kar je organizacijsko
pogosto zahtevno, saj se tudi pri nas
srečujemo s problemom odsotnosti
z dela. Zaradi racionalne organizacije dela skorajda ni možnosti nadomeščanja znotraj obstoječega kadra.
Trudimo se zagotoviti ustrezno nadomestilo, kar je včasih težko.
Kdaj je bil vrtec ustanovljen?
Začetki predšolske dejavnosti
v Občini Žalec segajo v leto 1949.
Vrtec je deloval v okviru različnih
drugih organizacij oz. zavodov. Leta 1964 je bil ustanovljen kot samostojni zavod in je posloval pod imenom Vzgojno varstveni zavod Janko
Herman Žalec. Do leta 1998 so bile
vključene še enote vrtcev sedanjih
občin Braslovče, Polzela, Prebold,
Vransko in Tabor. Skupaj je imel
Letnik XVI, št. 4

Vrtec se predstavi
takratni zavod 24 enot, razdeljenih
v 5 organizacijskih enot, skupaj pa
je imel kar 74 oddelkov. Od 1. 1.
1999 posluje vrtec za območje sedanje Občine Žalec na dvanajstih
lokacijah.

temelj uspešnega razvoja odraslih
in otrok. Naša vizija ‚Za otroka je
pomemben vsak trenutek njegovega življenja‘ nas usmerja k načrtnemu delu, ki temelji na poznavanju
vsakega otroka in zagotavljanju primernega učnega okolja za vsakogar
Je ustanovitelj v vašem zavodu v in vse.
zadnjem obdobju kaj gradil, posodabljal?
Kaj zagotavljate otrokom v vaLahko se pohvalim, da smo v za- šem vrtcu?
dnjih treh letih dobili dve novi enoti,
V vseh oddelkih zagotavljamo
in sicer novo lokacijo v Novem Celju obogatitveni program, ki temelji na
ter na novo zgrajeno enoto v Grižah. skupnih usmeritvah zavoda. Sem
Občina Žalec je kot ustanovitelj v le- štejem raziskovalne kotičke, intetu 2013 uspela tudi na prijavi za pri- gracijo kurikularnih področij, razdobitev sredstev za energetsko sana- vijanje osebnih albumov, programe
cijo stavb, tako da bomo v letu 2014 prireditev in praznovanj ob svetovenergetsko sanirali tri enote, in sicer nih in državnih dnevih, obeleženja
v Levcu, Petrovčah in Šempetru.
krajevnih dogodkov, vključenost
v razne projekte: Varno s soncem,
Kako dolgo že vodite vrtec?
Mladi raziskovalec, Pasavček, Z igro
Vrtec vodim zadnja tri leta.
do prvih turističnih korakov, Vzgoja
za zdravje – z zobozdravstvom proSte zadovoljni s sedanjo oz. do- ti zobni gnilobi, sodelovanje z Druseženo kakovostjo kurikula v va- štvom za promocijo in vzgojo za
šem vrtcu?
zdravje, pravilno ločevanje odpadZ doseženo kakovostjo kurikula kov (Simbio Celje) in podobno.
v našem vrtcu sem razmeroma zadovoljna in hkrati ponosna na sodelav- S kom sodelujete?
ke, ki ga neposredno izvajajo. To pa
Povezujemo se z Medobčinsko
ne pomeni, da ni potrebno skupaj splošno knjižnico Žalec, in sicer s
s strokovnimi delavkami nenehno projektom Ko knjige govorijo, izvaiskati možnosti izboljšav, da bi bili jamo FIT program v vrtcu kot del
še boljši. Veliko pozornost posveča- vsakodnevnih gibalno-športnih demo motiviranju zaposlenih za stalno javnosti, organiziramo Ciciolimpipridobivanje novih znanj, ki nam jih jado, delavnice ob ribniku Vrbje za
ponuja organizirano izobraževanje otroke in starše na temo Varna zain izpopolnjevanje.
ščita za prijetno bivanje ob ribniku
Vrbje. Srečujemo se tudi z gasilci v
S čim utemeljujete svojo razvoj- mesecu požarne varnosti, aktivno
no naravnanost?
sodelujemo na prireditvah, ki obeNa naši razvojni poti zavestno ležujejo krajevne in druge praznike,
gradimo na avtonomiji in profesi- v vrtec vabimo babice, ljudi z zanionalnosti posameznika in zavoda mivimi poklici, čebelarje in druge.
kot celote. Razvojno strategijo na- Izvajamo še vrsto drugih dejavnoših prednosti uporabljamo pri svo- sti, ki omogočajo otrokom nove izjem vsakodnevnem delu, kjer z vzo- kušnje in spoznanja ter prispevajo k
rom krepimo pozitivno klimo kot njihovemu celostnem razvoju.
Letnik XVI, št. 4
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Kje še vidite možne izboljšave v
vrtcu?
Zanesljivo bo v prihodnjih letih
potrebno izboljšati prostorske pogoje v nekaterih enotah. Veliko pozornost posvečamo motiviranju zaposlenih za stalno pridobivanje novih
znanj, ki nam jih ponuja organizirano izobraževanje in izpopolnjevanje.
Izdelan imamo Zbornik uspešne prakse v oddelkih, kar predstavlja skupne
izvedbene programe, ki se izvajajo v
vseh enotah našega zavoda in vplivajo na udejanjanja skupnih ciljev
v vseh okoljih (vertikalna, horizontalna povezanost, enake možnosti).
Vsako leto ga dopolnjujemo in nadgrajujemo.
Kako zaposleni sprejemajo novosti?
Verjetno je pri uvajanju sprememb kdaj tudi slaba volja, vendar
le-ta po evalvaciji opravljenega dela
praviloma izzveni, ko skupaj ocenimo prehojeno pot in se lahko veselimo uspehov in pogleda v prihodnost. Tako kot otroci tudi odrasli
potrebujemo občutek, da se nekaj
novega (na)učimo – »znam« se vedno bolje sliši kot »ne znam«.
Ravnateljica mora imeti »helikopterski« pogled na zavod.
Kako ga vidite?
Ko pogledam na naš zavod kot
celoto, lahko prav za vsako izmed
dvanajstih enot rečem, da ima nekaj
posebnega, kar ni drugje – povezano
je z zaposlenimi in vpetostjo v krajevno okolje. Poslujemo tako v mestnem kot tudi vaškem okolju. Vsaka
enota je vrtec v malem, tako ga doživljajo tudi krajani. Povezujejo nas
skupna vizija in vrednote. Za nas je
pomembna zavestna usmerjenost v
pomembnost in enakovrednost vsakega in vseh v okviru delovanja zavoda, torej tesna povezanost in tekoče,
julij—avgust 2014
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odprto sodelovanje med zaposleni- nja v športno-gibalnih aktivnostih,
mi, vodstvom, organi zavoda, usta- srečujejo predšolski otroci (4–6 let)
noviteljem.
skupaj s starši vseh enot vrtca.
Mladi raziskovalec je občinski
S čim se lahko pohvalite?
natečaj, v katerega se že vrsto let
V zadnjih dveh letih se izobra- vključujejo tudi predšolski otroci nažujemo na področju Gozdne peda- šega zavoda. Nastalo je več uspešnih
gogike in v 17 oddelkih uvajamo raziskovalnih nalog, kar potrjujejo
metodologijo Korak za korakom. recenzije, predvsem pa je bilo veliko
Poglobljeno smo obravnavali ka- zabavnega učenja in zanimivosti, ki
zalnik učno okolje, ki smo ga po- so jih otroci pri tem spoznavali.
vezali z načrtovanjem, izvajanjem
in evalviranjem vzgojno izobraže- Kakšno je povezovanje med vrtvalnega dela v oddelkih. Zanimanje cem in osnovno šolo?
za sodelovanje se med strokovnimi
Z osnovnimi šolami v občini sodelavkami povečuje, zato bomo šte- delujemo tako na formalni kot tudi
vilo vključenih razširili.
neformalni ravni. Formalno sodeloZ namenom, da vsem otrokom vanje poteka predvsem v času všomed 3. in 6. letom, ki obiskujejo vr- lanja otrok – kot vrtec v soglasju s
tec, zagotovimo dostop do predsta- starši šolam posredujemo pisna pove v profesionalnem gledališču, so ročila za otroke, za katere o vstopu
bile v tem šolskem letu, v sodelova- v šolo odloča komisija. Neformalnju s starši in ZKŠT Žalec, izvedene na srečanja s šolo so različna – od
tri predstave v enotah in zaključni priprave priložnostnih prireditev za
dogodek v Domu II. slovenskega kraj ane do medsebojnih predstavitabora Žalec, kjer so si predstavo tvenih dejavnosti (vrtec se predstavi
ogledali otroci skupaj s starši. Od- šoli in šola vrtcu).
zivi so bili pozitivni in z VOŽ-kovim gledališčem, kot smo ga poi- Kakšna je podpora staršev vamenovali, bomo nadaljevali tudi šim prizadevanjem? So se starši
prihodnje leto.
pri čem posebej angažirali?
Še eno novost bi omenila – v
Ugotovitev iz anketnih vprasodelovanju z Medobčinsko splo- šalnikov za starše je, da so staršem
šno knjižnico Žalec je od oktobra otrok v prvem starostnem obdobju
do aprila potekala aktivnost ‚Tudi pomembne predvsem empatija stromali Savinjčani berejo‘ kot podmla- kovnih delavk, toplina, odzivnost ter
dek ‚Savinjčani berejo‘. Tako so 4- do dajanje občutka varnosti. Starši starej6-letni otroci doma skupaj s starši ših otrok pa od strokovnih delavk pribrali slikanice iz priporočenega se- čakujejo tudi visoko strokovno uspoznama in o prebranem pripovedo- sobljenost za poučevanje ter nudenje
vali v vrtcu. Mladi bralci so na pla- številnih možnosti za učenje in razvoj.
katu predstavili slikanice, ki so jih Starši izražajo podporo izvedbenim
prebrali, in izdelke razstavili. Sku- programom in so zelo zadovoljni z
pna zaključna prireditev je bila tako delom zaposlenih. Starši se zelo radi
za mlade bralce kot starše prijeten udeležijo različnih prireditev pa tudi
in svečan dogodek.
akcij (zbiranje zamaškov, starega paNa tradicionalni prireditvi Cici- pirja). Veseli smo njihovega sodelovaolimpijada se v Športnem centru Ža- nja pri širjenju ponudbe v oddelkih z
lec, z namenom zabavnega družev- odpadnim materialom.
julij—avgust 2014
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Kakšno je sodelovanje z lokalno
skupnostjo?
S svojim delom smo si v okolju
pridobili zaupanje, zato z ustanoviteljem dobro sodelujemo. Z razumevanjem sprejema naše pobude
in skupaj z nami išče najboljše rešitve za kakovostno ponudbo. Seveda pa na to sodelovanje vpliva trenutno neugodna finančna situacija
(vsesplošna kriza in varčevanje).
Kakšen vpliv ima sedanja finančno-gospodarska kriza na
vaš vrtec?
Slabo ekonomsko stanje današnjega časa vpliva predvsem na planiranje, tako v razvojnem kot tudi
materialnem smislu, povezano s financiranjem v okviru danih možnosti. Veliko naših stavb je kljub skrbnemu in tekočemu vzdrževanju
potrebnih celovite prenove. Na nivoju zavoda ne dosegamo tudi predpisanega normativa 3 m2 notranje
igralne površine na otroka (za poslovanje imamo pridobljeno soglasje MIZKŠ).
Kaj bi še radi sporočili strokovni
javnosti, pa vas nismo vprašali?
Menim, da je področje poklicne
identitete še premalo razvito, da je
potrebno na tem področju še marsikaj postoriti. Pomemben prispevek k temu vidim v konceptu revije Vzgojiteljica in možnostih, ki jih
omogoča Pedagoško združenje Vzgojiteljica. Seveda pa je vse odvisno od
nas samih.
Zahvaljujemo se vam za izčrpne
odgovore. Vrtcu, ki ga vodite,
želimo veliko radoživih otrok in
zadovoljnih staršev, vam osebno
pa čim bolj uspešno in zadovoljno ravnateljsko delo.
Spraševala je B. V.
Letnik XVI, št. 4

Aktualno
Darinka Belak, dipl. vzgojiteljica
Vrtec Tončke Čečeve Celje

Sodelovanje med strokovnimi delavci
pri izvajanju kurikula v oddelku
Povzetek
Pojem predšolskega kurikula je zelo širok in
zajema vse dejavnosti, učenje, interakcije in
izkušnje, ki jih je otrok deležen v vrtcu. Prav
zaradi kompleksnosti izvajanja kurikula ima
pomembno vlogo organizacijska kultura vrtca, ki spodbuja vse zaposlene k sodelovanju in
kakovostnemu izvajanju kurikula, v vsakem
oddelku posebej. Pomemben del organizacijske
kulture je kakovostno sodelovanje med zaposlenimi v zavodu, ki si ga ne moremo predstavljati
brez sprejemanja in zaupanja med strokovnimi
delavci, kot tudi brez sposobnosti zaposlenih za
skupno reševanje različnih situacij, tako pozitivnih kot negativnih.
Ključne besede: vrtec, sodelovanje, vzgojitelj,
pomočnik vzgojitelja.
Izvajanje kurikula v oddelku
Zaradi razvoja znanosti in zaradi družbenih sprememb se je spremenilo šolanje in izobraževanje za poklic vzgojitelja na področju predšolske vzgoje. Tako je
zakonodaja iz 1996 leta prinesla dve delovni mesti:
–– delovno mesto vzgojiteljice in
–– delovno mesto pomočnice ali pomočnika vzgojitelja.
V skladu z Zakonom o vrtcih (Ur. l. RS št. 12/1996
in spremembe) sta za delovni mesti določeni različni izobrazbi. Delovno mesto pomočnika vzgojitelja zahteva
srednjo strokovno izobrazbo, delovno mesto vzgojiteljice pa najmanj visoko strokovno izobrazbo.
Znanje zaposlenih je izjemno pomembno, vendar
ga moramo vsi zaposleni zavestno uporabljati, si ga izmenjevati in se pri delu dopolnjevati.
Kompetence vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev so podobne, vendar je med njima pomembna razlika v tem, da vzgojitelj oddelek otrok vodi, pomočnik
vzgojitelja pa mu pri tem pomaga: sodeluje pri načrtovanju, organiziranju, izvajanju in evalviranju.
Letnik XVI, št. 4

Najpogostejše vsebine sodelovanja pomočnika
vzgojitelja pri načrtovanju so:
–– vzgojitelju posreduje svoje mnenje o dejavnostih, ki bi jih bilo smiselno nadaljevati tudi v naslednjem načrtovalnem obdobju,
–– vzgojitelju posreduje svoje predloge o potencialnih dejavnostih s katerega koli področja dejavnosti za naslednjo kurikularno temo,
–– z vzgojiteljem se dogovori, katere dejavnosti bo
izvajal samostojno, s kakšnim ciljem in na kakšen način.
V medsebojnih odnosih ima pomembno vlogo komunikacija. Beseda komunikacija izhaja iz latinske besede communicare in pomeni razpravljati, vprašati za
nasvet, posvetovati se. SSKJ pa jo opredeljuje kot izmenjavo misli in informacij. Pri vzgoji in učenju otrok
bomo uspešnejši, če bosta pri načrtovanju, organiziranju, izvajanju in evalviranju kurikula oddelka sodelovali
obe strokovni delavki kot dober par (tandem).
Primer iz prakse
V nadaljevanju bom predstavila primer iz prakse.
Tudi sama sem vzgojiteljica z dolgoletno delovno prakso, ki sem jo pridobila v vseh starostnih obdobjih. Zadnjih nekaj let opravljam delo pomočnice ravnateljice
in menim, da mi je dolgoletna pedagoška praksa v veliko pomoč pri načrtovanju in organizaciji dela na nivoju
zavoda kot celote.
V vrtcu, v katerem sem zaposlena, poteka načrtovanje v kurikularni skupini, v timu in paru, organizirano
in sistematično. Tim razumemo kot sodelovanje med
tremi in več strokovnimi delavci, par ali tandem pa kot
sodelovanje med vzgojiteljico, ki vodi oddelek, in pomočnico vzgojiteljice.
Kurikularno skupino sestavljajo vodje timov iz vseh
enot vrtca. Vodi in usmerja jo ravnateljica, ki je pedagoški vodja zavoda, skliče pa jo enkrat mesečno. Prvi del
srečanja je namenjen aktualni izobraževalni vsebini, ki
bo strokovnim delavkam v pomoč pri izvajanju vzgojnoizobraževalne teme, in je običajno podprta z literaturo.
Pripravi jo ravnateljica sama ali pa katera od pomočnic
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ravnateljice. Gradivo dobimo v papirni obliki, po en izvod na oddelek, v zadnjem času tudi posneto na USB
ključek. Nato sledi evalviranje iztekajočega se obdobja
in načrtovanje kurikula vrtca za naslednje obdobje.
Evalviranje poteka tako, da vsak vodja tima (tim
običajno sestavlja od 4 do 8 oseb) predstavi delovanje
svojega tima v iztekajočem se obdobju:
–– katere kurikularne teme so se izvajale v posameznih oddelkih,
–– kakšna je ocena kakovosti izvajanja (odzivi
otrok in staršev, ocena vzgojiteljev),
–– so se med izvajanjem strokovni delavci srečevali
s kakšnimi težavami,
–– jim je česa primanjkovalo (vzgojnih sredstev in
pripomočkov) ter
–– kakšne ideje so se morda porodile med delom.

ki jih ima vrtec v arhivu, jo dopolnijo ali preoblikujejo
glede na aktualni razvoj otrok v oddelku, lahko pa tudi
sestavijo povsem novo temo. Kurikularna tema predstavlja načrtovani del izvedbenega kurikula oddelka za
določeno obdobje, običajno za čas od treh do petih tednov, ki vključuje cilje in primere možnih dejavnosti.
Kurikularna tema mora biti načrtovana tako, da prostor in dejavnosti spodbujajo otrokov razvoj na vseh področjih. Obenem ostaja tema odprta za dejavnosti, ki jih
bodo že med samim izvajanjem predlagali otroci in jih
bo vzgojiteljica vključila sproti.
Vzgojiteljica na osnovi kurikularne teme, ki predstavlja načrtovani okvir dela, nato oblikuje dnevno pripravo
z naslednjimi elementi: organizacija prostora, načrtovane dejavnosti v kotičkih in dejavnosti na prostem, vzgojna sredstva in naloge obeh strokovnih delavk.

