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Uredničin kotiček

Prva številka Vzgojiteljice v letu 2015 
pomeni, da se za našo in vašo revijo 
začenja sedemnajsto leto rednega izha-
janja. V vrtcih in šolah se je šolsko leto 
2014/15 že prevesilo v svojo drugo po-
lovico, skupaj z vsakodnevno rutino, s 
številnimi izzivi in tudi problemi.
 V času, ko pišem te vrstice, so medi-
ji na Slovenskem vzeli pod svoj kritični 
drobnogled tudi medsebojne odnose 
v vrtcih in šolah, še posebno po po-
ročanju o dejanskem in domnevnem 
nasilju med in nad otroki v nekaterih 
zavodih.
 Naslovi kot so Kričanje, klofute in 
strah za vrati vrtca, Strahovlada, Nasi-
lje in podobno najbrž pritegujejo vsaj 
del bralstva, a v resnem časopisu žal 
spominjajo bolj na rumeni tisk kot na 
verodostojno poročanje. Še posebno 
takrat, če vsebina prispevka bralca 
ne prepriča, če je zgrajena le kakšni 
anonimki. Bralec lahko dobi po branju 
vtis, da prispevki z naslovi vred visi-
jo nekako v zraku, da so možne tudi 
drugačne razlage, vključno s kakšno 
‘’zaroto’’ v lokalnem ozadju dogajanja. 
Zanimati nas mora samo resnica!
 Resnica ni vedno prijetna, a če kdaj, 
nas mora zanimati takrat, ko razgalja 
pomanjkljivosti ali nepravilnosti  v 
kakšnem zavodu ali v sistemu, ko kaže 
na strokovne in človeške napake pri 
delu z otroki, ko razkriva zlorabo, na-
silje in kaj podobno hudega.  Resnica o 
nekem dogajanju ali dogodku včasih ni 
vidna kar na prvi (novinarjev) pogled. 
Ponavadi traja preverjanje daljši čas, s 
pomočjo inšpekcij in podobnih služb, 
zato je treba na resnico večkrat tudi 
počakati. V strokovni in drugi javno-
sti je poznanih že kar dosti primerov, 
ko so se zadeve po začetnih hudih ob-
tožbah v medijih čez čas pokazale v 
povsem drugi luči.  
 Ko pišem te vrstice, še nikakor ne 

poznam resnice v omenjenih prime-
rih, saj bo znana šele v prihodnjih te-
dnih ali mesecih. Tisto, kar me zanima 
v tem trenutku, so odgovori na vpra-
šanja, ki si jih moramo zelo pogosto in 
zelo resno postaviti vsi, še posebno pa 
ravnateljice in ravnatelji, vzgojiteljice 
in vzgojitelji, pomočnice in pomočniki, 
pa tudi vsi ostali: Kako je z medseboj-
nimi odnosi v našem vrtcu? Kakšna 
je klima v vrtcu? Smo sposobni videti 
tudi prikriti kurikul v vsakem oddelku 
otrok? Tisto vmesno tkivo odnosov, 
ravnanj in navad, ki pa po prepričanju 
strokovnjakov najbolj opredeljujejo 
vsakodnevno življenje otrok v vrtcu? 
Odpravljamo sproti napake in pomanj-
kljivosti, ki so (ne bodimo naivni!) 
sestavni del vsake institucije, ki skrbi 
za živa bitja? Kakšna je naša profesio-
nalnost? Predvsem od profesionalnega 
odnosa vzgojiteljev  in vodstva vrtca je 
odvisno, ali bodo v vrtcu delali prave 
zadeve in na pravi način. Neprofesio-
nalnost moramo sproti odpravljati, od 
neprofesionalnih sodelavcev, ki se ne 
morejo ali nočejo  spremeniti, se je tre-
ba (po z zakonom določenim postop-
kom) tudi odločno posloviti. 
 Sistem predšolske vzgoje v javnih 
vrtcih temelji na relativno natančni 
zakonodaji, kar daje temeljno podlago 
za presojo o zakonitem ravnanju v vsa-
kem zavodu. Imamo skupni dokument 
Kurikulum za vrtce, ki s cilji in z načeli 
predstavlja strokovno podlago za delo 
z otroki, za sodelovanje s starši in za 
medsebojno sodelovanje. Zaposleni v 
vrtcih imamo tudi svoj Kodeks etičnega 
ravnanja v vrtcu. Samo leto dni mu še 
manjka do dvajsetletnice, ponosni smo 
lahko na to. Vsakomur pa je razumlji-
vo, da je kodeks samo papir ali e-stran, 
če ga ne beremo in ne upoštevamo v 
svoji vsakdanji praksi, če se vanj ne 
poglabljamo, če nam ne predstavlja 

etično vodilo za medsebojne odnose in 
vsakodnevno ravnanje.

Želim vam lepe dni, napolnjene z 
ljubečimi in s spoštljivimi odnosi 
na vseh ravneh.

Vaša urednica 

Lepo pozdravljeni!
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Kakšna je vizija Vrtca Galjevica?
Vizija vrtca je zagotoviti celostni ra-
zvoj otrok v prepoznavnem, odprtem 
vzgojno-izobraževalnem učnem oko-
lju, v katerem se otroci in odrasli po-
čutijo varne, sprejete in spoštovane. 
V strategiji razvoja vrtca načrtujemo 
povečanje kapacitet ter dvig ravni 
ključnih kompetenc in spretnosti za 
izboljšanje kakovosti, inovativnosti 
in internacionalizacije v predšolskem 
sistemu. S strateškim ciljem dviga 
kakovosti programa – z uvajanjem 
sodobnih, metodičnih in didaktičnih 
pristopov, ob upoštevanju otrokove ra-
zvojne stopnje in individualnih zmož-
nosti – si prizadevamo, da vrtec omo-
goča kvaliteten odnos med otrokom in 
odraslim, spodbuja k raziskovanju ter 
ustvarjalnosti in omogoča družabnost 
ter sprostitev. Za zagotavljanje strate-
ških usmeritev vrtca oz. kakovostno in 
transparentno delo smo v vrtcu delno 
že posodobili IKT (nakup opreme no-
tesnikov za vse oddelke, projektorjev 
ter uporabo mobilne pametne table, 
razvoj e-komunikacije, izobraževanje 
SD), razvijati pa želimo tudi nova učna 
okolja, ki bodo dostopna vsem otro-
kom, staršem in širšemu okolju, za 
spodbujanje govornega potenciala in 
doseganje višje ravni znanj.

Kako poskrbite za povezavo med 
teoretično vizijo in vsakodnevno 
prakso?

V vsakodnevno prakso vnašamo teo-
retska spoznanja in sodobna dognanja 
pedagoške stroke. Svoja ravnanja kri-
tično preverjamo s pomočjo refleksije 
lastnega dela in ravnanja. Kakovost 
dela zagotavljamo z vseživljenjskim 
učenjem in s trajnostnim razvojem 
zaposlenih, s podporo njihovi osebno-
stni in strokovni rasti. Pomembna je 
formalna izobrazba in visoka raven 
aktualnega znanja. 
 Kot v vsaki organizaciji je tudi v 
našem vrtcu pomembna organiza-
cijska kultura. Zavedamo se, da je 
oblikovanje lastne kulture temelj 
kvalitete dela in konkurenčnosti. Pri 
vsebinskem oblikovanju dejavnosti 
znotraj programa vrtca upoštevamo 
naravno in socialno okolje vrtca, iz-
hajamo iz kulture in tradicije okolja 
ter razvijamo večkulturnost in pove-
zanost z vrtci v lokalnem in širšem, 
tudi mednarodnem okolju. Razvijanje 
lastne samopodobe ter občutljivosti do 
sočloveka nas vodi do pravega odnosa 
do narave, občutljivosti do ekoloških 
vsebin in ohranjanja tistih vrednot, ki 
nam pomagajo ohraniti stik z naravo, 
zdravjem in s človekom ter z odgovor-
nim življenjem v družbi.

Kako dolgo že vodite vrtec? 
Vrtec Galjevica vodim četrto leto – od 
septembra 2011, ko sem vodenje prev-
zela od dolgoletne ravnateljice Ane 
Mislej, ki se je takrat tudi upokojila. 

Gre za javni zavod, ki samostojno de-
luje v okviru Mestne občine Ljubljana 
od leta 2004, pred tem pa je bil del Viški 
vrtcev v Ljubljani. 

Nam lahko predstavite svojo dose-
danjo karierno pot?
Po končani Ekonomski fakulteti v Lju-
bljani (smer mednarodni ekonomski 
odnosi) sem dobila prvo redno zaposli-
tev kot učiteljica angleškega jezika na 
OŠ Martina Krpana v Ljubljani. Nato 
sem ustanovila lastno podjetje, ki se že 
23. leto ukvarja z jezikovnim izobraže-
vanjem, predvsem otrok in mladine. 
Podjetje sem vodila 20 let, danes v njem 
dela 25 jezikovnih pedagogov – ob 
ustanovitvi smo bili štirje in takrat 
smo razvili programe za tuje-jezikov-
no učenje otrok od 3. leta dalje. V času 
svojega študija sem namreč vodila je-
zikovne programe v Pionirskem domu 
in takratni Delavski univerzi Miklošič 
v Ljubljani, kjer sem se odločila, da bo 
moja poklicna pot povezana z otroki. 
 Za pridobitev pedagoških znanj 
sem se vpisala na Pedagoško fakulteto 
v Ljubljani, kjer sem pridobila pedago-
ško-andragoško izobrazbo ter nato še 
pedagoško izobrazbo za vzgojiteljico. 
Študij sem nadaljevala na Fakulteti za 

Vrtec se predstavi

Ustvarjamo varno in spodbudno učno okolje
	  

»Vedno in povsod je prostor za izboljšave. Vse spremembe skozi 
proces zahtevajo določen čas, res pa je, da ta ni relativen in je zanj 
predvsem odgovoren ravnatelj. Prav zato je uigranost, strokov-
nost, srčnost in preudarnost celotne ekipe zaposlenih v vrtcu kl-
jučna za ustvarjanje varnega in spodbudnega učnega okolja, od 
katerega bo odvisno počutje vseh udeleženih – tako otrok kot tudi 
staršev in zaposlenih.«

Barbara Novinec, ravnateljica

Vrtec Galjevica Ljubljana
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management v Kopru, kjer sem konča-
la podiplomski študij managementa v 
izobraževanju. 

Ste se dolgo ukvarjali s poučeva-
njem predšolskih otrok?
Znotraj svoje poklicne poti sem več kot 
20 let poučevala angleščino otroke in 
mladino, vodila sem jezikovni center 
znotraj svojega podjetja, ki je bil nosi-
lec EF licence v Sloveniji za področje 
jezikovnih izobraževanj v tujini ter or-
ganizator študijskih izmenjav z ZDA, 
organizirali smo več kot 40 jezikovnih 
taborov za otroke in mladostnike v 
Sloveniji, sodelovali smo kot predsta-
vitveni jezikovno-izobraževalni cen-
ter za Cambridge University Press v 
Sloveniji. Tri leta sem bila zaposlena 
kot vzgojiteljica v Vrtcu Pedenjped, 
kjer sem vodila angleške integracij-
ske urice ter dva EU projekta večšol-
skih partnerstev Comenius. Prav na 
podlagi izkušenj dela v vrtcu sem se 
odločila, da bom svojo karierno pot 
nadaljevala z vodenjem javnega vrtca, 
kjer mi predhodne izkušnje vodenja 
zasebnega podjetja pridejo zelo prav. 
V zadnjem letu sem postala članica 
upravnega odbora Evropskega zdru-
ženja ravnateljev (ESHA) in sodelujem 
v dveh svetovalnih odborih triletnih 
razvojnih projektov EU.  

Koliko ima vrtec v tem šolskem letu 
(2014/15) oddelkov in otrok? 
Smo vrtec s 23 polno zasedenimi 
igralnicami na štirih lokacijah, vanj je 
vključenih 407 otrok, v vse oddelke II. 
starostnega obdobja imamo integrira-
ne tudi otroke s posebnimi potrebami. 
Večina oz. 18 oddelkov je homogenih, v 
manjših lokacijah pa imamo 4 hetero-
gene oddelke in 1 kombiniran oddelek. 

Imate dovolj prostih mest za vse ot-
roke, ki se zanimajo za vaš vrtec? 
Žal se soočamo s prostorsko stisko, saj 
imamo v zadnjih treh letih več kot 100 

odklonjenih otrok, predvsem najmlaj-
ših. Večina oddelkov je homogenih, z 
upoštevanjem fleksibilnega norma-
tiva, kar nam omogoča večje število 
vključenih otrok v vrtec, zahteva pa 
tudi preoblikovanje oddelkov pred-
vsem ob prehodih v 2. starostno ob-
dobje, kar ni najbolj optimalno. Z MOL 
načrtujemo, da bo naš vrtec kmalu oz. 
do najkasneje leta 2016 pridobil nove 
kapacitete znotraj 3 oddelkov v prizid-
ku Enote Galjevica, kar bo omogočalo 
večje število vključenih otrok v javni 
vrtec na južnem obrobju Ljubljane, 
kjer delujejo tudi trije zasebni vrtci.

Koliko vzgojiteljic in pomočnic 
vzgojiteljic skrbi za vzgojo in izobra-
ževanje otrok v vašem vrtcu? 
Zaposlenih nas je skupaj 74, od tega 
57 strokovnih delavcev, in sicer 23 
vzgojiteljic, 26 pomočnic vzgojiteljic, 
2 spremljevalki otrok s posebnimi 
potrebami, svetovalna delavka, dve 
vzgojiteljici za dodatno strokovno 
pomoč (psihologinja in logopedinja), 
pomočnica ravnateljice, ravnateljica 
ter organizator prehrane in zdravstve-
no-higienskega režima.

Lahko opišete organizacijske poseb-
nosti vašega vrtca, njegove prednos-
ti in morebitne slabosti?
Vrtec soustvarjata Enoti Galjevica in 
Orlova ter lokaciji Dolenjska cesta in 
Pot k ribniku, ki med seboj niso pre-
več oddaljene. Objekti so po velikosti 
raznoliki. Enoti Galjevica in Orlova sta 
večja, 8 in 10 oddelčna objekta, lokaciji 
Dolenjska cesta in Pot k ribniku pa sta 
manjši, prijetni stanovanjski enoti v 
stanovanjskem bloku s skupaj petimi 
oddelki. Hiše vrtca ležijo v mirnem, 
zelenem okolju na južnem predelu 
Ljubljane med Golovcem in Ljubljan-
skim barjem, nedaleč od živahnega 
mestnega jedra. Vse štiri hiše vrtca 
imajo enajst urni poslovni čas, znotraj 
celodnevnega programa, s približno 

enakim odpiralnim in zapiralnim ča-
som (od 6h do 17h), le najmanjša hiša 
ima poslovni čas od 5.30 do 16.30 ure. 
Vsaka hiša ima svojo specifiko glede 
prostorskih pogojev, ki so odvisni od 
same gradnje. Tako imamo dvood-
delčno lokacijo v bloku, ki je umeščena 
med prometno Dolenjsko cesto in žele-
zniško progo, a nima svojega igrišča, je 
pa najbližja Botaničnemu vrtu. Veliko 
dejavnosti na tej lokaciji je usmerjenih 
v raziskovanje Ljubljane, sprehode v 
mesto in skrbi za zdrav način življenja. 
Druga lokacija se nahaja v stanovanj-
skem bloku ob Golovcu, kar vsem trem 
skupinam omogoča vsakodnevni spre-
hod v gozd in raziskovanje narave. Obe 
večji, samostojni enoti pa imata vsaka 
svoje veliko igrišče, v Enoti Orlova 
imamo tudi centralno kuhinjo, v Enoti 
Galjevica pa pralnico za vse 4 hiše. Vsa-
ka hiša ima svojo organizacijsko vodjo, 
ki hkrati opravlja delo vzgojiteljice 
v oddelku, povezanost med enotami 
pa vzdržujemo z rednim strokovnim 
povezovanjem preko aktivov, timskih 
sestankov, vzgojiteljskih zborov, stro-
kovnim izpopolnjevanjem in krovnim 
izobraževanjem SD. 

Lahko na kratko opišete zgodovino 
vašega vrtca? 
Najstarejša hiša našega vrtca bo letoš-
nje šolsko leto praznovala 50-letnico in 
sicer na lokaciji z dvema oddelkoma v 
bloku na Dolenjski cesti 52, kjer imamo 
danes vključenih 28 otrok (prostorski 
normativ), v začetku delovanja leta 
1956 jih je bilo 62, in sicer je bilo v večji 
igralnici 32 otrok, v manjši 30, kasneje 
jih je bilo v obeh igralnicah skupaj le 
38. V današnji razdelilni kuhinji loka-
cije, ki ima 13 m2 pa so vsakodnevno 
kuhali obroke za vse otroke in zaposle-
ne. 
 Enota Orlova ima 42 let, lokacija 
Pot k ribniku 41 let in Enota Galjevica 
33 let. Ob ustanovitvi so se posamezni 
vrtci imenovali različno: Vrtec Krim 

Vrtec se predstavi
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Vrtec se predstavi

Rudnik, Vrtec Tončke Čečeve, Vrtec 
Orlova … Kasneje so delovali v okviru 
Viških vrtcev Ljubljana, od leta 2004 
pa sta obe enoti in lokaciji del Vrtca Ga-
ljevica.