Načrtovanje kurikula vrtca poteka tako, da se predstavijo naloge, ki zadevajo vrtec kot celoto, izmenjajo se
predlogi dejavnosti, pregleda se fond kurikularnih tem,
ki so v arhivu vrtca, proučijo se možnosti sodelovanja v
okolju vrtca in podobno.
Vodje timov nato skličejo svoj strokovni tim. V našem vrtcu deluje od deset do dvanajst strokovnih timov.
Strokovni tim vodijo vodje timov po posameznih
starostnih obdobjih. Timi so oblikovani za čas celega
šolskega leta. Tako imamo time vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic prvega starostnega obdobja, time drugega starostnega obdobja in time kombinacije prvega
in drugega starostnega obdobja. Time sestavljajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, ki vodijo podobne
oddelke. Srečanje strokovnih timov poteka v popoldanskem času (po 17. uri) v prostorih vrtca. Vse članice tima imajo možnost in dolžnost aktivnega sodelovanja,
vrednotenja, medsebojnega učenja, načrtovanja in kritičnega presojanja.
Vodja tima seznani članice o skupnih nalogah, posreduje vsebino srečanja kurikularne skupine. Strokovne delavke na timih ocenijo medsebojno sodelovanje,
izvajanje dogovorjenih nalog in kakovost interakcij med
strokovnimi delavci, otroki in starši, izmenjajo izkušnje
in se pogovorijo o morebitnih problemih. Nato se pogovorijo o možnih dejavnostih v naslednjem kurikularnem obdobju in si razdelijo naloge (zbiranje nestrukturiranega materiala za izvedbo kurikularne teme in druge
organizacijske naloge).
Sledi evalvacijsko in načrtovalno delo v tandemu
oz. vzgojiteljskem paru. Strokovni tandemi si izberejo
kurikularno temo iz nabora vzgojno-izobraževalnih tem,

Komunikacija med vzgojiteljico in
pomočnico vzgojiteljice
Načrtovanje predstavlja pomemben element sodelovanja med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice, kjer ima pomembno vlogo tudi komunikacija. Iz
izkušenj lahko povem, da je najprimernejša dvosmerna komunikacija, ki daje tudi pomočnici vzgojiteljice
možnost aktivnega sodelovanja in posredovanja opaženj pri otrocih ter dajanja pobud in predlogov pri izvedbenem kurikulu oddelka. Kljub temu da vzgojiteljica vodi in usmerja izvedbeni kurikul oddelka, da je
odgovorna za načrtovanje in izvajanje dejavnosti, pa
je po drugi strani tudi pomočnica vzgojiteljice odgovorna za sodelovanje z vzgojiteljico. Zaradi tega se je
pomočnica vzgojiteljice tudi sama dolžna pozanimati
o poteku dneva oz. pogledati vzgojiteljičino pripravo
in se na kratko pogovoriti z vzgojiteljico, katere dejavnosti bo prevzela ena ali druga. Praviloma naj bi zahtevnejše dejavnosti in dejavnosti, ki se izvajajo v oddelku prvič, prevzela nase vzgojiteljica.
Posamezne usmerjene dejavnosti so otrokom praviloma ponujene toliko časa, da se zvrstijo vsi otroci, ki
želijo sodelovati v njih (tudi po več dni). Za izvajanje
posameznih dejavnosti se lahko izkoristijo tudi drugi
prostori, kot so garderoba, skupni prostori. Strokovne
delavke se razporedijo tako, da imajo nadzor nad celotnim dogajanjem. Če je tandem dobro uigran, prihaja
do nebesedne komunikacije, ko se strokovni delavki že
s pogledom sporazumeta in vesta, kaj je potrebno storiti oz. kako ukrepati.
Ni vrtca, kjer ne prihaja občasno tudi do kadrovskih
stisk, ko mora pomočnica vzgojiteljice priskočiti na po-
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moč vzgojiteljici tudi v drug oddelek, kar zahteva od
pomočnic vzgojiteljic fleksibilno prilagajanje. Kadrovski primanjkljaj se v takem primeru odraža v kvaliteti
ponudbe otrokom, saj ena delavka ne zmore vsega, kar
zmoreta dve. V takem primeru se morata strokovni delavki na osnovi opazovanj otrok odločiti za izvajanje tistih dejavnosti, ki zahtevajo nekoliko manjšo neposredno vključenost odrasle osebe v dejavnost otrok in dati
več časa za svobodne igralne dejavnosti.

Zaključek
Najmočneje vpliva na kvaliteto sodelovanja v tandemu, poleg samega strokovnega znanja, kakovost komunikacije. Kakovostna komunikacija premosti razlike
v izobrazbi, različnost značajev, različnost pridobljenih
izkušenj ipd. Takšna komunikacija je posledica zavestnega prizadevanja obeh strokovnih delavk, ki se zavedata
svojega poklicnega poslanstva in skupne odgovornosti
za dobrobit otrok, njihovega razvoja in učenja.

Vsakodnevna refleksija
Strokovni delavki ob koncu skupnega dneva naredita kratko refleksijo tekočega dne. Bistvo refleksije je v
tem, da v nekaj stavkih ubesedita ena drugi, kar sta pomembnega zaznali v odzivih otrok in kako ocenjujeta
dan. Na osnovi refleksije vzgojiteljica lažje oblikuje pisni načrt oz. pripravo za naslednji dan.

Literatura:
Bahovec, E. D. (september 1999). Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.
Bahovec, E., & Kodelja, Z. (1996). Vrtci za današnji čas. Ljubljana: Društvo za kulturološke raziskave pri Pedagoškem inštitutu in Društvo
za kulturološke raziskave.
Kroflič, R. (januar 2008). Novi pristopi k spodbujanju otrokovega prosocialnega in moralnega razvoja v predšolskem obdobju. Socialne
interakcije v vrtcu. Ljubljana: Supra, d.o.o., izobraževanje, svetovanje, založništvo.

Sabina Tavzes, dipl. vzgojiteljica
Vrtec Mavrica Vojnik

Odnos v paru ali tandemu
čutijo, to pa seveda lahko ogrozi njihov občutek varnosti in sprejetosti kot tudi našo avtoriteto.

Povzetek
Uspešnost in strokovnost vzgojno-izobraževalnega procesa v oddelku je odvisna predvsem
od strokovnosti, sodelovanja, povezanosti ter
uspešne komunikacije med strokovnima delavkama v oddelku. Hkrati pa je za dobro sodelovanje v tandemu potrebno tudi medsebojno
spoštovanje, razumevanje in strpnost. Seveda
pa je vse to potrebno nenehno vzdrževati in poglabljati, saj, če tega ni, delo ne poteka več sproščeno in lahko prihaja do konfliktov.
Ključne besede: sodelovanje, komunikacija,
vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja.

Uvod
Sodelavcev, staršev in otrok si ne moremo zbirati,
vendar pa je izjemno pomembno, kakšen odnos imamo z njimi. Še posebej pri delu z otroki in s strokovno delavko je pomembno, v kakšnih odnosih smo z
njimi in kako se razumemo. Otroci morebitne nastale
napetosti med strokovnima delavkama zelo hitro zaLetnik XVI, št. 4

Timsko delo
Timsko delo je oblika aktivnosti, ki jo opravljata dva
ali več pedagoških strokovnjakov na podlagi neposrednega in enakovrednega sodelovanja in katere namen je
doseči skupne cilje. (Polak 2007, str. 8). V opredelitvah
timskega dela je pogost tudi poudarek, da je za pravo
timsko delo pomemben duh sodelovalnega načrtovanja, nenehnega sodelovanja, tesne povezanosti, neovirane komunikacije in iskrene izmenjave mnenj. Večina
avtorjev poudarja tudi pomen soodvisnosti, tj. zavedanja, da je za dosego ciljev nujno medsebojno sodelovaje in sinergija (medsebojno dopolnjevanje dveh ali več
dejavnikov, katerih skupni učinek je večji kot seštevek
posameznih učinkov), s katero se vzdržuje soodvisnost
z drugimi v timu (Polak 2007, str. 9).
Medčloveški odnosi v tandemu
Poleg strokovnih ciljev se moramo vzgojitelji naučiti vzdrževati pozitivni odnos z ljudmi okoli sebe, če
hočemo uspeti v življenju oziroma pri svojem delu. S
sodelavko sva v začetku najinega skupnega dela v od-
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delku sklenili, da bova postali dober kakovostni tandem. Ena izmed začetnih nalog je bila, da se potrudiva
za dober medsebojni odnos. James M. Dornan (1998)
navaja petnajst nasvetov za izgradnjo dobrih medčloveških odnosov:
–– svojo pozornost usmerite proč od sebe;
–– imejte radi človeka;
–– dobro spoznajte ljudi;
–– ne podcenjujte vrednosti nobenega posameznika, s katerim imate opravka;
–– ne izkoriščajte ljudi;
–– prosite za nasvet ali uslugo;
–– vselej tudi sami nekaj prispevajte;
–– bodite obzirni do tujih čustev;
–– bodite pozorni, da lahko drugim pravočasno
nudite pomoč;
–– bodite dober poslušalec;
–– govorite o sogovornikovih zanimanjih;
–– naj se sogovornik počuti pomembnega;
–– bodite zanesljivi in vredni zaupanja;
–– ne prepričujte;
–– začnite preučevati ljudi.

fleksibilnosti, aktivnemu medsebojnemu poslušanju ter
zaupanju. Nekaj značilnosti najinega tandema:
–– sproščena komunikacija,
–– medsebojno razumevanje,
–– poznavanje nalog,
–– medsebojno zaupanje,
–– skupna aktivna vključenost v oblikovanje ciljev
in nalog pri izvajanju kurikula,
–– medsebojno spodbujanje,
–– odkrito izražanje mnenj, predlogov, vprašanj ...
Zaključek
Komunikacija med obema strokovnima delavkama
v tandemu zagotavlja priložnosti za uvajanje novih metod dela z otroki, osebno napredovanje in vrednotenje
dela in je izhodišče za reševanje problemov in konfliktov.
Pomembno je tudi zavedanje članic tandema, da rešitve
predlagata obe članici in da se težave rešujejo skupaj.
Literatura:
Dornan, J. M. (1998). Strategije uspeha, TwentyOne Network.
Polak, A. (2007). Timsko delo v vzgoji in izobraževanju, Ljubljana:
Modrijan.

Najin tandem v praksi
Za vzpostavitev dobrih odnosov sva morali v začetku najprej spoznati druga drugo, najina pričakovanja,
osebnostne lastnosti, vrednote.
Graditi sva začeli na medsebojnem zaupanju, dopolnjevanju, izmenjavi mnenj, izkušenj, odkriti komunikaciji. Velik poudarek sva dali medsebojnemu pogovoru.
Dogovorili sva se o delitvi odgovornosti. Pri opravljanju vseh nalog v oddelku sva druga drugo sprejemali
kot enakovrednega partnerja. Znana nama je bila najina
vloga v tandemu: vzgojiteljica vodi oddelek, pomočnica
vzgojiteljica pri dogovorjenih nalogah sodeluje.
Vendar pa resničnega uspeha pri najinem skupnem
delu ne bi mogli doseči brez najine odprte komunikacije in dobrih komunikacijskih zmožnosti. Za najino
učinkovito komunikacijo sva se morali obe nenehno
truditi za sprotno in natančno izmenjavo informacij. S
svojim sporočanjem sva izražali lastne ideje, mnenja,
predloge, izkušnje, hkrati pa sva znali tudi prisluhniti
druga drugi, saj je pomemben vidik komunikacije pri
timskem delu tudi dajanje in prejemanje povratnih
informacij.
V času najinega skupnega dela v skupini sva razvili
enakovredni partnerski odnos, ki se kaže v najini prijetni medsebojni komunikaciji, povezanosti, strokovni
avtonomnosti, uspešnem sodelovanju, dopolnjevanju,
julij—avgust 2014
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Maša Zupan (3,5 let),
mentorica Erika Sladič,
Vrtec Deteljica, OŠ Mirna
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Vzgojiteljica vzgojiteljicam in vzgojiteljem
Lili Hrovat, dipl. vzgojiteljica
Osnovna šola Žužemberk, enota vrtec Žužemberk

V vrtcu naj vladajo profesionalni odnosi
Lili Hrovat: »Zavedati se moramo, da je otrok vedno otrok,
ne pa pomanjšan odrasel človek. Vživeti se moramo v njegovo dušo in gledati »stvari
s srcem, kajti bistvo je očem
nevidno«. Tako kot Mali princ
nas lahko tudi otroci marsičesa naučijo«.

od idej sem predstavila v reviji Unikat. Skupaj s sodelavkami vsako leto za otroke pripravimo nekaj gledaliških predstav, bodisi lutkovnih
bodisi dramskih. V preteklem letu smo se z igro Mojca Pokrajculja
prvič predstavile tudi širši javnosti.
Dve leti sem vodila gibalne urice za
otroke, eno leto sem pri vodenju pomagala sodelavki.

Kako vidite svoj poklic?
Vzgojiteljica je lep, a odgovoren
in včasih zelo težak poklic. Starši zaupajo svojega otroka v najnežnejših
in za razvoj otroka najpomembnejših
letih življenja. Vzgojiteljskega poklica
ne moreš pridobiti samo z izobraževanjem, ampak ti mora biti zapisan
že v genih. Predvsem moraš imeti rad
otroke, biti razumevajoč do staršev in
imeti sposobnost dobrega sodelovanja s sodelavci. Biti vzgojiteljica torej
ne pomeni samo varovati in izobraževati otroke, ampak je to poslanstvo, ki
ga ne more opravljati vsak.

Ste članica kakšnega društva?
Lahko opišite nekaj svojih aktivnosti?
Aktivno sodelujem v DKŽ Žužemberk. Sodelovanje je obojestransko, saj članice pridejo v vrtec in skupaj z otroki pečejo piškote, parklje,
kruh, božične »tice« … Otroci iz
vrtca svoje izdelke predstavijo na
vsakoletni Razstavi suhokranjskih
dobrot. Poleg tega pojem v pevski
skupini Žitni klas, v učiteljski pevski skupini in na cerkvenem koru. V
okviru Kulturno-umetniškega društva Žužemberk vodim občinske prireditve v času Trških dni in nekatere
druge javne prireditve.