Je ustanovitelj v vrtcu v zadnjem ob-
dobju kaj gradil, posodabljal? Če je, 
nam to lahko predstavite?
Mestna občina Ljubljana je v zadnjih 
petih letih vložila veliko v prenovo 
vseh 4 hiš, in sicer smo prenovili vseh 
5 igralnic v obeh blokih na lokacijah in 
6 igralnic na obeh enotah, zamenjana 
so okna na 3 objektih (Enota Orlova 
in obe lokaciji blokov), prenovili smo 
tlake v 10 igralnicah, 3 vhode na Enoti 
Orlova, 3 otroške garderobe in obe 
igrišči enot. Trenutno poteka preno-
va centralne kuhinje na Enoti Orlova, 
načrtujemo pa energetsko sanacijo 
33 letnega objekta Enote Galjevica in 
3–4 oddelčni prizidek tej enoti, ki ga 
resnično potrebujemo in na katerega 
čakamo že zadnjih 10 let. 

Kako ste zadovoljni s sedanjo oz. 
z doseženo kakovostjo kurikula v 
vašem vrtcu? 
Naša prizadevanja so usmerjena v nad-
grajevanje trdno položenih temeljev, 
in sicer smo si pri strategijah za dvig 
kvalitete dela zadali cilje za izboljšanje 
pogojev VI. dela na področjih. Naj jih 
naštejem:
• razvijanja strategij za aktivno 

vključevanje otrok v načrtovanje in 
izvajanje dejavnosti, 

• sistematičnega spremljanja in bele-
ženja celostnega otrokovega razvo-
ja,

• razvijanja dejavnosti »Igraj se z 
mano« v II. starostnem obdobju, 
kjer smo v času počitka razvijali 
pristop, ki upošteva individual-
ne in dejanske potrebe po spanju 
otrok ter jim omogoči vključevanje 
v usmerjene dejavnosti tudi izven 
dejavnosti po 30 minutah počitka v 

oddelku, ko otroci ne zaspijo,
• razvijanja veščin komunikacije pri 

otroku in odraslih s spodbujanjem 
vsakodnevne komunikacije in 
sprotne pretočnosti informacij med 
vrtcem in starši (osebno, elektron-
sko in preko spletnega portala),

• učenja samostojnosti, raziskova-
nja in skrbi za ohranitev lastnega 
zdravja ter narave (področje ekolo-
gije – Eko vrtec, nadaljevalna nalo-
ga),

• poglobljenega spremljanja izvedbe-
nega kurikula, izbrano področje: 
jezik in čustveno-socialni razvoj 
otroka (razvijanje socialnih veščin, 
komunikacijskih veščin – projekt 
Etika in vrednote, mednarodni 
projekti KA2/ Erasmus+, jezikovne 
igrarije),

• razvijanja projektnih oblik dela v 
sodelovalnem, partnerskem odno-
su z zunanjimi institucijami (Bio-
tehniška fakulteta, Britanski svet, 
Cankarjev dom, CMEPIUS, Lutkov-
no gledališče, Narodna galerija, 
Fakulteta za šport, Fakulteta za ra-
čunalništvo in informatiko, Filozof-
ska fakulteta, Pedagoška fakulteta, 
ŠD Novinar idr.),

• ozaveščanja in motiviranja otrok in 
odraslih za odločanje in obnašanje, 
ki temelji na etiki, vrednotah in zna-
nju.

Kje še vidite možne organizacijske 
in strokovne izboljšave v vrtcu?
Zaposleni s svojim znanjem, z odno-
som do dela in delovanjem ustvarjamo 
okolje, v katerem se sami in z otroki 
učimo, raziskujemo, spoznavamo, pre-
izkušamo in izpopolnjujemo. Program 
Samoevalvacije ŠR nam je pomagal 
oblikovati akcijske načrte znotraj po-
sameznih oddelkov, kjer skrbno na-
črtovane strategije za spremljanje in 
doseganje želenih ciljev, spremljamo 
z merljivimi kriteriji in tako vedno 
znova kritično presojamo svoje delo in 

dosežke otrok. V zadnjih treh letih smo 
veliko delali na področju kakovostne-
ga načrtovanja izvedbenega kurikula 
ter analizi, sedaj se posvečamo eval-
vaciji. Vsako leto izvajamo tudi anoni-
mno anketo (ločeno po lokacijah/eno-
tah) med starši in vsemi zaposlenimi o 
počutju in zadovoljstvu z delom vrtca 
in v vrtcu, kjer na podlagi primer-
jalnih analiz ocenjujemo potrebe po 
spremembah in izboljšavah. Pri tem 
je pomembno, da si strokovni delavci 
zaupamo, se medsebojno podpiramo 
in si vzamemo čas za refleksijo in pri-
dobivanje novih znanj ob našem delu. 
Vse spremembe skozi proces zahtevajo 
določen čas, res pa je, da ta ni relati-
ven in je zanj predvsem odgovoren 
tudi ravnatelj. Prav zato je uigranost, 
strokovnost, srčnost in preudarnost 
celotne ekipe zaposlenih ključna za 
ustvarjanje varnega in spodbudnega 
učnega okolja, od katerega bo odvisno 
počutje vseh udeleženih (otrok, star-
šev in zaposlenih). Vedno in povsod je 
prostor za izboljšave, v našem vrtcu 
bomo s posodobitvijo kuhinje, ki bo 
omogočala tudi večjo fleksibilnost pri 
pripravi hrane, v bodoče poizkušali 
stopiti bližje staršem in otrokom na 
področju prilagoditve jedilnikov tudi 
vegetarijancem, sedaj sicer zagotavlja-
mo zdravstvene diete, ne zagotavljamo 
pa prilagojene prehrane iz verskih, 
kulturnih in drugih prepričanj.

S čim se lahko v vašem vrtcu še pose-
bej pohvalite?
Prizadevamo si povezati vse 4 hiše vrt-
ca v programsko celoto, s tem da vsaka 
hiša ohranja tudi svoje posebnosti, ki 
so predvsem povezane z lokacijo. Vrtec 
je vključen v številne krovne projekte 
na lokalni, regionalni in mednarodni 
ravni, ki so skozi večletno poglabljanje 
vsebin, postale del našega vsakdana 
in jih skozi izvedbeni kurikul pove-
zujemo v skupno zgodbo vrtca. Štirje 
krovni dogodki vrtca letno povezujejo 
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vse zaposlene, otroke in starše, v vse 
vsebine dogodkov pa vključujemo tudi 
humanitarnost in skrb za sočloveka. V 
zadnjih štirih letih smo naredili veliko 
tudi na področju izboljšanja pogojev 
nadstandardnih obogatitvenih pro-
gramov vrtca, in sicer imajo znotraj 
celodnevnega programa vsi oddelki 
3–6 letnih otrok integrirane brezplač-
ne telovadne urice, ki jih vodijo špor-
tni pedagogi SD Novinar, brezplačne 
urice integracije angleškega jezika 
imajo vsi oddelki 4–6 letnih otrok, v 
sodelovanju s Fakulteto za šport pa 
organiziramo plavalni tečaj za vse 5–6 
letne otroke, ki ga deloma financiramo 
iz Sklada vrtca, deloma pa iz sredstev 
nadstandarda MOL-a. Poleg vrtca v 
naravi pa imajo otroci možnost vklju-
čitve še v programe zimovanja s smu-
čanjem in z letovanja.

Kakšno je povezovanje med vrtcem 
in bližnjo osnovno šolo?
Najbližja šola našemu vrtcu, kamor se 
vključi približno 70 % naših otrok, je 
OŠ Oskarja Kovačiča, s katero odlično 
sodelujemo. Enota Galjevica je lokacij-
sko povezana z objektom predmetne 
stopnje OŠ ter s Športno dvorano Krim, 
kar nam omogoča tako programsko 
povezanost (področje športne vzgoje, 
kjer lahko koristimo malo telovadnico) 
kot tudi povezanost na področju orga-
nizacije prehrane (Enota Galjevica se 
oskrbuje s hrano iz kuhinje OŠ Oskarja 
Kovačiča) ter organizacije skupnih do-
godkov, v katere povezujemo lokalno 
okolje (srečanje otrok in staršev). Z OŠ 
dobro sodelujemo na področju sveto-
valnega dela, pripravljamo novoletne 
gledališke predstave za otroke, kjer iz-
menično sodelujejo SD vrtca oz. učite-
ljice razredne stopnje OŠ, medsebojno 
si pomagamo pri rabi didaktičnega in 
tehničnega materiala ter infrastruk-
turnih izboljšavah.

Kako se povezujete z drugimi vrtci 

v okolici?
V Ljubljani je 23 vrtcev, ki med seboj 
dobro sodelujemo in smo povezani 
v več različnih aktivih (ravnateljev, 
računovodij, PZHR), povezujemo se 
tako programsko (različni projekti), 
strokovno (izmenjava dobrih praks 
in izkušenj, izobraževanja, pogovori 
in reševanje težav in dilem), kot tudi 
operativno (izmenjava opreme oz. iz-
posoja in pomoč ob morebitnih adap-
tacijah, sodelovanje pri prehajanju 
otrok med vrtci, obiski otrok in SD 
med vrtci idr.). Hkrati pa nas vse odli-
kuje dobro sodelovanje z oddelkom za 
predšolsko vzgojo in izobraževanje 
znotraj Mestne občine Ljubljana, kjer 
je naš vrtec po številu oddelkov med 
manjšimi. 

Kako vas podpirajo starši vaših 
otrok? Preverjate njihovo zado-
voljstvo z vrtcem?
Sodelovanje s starši je ključno za 
ustvarjanje spodbudnega učnega oko-
lja v vrtcu, kjer moramo z roko v roki 
razpoznati otrokove potenciale ter 
skrbeti za optimalen razvoj le-teh. Pri 
vsebinah se trudimo za sodelovalen 
odnos, hkrati pa spoštujemo avtono-
mijo drug drugega. Ključna pri tem je 
komunikacija, kjer se trudimo za čim 
boljšo pretočnost informacij in hkrati 
odprtost za sprotno reševanje težav 
in zadreg. Sprotno obveščanje o načr-
tovanem tedenskem vsebinskem delu 
in dogajanju v oddelku zagotavljamo 
osebno, preko oglasnih desk, e-pošte, 
spletne strani z utrinki oddelka, mape 
utrinkov, info e-portalom v vrtcu, raz-
ličnimi evidencami, srečanji s starši, z 
delavnicami, na Šoli za starše ter z do-
brodelnimi dogodki.
 Ankete o zadovoljstvu z vrtcem, 
ki jih izvajamo vsako leto, kažejo na 
visoko stopnjo zadovoljstva staršev z 
vrtcem na splošno in to predstavlja vir 
moči za nadaljnje delo. Res pa je, da se 
anketam odzove večinoma le tretjina 

vseh anketiranih. V zadnjih treh letih 
smo s pomočjo staršev močno obogatili 
delovanja Sklada vrtca z najrazličnejši-
mi dobrodelnimi akcijami na krovnih 
dogodkih: zbiranje papirja, zamaškov, 
tonerjev, knjižnimi sejmi in akcijo zbi-
ranja hrane, priboljškov in oblačil. 

So se starši pri čem še posebej izka-
zali?
Starši našega vrtca so podprli ustano-
vitev Fundacije Vila Galja, ki s svojim 
delovanjem omogoča subvencionira-
nje nadstandardnih programov na-
šega vrtca vsem otrokom, ki finančno 
pomoč potrebujejo, saj zaradi pravne 
oblike omogoča tudi druge načine 
pridobivanja sredstev (npr. namenitev 
0,5 % dohodnine) . Prav zaradi dobrega 
delovanja Sklada in Fundacije se danes 
programa vrtca v naravi udeležijo vsi 
5–6 letniki (do 5 % otrok se ne udeleži 
programa zaradi bolezni oz. avtono-
mne odločitve staršev, da otroka ne že-
lijo vključiti v program, kjer bo otrok 
odsoten od doma), 40 % 5–6 letnih otrok 
se udeleži zimovanja in 30 % otrok se 
zadnje leto pred vstopom v šolo udeleži 
programa letovanja. V lanskem letu je 
bila takšna pomoč nudena 29 otrokom, 
letos pa je za udeležbo na programih že 
odobrena pomoč 35 otrokom našega 
vrtca. 

Kako ocenjujete skrb Mestne občine 
Ljubljana za javne vrtce? 
V Mestni občini Ljubljana je za stan-
dard predšolske vzgoje zelo dobro 
poskrbljeno, kljub nekoliko drugačni 
obliki financiranja, kot je za Slovenijo 
običajna, saj imamo v Ljubljani namen-
sko financiranje javnih vrtcev. Občina 
zagotavlja finančno nadomeščanje SD 
v času bolniške odsotnosti, sredstva 
nadstandarda za vse otroke zadnje leto 
pred vstopom v šolo, sredstva za obo-
gatitvene programe preko razpisa, do-
datno strokovno pomoč OPP ter spre-
mljevalce OPP, veliko vlaga v prenovo 
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in izgradnjo infrastrukture vrtcev. 
 Programsko sodelujemo letno s 33 
organizacijami na lokalnem podro-
čju, saj se dejavno povezujemo s stro-
kovnimi ustanovami in z zunanjimi 
strokovnimi delavci, vključujemo se v 
programe kulturnih ustanov mesta, s 
fakultetami, z organizacijami in najra-
zličnejšimi društvi. V ožjem lokalnem 
okolju, Četrtni skupnosti Rudnik, v 
katero je naš vrtec umeščen pa sode-
lujemo z večino društev (čebelarsko, 
gasilci, upokojenci), v sodelovanju s ČS 
in z OŠ organiziramo dobrodelni dogo-
dek v decembru ter jesensko srečanje s 
krajani.

Kako občutite vpliv finančno-go-
spodarske krize?
Kljub zaostrenim gospodarskim pogo-
jem se to ne pozna pri tekočem financi-
ranju vrtca s strani lokalne skupnosti 
in ministrstva, kjer še vedno poteka 
normalno. Več težav se kaže pri vse 
večjih dolgovih staršev pri plačeva-
nju programa vrtca, ki so posledica 
spremenjenih tekočih finančnih stanj 
družin, ki jim ne sledijo odločbe CSD 
oz. prihaja do zamika izdaje le-teh. 
Prizadevamo si za razpoznavanje in 
spremljanje potreb družin s strani 
strokovnih in administrativnih delav-
cev ter sprotno odzivnost v primeru 
zaznave problemov. Skrbno načrtuje-
mo vse dodatne stroške obogatitvenih 
in nadstandardnih programov v vrt-
cu, s katerimi starše seznanimo na 1. 
roditeljskem sestanku v septembru in 
jih ni mogoče povečevati tekom leta. 
Trenutno lahko z dodatnim virom 
financiranja (Fundacija Vila Galja) 
zagotovimo sofinanciranje vseh razpi-
sanih obogatitvenih programov za vse 
otroke našega vrtca, katerih starši tega 
ne morejo zagotoviti. Če kdaj v bodoče 
to ne bo mogoče, bomo organizacijo teh 
aktivnosti črtali iz programa. 

Kaj bi še radi sporočili strokovni 
javnosti, pa vas nismo vprašali? 
Standard predšolske vzgoje v Sloveniji 
je v primerjavi z večino drugih držav 
sveta zavidljiv, vreden vsega spošto-
vanja in truda za njegovo ohranitev. 
Je posledica dolgoletnega strokovnega 
razvoja in dela na področju predšolske 
vzgoje ter razvoja javne mreže vrtcev 
v Sloveniji. Trenutno je to edino podro-
čje izobraževanja, s katerim se Sloveni-
ja danes lahko pohvali in bo zanesljivo 
vplivalo tudi na nadaljnji trajnostni 
razvoj slovenske družbe. Zato je ključ-
no, da do vseh morebitnih sprememb 
na tem področju prihaja strokovno in 
po preučitvi vseh kratkoročnih in dol-
goročnih učinkov le-teh. Hkrati pa se 
moramo vsi zaposleni na tem področju 
zavedati svojega poklicnega položaja, 
ki od nas terja nenehno osebno in stro-
kovno rast, kljub spreminjajočim se 
razmeram v družbi, saj je prav od nas 
odvisen optimalen razvoj otrokovih 
sposobnosti, ne glede na standarde in 
normative v vrtcih.

Zahvaljujemo se vam za odgovore. 
Tudi v letu 2015 vam želimo uspeš-
no poslovanje in odličnost v skrbi za 
otroke, ki vam jih zaupajo starši.

Spraševala je Betka  Vrbovšek
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Povzetek
Izsledki raziskav mednarodne organizacije OECD navajajo, da 
izobrazba strokovnih delavcev v institucijah predšolske vzgoje, 
nadaljnje izpopolnjevanje strokovnih delavcev in profesional-
ni razvoj strokovnih delavcev prispevajo k povečanju kakovosti 
vzgojno-izobraževalnega dela, kar je tesno povezano z boljšimi 
rezultati pri otrocih, predvsem na področjih kognitivnega in 
socialnega razvoja (OECD, 2012). V uvodu prispevka bomo s po-
močjo zakonodaje s področja predšolske vzgoje in Kurikuluma za 
vrtce (1999) predstavili, kaj je v njih zapisano o izobraževanju 
strokovnih delavcev in njihovem profesionalnem razvoju. Nadalje-
vali bomo s profesionalnim razvojem vzgojiteljev. Sledila bo pred-
stavitev zapisanega o raziskovanem v našem prispevku v zadnjem 
poročilu OECD. V zaključku prispevka bomo zapisali, kako skuša-
mo z načrtovanim profesionalnim razvojem strokovnih delavcev 
v Vrtcu Galjevica ustvariti kakovostno vzgojno-izobraževalno 

Aktualno

Uvod
Edina stalnica v življenju so spremembe, kar še posebej velja 
za področje vzgoje in izobraževanja. Zaradi nenehnih spre-
memb, zahtev po visokih standardih in zaradi zahtev po 
večji kakovosti dela so učitelji, v našem primeru strokovni 
delavci v vrtcu, kot še nikoli doslej, postavljeni pred zahtevo 
ali potrebo, da s profesionalnim razvojem nadgradijo svoje 
znanje in veščine (Craft v Peček 2009). 
 V Poročilu OECD (2012) ugotavlja, da izobrazba strokov-
nih delavcev, nadaljnje izobraževanje in profesionalni ra-
zvoj prispevajo k povečanju kakovosti pedagoške prakse, ki 
je tesno povezana z boljšim rezultatom pri otrocih. Hkrati pa 
je zgoraj našteto tudi možnost, da bolj izobraženo strokovno 
osebje omogoči kreiranje visoko kakovostnega pedagoške-
ga okolja za otroke.
 V uvodnem delu prispevka bomo predstavili, kaj o izob-
raževanju in profesionalnem razvoju strokovnih delavcev 
v vrtcu piše v zakonskih in podzakonskih aktih, ki se doti-
kajo tega področja ter v vsebinskem dokumentu s področja 
predšolske vzgoje, tj. Kurikulum za vrtce (1999). Sledi zapis 
o profesionalnem razvoju vzgojitelja, kjer pišemo o treh 
vrstah vzgojiteljev glede na njihov profesionalni razvoj in 
predstavimo pristope k profesionalnemu razvoju vzgojite-

ljev.  Nadaljevali bomo z zapisom iz zadnjega poročila OECD 
o obravnavani tematiki v prispevku. 