Za vzgojiteljski poklic se je potrebno izobraževati. Kakšno
izobraževanje ste zaključili in
kje? Kako ocenjujete kakovost
izobraževanja, ki ste ga bili deležni v srednji šoli in na dodiplomskem študiju?
Najprej sem se usposobila za poslovno manipulantko na Ekonomski
srednji šoli v Novem mestu. Ta poklic sem opravljala leto dni na ZPIZu v Ljubljani. Po porodniškem dopustu sem se zaposlila v družinskem
varstvu kot varuhinja. Delo z otroki
me je pritegnilo, zato sem se vpisala
v srednjo vzgojiteljsko šolo na CIKu v Trebnjem in postala pomočnica
Letnik XVI, št. 4

Lili Hrovat

vzgojiteljice. V tem poklicu sem delala 21 let. Želela sem postati vzgojiteljica, zato sem se vpisala na Pedagoško fakulteto v Kopru in študij po
treh letih uspešno zaključila.
Predavanja na fakulteti so bila
profesionalno izvedena, strokovna
in povezana s prakso. Večina profesorjev je bilo korektnih, študijski
pogoji pa prilagojeni študentom, ki
smo se izobraževali ob delu. Razširila sem krog znancev in pridobila nove prijatelje, s katerimi sem si izmenjavala izkušnje. Z nekaterimi smo
postali pravi prijatelji in ohranjamo
stike še danes, tako na strokovnem Kje se je začela vaša poklican
kot na osebnem nivoju.
pot in kaj je bilo značilno za
prvo obdobje vaše kariere?
Ste s čim razširili svoje vzgoMoja poklicana pot se je začejiteljsko delo izven oddelkov la v družinskem varstvu, kjer sem
otrok, ki se jih vodili?
polega vzgojnega programa moraŽe kot pomočnica vzgojiteljice la prijeti za vsako delo: treba je bilo
sem vodila CICI zborček. Z nauče- kuhati, pomivati posodo, pospranimi pesmimi smo se predstavili na vljati … Nikoli mi nobeno delo ni
javnih in internih prireditvah. Pred bilo pretežko. V začetnem obdobju
novoletnimi počitnicami sem vodi- mojega dela z otroki je obstajal še
la oblikovalne delavnice za učence poklic varuhinja, ki ga po letu 1996
OŠ, za starše in sodelavke. Izdelo- ni več. Varuhinje nismo bile uspovali smo različne stvari za prodajo sobljene in priznane kot strokovna božično-novoletni tržnici. Eno ne delavke, zato smo bile prikraj-
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Vzgojiteljica vzgojiteljicam in vzgojiteljem
šane za marsikatero izobraževanje.
Z uvedbo šolske zakonodaje leta
1996 in z novim delovnim mestom
pomočnice vzgojiteljice smo pomočnice vzgojiteljice postale strokovne delavke, saj moramo imeti
srednjo vzgojiteljsko šolo. Skupaj z
vzgojiteljicami sedaj izvajajo kurikul vrtca, kar poudarja tudi državni
dokument Kurikulum za vrtce.

to starostno obdobje je značilno izražanje trme in uveljavljanje lastnega
ega, kar je zelo prisotno tudi v moji skupini.
Nam lahko zaupate kakšno letošnjo anekdoto iz življenja otrok
v vrtcu?
V našem vrtcu damo velik poudarek zdravi prehrani. Pri dopoldanski malici sem otrokom pokazala
sadeže, ki smo jih kasneje jedli. Med
njimi je bilo tudi jabolko kaki. Ena
deklica je rekla: »Jaz vem, kako se
imenuje, ga tudi doma jem.« Rekla
sem ji, naj na glas pove. Vsa vesela je
vzkliknila: »Drekec!«
Še enega dogodka sem se spomnila!
Zgodilo se je v kotičku dom –
družina. Ena od deklic je dobila bratca. Med igro je pogrnila na tla odejico, vzela dojenčka, ga položila na
odejo in se ulegla zraven. Poklicala
je dečka (ki ga po navadi »komandira«, on pa jo z veseljem uboga) in
mu rekla, naj ji prinese »za pit«. Igro
sem opazovala in jo vprašala, kaj se
igrata. Odgovorila je, da tudi njen
oče prinese mamici vse, kar ona reče.

S čim prispevate k doseganju ciljev vašega vrtca?
Vse delavke si prizadevamo dosledno slediti viziji našega vrtca:
spodbujanju vsestranskega razvoja otrok v sodelovanju s starši, trdni
vzgoji v varnem in zdravem okolju in
ugledu vrtca. Mislim, da nam z dobrim timskim sodelovanjem in uspešnim sodelovanjem s starši to tudi
uspeva. Vsaka delavka, ne smo jaz,
prispeva svoj del k doseganju zastavljenih ciljev.
Zase vem, da kljub temu, da sem
že 27 let zaposlena v vrtcu, še vedno
veliko časa porabim za pripravo materialov, didaktičnih sredstev in pripomočkov za vzgojno delo z otroki
ter za permanentno izobraževanje. V
prostem času napišem tudi kakšno
otroško pesem.
Vam je ostal v spominu kakšen
poseben dogodek iz vašega
Kakšen oddelek otrok ste vodili vzgojiteljskega dela z otroki?
v šolskem letu 2013/14? Kaj je
Ko sem delala v starejši skupibilo značilno zanj?
ni otrok, sta se dve deklici igrali igro
V šolskem letu 2013/14 sem vlog – banka. Ena od njiju se je v igro
vodila kombiniran oddelek otrok, tako vživela, da se je polulala v hlačstarih od 2 do 4 let. V skupini je 5 ke. Vprašala sem jo, zakaj ni šla v stradečkov in 11 deklic. Številčno pre- nišče. Izstrelila je odgovor kot iz tovladujejo deklice, v živahnosti pa pa: »Kaj ne vidiš, kakšna vrsta je?
dečki. So zelo zahtevni in za umir- Nisem mogla pustiti ljudi čakati.«
janje je potrebno precej potrpežljivosti in energije. So zelo vedoželjni, Kako sodelujete s starši?
ustvarjalni, radi se igrajo simbolne
Med menoj in starši vladajo proigre, so gibalno spretni in iskrivi, ta- fesionalni odnosi. Do njih sem veko da je delo v skupini prijetno in mi dno vljudna, razumevajoča in strvsak dan pomeni nov izziv. Po spo- pna. Zavedam se njihove stiske ob
sobnostih je skupina heterogena. Za pomanjkanju časa. Vem, da bi vsi rajulij—avgust 2014

vzgojiteljica 12

di imeli pridne in vzgojene otroke in
da se vsak trudi po svojih močeh. Na
govorilne ure se vedno skrbno pripravim, staršem pa omogočim, da
si izberejo najprimernejši čas. Najprej jim posredujem otrokova močna področja, nato taktno opozorim
na morebitne primanjkljaje na kognitivnem, konativnem in vzgojnem
področju. Ena od uspelih oblik sodelovanja s starši je bila delavnica
izdelovanja lutk na temo Muca Copatarica. Delavnice se je udeležila
večina staršev. K delu so pristopili
odgovorno, pomagali so drug drugemu in ko so bile dokončane, so jih
takoj preizkusili. Pri izdelavi so sodelovali tudi otroci, ki so kar žareli
od navdušenja. Poleg te delavnice so
dobro uspele tudi druge oblike sodelovanja: kostanjev piknik, čajanka s
starimi starši in pohod z lučkami. V
preteklih letih smo izvedle več pohodov v naravo.
Kaj je bil vaš dosedanji največji
poklicni uspeh, dosežek?
Za največji dosežek štejem
uspešno dokončanje svojega študija. Največji poklicni uspeh pa je bilo sodelovanje z Miro Voglar in njen
strokovni prispevek k moji raziskovalni nalogi o bibarijah. To sodelovanje je obrodilo njen dvakratni obisk
našega vrtca. S svojimi knjigami, ki
nam jih je podarila, je obogatila našo knjižnico. Očarala me je s svojo iskrenostjo, življenjskim optimizmom
in ustvarjalnostjo. Od takrat sva tudi
osebni prijateljici in večkrat jo poprosim za kakšen nasvet.
Kaj bi še radi povedali svojim kolegicam vzgojiteljicam in vzgojiteljem?
Delo z otroki pomeni vsak dan
novo doživetje, nov izziv, novo pričakovanje. Otroci so neposredni,
iskreni in odkriti. Saj poznate AnLetnik XVI, št. 4

Vzgojiteljica vzgojiteljicam in vzgojiteljem
dersenovo pravljico Cesarjeva nova
oblačila, ko samo otrok pove resnico, da je cesar gol in nekdo vzklikne:
»Čujte glas nedolžnega!« Otroci so
nepokvarjeni in kot take jih moramo
tudi sprejemati. Zavedati se mora-

mo, da je otrok vedno otrok, ne pa Želimo vam še veliko zadovoljpomanjšan odrasel človek. Vživeti se nih dni med otroki in se zahvamoramo v njegovo dušo in gledati ljujemo za iskrene odgovore.
»stvari s srcem, kajti bistvo je očem
nevidno«. Tako kot Mali princ nas
B. V.
lahko tudi otroci marsičesa naučijo.

Za dobro prakso
Nika Kolenc, prof.
Vrtec Gornji Grad

Moje telo
Povzetek
V času, ko se dan daljša, pogosto čutimo »pomladansko utrujenost«. Takrat se zavemo krhkosti
svojega zdravja in skrbi za zdravo telo. Pri vzgojno-izobraževalnem delu smo odprli telo in pokukali v njegovo notranjost. Otroci so s tem spoznavali sebe, svoje telo kot prostor in raziskovali telo
v prostoru.
Ključne besede: telo, prostor, čutila, zdravje, gibanje.
Uvod
Načela pedagoškega dela nas vodijo od enostavnega h kompleksnemu, od konkretnega k abstraktnemu. Nekatere teme se nas, odraslih in otrok, dotikajo
dnevno, zato jih jemljemo za samoumevne. Takšna
tema je tudi zdravje in naša skrb zanj. Če jih povprašamo, kako skrbimo za zdravo telo, brez težav odgovorijo. Ko pa jih sprašujemo o samem telesu, pa so
odgovori težji. Večina otrok ve, da se mora telo veliko gibati. Gibanje in zdravje sta skozi vse življenje
neločljivo povezana.
Orientacija na mojem telesu
Predšolski otrok pri opazovanju in spoznavanju
sveta izhaja iz lastnega telesa. Otrokom je izredno zanimivo opazovanje lastnega telesa. V skupini otrok,
starih od tri do šest let, smo bili tako deležni različnih
reakcij, vsi pa so se zelo zabavali. Pričeli smo z jutranjo
Letnik XVI, št. 4

telovadbo. V skupini izvajam tudi angleške minutke in
zato smo s pesmico Head, shoulders knees and toes
dodatno razgibali svoje telo. Da so otroci bolje opazili
značilnosti svojega telesa, sem jim za motivacijo prinesla robota. Opazovali smo njegove »roke«, ki so
bile klešče, in ugotovili, da jim manjkajo prsti. Takoj
smo prešteli lastne prste na rokah in zaznali simetrijo.
Enako smo se zabavali z njegovimi drugimi deli telesa. Preštevali smo ude, dele telesa in se srečevali predvsem s številoma ena in dve. Otroci so se seznanili z
deklamacijo To sem jaz, s katero so utrdili svoje znanje o delih telesa.
V koncept raziskovanja telesa smo vključili senzorični aparat. Vadili smo orientacijo na sebi. Otroci
so iz prijetne uvodne motivacije, to je bila izmišljarija o osi, prešli v didaktični razgovor. Ugotavljali smo,
kaj se dejansko zgodi, če nas piči osa. Zakaj boli? Kaj
sploh je bolečina? Pojem bolečina otroci dobro poznajo, vzroka zanj pa ne. Ogledali smo si plakat človeka v naravni velikosti s tridimenzionalnimi poudarki
(organi, žile, kosti, živci …). Otroci so se tako seznanili z notranjostjo človeka. Raziskovali smo prostor v
človeku. To smo poudarili še s tem, da smo obrisali
telo deklice na velik plakat. Njeno telo je bilo plosko,
dvodimenzionalno. Torzo človeka, ki so ga opazovali
in tipali, pa je bil »napolnjen«.
Ogledali smo si tudi posnetke, kako se po telesu
giblje hrana. Otroci so dobili boljšo predstavo o tem,
kam gre hrana, kako se prebavi, zakaj je pomembno, da
jemo zdravo.
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Za dobro prakso
Telo v prostoru
Naprej so otroci raziskovali prostor tako, da so se
razgibali s pesmijo Od glave do peta (Čarovnik Grega),
nato pa so se v prostoru gibali nazaj, naprej, levo, desno, gor in dol. Gibali so se po navodilih. Gibali so se
hitro, počasi, s koraki ali skoki, po prstih ali petah, tiho
ali glasno. Ugibali so nasprotja in zaznavali prostor, ki ga
zavzame lastno telo, prostor, v katerem se telo giba, ter
odnos med raznimi telesi v prostoru. Razvijali so predvsem grobo (veliko) motoriko.
Znanje o telesu in prostoru so utrdili z likovno dejavnostjo. Otroci so narisali svoje telo, pri tem so skušali
ponoviti obris telesa na plakatu. Risali so torej prostor.
Nato so narisan motiv polepili s trganko/mečkanko in
notranjost telesa pobarvali. Nastala je reliefna slika. Razvijali so predvsem fino (malo) motoriko in tudi grafomotoriko. Nastala podoba je otroke motivirala, da so pri
nadaljnjem prostem risanju ljudi upoštevali zakonitosti
telesa – prostora. Spoznali so čutilo vid in ga kombinirali
s tipom. Senzorični dražljaji so hrana za človeške možgane. Z njihovo aktivacijo se sestavlja slika sveta. Zato
smo odšli po sledi čutil.
S čuti sestavim telo, narišem prostor
Zavedanje gibanja telesa v prostoru smo podkrepili s sluhom. S prevezo čez oči so otroci sledili zvoku
v prostoru. Prostor so zaznavali iz popolnoma drugega
zornega kota. Prav vsi pa niso našli izvora zvoka. Z zavezanimi očmi so poslušali tudi zven predmetov in ugibali
njihova imena. Predmete, ki so jih v prostoru spoznavali
s tipom, so poimenovali in zelo dobro ugibali. Naredili
smo tudi tabelo, kjer so otroci sami beležili uspešnost
otroka pri taktilnem razločevanju. Predmete so tudi vonjali ter okušali. Otroci so utrjevali pojme: tiho, glasno,
mehko, trdo, hrapavo, gladko ter tudi toplo in hladno.
Pojem telesa in njegove notranjosti so otroci utrjevali tako, da so prazne plastenke spreminjali v človeška telesa. Živce so ovili z rdečo in modro volno in tako
so dobili »žilni« in »živčni« sistem. Na plastenke so
lepili narisane organe. Dodali so tulce za okončine in
prosojne jogurtove lončke za glavo, le-te so napolnili
s srebrno žico, kar je predstavljalo možgane. Volno so
spremenili v lase.
To sem jaz
Takoj ko se otrok zave samega sebe, se lahko loči
od matere in nato postopoma začne z razumevanjem
in videnjem sebe v prostoru. Kasneje spoznava, umeva prostor – svet izven svoje pozicije, metapozicijo.
julij—avgust 2014

Otrok mora najprej spoznati samega sebe, spoznava
se v gibanju.
»Potreba po igri in gibanju sta primarni otrokovi potrebi. Z gibanjem telesa je pogojeno zaznavanje
okolice, prostora, časa in samega sebe.« (Kurikulum
…, 1999).
S pomočjo gibanja, spoznavanja telesa, pogovora so
otroci ozavestili svojo tridimenzionalnost oziroma sam
pojem prostora kot tridimenzionalnega. Otroke sem
spodbujala tudi k razmišljanju, kaj vse so še – poleg telesa. Človek ni samo telo – objekt, temveč tudi, s pripadajočim duhom, subjekt. Nekateri so razumeli koncept
dvojnosti, drugi so se zabavali pri igricah oz. vodenih vizualizacijah: zamrzni telo, zamrzni misli, zaspi, prebudi
telo, prebudi sanje ... Vse to vodi v razvoj metakognicije,
ki je nujna za uspešno funkcioniranje v življenju.
Zaključek
Članek opisuje nekaj dejavnosti, ki smo jih dopolnjevali še z mnogimi drugimi. Predpojme, ki so jih otroci
spoznavali, smo podkrepili z grafomotoričnimi vajami, z
gnetenjem plastelina, z zlogovanjem itd. Pripravili smo
tudi čutno pot. Otroci so bosi hodili po različnem materialu. Veliko smo se pogovarjali o občutkih, čustvih,
peli in se smejali. Izvajali smo tudi masaže. Vsemu smo
dodali še čutilo okus. Spoznavali smo ga s poskusi. Tako so otroci spoznali, da tisto, kar je najbolj okusno (pri
večini otrok je to sladkor), ni nujno tudi najbolj zdravo.
Nezdrava prehrana pa vodi tudi v bolezni, lahko v debelost. Gibanje telesa je zato oteženo in s tem se poslabša
tudi počutje. Otrok lahko samo s spoznavanjem samega sebe in drugega razvija empatijo. V današnjem svetu hladnega materializma je empatija nujno potrebna.
Literatura:
Kurikulum za vrtce, 1999, Ljubljana, Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS za šolstvo.