Predstavitev zapisa o izobraževanju in profesionalnem 
razvoju strokovnih delavcev v zakonodaji in vsebinskih 
dokumentih, ki urejajo področje predšolske vzgoje v slo-
venskem prostoru
Temeljni dokumenti na področju predšolske vzgoje v Repu-
bliki Sloveniji so Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (2007)  (v nadaljevanju: ZOFVI), ki je krovni 
zakon za področje vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih 
(2005)  (v nadaljevanju: Zvrt), Bela knjiga (2011) in Kurikulum 
za vrtce (1999). S pomočjo teh dokumentov in Pravilnika o na-
daljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev 
v vzgoji in izobraževanju (2004) (v nadaljevanju: Pravilnik) 
bomo predstavili področje izobraževanja in usposabljanja 
strokovnih delavcev v vrtcih. 

Kaj o izobraževanju strokovnih delavcev in njihovem 
profesionalnem razvoj piše Bela knjiga iz leta 2011?
Sledi predstavitev zapisanega o izobraževanju strokovnih 
delavcev in njihovem profesionalnem razvoju v Beli knjigi 
iz leta 2011. Na kratko se bomo dotaknili zgodovine izobra-

Načrtovani profesionalni razvoj strokovnih delavcev 
v vrtcu 

Sergeja Zemljarič, uni. dipl. pedagoginja
Vrtec Galjevica, Ljubljana

okolje za otroke.

Ključne besede: profesionalni razvoj strokovnih delavcev, OECD, otroci s posebnimi potrebami.
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ževanja strokovnih delavcev v Republiki Sloveniji, omeni-
li, kako spremembe na družbeno-ekonomskem področju 
vplivajo na izobraževanje strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju, našteli načela, zapisali izsledke raziskave in 
ob koncu še izpostavili, kaj snovalci Bele knjige (2011) s tega 
področja zapišejo glede predlaganih rešitev o nadaljnjem 
izobraževanju in usposabljanju.
 V sodobnih publikacijah, ki obravnavajo kakovost vzgoj-
no-izobraževalnih sistemov, so strokovni delavci v vzgoji 
in izobraževanju opredeljeni kot dejavnik, ki ima najpo-
membnejši vpliv na kakovost izobraževanja, zato je po-
membno, da snovalci šolske politike, katerih cilj je izboljšava 
vzgojno-izobraževalnih sistemov, predlagajo rešitve, ki pod-
pirajo kakovosten sistem izobraževanja vseh strokovnih 
delavcev in njihov stalni profesionalni razvoj (Bela knjiga 
2011, 467). Profesionalni razvoj strokovnih delavcev v vzgoji 
in izobraževanju je vseživljenjski proces, ki se prične z za-
četnim izobraževanjem strokovnih delavcev in se zaključi z 
njihovo upokojitvijo (prav tam, 467).
 Izobraževanje strokovnih delavcev je vedno odraz poli-
tičnih, družbenoekonomskih in socialnih razmer države. 
Ko govorimo o izobraževanju strokovnih delavcev v Slove-
niji, tako ne moremo mimo političnih sprememb, ki so po-
membno vplivale na značilnosti celotnega izobraževalnega 
sistema. V preteklosti (do leta 1918) se je izobraževanje stro-
kovnih delavcev v Sloveniji razvijalo v okviru Avstro-ogr-
ske monarhije, kasneje v okviru Kraljevine Jugoslavije (do 
leta 1941), med leti 1945 in 1991 pa v okviru Socialistične fede-
rativne republike Jugoslavije. Za to obdobje je značilna viso-
ka stopnja decentralizacije – republike so imele obsežne pri-
stojnosti v šolstvu in posledično so bile tudi razvojne razlike 
med njimi očitne (npr. na področju izobraževanja strokov-
nih delavcev je bil prehod iz akademije v fakulteto najprej 
izveden v Sloveniji). Po osamosvojitvi (leta 1991) je Slovenija 
začela razvijati svoj izobraževalni sistem (prav tam, 467 in 
468). 
 V zadnjih letih smo doživeli veliko sprememb na druž-
beno-ekonomskem področju, ki se odražajo tudi v sistemu 
vzgoje in izobraževanja. Države in različne mednarodne in/
ali medvladne organizacije (npr. Organisation for Economic 
Cooperation and Development – OECD) so se na ekonomske 
in družbene spremembe odzvale na različne načine, vsem 
pa je skupno, da poudarjajo izjemno pomembno vlogo, ki jo 
ima pri odgovoru na te družbene spremembe izobraževanje. 
V Evropski skupnosti je bil odgovor na izzive družbenih 
sprememb povzet v Lizbonski strategiji (Lizbonski evropski 
svet, 23.–24. marec 2000), ki predpostavlja, da so prebivalci 
v Evropi tista sila, ki bo omogočila, da Evropska unija lahko 
postane najbolj konkurenčno gospodarstvo na svetu. Za do-

seganje tega cilja je treba definirati nove temeljne veščine, ki 
jih bodo ljudje razvili v procesu vseživljenjskega učenja, od 
predšolskega obdobja in tudi še v obdobju, ko se upokojijo 
(prav tam, 469 in 470).
 Kakovostnejše izobraževanje in usposabljanje strokov-
nih delavcev v vzgoji in izobraževanju je bilo tudi pomem-
ben sestavni del delovnega programa o ciljih izobraževanja 
in usposabljanja do leta 2010, ki ga je leta 2002 potrdil Evrop-
ski svet v Barceloni in ki poudarja, da so strokovni delavci 
v vzgoji in izobraževanju »ključni akterji v vseh strategijah, 
katerih cilj je spodbujati razvoj družbe in gospodarstva« 
(prav tam, 470).
 Posledice omenjenih sprememb se odražajo tudi v 
konkretnem pedagoškem delu in nalogah strokovnih de-
lavcev v vzgoji in izobraževanju. Vloga strokovnega delav-
ca v vrtcu, šoli, organizaciji za izobraževanje odraslih ali v 
drugih vzgojno-izobraževalnih institucijah se namreč pre-
cej razlikuje od vloge, ki jo je imel v preteklosti. Predvsem 
postaja vse kompleksnejša, kar izobraževalce strokovnih 
delavcev postavlja pred nove izzive in naloge. Bodoče stro-
kovne delavce je treba usposobiti za izvajanje diferenciacije 
in individualizacije in s tem za prilagajanje poučevanja indi-
vidualnim značilnostim otrok, učencev ali odraslih, za delo 
z otroki in učenci s posebnimi potrebami, vključno za delo z 
nadarjenimi otroki in učenci, za udejanjanje načela integra-
cije in inkluzije, za medpredmetno povezovanje, za vzgojo 
in izobraževanje v skladu s skupno evropsko dediščino po-
litičnih, kulturnih in moralnih vrednot, obvladati morajo 
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, sposobni mora-
jo biti oblikovati multikulturno učno okolje, znati morajo 
voditi oddelek, evalvirati delo itd. Središče profesionalnega 
delovanja strokovnih delavcev ni več le posredovanje zna-
nja, ampak tudi nudenje opore učencem pri njihovem učen-
ju, osamosvajanju in prevzemanju odgovornosti za njihova 
ravnanja, seveda upoštevajoč njihovo starost (prav tam, 
471).
 Šole in šolski sistemi tako nikakor ne smejo iti le v smeri 
prilagajanja spremembam pri načinu in organizaciji dela, 
pač pa morajo biti usmerjeni v pridobivanje novih kompe-
tenc, ki izhajajo iz prilagajanja spremembam v družbi in iz 
profesionalnih vlog, ki naj bi jih strokovni delavec opravljal. 
Spremembe in izzivi zahtevajo ponovno definicijo poklicnih 
nalog in vlog strokovnih delavcev ter njihovega izobraže-
vanja. Gre za t. i. »razširjeni« ali »novi« profesionalizem, ki 
ob visoki stopnji samostojnosti in specializiranega znanja 
izpostavlja tudi moralni okvir odgovornosti strokovnega 
delavca za širše učinke poklicnega delovanja, razumevanje 
in odzivanje na družbene spremembe, aktivno vplivanje na 
pogoje lastnega dela, poglobljeno refleksijo in zmožnost, da 
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na osnovi povratnih informacij stalno izboljšuje svoje delo z 
otroki, učenci in odraslimi, pri čemer sodeluje s kolegi, star-
ši in širšo skupnostjo (prav tam, 472).
V nadaljevanju bomo našteli načela iz Bele knjige (2011), ki jih 
najdemo v poglavju izobraževanje strokovnih delavcev in 
njihov profesionalni razvoj. Ta načela so: načelo strokovnos-
ti, načelo avtonomnosti strokovnih delavcev, ki je povezano 
z avtonomijo vzgojno-izobraževalnih institucij in z avtono-
mijo posameznika, načelo vseživljenjskega učenja in profe-
sionalnega razvoja, načelo partnerskega sodelovanja znot-
raj inštitucije in med vzgojno-izobraževalnimi inštitucijami 
ter širšim okoljem, načelo iskanja družbenega konsenza pri 
doseganju ciljev vzgojno-izobraževalnega dela, načelo eval-
vacije lastnega dela, načelo interdisciplinarnosti in enako-
vrednosti vseh znanstvenih disciplin mora biti zagotovljeno 
na ravni izobraževanja vseh strokovnih delavcev, načelo 
mobilnosti.
 V nadaljevanju Bele knjige (2011, 504) zasledimo izsledke 
raziskave, ki je pokazala, da bi si strokovni delavci največ 
dodatnega znanja želeli pridobiti na področju reševanja 
vzgojne problematike. Temu sledijo teme s področja otrok s 
posebnimi potrebami, komunikacijskih spretnosti, pedago-
ško znanje in znanje iz IKT.
 Bela knjiga (2011, 505) med drugim navaja predlagane 
rešitve na področju nadaljnjega izobraževanja in usposa-
bljanja. Tako je zapisano, da naj bo nadaljnje izobraževanje 
in usposabljanje ciljno naravnano, v skladu z nacionalnimi 
potrebami, s potrebami šole oz. z individualnim načrtom 
strokovnega razvoja posameznika. Pri tem je treba spodbu-
jati tudi časovno daljša izobraževanja (npr. izobraževanje, 
ki poteka časovno strnjeno vsaj 3 dni oz. 24 ur). Poudariti je 
treba tudi pomen izobraževanj, ki so prilagojena potrebam 
in viziji posamezne izobraževalne institucije, v katere so 
vključeni vsi ali večina strokovnih delavcev te inštitucije.

Kaj  zasledimo o izobraževanju strokovnih delavcev in 
njihovem profesionalnem razvoju v zakonodaji na po-
dročju predšolske vzgoje?
V nadaljevanju predstavljamo zapisano o izobraževanju 
strokovnih delavcev in njihovem profesionalnem razvoju v 
zakonskih in podzakonskih aktih, ki urejajo področje pred-
šolske vzgoje v našem prostoru.
 Med cilji vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, 
ki jih najdemo zapisane v 2. členu ZOFVI (2007), je v 11. ali-
neji določeno, da je potrebno zagotavljati enake možnosti za 
vzgojo in izobraževanje otrok, mladostnikov in odraslih s 

posebnimi potrebami in v 12. alineji, da je potrebno spodbu-
janje vseživljenskega izobraževanja. Med pristojnosti rav-
natelja ZOFVI (2007) navaja, da le-ta med drugim spodbuja 
strokovne delavce k strokovnemu izobraževanju in izpopol-
njevanju. V 64. členu pa ZOFVI (2007) opredeljuje strokovne 
aktive v vrtcu1  in njihove naloge2 .
 Zvrt (2005) določa, da predšolske vzgoja v vrtcih poteka 
med drugim tudi po načelu avtonomnosti, strokovnosti in 
odgovornosti zaposlenih. 
 Pravilnik  (2004) določa, da je cilj nadaljnjega izobra-
ževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju zagotavljanje strokovne usposobljenosti za 
poučevanje določenega predmeta ali predmetnega področja 
oziroma opravljanje določenega strokovnega dela, podpira-
nje profesionalnega in strokovnega razvoja vsakega stro-
kovnega delavca, razvoja javnega vrtca in šole ter razvoja 
celotnega sistema vzgoje in izobraževanja in s tem poveča-
nja njegove kvalitete in učinkovitosti.

Izobraževanje strokovnih delavcev in njihov profesio-
nalni razvoj v luči Kurikula za vrtce (1999)
Sledi predstavitev izobraževanja strokovnih delavcev in 
njihovega profesionalnega razvoja v Kurikulumu za vrtce 
(1999). Zapisali in predstavili bomo cilje in načela uresniče-
vanja ciljev Kurikuluma za vrtce (1999), ki se dotikajo tega 
področja in ob zaključku omenili, kaj je o raziskovanem za-
pisano v Otrok v vrtcu: Priročniku h kurikulu za vrtce (2001).
Program javnega vrtca deluje na osnovi Kurikuluma za 
vrtce (1999). V tem dokumentu je navedeno izobraževanje in 
profesionalni razvoj strokovnih delavcev v ciljih in načelih 
uresničevanja ciljev Kurikuluma za vrtce. Med cilji Kurikulu-
ma za vrtce (1999) je zapisano, da je vrtcem in njihovim stro-
kovnim delavcem s tem dokumentom podeljena večja avto-
nomnost in s tem tudi večja strokovna odgovornost. 
 V nadaljevanju Kurikuluma za vrtce (1999) se dotikajo 
obravnavanega področja v zapisanem dokumentu na-
slednja načela uresničevanja ciljev kurikula za vrtce:
• načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne 

odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev vrtca - Kuri-
kulum za predšolske otroke v vrtcu naj bo odprt za uve-
ljavljanje različnih posebnosti okolja, otrok ter staršev, 
za uveljavljanje avtonomnosti vrtca ter vzgojiteljev in 
drugih strokovnih delavcev v vrtcu ter za prilagajanje 
različnim spremembam, hkrati pa naj bo ustrezno struk-
turiran, tako da bo predstavljal kakovostno podlago za 
visoko profesionalno delo. Izbira vsebin in metod v okvi-

1 Strokovne aktive v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
2 Strokovni aktivi v vrtcu obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo 
pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu.
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ru posameznega področja dejavnosti v vrtcu mora biti 
vzgojiteljem ter njihovim pomočnikom omogočena s čim 
bolj pestro ponudbo vsebin, dejavnosti in metod. Tako na 
ravni vrtca kot na ravni vzgojitelja mora biti omogočena 
dopolnitev z dejavnostmi, vsebinami in metodami po 
lastni presoji, ki pa morajo biti usklajene s kurikularnim 
dokumentom, sprejetim na nacionalni ravni (Kurikulum 
za vrtce 1999, 6).

• načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med 
otroki ter načelo multikulturalizma – omogočanje ena-
kovrednih pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka; 
upoštevanje značilnosti starostnega obdobja; upošteva-
nje individualnih razlik v razvoju in učenju; strokovno 
širše in fleksibilno zagotavljanje pogojev za stalno ali 
občasno vključevanje otrok s posebnimi potrebami v živ-
ljenje in delo rednih oddelkov v vrtcih; upoštevanje sku-
pinskih razlik (glede na spol, socialno in kulturno pore-
klo, svetovni nazor ...) in ustavarjanje pogojev za njihovo 
izražanje; upoštevanje načela različnosti in multikultu-
ralizma na ravni izbora vsebin, dejavnosti in materialov, 
ki naj otrokom omogočajo izkušnje in spoznanja o različ-
nosti sveta (stvari, ljudi, kultur) (prav tam, 6). 

• načelo pogojev za uvedbo novega kurikula – stalno stro-
kovno spopolnjevanje vodstvenih ter vseh strokovnih 
delavcev vrtca; pri načrtovanju novega kurikula v vrtcu 
je treba natančno navesti in opisati potrebne pogoje za 
njihovo izvedbo; pred uvedbo novega kurikula v vrtcu je 
treba vse potrebne pogoje, nekatere takoj in druge posto-
poma, tudi zagotoviti; pri vključevanju otrok s posebnimi 
potrebami v različne programe v vrtcu je treba zagotoviti 
vse potrebne pogoje (kadrovske, opremo ipd.); sistema-
tično spremljanje, analiziranje in načrtovanje pogojev 
predšolske vzgoje v vrtcih (na ravni lokalne skupnosti, 
vrtca in oddelka) (prav tam, 8).