O zaželeni spremembi
Vzgojiteljica razlaga petletnim otrokom:
V juliju in avgustu bo naša enota vrtca zaprta.
Tisti, ki boste tudi poleti hodili v vrtec, boste šli v
drugo enoto.
Otroci sprašujejo:
Boš šla tudi ti z nami?
Vzgojiteljica pritrdi.
V ozadju pa se zasliši Timov glas:
Jaz pa sem že mislil, da bo kakšna sprememba!
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Za dobro prakso
Maver Tanja, dipl.vzg.
OŠ Škofljica, vrtec Škofljica

Naravoslovni projekt: »Drevo Krištof«
in naša »Neža«
Povzetek
V letošnjem šolskem letu, ko smo se vključili v
projekt »Zemlji prijazen vrtec«, smo v oddelku
začeli s spoznavanjem dreves. Veliko se posvečamo naravi in ekologiji. Naravoslovne vsebine smo
letos obogatili še s projektom, ki smo mu dali naslov »Drevo Krištof« (po slikanici Gantschev, I.)
in naša »Neža« (tako pa smo poimenovali brezo v
bližini našega vrtca). Nekaj od tega predstavljam
tudi v svojem prispevku.
Ključne besede: ekologija, spoznavanje dreves,
uporaba lesa.

povezuje rastlinstvo, živalstvo, človeka in neživo naravo;
–– povezovati naravoslovje in okolje – družbo.
Izbrali smo naslednje metode: opazovanja, raziskovanja, spoznavanja, eksperimentiranja, ugotavljanja, primerjanja, razlage, pogovora in postavljanja hipotez.
Dejavnosti, ki smo jih izvajali v
projektu
–– V bližnji okolici vrtca smo izbrali drevo in ga »posvojili«. Izbrali smo brezo, ki je rasla v bližini vrtca
blizu gozda. To je bilo naše drevo, otroci so ga tudi
poimenovali. Dali so mu ime Neža.
–– Drevo smo fotografirali, najprej septembra, ko je
bilo še zeleno in polno listja, nato pa vsak teden oz.
vsakih 14 dni do decembra.
–– Opazovali smo spremembe na drevesu in okrog
njega. Kadar smo obiskali »našo Nežo«, smo se
sprehodili še do gozda, se tam igrali, ali pa tekali po
kolovozni poti, ki je vodila mimo »Neže« v gozd.
–– Nabrali smo liste z drevesa (odpadle liste) in ga shranili, prav tako plodove. Opazovali smo jih, jih urejali, prirejali sortirali … Ker smo med našimi sprehodi nabirali tudi listje z drugih dreves, so otroci
ugotavljali, katero listje je »Nežino«. Kaj kmalu so
vsi vedeli, kakšne liste in kakšno lubje ima breza.

Uvod
Izobraževanje na področju naravoslovja razumemo kot odnos do samega sebe, kot odnos do drugega,
do okolja. V predšolskem obdobju je pri tem najuspešnejše aktivno spoznavanje okolja. Pri naravoslovnih
dejavnostih se otrok uči strategij mišljenja in raziskovanja. Otroku moramo omogočiti dovolj priložnosti in
časa, da z lastnim preizkušanjem začuti lastnosti narave
z vsemi čutili. Otrokom naravoslovne dejavnosti nudijo možnosti in spodbude, da sprašujejo, opazujejo,
raziskujejo, eksperimentirajo, opisujejo in razlagajo. Z
naravoslovnimi dejavnostmi otrok hkrati spoznava sebe, svoje telo in svoje zmožnosti. Tako se tudi navajajo
na skrb za svoje zdravje in varovanje pred poškodbami.
Cilji, ki smo jih oblikovali:
–– spodbujati vsebine in aktivnosti s področja naravoslovja;
–– spodbujati in graditi didaktične procese, ki bodo vplivali na postavljanje osnovnih temeljev
ravnanja z okoljem, v katerem živimo, ter zagotavljati optimalne pogoje za vzgojo pozitivnega
in trajnostnega odnosa do okolja;
–– skozi načrtovanje aktivnosti in izvedbo privzgajati in pridobiti vrednote ter znanje za varovanja okolja;
–– pridobivati temeljno naravoslovno znanje za ––
življenjski trajnostni razvoj;
–– načrtovane naravoslovne vsebine in aktivnosti izvajati v naravnem okolju v ekosistemu, ki
Letnik XVI, št. 4

Prebrali in obnovili smo zgodbo »Drevo Krištof«
(na željo otrok tudi večkrat, kot smo načrtovali). O
zgodbi smo se veliko pogovarjali in jo »prenesli«
na naše drevo (podobnosti in razlike).

vzgojiteljica 15

julij—avgust 2014

Za dobro prakso
–– V gozdu smo nabrali želode in gozdno zemljo, jo ––
prinesli v vrtec in vsak otrok je posadil svoj hrast.
Vsi želodi so kalili in ko je bila sadika dovolj visoka,
so otroci svoja »drevesa« odnesli domov.
–– Plesali smo ples dreves v vetru (klasična glasba),
poslušali posnetke zvokov iz narave in ustvarjali na
temo naravoslovja.
–– Tiskali smo z listjem, naredili ježka iz iglic in suhega
listja in naredili odtise lubja.
–– Utrjevali smo pojme: gladko, hrapavo, hladno, toplo (s tipanjem debla našega drevesa) in velikostne
odnose (visok, nizek, ozek, širok) z opazovanjem
»Neže« kakor tudi drugih dreves in grmov.
–– V knjigah smo iskali različne vrste dreves in se o
njih pogovarjali. Poiskali smo tudi »naše« drevo.

odšli smo na izlet z mestnim avtobusom do podjetja, ki se ukvarja s predelavo lesa. Tam smo si ogledali pot dreves od celih hlodov do desk, ki so pripravljene za nadaljnjo uporabo.

Konec decembra, tik pred novoletnimi prazniki, ––
nam je deček, ki živi v bližini »Neže«, povedal, da so
našo brezo požagali. Kar nismo hoteli verjeti, a žal je
bilo res. O tem smo se prepričali še isti dan, ko smo
se odpravili tja na sprehod. Naša »Neža« je ležala na
tleh, iz zemlje je štrlel le še štor.

ob obisku smo dobili v dar lesene podstavke za kozarce. Te podstavke smo spremenili v didaktično
igračo. Naredili smo vsak svojo pretikanko. Otroci
so najprej označili, kje želijo luknje, nato so jih sami
izvrtali in nastala je zanimiva igrača. Vsak je prinesel
še vezalko, da je z njo lahko »šival« in pretikanka
je bila narejena.
S tem smo naš naravoslovni projekt zaključili.

Otroci so bili vidno razočarani in žalostni. Spraševali so, zakaj so to storili, kdo je to storil in kaj bo zdaj
z »Nežo«. Zaradi tega dogodka smo naš naravoslovni
projekt zapeljali na drugo pot, kot smo na začetku načrtovali. Sledile so naslednje dejavnosti:
–– nabrali smo nekaj lubja, ki je ostalo od naše breze
in nekaj vej, ki so tam ležale. Še zadnjič smo jo fotografirali in se odpravili nazaj v vrtec;
–– osredotočili smo se na to, kaj se z drevesom zgodi,
ko ga podrejo;
–– pogovarjali smo se o tem, kaj je leseno, otroci so
iskali izdelke iz lesa povsod, kjer je bilo mogoče. V
revijah in oglasnih časopisih so iskali vse, kar je leseno, in nato smo to nalepili na plakat;
julij—avgust 2014

Zaključek
Otroci so s projektom, ki smo ga izvajali od septembra 2013 do januarja 2014, veliko pridobili. Z veseljem
so sodelovali pri vseh dejavnostih na tem področju. Izredno so se navezali na našo brezo, a so ob primerni razlagi in pojasnjevanju le sprejeli dejstvo, da drevesa včasih tudi požagajo, posekajo ali kako drugače podrejo in
iz njih nato nastane nekaj koristnega. Od pohištva, do
papirja, na katerega tako radi rišejo. Prav tako zdaj varčnejše uporabljajo papirnate brisače, ko si umijejo roke,
in skrbno pazijo, da papir, namenjen risanju, porišejo z
obeh strani. Če smo s temi vsebinami premaknili vsaj
delček v vsakem otroku, tisti delček, ki bo naravo spoštoval, jo cenil in z njo živel v sožitju, smo naredili veliko.
Literatura:
Zborniki Ekošole:
http://ekosola.si/uploads/2010-08/BILTEN_Zgodnje_naravoslovje_30_9_Final_1_CIP.pdf
http://www.ekosola.si/uploads/2010-08/Zbornik_2010.pdf
http://www.ekosola.si/uploads/2010-08/Zbornik_2012%20www_
sept12.pdf
Gantschev, I. (1996). Drevo Krištof. Ljubljana: Slovenska knjiga.
Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport
in Zavod RS za šolstvo.
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Katja Kovač Grosek, dipl. vzg.
Magda Šrekel, vzg.
Vrtec Mavrica Vojnik

Medpodročne dejavnosti - zgodnje
naravoslovje
Povzetek
V vrtcu dajemo velik poudarek učenju zgodnjega
naravoslovja. Skozi različne dejavnosti vnašamo
elemente zgodnjega naravoslovja v vsakdanjik
dela v oddelkih. Otrokom poskušamo približati
skrb za naravo in naravno okolje kot način življenja. Pripravljamo številne delavnice, povezane z
učenjem zgodnjega naravoslovja in s skrbjo za
naravno okolje, ki nas obdaja, tako skozi igro kot
tudi preko številnih naravoslovnih delavnic, ki
so spodbujale čutno zaznavanje otrok, pripovedovanje, opisovanje, opazovanje in še mnogo več.
Ključne besede: medpodročne dejavnosti, zgodnje naravoslovje, naravoslovne delavnice, čutno zaznavanje otrok, pripovedovanje, opisovanje, opazovanje.
Uvod
V vrtcu Mavrica Vojnik dajemo velik poudarek vsakodnevnemu umeščanju naravoslovnih vsebin in dejavnosti
v načrtovane in nenačrtovane dejavnosti oddelkov. Ponuditi otrokom možnost zavedanja in spoznavanja naravnega okolja in zgodnjega naravoslovja je naša vrlina, ki jo negujemo in spodbujamo pri otrocih vse od vstopa v vrtec.
Otrok v vrtcu in izven njega aktivno raziskuje pojave, ki ga zanimajo. To raziskovanje je lahko zabavno in
razburljivo, pelje pa tudi do vedno novih zanimivih problemov. Otrok ob sodelovanju odraslega lahko ugotovi, da se snovi lahko mešajo, pri čemer se ene raztopijo,
druge pa samo usedejo na dno kozarca.
Če snovi segrevamo ali ohlajamo, otrok spoznava,
kako se spreminjajo. Ob opazovanju pojavov okoli sebe,
razmišljanju o njih in pogovarjanju z vzgojiteljem ali staršem si razvija čut za naravo ter spoznava lastnosti živih organizmov, s katerimi se srečuje. Odkriva namembnost in
uporabnost stvari ter spoznava, kako delujejo. Osredotoči
se lahko na gibanje stvari in opazovanje, kdaj in kako se
te gibljejo ali ne gibljejo. Pri naravoslovnih dejavnostih
otrok tudi spoznava, da vsega ni mogoče razumeti in da
Letnik XVI, št. 4

na vsa vprašanja ne more najti odgovora, ne on sam, ne
odrasli (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 56).
Pomembno vlogo pri spoznavanju zgodnjega naravoslovja, naravnega okolja in narave imamo tudi vzgojiteljice v vrtcu. Zgled, spodbuda in vloga odraslega pri spoznavanju z naravnim okoljem v predšolskem obdobju so
ključnega pomena. Otrokom ponudimo različne situacije
raziskovanja in spoznavanja, hkrati pa se moramo zavedati tudi pomena njihovega samostojnega odkrivanja. S
pomočjo lastne aktivnosti, interesa, uporabe čutil in radovednosti otrokom pripravimo smernice za nadaljnje
samostojno raziskovanje. Ko organiziramo naravoslovno
dejavnost, smo začetni usmerjevalci in opazovalci, nudimo pomoč in podporo, pojasnjujemo in razlagamo. Skozi
dejavnosti spoštujemo način razmišljanja otrok. Otroke
navajamo na opisovanje lastnih izkušenj z naravo. Pri raziskovanju ni napačnih odgovorov, otrokom vsakega izmed
podanih odgovorov predstavimo kot eno izmed možnih
razlag. S takšnim pristopom otrokom omogočimo nove
možnosti izhodišč za nadaljnje raziskovanje.
Uporabljene metode:
–– lastna aktivnost, poskusi, opazovanje, raziskovanje, čutno zaznavanje, praktično delo;
–– pogovor, pojasnjevanje, opisovanje, pripovedovanje, presojanje, poročanje, opredeljevanje,
podajanje navodil za delo, branje;
–– demonstracija, prikaz poskusov, risanje;
–– reševanje problemov, vihranje možganov, igra
vlog, metoda igre in simulacije.
Skozi celotno šolsko leto smo v vrtcu Mavrica Vojnik izvajali različne dejavnosti, povezane z zgodnjim naravoslovjem in okoljsko vzgojo ter s projekti »Zdravje
v vrtcu«, Eko šola kot način življenja ipd.
Sejemo in sadimo
Izvedba projekta je trajala vse od poletja pa do jeseni v oddelku drugega starostnega obdobja.
Uporabljena semena: okrasna paprika, jedilna paprika in feferoni.
Po skupnem dogovoru z otroki smo pričeli z zbiranjem različnih semen, ki smo jih nato v oddelku tudi po-
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sejali. Po določenem času smo pričeli rastoče rastline tudi presejati, in sicer del v vrtčevski zelenjavni vrt in del
namenjen otrokom za domov, kjer so v krogu družine
lahko spremljali rast in razvoj rastlin. V jesenskem času
smo izvedli ponovni pregled stanja in pobirali plodove,
ki smo jih tudi posušili in jih uporabili v različne namene.
V spomladanskem času načrtujemo ponovno uporabo semen, in sicer ponovna setev semen in opazovanje
celotnega razvojnega kroga od semena, rastline do plodov.
Otrokom z izvedbo projekta približujemo naravni ciklus
(seme – rastlina – plodovi – seme) ter naravo in naravno
okolje, ne samo v naravi temveč tudi znotraj oddelkov.

Foto: Magda Šrekel

Avokado
Opazovanje avokada pri rasti je bila dejavnost, ki je
bila spodbujena s strani otrok ob uživanju sadeža. Od
začetnega iskanja informacij v knjigah in priročnikih
smo raziskovanje nadaljevali tako, da smo koščico avokada namočili v vodo ter se podali na opazovanje ra-

sti rastline v nenaravnem okolju, kar je bilo posledično
odlično učno okolje za otroke. Po počenju koščice se je
razvil kalček, iz kalčka kalčni listi (rastlino posadimo in
zalivamo), nato pa je zrastla okrasna rastlina.
Otroci so opazovali rastline v gojilnici, spreminjali pogoje ter predvidevali, ugibali in napovedovali posledice.
Zaključek
Otroci potrebujejo za razvoj vrlin spodbudno učno
okolje, spretnostim in potrebam otrok prilagojene dejavnosti ter izkušnje. Preko vseh teh izkušenj smo skupaj
stopali po poti spoštljivega odnosa do narave in se skupaj učili ter usvajali nova znanja s področja zgodnjega
naravoslovja ter opazovali ponavljajoči se ciklus narave.
Strokovni delavci vrtca Mavrica Vojnik smo skupaj s številnimi zunanjimi sodelavci otrokom ponudili pozitivne
izkušnje, pri katerih so uporabljali vse čute ter prepoznali pomen odgovornega vedenja pri varovanju okolja in
predvsem pomen našega naravnega okolja. Skupaj smo
razvijali spoštljiv in naklonjen odnos do žive in nežive
narave ter širili otrokom trajnostno znanje.
Literatura
Bahovec, Eva D. et.al. (1999). Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod za šolstvo.
Otrok v vrtcu (priročnik h kurikulu za vrtce). (2001). Maribor: Obzorja.