• načelo horizontalne povezanosti – povezovanje dejavno-
sti različnih področij dejavnosti v vrtcu in pri tem različ-
nih vidikov otrokovega razvoja in učenja, saj je za pred-
šolskega otroka posebej značilno, da so odvisni in med 
seboj povezani tudi vidiki njegovega razvoja; izbor tistih 
vsebin ter metod in načinov dela s predšolskimi otroki, 
ki upoštevajo specifičnosti predšolskega otroka in zato v 
največji meri omogočajo povezavo različnih področij de-
javnosti v vrtcu (prav tam, 8). 

• načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske 
vzgoje ter strokovnega izpopolnjevanja – strokovnega 
osebja znotraj oddelka, med oddelki in znotraj vrtca; 
vrtcev z drugimi vrtci; vrtcev z drugimi vzgojno-izobra-
ževalnimi, strokovnimi in drugimi institucijami (prav 
tam, 9).

Kroflič (2001, 23) zapiše, da odprt in procesno naravnan ku-
rikulum izhaja iz predpostavke o večjem zaupanju v stro-
kovnost vrtcev. S tem, ko vrtcu in vzgojiteljicam zagotavlja 
večjo stopnjo strokovne avtonomije, jim nalaga tudi večjo 
odgovornost za načrtovanje in izvedbo svoje programske 
dejavnosti. Kurikulum za vrtce (1999) je sestavljen tako, da 
branje in neposredno prepisovanje vzgojnih ciljev še ne 
zagotavlja strokovnega načrtovanja na operativni ravni. 
Večina temeljnih načel in vsebinskih opozoril namreč vzgo-
jiteljico opozarja, da jih razume kot splošne napotke, ob upo-
števanju, da mora sama izoblikovati ustrezne vsebinske, 
metodične in kontekstualne rešitve. Njena odgovornost se 
torej nanaša na:
• razumevanje strokovne podlage kurikularnih načel;
• upoštevanje temeljnih pravic otroka in njegovih staršev, 

da so ustrezno seznanjeni in vključeni v dejavnosti vrtca;
• sposobnost samostojnega operativnega načrtovanja 

vzgojne dejavnosti;
• sposobnost oblikovanja kakovostne vzgojne komunikaci-

je ob ustrezni strokovni izbiri vsebin in metod dejavnosti 
ter ob upoštevanju kontekstualnih in naključnih vzgoj-
nih dejavnikov (prostora, časa, socialne interakcije);

• sposobnost kritičnega vrednotenja (evalviranja) lastne 
dejavnosti (prav tam, 23).

Kurikulum za vrtce ne predpisuje ne konkretnih vzgojnih 
tem ne oblike operativnih vzgojnih priprav, pa tudi me-
tod vzgojne dejavnosti ne. S tem se seveda velik delež ne-
posrednih strokovnih odločitev prenaša na raven vrtca in 
posamezne vzgojiteljice, kar naj bi v prihodnosti privedlo 
še do aktivnejše inovacijske dejavnosti v javnih vrtcih. Za-
gotovo bo ta usmeritev opozorila na določene primanjkljaje 
v strokovni usposobljenosti, na katere bomo morali biti po-
zorni in jih sproti odpravljati z ustrezno ponudbo progra-
mov dodatnega strokovnega izpopolnjevanja (prav tam, 24).

Profesionalni razvoj vzgojitelja
V tem delu besedila pišemo o profesionalnem razvoju vzgo-
jitelja, v katerem predstavimo tri vrste vzgojiteljev glede na 
njihov profesionalni razvoj in v nadaljevanju predstavimo 
pristope k profesionalnemu razvoju vzgojiteljev.
 Vonta (2009, 141) zapiše, da vzgojiteljeva profesionalna 
rast močno vpliva na kakovost izhodnih kazalcev kakovosti, 
to so sposobnosti, samozaupanje, samostojnost, sodeloval-
nost, sposobnost izbiranja in odločanja otrok  ipd. Verjetno 
noben faktor v vzgojno-izobraževalni instituciji ne vpliva 
na otroke bolj kot osebna in profesionalna rast vzgojitelja. 
Jedro profesionalnega razvoja nekateri avtorji (Barth, 2000) 
vidijo v razvoju zmožnosti za opazovanje in analiziranje 
posledic uporabe različnih učnih pristopov, pojmovanj in 
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materialov za otroke in stalnega prilaganja svojih dejanj na 
osnovi sporočil, ki jih dobivamo od otrok in staršev. Hkra-
ti morajo biti vzgojitelji sposobni postaviti svojo implicitno 
pedagogiko oz. svoje obnašanje in pojmovanje o tem, kaj 
delajo, kaj se dogaja v njegovem oddelku in zakaj, v odnos s 
tem, kar počnejo in pojmujejo drugi vzgojitelji v drugih od-
delkih, in tudi s tem, kar od njih pričakujejo vodstvo vrtca, 
lokalna skupnost, država ... Razmišljujoče učenje iz prakse, 
ki je značilno za profesionalce, raziskovanje in soočanje su-
bjektivnih, implicitnih teorij postaja v procesu zagotavljanja 
višje kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja vse bolj 
potrebno in pomembno (Cizek, 1993 povzeto po Marentič 
Požarnik 1998, 247), saj zagotavlja proces vseživljenjskega 
učenja. Pogosto vzgojitelji danes počnejo to, kar počnejo, 
ker so to počeli včeraj, ali ker mislijo, da to drugi od njih pri-
čakujejo, da bodo počeli (Barth 2000 v Vonta, 2009). Barth 
(Barth, 2000 v Vonta, 2009) meni, da lahko vzgojitelje glede 
na profesionalni razvoj razdelimo v tri vrste.
1. V prvo skupino sodijo tisti, ki niso sposobni in tudi ne 

pripravljeni, da bi kritično preučili svojo prakso pa tudi 
niso pripravljeni, da bi to storil kdo drug.

2. V drugo skupino sodijo vzgojitelji, ki so kar sposobni in 
pripravljeni za stalno preverjanje in reflektiranje tega, 
kar počnejo in občasno v svoje delo iz takšne refleksije 
vnesejo določene spremembe. Za prihodnost načrtujejo 
na osnovi tega, kako stvari potekajo danes. Toda ti vzgo-
jitelji se ne počutijo dobro, če kdo drug proučuje njihovo 
prakso. Zadovoljstvo in potrditev svojega dela dobijo od 
svojih otrok znotraj oddelka, navzočnost drugih oseb (od-
raslih) pa ni zaželena. Te doživljajo kot zavoro, oviro in ne 
kot pomoč.

3. Tretja in najmanjša skupina vzgojiteljev pa je zmožna in 
pripravljena kritično analizirati svojo prakso in jo tudi 
»predstaviti« drugim odraslim. Vzgojitelji v tej skupini 
so zmožni sami poskrbeti za svoj profesionalni razvoj in 
praviloma niso odvisni od zunanjega razvijalca svojega 
profesionalnega razvoja. Pri njih je tudi kolegialnost naj-
večkrat že oblikovana in lahko delijo svoje vedenje. Tako 
pride do nivoja, ko je vsak vzgojitelj profesionalni razvi-
jalec za vsakega drugega vzgojitelja, s čimer se osamitev 
vzgojiteljevaga dela močno zmanjša.

Pri profesionalnem razvoju se zato pogosto osredotočimo na 
to, da bi vzgojitelji iz prve skupine postopno napredovali v 
drugo skupino, vzgojitelji iz druge skupine pa v tretjo sku-
pino. Pri tem pa velja upoštevati, da pri vzgojiteljih v prvi in 
drugi skupini obstaja določena stopnja strahu in nezaupa-
nja, ki jo prenašajo tudi na druge vzgojitelje in tudi na otroke 
v svojem oddelku. Prav to pa je strup, ki zavira razvoj skup-

nosti učečih (Vonta 2009, 142).
 Vonta (prav tam, 142) v nadaljevanju zapiše, da so načini, 
s katerimi skušamo vplivati na profesionalni razvoj, zelo 
različni, vendar pri tem ne gre pozabiti, da poleg tega, kako 
se vzgojitelji odzivajo na svojo prakso, obstaja tudi razlika 
med njimi glede učnih stilov. Kar pomeni, da ni vsak pristop 
k profesionalnemu razvoju primeren oziroma ustrezen za 
vsakega vzgojitelja, tako kot ni vsaka strategija za razvoj 
vrtca primerna za vsak vrtec. Profesionalni razvoj in razvoj 
vzgojitelja sta odvisna in povezana z nekaterimi faktorji, ki 
jih je v tem procesu učenja potrebno upoštevati. V nadalje-
vanju jih ločeno opisujemo nekatere med njimi, čeprav se v 
praksi največkrat prepletajo.

Refleksija prakse 
Schon (Schon, 1983 v Vonta, 2009) meni, da se ne naučimo ve-
liko iz svojih izkušenj, ampak se največ naučimo predvsem 
iz svoje refleksije oziroma svojega razmišljanja o naših iz-
kušnjah. »Refleksija je mentalni proces strukturiranja ali 
restrukturiranja izkušenj, problema, obstoječega znanja 
ali vpogledov« (Korthagen, 1999, cit. po Marentič Požarnik, 
2000, 6).