Erika Kastelic, dipl. vzg., Tamara Medja, dipl. vzg., Špela Štebe, dipl. vzg., Dragana Jevtič, dipl. vzg.
Univerza v Ljubljani , Pedagoška fakulteta

Raziskava o nekaterih »prepovedih« v
vrtcu
dobnimi vprašanji vsakodnevno srečujete na svoji
poklicni poti. Velikokrat se zadovoljimo z odgovorom nadrejenih oziroma izkušenejših sodelavcev, ki
pravijo, da HACPP sistem varne prehrane določeno
stvar prepoveduje, le malokrat pa jo raziščemo in ji
pridemo do dna.
Raziskovale smo na podlagi pregledovanja različnih dokumentov, odgovore na konkretna vprašanja pa
smo pridobile od Ministrstva za izobraževanje znanost
in šport, Ministrstva za zdravje RS, Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Zavoda za zdravstveno varstvo LjuUvod
bljana (ga. Jagodic in ga. Letnar Žbogar), direktorice
Kaj se v vrtcu sme in česa ne? Zagotovo se, spo- Zasebnega vrtca Zarja d. o. o., Kamnik, ravnateljice
štovane vzgojiteljice in vzgojitelji, s takšnimi in po- vrtca Studenci Maribor, Centra za okolje in zdravje
Povzetek
V sodelovanju z doc. dr. Nado Turnšek in ravnateljico svojega vrtca smo študentke 1. letnika podiplomskega študija Predšolska vzgoja na Pedagoški
fakulteti Univerze v Ljubljani raziskovale, kako je
dejansko z nekaterimi prepovedmi v vrtcu.
Ključne besede: prepovedi, HACPP, piknik, nestrukturiran material, sadna kupa, kosilo, samostojnost otrok, vrtec.
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Maribor (ga. Lilijana Spasojević), Skupnosti vrtcev
Slovenije (Božena Bratož), Anje Lepen, dipl. inž. živ.
in preh., Zdravstvenega inšpektorata od Nacionalnega
laboratorija za zdravje, okolje in hrano.
Piknik v vrtcu skupaj s starši, da ali
ne?
Prvo vprašanje, postavljeno v konkretno situacijo,
se je glasilo:
»V vrtcu želimo v prihajajočih pomladnih mesecih organizirati piknik. Meso (hrenovke, pleskavice, čevapčiče)
in zelenjavo (papriko, kumare, korenje, bučke, koruzo) bo
priskrbel vrtec. Skupaj z otroki in starši želimo to hrano pripraviti na žaru in jo nato tudi zaužiti. Ali je to dovoljeno,
ali ne? Če ne, zakaj ne in kateri zakon/dokument (člen/-i)
nam to prepoveduje?«
Po pregledu osmih različnih odgovorov različnih
strokovnjakov lahko razberemo, da piknik z zakonom
ni nikjer prepovedan. Največji poudarek leži na upoštevanju smernic sistema HACCP, predvsem smernic
za vrtce. Pomembna je hladna veriga, torej vzdrževanje
predpisane dovolj nizke temperature živila, od proizvodnje pa vse do zaužitja.
Sodelovanje otrok pri pripravi hrane je dobrodošlo,
nujno pa je, da poteka nadzorovano! Otroke in vse prisotne je potrebno zavarovati pred opeklinami in drugimi možnimi poškodbami.
Neposrednih zapisov, ki bi se nanašali na naše
vprašanje v dokumentih, nismo zasledile pa tudi ne
pridobile od vprašanih. Posredne zapise smo našle,
prav tako so nas nanje opozorili tudi vprašani, v različnih smernicah in priporočilih o zdravi prehrani. Ravnateljica Zasebnega vrtca Zarja nam je odgovorila s
sledečimi besedami: »Jaz se ob tem ne vprašam: Ali je
to dovoljeno? Ampak je moje vprašanje: Kako organizirati prireditev, da ne »spravljaš v nevarnost« vse, ki bodo
uživali na pikniku?«
To so nam v odgovoru pritrdili tudi na Ministrstvu za zdravje: »Menimo, da so aktivnosti, ki jih želite
izvajati v vrtcu, z aktivnim vključevanjem otrok, ob sočasnem opozarjanju in učenju varnega ravnanja z živili,
odlična popotnica otrokom ter priložnost za pridobivanje veščin priprave svežih in varnih živil.«

uporabljamo v spodbudnem učnem okolju kot nestrukturiran material za igro. Kakšne so možne prepovedi v zvezi z
uporabo takšnega materiala in v katerih zakonih (členih),
priporočilih ali prepovedih lahko zasledimo ta določila?«
Nestrukturiran material velikokrat sestavlja razne
dejavnosti in tudi različne ideje. Kljub temu pa se velikokrat pojavijo interne prepovedi njihove uporabe.
»Specifične zakonodaje, ki bi omejevala uporabe odpadne embalaže za vaš predviden namen in način uporabe,
ni.« so zapisali na Zdravstvenem inšpektoratu in zaposleni v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano.
Pomembno pa je, da tudi pred rokovanjem z nestrukturiranim materialom poskrbimo za skladnost z
različnimi standardi, lastnostmi (fizikalne, mehanske in
kemijske), na katere smo bile opozorjene. Material naj
ne vsebuje majhnih delcev, ki bi jih otrok utegnil pogoltniti, ne sme imeti ostrih robov, ne sme biti radioaktiven, embalaže strupenih snovi pa nikakor niso primerne! Poskrbeti je potrebno, da je ves material očiščen in
osušen. Največ strokovnjakov meni, da je lahko sporna
uporaba embalaže za jajca, saj je lahko kontaminirana
s salmonelo. Uporaba rolic toaletnega papirja je lahko
sporna, če se le-te predhodno uporabljajo v sanitarijah,
zato jih nadomestimo z rolami papirnatih brisač.
»Vsega se moramo lotiti razumsko,« nas je usmerila
Nives Letnar Žbogar, dr. med., spec. higiene in javnega zdravja.

Samopostrežni obroki, da ali ne?
Vprašanje:
»Pedagogi stremimo k sodelovanju z otroki in jih spodbujamo k samostojnosti – oblačenje, hranjenje. V vrtcu zato
uvajamo samopostrežne obroke, kar pomeni, da otroci sami razdelijo pribor in si tudi sami npr. servirajo primerno
ohlajeno kosilo. Dobili smo ustno mnenje zdravstvene inšpektorice, da je to nedopustno. Zanima nas, v katerih dokumentiranje je to mnenje utemeljeno?«
Pri tem vprašanju pridemo do nesoglasja med prejetimi odgovori. Večina strokovnjakov, ki so sodelovali
v raziskavi, meni, da je potrebno spodbujati samostojnost, medtem ko drugi menijo, da otroci preko deljenja hrane lahko prenašajo veliko bolezni (nečiste roke,
kihanje, kašljanje v hrano) in takšno samopostrežnost
odsvetujejo.
Uporaba odpadnega materiala, da ali ne?
Iz tega smo povzele, da mora biti pri pripravi poVprašanje se glasi:
grinjkov v igralnici dobro poskrbljeno za higieno (umi»V vrtcu večkrat zbiramo odpadni material (embala- te roke otrok, čista miza, hrana primerne temperature
že, oprane plastenke, role toaletnega papirja, embalaže za (ta naj bi takšna prispela že iz kuhinje vrtca, tako da ni
jajca, idr.), iz katerega izdelujemo različne stvaritve in jih nevarnosti za opekline), stalen nadzor odraslih ter izLetnik XVI, št. 4
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ključitev otrok, ki so prehlajeni in lahko okužijo druge
med deljenjem pribora, skodelic in pripravljanjem pogrinjkov. Deljenje hrane, po mnenju Lilijane Spasojević,
dipl. san. inž., zaposlene na Centru za okolje in zdravje
Maribor, ni primerno, ker:
»Otroci lahko pri delitvi hrane hrano, ki je bila varno
pripravljena, z nehigienskim ravnanjem okužijo oziroma
onesnažijo, kar lahko privede do zastrupitve s hrano tudi
drugih otok.«

Strinjamo se z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport oz. odgovorno osebo, ki nam je dala odgovore, da je takšna dejavnost avtonomija vsakega posameznega vrtca.
S pomočjo dokumenta Higiensko ravnanje s svežim
sadjem in zelenjavo, pridobljenega na spletni strani Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana, ugotovimo, da
je sadje ena najbolj varnih skupin živil glede okužb, kar
nam še dodatno potrdi, da uporaba le-tega ni sporna.
Vseeno pa se moramo zavedati, da lahko pride do zaPriprava sadne kupe z otroki, da ali ne? strupitve s sadjem, saj je tudi to lahko onesnaženo na
Četrto vprašanje:
različne načine. Zato dodamo velik poudarek na čišče»V vrtcu želimo z otroki pripraviti sadno kupo, ki vklju- nje sadja pred zaužitjem.
čuje lupljenje, rezanje, serviranje sadja, postrežbo in zaužitje;
pri vseh fazah so vključeni otroci – glede na starost in njihove Zaključek
zmožnosti. Zanima nas, ali je to dovoljeno in pod kakšnimi
Ne le v poklicu vzgojiteljice ampak tudi pri ostalih
pogoji ter kje natančno je to zapisano in opredeljeno.«
poklicih v vrtcu je pomembno, da se spremlja, kaj nam
Na podlagi pridobljenih odgovorov smo ugotovili, je omogočeno oz. onemogočeno. Važno je prepoznati
da priprava sadne kupe (lupljenje, rezanje, serviranje tudi ovire pri delu. Pomembno je, da se o stvareh presadja, postrežbo in zaužitje) ni sporna, če je ob tem po- pričamo sami!
skrbljeno za varnost. Pomemben je predvsem higienVsem sodelujočim se za odgovore lepo zahvaljujemo.
ski vidik (čiste površine, posode in roke), nadzorovano
rezanje sadja (vedno prisotna odrasla oseba, ki rezanje Literatura:
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, Higiensko ravnanje s svežim
nadzira), izvajanje te dejavnosti v času, ko v skupini ni
sadjem in zelenjavo. Pridobljeno 24. 1. 2014 s svetovnega spleta:
aktivno prehlajenih otrok ali vzgojiteljev, in čim krajša
http://www.zzv-lj.si/strokovna-priporocila/hig_ravnanje_sadje_
zelenjava_01122008.pdf/view
priprava ter takojšnje zaužitje sadja.

Pogovarjamo se z znanstveniki in s strokovnjaki

Prednost dajemo naravni zaščiti
Mag. Simona Uršič, dr. med.,
spec. higiene, že več let v okviru Zavoda za zdravstveno varstvo enote v Celju vodi projekt
o varnem obnašanju na soncu.

Mag. Simona Uršič
julij—avgust 2014

Kako je nastala ideja za projekt?
Projekt Varno s soncem, ki je
prešel v preventivni program z enakim imenom, smo na nekdanjem
Zavodu za zdravstveno varstvo Celje razvili ob podpori Združenja slo-
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venskih dermatovenerologov in v
sodelovanju Vrtca Tončke Čečeve
iz Celja. V njem smo projekt pilotno
izvedli spomladi 2007.
Ideja za program oz. mogoče
bolj vzpodbuda za nastanek programa so bili na eni strani zaskrbljujoči epidemiološki podatki o
naraščanju števila rakavih obolenj kože v Sloveniji, na drugi pa
dejstvo, da je pojavnost kožnega
raka dokazano povezana z izpostavljanjem UV sevanju in s pogoLetnik XVI, št. 4

Pogovarjamo se z znanstveniki in s strokovnjaki
stostjo sončnih opeklin, še zlasti v
otroški dobi, kar lahko preprečimo. Ob pozitivnih izkušnjah držav (npr. Avstralija), v katerih so
se preventive na tem področju lotili vrsto let pred nami, predstavlja
program Varno s soncem prizadevanje za izboljšanje stanja glede
pojavljanja rakavih obolenj kože
v Sloveniji.
Zakaj se vam je zdelo nujno potrebno začeti z osveščanjem v
vrtcih?
Kot sem omenila, je pojavnost
kožnega raka dokazano povezana
tako z izpostavljanjem UV sevanju
kot s pogostostjo sončnih opeklin.
Znano je tudi, da kar 80 odstotkov
skupne življenjske izpostavljenosti
UV žarkom dosežemo že v prvih
dveh desetletjih življenja. Otroci se
namreč veliko gibljejo na prostem,
ob tem pa je njihova koža bolj odzivna na zunanje dražljaje. Zato
programi za izboljšanje stanja kot
eno izmed osnovnih ciljnih skupin
prepoznavajo najmlajše, otroke. Pomembno je, da preventivna sporočila dosežejo že otroke in sooblikujejo zdrav vedenjski slog.
V vrtcih se otroci skozi usmerjene dejavnosti in med igro v igralnici, na igrišču in na izletih starosti primerno naučijo varovati pred
škodljivimi posledicami sončnih
žarkov. Vrtci tudi prilagodijo poletni ritem bivanja gibanju sonca.
Preko otrok pa v program vključujemo tudi starše. Otroci naj bi pravila o zaščiti pred škodljivimi učinki sonca skupaj s starši dosledno
upoštevali v vsakdanjem življenju
– na sprehodih, izletih in piknikih, na počitnicah, med kopanjem,
ob športnih in drugih aktivnostih
na prostem. Vizija programa je, da
bi postopoma v celotni populaciji
spremenili odnos do sonca v smeri
Letnik XVI, št. 4

aktivne samozaščite in tako dolgo- za javno zdravje, koordiniramo pa ga
ročno vplivali na manjše število ra- v Območni enoti Celje.
kavih obolenj kože.
Do vključno leta 2013 je v njem
sodelovalo 180. 000 otrok in šolarKako se je program širil?
jev, od tega skoraj 150. 000 predProgram Varno s soncem je šolskih otrok iz vrtcev. Mogoče ni
bil prvič izveden leta 2007 v vrtcu odveč pojasnilo, da so v tej številki
Tončke Čečeve v Celju. V njem je zajeti samo otroci, ki so bili prijasodelovalo 240 otrok iz 10 oddel- vljeni v program. V vrtcu se namreč
kov. Evalvacija izvedbe je pokazala, v program Varno s soncem velikoda je dobro zastavljen in ne zahte- krat prijavi zgolj nekaj oddelkov,
va večjih popravkov pred širitvijo pravila zaščite pred soncem pa pov ostale vrtce. Delo na programu tem upoštevajo prav vsi. Dejansko
zato vsa leta poteka podobno, “se- število otrok, ki so bili seznanjeni
zonsko”. Jesen in zima sta namenje- z vsebinami programa, je zato bini razvijanju vsebin, pripravi gra- stveno višje.
div, zbiranju prijav za sodelovanje.
Hkrati s širjenjem programa
V zgodnjem spomladanskem času med vedno več vrtcev in šol smo
se intenzivno izvaja usposabljanje nadgrajevali tudi vsebinska sporoizvajalcev programa. Sam program čila in gradiva. Vsebinsko dajemo ves
pa zaživi (v smislu aktivnega dela z čas izvajanja programa prednost naotroci) v maju in juniju. Pridoblje- ravni zaščiti (upoštevanje ur, ko je
na spoznanja o samozaščitnem rav- delovanje sonca najmočnejše; iskananju v zvezi z zaščito pred sonč- nje primerne sence; poznavanje pranimi žarki v vrtcih seveda v praksi vila sence; uporaba primernih poudejanjajo čez celo poletje.
krival; uporaba primernih oblačil;
Konec leta 2007 smo bile avtori- uporaba primernih očal). Zaščito s
ce programa povabljene, da program kemičnimi sredstvi pa kot dopolnipredstavimo na srečanju članov Sku- tev naravni zaščiti zgolj predstavimo.
pnosti vrtcev Slovenije, ki od takrat Program ima že ves čas prepoznavprogram že ves čas podpira.
no likovno podobo, ikone, ki simSpomladi leta 2008 se je v pro- bolizirajo posamezna pravila zaščite.
gram prijavilo že več kot 15. 000 Vsako leto seveda predstavimo vsa
predšolskih otrok iz vrtcev iz vse pravila zaščite, eno izmed njih pa še
Slovenije. Do lani je število prija- posebej izpostavimo – v slogu tega
vljenih predšolskih otrok vsako le- pravila je v tekočem letu oblikovan
to naraščalo.
slogan programa in likovna podoba
Od leta 2009 je program vklju- gradiv. Načrtujemo, da bomo tako
čen med naloge javnega zdravja – se- do 2016 izpostavili in natančno obgment Okolje in Zdravje, ki se izva- delali vsa pravila zaščite.
jajo v vseh regijah v državi. Od leta
2010 pa se program Varno s soncem Kakšen je dosedanji uspeh prone izvaja zgolj v prijavljenih vrtcih jekta?
temveč tudi v prijavljenih osnovnih
Trenutno seveda ni možno prikašolah. Od januarja letos, po združitvi zati uspeha programa tako, kot nam
zavodov za zdravstveno varstvo in bi bilo najljubše, z znižanjem pojavljaInštituta za varovanje zdravja, pro- nja rakavih obolenj kože v Sloveniji.
gram deluje pod okriljem novousta- Rezultate sistematičnega dela z otronovljenega Nacionalnega inštituta ki v smislu znižanja rakavih obolenj
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Pogovarjamo se z znanstveniki in s strokovnjaki
kože bomo namreč lahko beležili šele čez desetletja, ko bodo generacije z
drugačnim odnosom do izpostavljanja soncu v odrasli dobi.
Zato kot velik uspeh programa
štejemo veliko število udeležencev
programa, ugodne rezultate evalvacije, dobro sprejeta gradiva itd.
Veliko nam pomeni dejstvo, da
vrtci program Varno s soncem vsako
leto znova uvrščajo v svoj letni program dela. Naš osnovni cilj namreč
ostaja, da naj bi bil vsak otrok deležen seznanitve s pravili zaščite pred
soncem in da naj bi jih tudi dosledno
izvajal. Kot uspeh programa zato štejemo, da se je prepoznal problem ško-

dljivega delovanja sončnih žarkov in
pomen izvajanja zaščitnih ukrepov. O
tem govori veliko število sodelujočih
in velik delež staršev, ki so se v evalvacijskih vprašalnikih opredelili, da
bodo preventivna načela upoštevali v
vsej družini. Kot uspeh programa pa
štejemo tudi inovativnost pedagoških
delavcev, ki uspejo otrokom uspešno
približati problematiko.

sporočila so bila usmerjena v ozaveščanje o naravni zaščiti pred soncem,
letos z vsebinskim poudarkom na izbiri primernih oblačil. Dejavnosti z
otroki so se odvijale pod sloganom
Obleka z rokavi sonce ustavi.
Želimo si, da bi v vseh prijavljenih vrtcih in šolah trajno uspeli otrokom čim bolje približati vsebine programa, predvsem pa, da bodo otroci
osvojili in v praksi skupaj s starši doKakšni so bili letošnji načrti?
sledno upoštevali načela samozaščiLetos je v programu sodelova- tnega ravnanja.
lo 41. 000 otrok. Vključenih je več
kot 28. 500 predšolskih otrok iz 351
enot vrtcev in skoraj 12. 500 šolarjev iz 71 osnovnih šol. Preventivna
Spraševala je B. V.

Iz teorije v prakso
Marjeta Zagorc, dipl. vzgojiteljica
Vrtec Zarja Celje

Učenje z raziskovanjem
Povzetek
S primerom iz prakse želim predstaviti učenje z
raziskovanjem, ki otrokom ponudi mnogo učnih
situacij ter ob spoznavanju novih informacij omogoči prepletanja z različnimi področji dejavnosti.
V prispevku želim predstaviti dejavnosti otrok ob
raziskovanju travnika.
Ključne besede: raziskovanje, učenje, dejavnosti
otrok.

Uvod
Otrok v vrtcu in izven njega aktivno raziskuje pojave, ki ga zanimajo. Raziskovanje je zabavno in razburljivo
ter odpira vrata do vedno novih zanimivih problemov.
Ob raziskovanju narave otrok spoznava spremembe v
naravi, razmišlja o njih. Otrok sprejema odnos vzgojitelja, staršev in drugih odraslih do narave in raziskovanja.
julij—avgust 2014

Kadar odrasli raziskujejo, postavljajo vprašanja, želijo
izvedeti kaj novega, z otroki delijo svoje občutke. Odzivajo se na njihova razpoloženja in interese.
Raziskovanje z otroki v vrtcu daje prednost procesom pred produktom oz. končnim rezultatom. V tem
sledi enemu temeljnih načel kurikuluma v vrtcu (Bahovec idr. 2007). Ob raziskovanju, ki smo ga izvedli, se
otroci niso naučili le tistega, kar smo najprej načrtovali,
pač pa vzporedno še mnogo drugega. Izhodišče učenja
z raziskovanjem je bilo problemsko zasnovano, zanimivo in smiselno povezano z njihovimi izkušnjami. Otroci
so bili aktivni v fazi raziskovanja, postavitvi problema, v
iskanju informacij in v njihovem urejanju.
Kaj je raziskovanje?
Raziskovanje opredeljujejo kot strategijo dejavnega
učenja, ki je usmerjeno v reševanje problemov. S pomočjo raziskovalnega pristopa sledimo dvema temeljnima
ciljema izobraževanja:
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–– ohraniti radovednost otrok in trajen interes za
znanje,
–– oblikovati sposobnosti, ki so potrebne za samostojno reševanje problemov.
Raziskovalni pristop omogoča uveljavljanje nekaterih prednosti sodobnejših pojmovanj učenja, ki se
usmerjajo tudi v razvoj otrokovih sposobnosti, v konstruiranje znanja in v razvoj otrokovih potencialov. Raziskovanje daje prednost procesom pred produktom oz.
končnim rezultatom (Turnšek 2002). Proces učenja je
proces potrpežljivosti, tu ni hitenja in površnosti. Proces učenja temelji na opazovanju, raziskovanju, odkrivanju, reševanju problemov in omogočanju situacije za
vzgojno učno rast otrok.
V sodobnih teoretskih razlagah o učenju in poučevanju prevladuje stališče, da se otrok najbolje uči, kadar
je v dejavnostih aktivno udeležen (deluje, raziskuje, primerja, sklepa, sprašuje). Pomembno je, da se mu zdijo
dejavnosti, ki mu jih ponudijo drugi, ali si jih izbere sam,
osebno smiselne in zanimive, da je torej notranje motiviran zanje. Sodobni pedagoški koncepti poleg navedenega poudarjajo pomen kulturnega konteksta: da so za
uspešno učenje pomembne interakcije oz. komunikacija
otroka z vrstniki in odraslimi kot tudi dejavno vključevanje v okolje, ki mu pripada (Krnel. str. 73). Dolgoročni
cilj učenja z raziskovanjem je ohraniti radovednost in
trajno motivacijo za spoznavanje novega.
Izkušnja raziskovanja daje otroku sporočilo, da je
radovednost zaželena, saj spodbuja notranjo motivacijo in vseživljenjsko učenje (Krnel, str. 221). Učenje z
raziskovanjem je kombinacija teoretičnega znanja in razumevanja ter praktičnega znanja, spretnosti in veščin.
Pristop temelji na naslednjih principih:
–– neposredna izkušnja je pot do razumevanja;
–– konstrukcija znanja iz izkušenj je lahko naivna
ali pravilna.
Raziskovanje travnika
Travnik je prostor, ki predstavlja izziv za otroke, da
raziskujejo svojo okolico, manipulirajo z različnimi materiali in omogoča aktivnosti, ki jih igra v notranjem prostoru ne dopušča. Spodbuja otroke in odrasle k novim
izzivom. Raziskovalni pristop izhaja iz obstoječih izkušenj otrok, njihovih predznanj in pojmovanj. V procesu
ne odkrivajo le znanih dejstev, pač pa otroci gradijo nove
predstave in pojme, določajo nove pomene. Izhodišče
učenja so problemi, ki so zanimivi in smiselno povezani z življenjem otrok. Načrtovane dejavnosti potekajo
v obliki igre in otrok mora to tudi čutiti. Igra razvija čuLetnik XVI, št. 4

tila, spodbuja k sodelovanju, opazovanju, primerjanju,
pomnjenju, bogati domišljijo in utrjuje pridobljena spoznanja in izkušnje (Turnšek 2002).
Z otroki drugega starostnega obdobja smo se odpravili na sprehod na travnik za vrtcem s ciljem, da naberemo šopek travniških rož. Ob nabiranju rož so otroci
na mojo spodbudo opazovali, da so rože različnih barv,
cvetovi različnih velikosti, nekatere imajo dolge in druge
kratke peclje, da obstajajo različne trave, travniške živali
(mravlje, pikapolonice, čmrlji, čebele in metulji). Vsak
otrok je nabral svoj šopek, ki ga je prinesel na vrtčevsko
igrišče. Nato so otroci položili svoje šopke na veliko polo papirja. Skupaj smo si ogledali, kaj so prinesli. Z odprtimi vprašanji sem otroke usmerjala in spodbujala k
razmišljanju, da so otroci razvrščali trave in rože po barvi cvetov, primerjali oblike listov, debelino in dolžino
pecljev, šteli so rože jih prirejali in oblikovali množice.
Zastavila sem jim problemsko vprašanje, kaj bi naredili
z rožami, ki so jih nabrali? Otroci so predlagali različne
rešitve, da bi šopek odnesli domov, ga dali v vazo, okrasili igralnico … Nato so oblikovali pet šopkov in uredili
vaze, s katerimi so okrasili mize v igralnici. Rože so ostale
v igralnici nekaj dni in vsak dan krasile mize pri njihovih
obrokih. Otroci so skrbeli zanje, jim dnevno menjavali
vodo ter opazovali spremembe, ki so se dogajale.
Ker vseh rož nismo porabili za šopke, sem otrokom
zastavila problemsko vprašanje, kaj bi lahko z njimi še
naredili. Ugotovili so, da lahko rože tudi posušimo, zato smo jih uporabili za herbarij. Pri opazovanju rož so
si otroci pomagali z lupami, opazovali in raziskovali so
cvetove in liste. V igralnico sem jim prinesla tudi enciklopedije in priročnike. Skupaj smo iskali imena rož.
Uporaba literature je otroke še dodatno spodbudila, da
so manjši priročnik o travniških cvetlicah odnesli celo
na vrtčevsko igrišče in tam iskali in primerjali slike in
imena rož.
Nekaj rož smo pustili na igrišču brez vode. Naslednji
dan so otroci ugotavljali, da so rože brez vode ovenele in
jih primerjali s tistimi v vazi. Ob tem smo se pogovarjali
tudi o pomenu varovanja narave.
Otroci so o tem pripovedovali doma in v aktivnosti
vključili tudi starše. Tudi od doma so prinašali sveže rože. Interes za raziskovanje rož in travnika se je spontano
prenesel tudi v poletno obdobje.
Otroci so spoznali, da je travnik življenjski prostor
rastlin in malih živali. Ubesedili so svoja doživetja, sami
izrazili svoja opažanja in prisluhnili zvokom iz narave. O
tem, kar so videli, vonjali, otipali in poslušali, so skušali
pripovedovati, risati in gibalno uprizarjati.
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Zaključek
Ob raziskovanju so otroci veliko komunicirali med
seboj, poslušali drug drugega, se dogovarjali, se učili
drug od drugega in pridobivali spretnosti pri reševanju
problemov. Otroci so spontano uporabili svoje prejšnje
izkušnje in jih povezali z novimi ugotovitvami, se o njih
pogovarjali, raziskovali, primerjali in spraševali tudi odrasle. Svoje izkušnje so pripovedovali staršem in tudi
njih vključevali v raziskovanje.
Tako se je raziskovanje travnika povezalo z vsemi
področji dejavnosti:
–– jezik: otroci so občutja in spoznanja ubesedili,
o njih govorili, se pogovarjali,
–– umetnost: opazovali, risali, ustvarjali, pripovedovali,
–– narava: opazovali naravne procese, povezovali
in ugotavljali zakonitosti v razvoju,
–– družba: družili so se z vrstniki, z odraslimi, spoznavali so okolico,
–– gibanje: ob nabiranju rož, ob gibalnem uprizarjanju,

–– matematika: razvrščali, grupirali, šteli, prikazovali s simboli, primerjali, ugotavljali vzroke in
posledice.
Literatura:
Turnšek, N. (2002). Problemsko in raziskovalno naravnano učenje v
vrtcu, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, študijsko gradivo – tipkopis, str 3–4.
Kurikulum za vrtce. (2007). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport:
Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
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Spodbujanje otrokove ustvarjalnosti z
nestrukturiranim materialom
Povzetek
V prispevku bova predstavili pomen uporabe
nestrukturiranega materiala za spodbujanje
otrokovih ustvarjalnih potencialov. Podana teoretična izhodišča so podkrepljena s praktičnimi
primeri dejavnosti iz skupin prvega in drugega
starostnega obdobja.
Ključne besede: ustvarjalnost, nestrukturiran
material, igra.

Uvod
Razvijanje ustvarjalnih idej in rešitev je mogoče v
okolju, ki otrokom dopušča izražanje individualnih idej,
želja, čustev in potreb, obenem pa sprejema njihove napake. Družbeno in družinsko okolje lahko ta proces zavirata ali spodbujata. Pomemben del družbenega okolja
julij—avgust 2014

predstavlja tudi vrtec, kjer otroci preživijo veliko časa, zato ni nepomemben vzgojiteljev pogled na razvoj
ustvarjalnosti otrok. Amabilejeva (v Pečjak 1987) v raziskavi ugotavlja, da bolj ustvarjalen učitelj spodbudno
vpliva na večjo ustvarjalnost otrok.
Bistvenega pomena v tem procesu je motivacija, ki
ohranja otrokovo radovednost, zanimanje in sproščenost.
Kadar je otrok neposredno soočen s problemsko situacijo,
je spodbujen k razmišljanju, kako težavo rešiti. Nestrukturiran material lahko otroka napeljuje k iskanju različnih
načinov igre bolj kot realistične igrače, kar je že osnova
za proces ustvarjalnega načina razmišljanja in delovanja.
Opredelitev ustvarjalnosti
Kljub zgodovini preučevanja, ki se je začelo poglobljeno razvijati v petdesetih in šestdesetih letih 20. stoletja, še
vedno nimamo enotne opredelitve ustvarjalnosti. Posamezne psihološke smeri, ki so jo preučevale, izpostavljajo
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le določene vidike. Razvojno orientirani avtorji jo razlagajo z vidika razvojne dinamike, psihometrični koncept
pa poudarja strukturo ustvarjalnosti. Kontekstne teorije,
v katerih je poudarjen socialno-kognitivni vidik, pa orišejo dejavnike, ki vplivajo na razvoj ustvarjalnosti. Izmed
vseh izpostavljajo vlogo motivacije na ustvarjalno vedenje
(Makel in Plucker 2008, v: Juriševič 2009).
Različni avtorji (Kroflič 1999, Juriševič 2009) pri
opredelitvi ustvarjalnosti poudarjajo predvsem reševanje in odpiranje problemov, preoblikovanje informacij
ter domiselno, originalno mišljenje. Pri tem govorijo o
procesu, za katerega je značilna spontanost.
Značilnosti ustvarjalnega procesa
Igra je ˝ustvarjalni medij˝, ki omogoča ustvarjalno
predelavo objektivnega in realnega. V njej otrok na specifičen način rešuje probleme. Izhajajoč iz lastnih izkustev realnega sveta, otrok predeluje in preoblikuje staro znanje v
novega. Igra je na ta način vezana na razvoj fleksibilnosti in
divergentnega mišljenja (Kovač 2003). Divergentne sposobnosti mišljenja pa so močno vezane na ustvarjalnost.
Guilford (1987, v: Blažić 2003) je med bistvene
značilnosti ustvarjalnosti uvrstil fluentnost (sposobnost
odkrivanja velikega števila idej), fleksibilnost (sposobnost odkrivanja različnih, a hkrati primernih in smiselnih idej), originalnost (sposobnost odkrivanja novih,
nenavadnih in redkih odgovorov) ter elaboracijo (sposobnost natančne izdelave načrtov).
Vallis (1962, v: Makarovič 2003) pa je ustvarjalni
proces razdelil v štiri stopnje: preparacija (opazovanje,
priklic informacij, razmišljanje), inkubacija (odmik od
problema), iluminacija (razsvetlitev, uvid v problem) in
verifikacija (preverjanje rešitve).
Strukturiranost kurikulov in
spodbujanje ustvarjalnosti
Stopnja strukturiranosti posameznih kurikulov in
vzgojnih konceptov vpliva na načrtovanje vzgojnega dela, izbor metod ter izbiro igralnega materiala. Medtem
ko koncept Marije Montesorri, ki temelji na določenih
načinih in postopkih igre z didaktičnimi materiali, ni
spodbuden za razvoj otrokovega ustvarjalnega mišljenja
(Medveš 1992), pa je High-Scopov kurikul naravnan v
uporabo najrazličnejših igralnih materialov, s katerimi
načrtno spodbuja aktivno in ustvarjalno vlogo otroka v
procesu učenja (Hohmann, Weikart 2005).
Na nujnost razumevanja ter negovanja otroškega
ustvarjalnega potenciala nas usmerjajo vsa sodobna psihološka in pedagoška spoznanja. Da bi to omogočili,
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moramo zagotoviti primerne pogoje in ustvarjalno okolje (Jukić, 2009). K temu nas zavezuje tudi Kurikulum
za vrtce (1999). V ciljih in načelih sta razvidna težnja
po aktivni vlogi otroka v procesu učenja ter spodbujanje
ustvarjalnega mišljenja in izražanja predšolskih otrok.
Igrače in spodbujanje ustvarjalnosti
Igrače, ki spodbujajo otrokovo ustvarjalnost, so nizko realistične, otroku lahko predstavljajo karkoli, saj so
brez realističnih podrobnosti (Almqvist 1994, v: Marjanovič Umek, Zupančič, (ur.) 2006).
Po drugi strani pa je zmotno razmišljanje, da se z visoko strukturiranimi igračami vsi igrajo na enak način.
Način mišljenja, dojemanja in predstavljanja je tisto, zaradi česar se razvija igra z enakim materialom na različne
načine, prav tako pa se razlikuje stopnja njihove ustvarjalnosti. Za tiste, ki so manj ustvarjalni, nerealistične
igrače niso vedno primerne za spodbujanje ustvarjalnosti. Kar pri nekomu spodbudi sproščeno in ustvarjalno
razmišljanje, pri drugemu izzove stres ali dolgočasje, saj
ne ve, kaj bi počel. Pri tem je ključnega pomena vzgojiteljeva vloga, saj otroka primerno usmeri (Marjanovič
Umek, Zupančič (ur.) 2006).
Igramo se in ustvarjamo z
nestrukturiran materialom
Nestrukturiran material, ki je sicer stalni del izvedbenega kurikula v našem vrtcu, sva tokrat uporabili kot
osnovno sredstvo za spodbujanje otrokove ustvarjalnosti v prvem (otroci, stari od 2 do 3 leta) in drugem (otroci, stari od 4 do 5 let) starostnem obdobju. Dejavnosti
so se odvijale v različnih časovnih obdobjih; pri mlajših
ob koncu šolskega leta, kar nam je dalo več možnosti za
igro v naravi, pri starejših pa pozimi, kar nas je omejilo
na igro v igralnici. Da bi se otroci odpovedali stalni ponudbi igrač, sva jih motivirali z lutko; mlajši so jih posodili Piščančku Piku, ki se je vrnil na kmetijo, starejši
pa Škratku, ki je zaradi vetra ostal brez igrač. Obe lutki
sta nas spremljali v predhodnem tematskem sklopu in
sta poskrbeli za čustveno navezanost otrok nanje. Otroci so pomagali pri pakiranju igrač v zaboje, v igralnici so
ostala le osnovna sredstva: papir, lepilo, škarje, barvice
itd. Sledila sta pogovor in zbiranje idej za nadaljnjo igro.
Predstavitev projekta v prvem
starostnem obdobju
Mlajši otroci so brez težav sprejeli igralnico brez (kupljenih) igrač. Večina se jih je začela igrati različne gibalne
(Volk in koze, Bobnarček, Medo stopa, igre lovljenja in teka-
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nja …) in rajalne igre (Ringa raja, Biba buba baja, Abraham, Rdeče češnje, Didel daja …), ki so jih spoznali v vrtcu.
Ob tem so naju potrebovali, da sva prevzemali vlogi vodij
v igri ali pa zgolj kot udeleženki, ki sta občasno poskrbeli
za usmerjanje in usklajevanje. Dejavnosti sva nadgradili s spodbujanjem otrok k prevzemanju različnih vlog v
igri (enkrat si volk, drugič koza). Mnogokrat so si zaželeli plesa ob določeni glasbi (folklorna glasba, pesmi o Piki
Nogavički, Indijancih, dedku Mrazu, snežaku, vlaku …).
Plesali so sami, v paru in v skupini. Tudi knjig, ki smo
jih prebirali, in zgodb, ki smo jih brali, so se posluževali.
Upoštevali sva njihove želje, a sva jih spodbujali k samostojnemu pripovedovanju in s tem govorni ustvarjalnosti.
Največkrat so se zbirali pod mizami, kjer so se pogovarjali, dogovarjali, smejali, prepevali, skrivali in nadaljevali z različnimi gibalnimi igrami. Veliko idej so ponudili
za igro na prostem. Vsak dan sva upoštevali njihove zamisli; odhajali smo na različne sprehode in pohode (do
jezera, v gozd, k reki, ribniku, na kmetijo, igrišče, travnik
...). Pred vsakim odhodom smo se dogovorili oz. predvideli, kaj bi se v posameznem okolju lahko igrali in kaj bi
lahko prinesli v igralnico. Zamisli otrok smo zapisali na
plakat (npr. igrali bi se z mivko, nabrali bi storže, barvali bi listje in ga lepili na drevo, risali bi, plavali bi v vodi,
igrali bi se s peskom, gledali bi krave, igrali bi se z žabami …) in posamezne nato tudi izvedli. Dodali sva razne
škatle, tulce, lesne ostanke, palice, kamne in volno, ki so
jih otroci največkrat uporabili v konstrukcijski, gibalni
in simbolni igri. Škatle so uporabili za izdelavo vlaka, vozička ali avtomobila, se vozili in potovali v različne kraje (živalski vrt, morje, k babici …). Iz tulcev, kamnov,
manjših škatel in lesa so nastajale različne konstrukcije
ter gibalne ovire. V okviru simbolne igre so bili opazni
zametki predmetne transformacije (tulec so uporabili
namesto posode, kamen namesto telefona …).
Predstavitev projekta v drugem
starostnem obdobju
Za začetek smo se dogovorili, da pobrskamo po
omarah in poiščemo odpadni material. Našli smo staro
obutev, oblačila, plastične lončke, gumbe, zamaške in
lesene ostanke. Z obutvijo in oblačili se je razvijala igra
vlog, pri lončkih in lesenih ostankih pa so hitro ostali
brez idej. Poiskali smo jih skupaj: postavljali smo razne
konstrukcije, polagali gumbe, presipali zamaške in jih
razvrščali po barvi.
Po nekaj dnevih so začeli otroci prinašati še druge stvari: plastenke, stare nogavičke, les, volno, palice
… Ideje so se porajale nama in otrokom. V začetni fazi
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ustvarjanja so imeli na razpolago veliko različnih škatel
in lepilo, kar jih je spodbudilo k lepljenju in ustvarjanju
nečesa novega. Kasneje sva jim ponudili še lepilni trak
in bili so navdušeni.
Pri teh dejavnostih so se v precejšnji meri pokazale
posameznikova vztrajnost, ustvarjalnost in domiselnost.
Skupaj smo ugotavljali lastnosti materialov in iskali ideje,
kaj bi lahko iz njih naredili. Z blagom so najprej ovijali
sebe in imeli kose kot del oblačila, nato pa smo ga rezali,
lepili, opazovali vzorce, risali. V vrtec sva prinesli velik
zaboj lesenih palic, ki smo jih med seboj primerjali, z njimi utrjevali matematične odnose ter na tleh izdelovali
pagode, lestve ... Otroci so si velikokrat naredili načrt za
kakšno konstrukcijo in se nato ubadali s problemom, kako to izpeljati. Z lesom so postavljali različne konstrukcije, nato smo poiskali kladiva in žeblje, jih zabijali ter
ponovno gradili. Z ogljem smo poskušali narisati, kar
smo zgradili. Iz nogavičk smo izdelali ročne lutke, nato
pa nekatere napolnili s peno in jih zašili. Nastale so žoge.
Vsak dan so otroci ugotavljali, s čim se še nismo igrali
in s katerimi materiali še nismo ustvarjali. Tako smo si
npr. za vadbeno uro v telovadnici izdelali keglje iz plastenk; plastične lončke smo postavili na klopce in jih
poskušali zadeti. S palicami smo spretno vodili žogico med ovirami in zabijali gole kot pri hokeju. Iz volne
smo naredili pajkovo mrežo, skozi katero smo se plazili,
nato pa smo izdelovali cofke, s katerimi smo v začetku
decembra okrasili novoletno jelko. Proti koncu so naju
otroci opozorili, da nismo še ničesar naredili iz malih
kamnov, zato smo izdelali zanimive želvice; vsak otrok
je komaj čakal, da jo odnese domov.
Vloga odrasle osebe in otrok v
ustvarjalnem procesu
Opozorili bi radi na vzgojiteljev odnos do aktivne
vloge otroka v učnem procesu. Vzgojitelj mora sprejeti
otrokove ideje in zamisli ter mu pomagati pri izvedbi.
Otrokom mora pustiti dovolj časa in svobode, da miselno predelajo doživeto in videno. Interpretacija tega
bo ustvarjalna.
Sprva so otroci potrebovali več spodbud in najino
aktivno vključevanje v igro. Usmerjali sva jih z različnimi
vprašanji, opazovanjem, spodbujali sva k razmišljanju,
kako bi lahko nekaj izboljšali oziroma naredili drugače.
Iz ene ideje, ki sva jo podali, so jih otroci izpeljali še več.
Sčasoma se je najina aktivna vključenost precej zmanjšala. Mlajši otroci so se zatekali k igram, ki smo se jih učili
čez leto. Uporabili so torej poznane stvari, kar nakazuje
na to, da brez izkušenj človek ne more biti ustvarjalen.
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Kasneje so tudi oni ponudili nekaj lastnih idej in potrdili, da že zmorejo biti ustvarjalni. Še posebej pomembna
se zdita njihovo razvijanje socialnih odnosov ter zmanjšano število konfliktnih situacij.
Starejši, ki so sprva imeli nekaj težav pri iskanju novih načinov igre, so se kasneje izkazali kot zelo ustvarjalne osebe, ki črpajo ideje ne le iz znanih in doživetih
dogodkov, ampak jih tudi preoblikujejo in nadgrajujejo.

jim sporočili, da nam lutke vračajo igrače in da moramo naravni ter odpadni material pospraviti in pripraviti police za zaboje z igračami. Večino sredstev so želeli
obdržati, ker bi se s tem še igrali.
Za konec morda samo še en utrinek, ki nama je polepšal dan. Otroci so se igrali na igrišču in našli led. Prihiteli so k nama in zaklicali: »Našli smo led! Bi lahko kaj
naredili iz njega? Ga lahko nesemo v igralnico?«

Zaključek
V štirih tednih smo preko igre z nestrukturiranimi
materiali uresničili vse zastavljene cilje oziroma naredili več, kot sva sprva upali pomisliti. Otroci so pridobili
mnogo novih izkušenj, predvsem pa sva prebudili njihovo radovednost in ustvarjalnost. Zagotovo sva dobili največjo nagrado in potrditev, da so res uživali ob igri
z nestrukturiranim materialom, ob koncu teme, ko sva
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Otroške zgodbe s Pohorja
Vrtec Šmartno na Pohorju leži v
prelepem naravnem okolju, obdan
z gozdovi in travniki. Tukaj se sliši
vesel otroški smeh, ki vsakodnevno
privabi otroke v naravo, ki jim nudi
neizčrpno bogastvo vživljanja v različna bajeslovna bitja in živali, ki živijo tem v okolju. Gre za tesno povezanost narave z vrtcem na vseh
področjih dejavnosti in tako tudi s
Letnik XVI, št. 4

pravljičnim svetom. Za otroke imajo zavest vse stvari, ne samo ljudje;
igrače, lonec, veter, sonce, muca, kuža se jim zdijo enako živi kakor otroci
sami. Otroci v vrtcu se vsakodnevno
spreminjajo v svojem domišljijskem
svetu – v palčke, metulje, rožice … V
umetniških dejavnostih pa izražajo
svoj notranji svet z igrami vlog, pripovedovanjem pravljic, v likovnem
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in plesnem izražanju, z lutkovno in
dramsko igro ter z igro simbolov. V
domišljijski igri še posebej izstopajo
socialna čustva (sočustvovanje, naklonjenost …). Situacije, ki jim otrok
v stvarnem življenju ni kos, temeljito
predela v svojem domišljijskem svetu. Različne situacije otrok doživlja
z vidika različnih vlog in pozicij do
drugih, hkrati pa sprejema tudi vloge
julij—avgust 2014
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drugih do sebe. Pripovedovanje pravljic otroku pomaga razumeti čustveno-socialne dimenzije medsebojnih
odnosov, na osnovi katerih se razvijajo občutljive etične presoje. Pravljice spodbujajo domišljijo, so duhovna
raziskovanja, domišljija pa je pogoj
za ustvarjalno razmišljanje. Pustimo
predšolskim otrokom njihov svet, to
je svet domišljije in svobode. Otroci
na Šmartnem so poleteli na krilih domišljije in ustvarili svojo prvo lastno
pravljico.
Vabimo vas, da pravljice preberete otrokom in jih s tem spodbudite, da tudi vaši otroci poletijo z domišljijo in v svoji pravljici objamejo
ves svet.

gode. Srečal je lisico. Lisici se je zdel
zajček prava poslastica. Približal se
je grmu in lisica ga je hotela ujeti.
Zajček ji je ušel. Zajček je šel naprej.
Srečal je srnico. Srnica ga je vprašala: »Kam pa greš, zajček?« »Grem
iskati še nekaj jagod«, ji je odgovoril
zajček Dolgoušček. Zajček se je odpravil domov. Videl je še en grm jagod. Odpravil se je v svojo drobceno
hišico. Zajček Dolgoušček še živi, če
ga ni že lisica pojedla.

Na mesecu je pil vodo iz mesečevih
vodnjakov. Tireks se je vrnil nazaj na
zemljo v svojo toplo hišico.
SINIČKA
Nina Vrečko, 6 let

TIREKS
Žan Javernik, 5 let

Nekoč je živela sinička. Nato je
padla z drevesa. Potem je mama prišla po njo. Mama ji je dala za jest črva. Potem je odletela v gnezdo. MaZAJČEK DOLGOUŠČEK
ma je siničko odpeljala na sprehod
Julija Vrbek, 6 let
z lupino. Nato sta si malo odpočili.
Potem sta malo šli v gozd. V gozdu
sta si naredili gnezdo. Tam sta prespali za en dan. Sinička je opazovala
Tireks je star štiri leta. Očka mu sonce in veselo zapela. Mama in sije prebral pravljico o mesecu. Ko mu nička sta odleteli nazaj v svoje gnezjo je prebral, ni hotel zaspati. Potem je do na drevo.
odšel ven in je zunaj snežilo. S svojim
dolgimi rokami se je prijel in splezal
na lestev. Prijel se je z obema rokama
Zdenka Kropec, dipl. vzg.
V drobceni hiši je živel zajček. in odšel na mesec. Na mesecu je jedel Vrtec pri Osnovni šoli Šmartno na
Zajček je nekega dne šel nabirat ja- mesečeve piškote in pil mesečev sok.
Pohorju

S svojim nastopom smo navdušili
občinstvo
Orffovo skupino Vrtca Tončke Čečeve Celje sestavljajo veseli
glasbeniki, ki so stari od 4 do 6 let.
Radi pojejo, plešejo in raziskujejo svet Orffovih glasbil. Kot mentorica jih spodbujam k glasbenem
ustvarjanju, občudujem njihovo
vztrajnost in željo po nastopanju.
Vse leto se učimo in naučimo veliko novega. Vesele otroške melodije najprej odmevajo v našem vrtcu,
julij—avgust 2014

nato pa se predstavimo na raznih
prireditvah.
Tako smo se udeležili XIX. državnega srečanja Orffovih skupin, ki
je letos potekalo v Slovenskih Konjicah. Tokrat smo se predstavili že
šestič. Na »Orffomanijo 2014« se
je, poleg naše skupine, prijavilo 23
skupin iz osnovnih in srednjih šol.
Tudi letos smo bili edina skupina
iz slovenskih vrtcev. Zaradi velike-
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ga odziva sta bila organizirana dva
predstavitvena koncerta.
Naša skupina se je predstavila na
zelo razgiban in zanimiv način s posebno zgodbo.
Otroci so prisotne povabili na
potep k žabji mlaki, kjer smo obiskali
prijateljice živali. Predstavile so se žabe, štorklje, detel in črni kos. S svojim
nastopom smo navdušili strokovno
komisijo in številno publiko, saj smo
Letnik XVI, št. 4
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poleg Orffovih instrumentov zaigrali
tudi na zvočila in ustne harmonike.
Oba koncerta je spremljala
strokovna komisija v zasedbi: Ida
Virt, častna članica Slovenskega
društva Carla Orffa, dr. Inge Breznik, višja svetovalka za glasbeno
vzgojo Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, in Matej Jevnišek, urednik mladinskega glasbenega programa na Radiu Slovenija. Zaradi
odličnega nastopa smo bili izbrani,
da se lahko v mesecu juniju predstavimo širši javnosti na Mariborskem Lentu, festivalu šolske kulturne produkcije ŠUM.
V torek, 20. 5. 2014, je na odru
dvorane Celjskega doma potekala
območna revija pevskih in glasbenih
skupin vrtcev občin Dobrna, Štore, Vojnik in MO Celje z naslovom
»Pojem in igram«. Revijo organizira Javni sklad republike Slovenije
za kulturne dejavnosti, območna izpostava Celje. Srečanje je strokovno
spremljala dr. Dragica Žvar.

Med nastopom

Organizirana sta bila dva predstavitvena koncerta, na katerih se je
predstavilo sedem pevskih zborov
in tudi naša instrumentalna Orffova
skupina. S svojo razigranostjo, sproščenostjo in izvirnim nastopom smo
tudi na tej reviji presenetili in navdušili tako starše kot ostalo občinstvo.
Bučen aplavz, pohvala in nagrada pomenijo otrokom priznanje za njihov
trud. Z nastopanjem si krepijo tudi samozavest. Vsak nastop pomeni

otrokom nov izziv, ki se ga razveselijo
in neobremenjeni s kritiko uživajo v
ustvarjanju na Orffova glasbila.
Vesela sem, da lahko vse te občutke delim z otroki z zavedanjem,
da jim dajem najlepšo popotnico za
nadaljnje glasbeno ustvarjanje.
Silva Smrečnik, vzgojiteljica in
mentorica Orffove skupine Vrtca
Tončke Čečeve Celje

Obvestila, komentarji, mnenja

V spomin
V ponedeljek, 7. julija 2014, nas je presenetila žalostna
novica, da je nepričakovano umrl gospod Peter Rebernik, direktor Pozoj, d. o. o., član uredniškega odbora revije Vzgojiteljica in njen dolgoletni založnik. Revijo Vzgojiteljico je pod okrilje prevzel leta 2003, ji dal novo obliko
in posodobljen videz. S svojo potrpežljivo in spodbudno
komunikacijo ter s smislom za dobro timsko sodelovanje
je pomembno prispeval k uspešnosti revije. Žal je odšel
sredi dela, še poln idej in načrtov. Pogrešali ga bomo!
Ostal nam bo v hvaležnem spominu.
Uredništvo
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Odmev na strokovno srečanje v Zrečah
V javnem vrtcu se vzgojiteljski poklic v skladu s sedaj veljavno zakonodajo izvaja na dveh delovnih mestih: na delovnem mestu vzgojiteljice in na delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice. Za delovno mesto vzgojiteljice zakon zahteva najmanj
prvo stopnjo (bol.) izobrazbe s področja predšolske vzgoje
ali izobrazbo druge (bol.) stopnje humanističnih smeri in
ustrezno izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje. Za delovno
mesto pomočnice vzgojiteljice zahteva zakon končano srednjo vzgojiteljsko šolo ali gimnazijo s poklicnim tečajem.
Vzgojiteljica vodi oddelčni kurikul in zanj v celoti tudi odgovarja. Pomočnica vzgojiteljice z vzgojiteljico sodeluje.
Zadnje strokovno srečanje v Zrečah (junija 2014) je
odkrilo, da je med nekaterimi strokovnimi delavkami na delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice prisotna problematika
premajhnega uvida v sistem vrtca kot javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda in v vpetost posameznega vrtca v širše
sisteme javnega sektorja.
Po svoje je to delno razumljivo, saj se v marsikaterem
vrtcu v zadnjih letih dogaja generacijska menjava, ponekod pa so se vrtci v nekaj zadnjih letih tudi povečali z novimi oddelki ali enotami. Kot pomočnice vzgojiteljic so
se na izpraznjena delovna mesta zaposlile vzgojiteljice s
srednjo vzgojiteljsko šolo, ki je v veliko primerih narejena
kot sekundarna izbira po neki drugi poklicni ali srednji šoli
na ljudskih univerzah. Marsikje pa se zaradi pomanjkanja
delovnih mest vzgojiteljice na delovno mesto pomočnice
vzgojiteljice zaposlijo tudi diplomirane vzgojiteljice, ki sčasoma postanejo nezadovoljne s pogoji na delovnem mestu
pomočnice vzgojiteljice.
Pomanjkljiv uvid se je pokazal z vprašanji, ki so bila postavljena že v predhodno izvedeni anketi, nato pa še na samem srečanju. Največkrat so se pojavljala vprašanja kot so:
–– Zakaj je v vrtcu potrebno ločevanje na dve delovni mesti?
–– Zakaj nisva obe plačani kot vzgojiteljici, če pa imava enako izobrazbo?
–– Zakaj je delo vzgojiteljice drugače vrednoteno kot delo
pomočnice vzgojiteljice?
Že na samem strokovnem srečanju smo poskušali predavatelji odgovoriti na nekaj od teh vprašanj, čeprav strokovno srečanje ni bilo namenjeno temu, ampak neki drugi
konkretni strokovni vsebini. Domnevali smo, da se takšna
vprašanja pojavljajo tam, kjer so ravnateljice in ravnatelji
preobremenjeni z vsemogočimi poslovnimi in pedagoškimi nalogami in kdaj spregledajo, kako pomembna je dobra
obveščenost na novo zaposlenih pa tudi seznanjanje zaposlenih z zakoni in s predpisi ter vztrajno ponavljanje (morda
večini v kolektivu) že znanih dejstev. Na primer:
–– da je delovno mesto temeljna organizacijska enota dela
tudi v vrtcu, ki je opredeljena z imenom delovnega mesta
(v našem primeru kot vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja),
ki ga opravljamo pod pogoji, ki jih določajo področni
zakoni in pravilniki;
–– da se opravlja delo na delovnem mestu na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi za dela na konkretnem delovnem mestu vzgojitelja ali pomočnika vzgojitelja;
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–– da razporeditev na delovna mesta naredi ravnatelj/ica
vrtca, da pa mora k sistemizaciji za posamezno šolsko
leto dati soglasje tudi ustanovitelj vrtca;
–– da tudi sistem plač v javnem vrtcu ureja zakon o sistemu
plač v javnem sektorju, ki določa pravila za določanje
plač, njihovo obračunavanje in izplačevanje ter obseg
sredstev za plače;
–– da je vsaka plača določena s plačno lestvico, ki jo sestavljajo plačni razredi. Plačni razred ima vrednost, izraženo v nominalnem znesku in predstavlja osnovno plačo.
Plačni razred se določi na osnovi zahtevnosti delovnega mesta, zahtevnosti nalog, zahtevnosti izobrazbe in
usposobljenosti ter odgovornosti pooblastil in omejitev ter glede na umske in fizične napore. Vrednost plačnih razredov se usklajuje enkrat letno s pogajanji med
vlado in sindikati;
–– da smejo javni uslužbenci, ki lahko napredujejo v strokovne nazive (vzgojiteljice), napredovati v karieri za največ 5 plačnih razredov. Javni uslužbenci, ki ne morejo
napredovati v nazive (pomočnice vzgojiteljic in vsi ostali
zaposleni v vrtcu), pa smejo napredovati za največ 10
plačnih razredov (trenutno zaradi kriznega ZUJF-a ni
napredovanj).
To je samo nekaj primerov in predlogov za morebitno
potrebno informiranje.
Ker se znanost in svet spreminjata, je upravičeno pričakovati v (sicer še ne bližnji) prihodnosti, da bo za delo z
otroki v vrtcu določeno samo eno delovno mesto vzgojitelja
in bosta v oddelku dve vzgojiteljici z enako izobrazbo (morda
z diplomo druge stopnje).
Glede na sedanje razmere, zmogljivost državnih in
občinskih financ, je sedanja ureditev ustrezna in primerljiva z urejenostjo in s trendi v EU. V oddelku sta torej že
sedaj dve vzgojiteljici, toda diplomirana vzgojiteljica zaseda delovno mesto vzgojiteljice, vzgojiteljica s srednjo šolo pa
delovno mesto pomočnice vzgojiteljice. Za slednje pa se lahko
odloči tudi diplomirana vzgojiteljica, če ne najde prostega
delovnega mesta vzgojiteljice, vendar v primeru take odločitve podpiše pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto pomočnice vzgojiteljice.
Upravičena pa se nam je zdela zahteva pomočnic vzgojiteljic, da se v sistemu najde rešitev za situacije, ko je vzgojiteljica oddelka odsotna in mora pomočnica vzgojiteljice
opraviti delo v večjem obsegu ter prevzeti začasno odgovornost za vsaj nekatere naloge zahtevnejšega delovnega mesta.
Dobre klime v oddelku, kakovostne medsebojne komunikacije in uspešnega timskega sodelovanja ne morejo
dati še tako dobri predpisi. Zanje se moramo potruditi v
vsakem oddelku in zavodu sami. Ni nujno, da vsak vzgojiteljski par razvije medsebojno prijateljstvo, mora pa profesionalno delovati za skupne vzgojne cilje in za dobrobit
vsakega otroka v oddelku.
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Obvestila, komentarji, mnenja
Zaključek 1. natečaja »MOJA IDEJA NOVA IGRAČA«
V četrtek, 12. 6. 2014, ob 17. uri je
v Jamskem dvorcu v Postojni potekal
zaključek natečaja »Moja ideja – nova igrača«.
V Vrtcu Postojna se k inovativnosti
usmerjamo z zavedanjem, da je otrokova igra instrument vzgojiteljeve ustvarjalnosti in inovativnosti. V tej smeri se
razvija zelo bogata pedagoška praksa.
Javni razpis natečaja je bil objavljen od septembra 2013 do aprila
2014. Na natečaj je prispelo 48 didaktičnih igrač. Pri kreiranju in oblikovanju posamezne didaktične igrače so soustvarjali strokovni delavci v skupini,
paru ali posamezno. Skupaj je na natečaju sodelovalo 66 strokovnih delavcev
iz različnih slovenskih vrtcev. Verjamemo, da bo natečaj postal tradicionalen.
Sodelujoči na natečaju so avtorsko raziskovali didaktične igrače v izvedbenem kurikulu vrtca.
Prvo mesto na natečaju je prejela igrača »Čudežno drevo«, avtoric Melite Kajin, Marijance Kolar in
Katarine Kukman iz Otroškega vrtca Metlika.

Igrača Čudežno drevo
Igrača »Čudežno drevo«po ocenah strokovne komisije:
»Čudežno drevo« dosega ustrezna merila. Po svoji funkciji otroku
omogoča razvijanje matematičnega
mišljenja. Otrok razvršča, prireja in
prešteva. Usmerja ga k samostojnemu raziskovanju in ga tako razvija v
območju bližnjega razvoja. Spodbuja otrokovo domišljijo. Za učenje na
konkretnem nivoju je uporabljena
primerna velikost igrače. Odlikuje se
v natančni izdelavi. Uporabljene so
tople, živahne barve. Omogoča igro

na različnih površinah. Igrača je pralna, uporabljeni so materiali, ki jih lahko vzdržujemo.
Vsem strokovnim delavcem čestitamo za njihove izdelke in jih vabimo
k ponovnemu strokovnemu druženju
v letu 2015. Razpis 2. natečaja »Moja ideja – nova igrača« bo objavljen v
jeseni 2014.
Svetovalka Marija Sivec iz Zavoda RS za šolstvo, ki je strokovno bdela
nad našim delom, mi je na dan prireditve zapisala misel Vigotskega: »Ko
se otrok igra, je za glavo višji od samega sebe«.
Vsaka misel in topla beseda nam
podarja krila, da lahko letimo še višje, da si upamo. Z vašo pomočjo, dragi strokovni sodelavci, si upamo! Idejo
natečaja bomo skupaj razvijali, da bodo naša druženja namenjena razvijanju
vzgojitelja inovatorja.
Ravnateljica Tonja Ferjančič, mag.
prof. inkluz. ped.

Napotki za avtorje prispevkov:
Strokovna besedila so napisana v strokovnem izrazoslovju, so formalizirana,
imajo standardizirano zgradbo in obliko. Za strokovni članek je značilno, da
vsebuje:
- avtorjevo ime in priimek ter pravilni naziv zavoda,
- naslov članka,
- povzetek,
- ključne besede,
- uvod (običajno napoved in teoretične osnove);
- jedro
a) predstavitev problema, opis postopka, interpretacija,
		
b) predstavitev raziskave: opis metodologije, prikaz rezultatov, 		
			 interpretacija,
- sklep oz. zaključek,
- literaturo.
Način pisanja zahteva sistematični miselni tok, jasnost izražanja, pregledno
členjenost, utemeljenost in poštenost zapisanega.
Prav to zadnje, poštenost, terja od avtorja strokovnega članka dosledno pravilno
navajanje drugih avtorjev, ki jih uporablja, navaja, citira. Vsak podatek, vsaka teorija, vsaka misel drugega avtorja mora biti pošteno označena. Če tega ne bi delali,
zagrešimo plagiat, ki se šteje za duhovno tatvino, ki se lahko preganja.
Najpogosteje se uporabljata:
1) povzetek in
2) citat.
Ob obeh je potreben takojšnji bibliografski sklic v tekstu: navedemo torej vir
povzetega ali citiranega besedila.
Na primer:
K 1: Važno je, da povsem nedvoumno označimo, kateri deli besedila so povzeti
po drugem avtorju. Kadar povzemamo, s svojimi besedami povzamemo vsebino
misli, zato navedba zaradi svoje splošnosti ne zahteva takšne natančnosti, ampak
samo priimek in letnico (Novak 2009).
K 2: Citati morajo biti ločeni z narekovaji in umaknjeni v samostojni odstavek,
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navedena mora biti tudi številka strani. Kadar citiramo, navedemo natančen
prepis avtorjevega besedila v narekovajih. V tem primeru se v besedilu sklicujemo
na avtorja in to zapišemo z navedbo priimka, leta izdaje in stranjo (Novak 2009,
str. 13).
Literatura mora biti nanizana brez označevanja, toda v abecednem zaporedju.
Naštejemo samo tiste avtorje, ki jih navajamo v besedilu, na primer:
Literatura
Marjanovič Umek, L. (2004). Razvoj otrokovega govora. Ljubljana:
Založba Tiger.
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana:
Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS za šolstvo.
Vrbovšek, B. (2009). Dobro delujoči timi v vrtcih. V:
Vzgojiteljica X, št. 4, str. 18–20.
- vsi teksti naj bodo napisani na računalniku v programu WORD, med tekst ne
vstavljajte fotografij in računalniških risbic;
- enemu izvodu prispevka obvezno priložite CD ali pa pošljite prispevek na
e-naslov urednice (betka.vrbovsek@gmail.com);
- otroške likovne izdelke opremite z imenom avtorja, starostjo otroka, imenom
mentorja in vrtca;
- k fotografijam napišite ime in priimek avtorja;
- za objavo fotografij otrok mora imeti vrtec privoljenje staršev;
- uredništvo si jemlje pravico prispevke krajšati in smiselno oblikovati;
- uredništvo ne daje pisnih potrdil o prispevkih in člankih;
- CD-jev in otroških likovnih izdelkov ne vračamo.
Avtor objavljenega prispevka prejme en izvod revije Vzgojiteljica.
Strokovnjak oz. znanstvenik, ki da intervju, ima zastonj letno naročnino na revijo.
V skladu s 17. členom Pravilnika o napredovanju v nazive (Ur. l. RS, št. 54/2002,
št. 123/2008) s prvo objavo dobite 3 točke za članke v rubrikah „Iz teorije v prakso«, „Za dobro prakso” in za „Aktualno”.
Da boste svoje tekste lahko brali na straneh vaše in naše revije, vas prosimo, da napotke upoštevate.
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Čestitamo avtoricam in avtorjem likovnih del,
ki so objavljena na tej strani. Prišla so v ožji izbor na likovnem natečaju revije Vzgojiteljice za leto 2014.
Vzgojiteljicam in vzgojiteljem mentorjem objavo otroškega likovnega izdelka na tej strani štejemo kot
doseženo drugo mesto, enakovredno drugemu mestu na državnem tekmovanju. Izdelek otroka, ki ga
oblikovalec revije iz nabora izbranih del za posamezno številko izbere za naslovnico, pa štejemo kot
doseženo prvo mesto. Mentorji lahko oboje uporabijo pri napredovanju v strokovne nazive. Avtorji
likovnih del bodo nagrajeni s knjižnimi nagradami založbe POZOJ.

Ožji izbor likovnih del za julij—avgust 2014

Voranc Volavc, (4 leta)
mentorica Tjaša Volavc
Vrtec Tončke Čečeve Celje

Iva Kuhar (4 leta)
mentorici Bernarda Koroša Pantović in Tea Varga
Dvojezični vrtec Prosenjakovci

Mai Pokleka (5 let)
mentorici Romana Cverle Krajnc in Irena Žibret
Vrtec Šoštanj

Jan Goličnik (4,5 let)
mentorici Darja Jelenko in Aleksandra Stropnik
Vrtec Šoštanj

julij—avgust 2014

vzgojiteljica 32

Letnik XVI, št. 4