Samoocenjevanje in samousposabljanje
Načeloma velja, da lahko postanejo vzgojitelji zelo točni pri 
samoocenjevanju, zapiše Vonta (2009, 143) v nadaljevanju. 
Če pa želimo samoocenjevanje spremeniti v orodje profesio-
nalne rasti, potem je potrebno vzpostaviti sistem dokumen-
tirane refleksije in raziskovanja (npr. vzgojiteljev portfolio). 
Po mnenju Danielsonove in McGreala (Danielson, McGreal, 
2000) je samoevalvacija nujen sestavni del evalvacijskega 
postopka in tudi profesionalne rasti, nikakor pa ni edini. Sa-
moevalvacija nudi dober vir informacij. Če so evalvacijski 
kriteriji dobro opisani z nivoji kakovosti, lahko vzgojitelji 
ugotovijo svoje močne in šibke strani. Vsekakor pa je ta del 
spodbuden za vzgojitelja, da preuči svojo prakso in dokaze, 
ki jih lahko zbere za svojo samoevalvacijo.

Skupnost učečih 
Vonta (2009, 144 in 145) nadaljuje, da sta za profesionalno 
rast izmenjava izkušenj in pogledov na možne rešitve izje-
mnega pomena. Sodelovanje ponuja veliko več možnosti za 
uravnoteženo in popolnejšo interpretacijo prakse. V prime-
ru, ko skupina vzgojiteljev sodeluje pri projektu, s katerim 
želijo razširiti svoje znanje, oblikujejo skupnost učečih. To je 
skupina ljudi, ki teži k skupnemu cilju, pri tem pa med njimi 
ni razlik v statusu; vsi so enakopravni in vsi so vključeni v 
aktivnosti, s katerimi želijo pospešiti, dvigniti in razviti svo-
je razumevanje. Toda tudi v tem primeru mora biti okolje 
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varno za tveganje, saj strah v takšni skupnosti nima svojega 
mesta.

Usposobljeni opazovalci 
Vonta (2009, 145) zapiše, da so naslednji faktor, ki prispeva 
k profesionalni rasti vzgojitelja, usposobljeni ocenjevalci. 
Dober ocenjevalec zna pritegniti vzgojitelja v zelo strokoven 
dialog in skozi konsenz takšnega dialoga prispeva k skupne-
mu razumevanju, kaj je dobra praksa.

Vpliv evalvacije vzgojitelja na njegov profesionalni razvoj 
Vonta (2009, 145) še zapiše, da lahko pospešuje profesionalni 
razvoj definiranje zgledne, vzorne prakse z nivoji uresniče-
vanja. Ko vzgojitelji vedo, kaj je dobro praksa in kako se ta 
kaže v različnih pogojih, so že vključeni v strokovno raz-
pravo in običajno reflektirajo tudi svojo prakso. Od vseh 
elementov sistema evalvacije vzgojiteljev prav ti postop-
ki najbolj prispevajo k njihovi strokovni rasti. Ameriški 
»Nacionalni svet za profesionalne standarde poučevanja« 
na osnovi izkušenj z vzgojitelji poroča, »da resnično vsak, 
ki gre skozi proces, tudi tisti, ki niso uspešni, izjavlja, da 
je postal boljši vzgojitelj zaradi naporov, ki jih je vložil v ta 
proces« (cit. Danielson, MsGreal, 2000, str. 27). Tako postane 
vprašanje oblikovanja sistema evalvacije vzgojiteljev eno od 
osrednjih vprašanj profesionalnega razvoja. Kaj naj torej od 
vzgojitelja zahtevamo, da postori, kar je del tega procesa in 
kar bo doprineslo k njegovi profesionalni rasti? Če od njega 
zahtevamo odgovore na vprašanja, ki zahtevajo refleksijo in 
razmišljanje, ali če zahtevamo, da izbere dela otrok, ki evi-
dentirajo njihove dosežke, potem se bodo vzgojitelji zaneslji-
vo tudi nekaj naučili iz tega procesa. Poleg samoevalvacije, 
neposrednega opazovanja v oddelku in razgovora z vzgoji-
teljem, naj bi vzgojitelji priskrbeli tudi konkretne dokaze o 
tem, da so se otroci nekaj naučili, pa tudi o svojem delu, ki ga 
izvajajo zunaj oddelka. Če je evalvacijski sistem dobro obli-
kovan, potem vzgojitelj prevzame v njem aktivno vlogo in se 
v tem procesu uči z lastno participacijo. 

Zakaj so izobrazba strokovnih delavcev, njihovo nadalj-
nje izobraževanje in profesionalni razvoj pomembni za 
zagotavljanje kakovostne predšolske vzgoje?
V nadaljevanju predstavljamo, kaj je zapisano v zadnjem po-
ročilu OECD imenovanem Starting Strong III: A Quality tool-
box for early childhood education and care o vplivu izobrazbe 
strokovnih delavcev, nadaljnjem izobraževanju strokovnih 
delavcev in njihovem profesionalnem razvoju na kakovost 
predšolske vzgoje.
 Izobrazba strokovnih delavcev, nadaljnje izobraževanje 
in profesionalni razvoj prispevajo k povečanju kakovosti 

pedagoške prakse, ki je zelo povezana z boljšim rezultatom 
pri otrocih. Obenem pa je zgoraj našteto tudi možnost, da 
bolj izobraženo strokovno osebje omogoči kreiranje visoko 
kakovostnega pedagoškega okolja za otroke. Ključni ele-
ment visoko kakovostnega osebja so metode in strategije 
dela, v katere osebje vključuje otroke, spodbujanja interak-
cije z in med otroki in uporablja različne strategije (OECD 
2012, 143).
 Zaključki Poročila o učiteljih (OECD, 2005, v OECD, 2012) 
so, da mora izobraževalni sistem investirati v intenzivno 
izobraževanje in usposabljanje učitelje, če želi dosegati viso-
ko kakovostne rezultate. To velja tudi za delavce na podro-
čju predšolske vzgoje. Posebna znanja, sposobnosti in kom-
petence se pričakujejo od strokovnih delavcev na področju 
predšolske vzgoje. Gre za splošna soglasja podprta z raziska-
vami, da so dobro izobraženi, dobro usposobljeni strokovni 
delavci ključni dejavniki v zagotavljanju visoko kakovostne 
predšolske vzgoje z najboljšimi rezultati na kognitivnem in 
socialnem področju pri otrocih (OECD 2012, 144). Največja 
pomembnost strokovnih delavcev je v njihovem vplivu na 
proces in vsebino kakovosti predšolske vzgoje. Obenem pa 
je pomembno tudi prepoznati, katera so ključna znanja pri 
delu z majhnimi otroki (OECD 2012, 145). Raziskave so za 
omogočanje visoko kakovostnih storitev in rezultatov iden-
tificirale kot pomembne naslednje sposobnosti in lastnosti 
strokovnih delavcev v predšolski vzgoji:
•  dobro razumevanje oz. poznavanje otrokovega razvoja 

in učenja,
• sposobnosti za razvoj otroških perspektiv,
• sposobnosti dajanja pohval, zastavljanja ustreznih vpra-

šanj in odzivanja na otroka,
• vodstvene sposobnosti, sposobnosti za reševanje proble-

mov in razvoj načrtovanja za usmerjeno poučevanje,
• dobro besedišče in sposobnost izvabljanja otroških idej 

(OECD 2012, 146).

Zgoraj naštete lastnosti/spretnosti/znanja kažejo na sposob-
nosti bolje izobraženih strokovnih delavec za ustvarjanje 
visoko kakovostnega pedagoškega okolja (prav tam, 146). 
Bolj specializirano izobraževanje in usposabljanje strokov-
nih delavcev v institucijah predšolske vzgoje je močno pove-
zano s stabilnimi, z občutljivimi in s spodbudnimi interak-
cijami z otroki. Druge lastnosti visoko kakovostnega osebja 
so poznavanje vsebine kurikula in zmožnosti strokovnih 
delavcev za ustvarjanje multidisciplinarnega učnega okolja 
(prav tam, 146).

Zaključek
Izobrazba strokovnih delavcev v vrtcu, nadaljnje izobraže-
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vanje strokovnih delavcev in njihov profesionalnih razvoj 
so pomembni sestavni deli kakovosti predšolske vzgoje, 
zato menimo, da je potrebno nameniti temu področju poseb-
no pozornost – ga spodbujati, smiselno načrtovati (glede na 
potrebe: strokovnih delavcev, vključenih otrok in njihovih 
staršev ter družbenih sprememb), kontinuirano spremljati, 
analizirati in evalvirati. 
 V našem prispevku smo se osredotočili predvsem na 
nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev in njihov 
profesionalni razvoj, kar lahko v sklopu naših vrtčevskih 
zmožnostih razvijamo in zagotavljamo, medtem ko je izo-
brazba strokovnih delavcev v prvi vrsti odvisna od vodenja 
izobraževalne politike za strokovne delavce v vrtcih na na-
cionalni ravni in v drugi vrsti od kadrovanja vodstva vrtca.
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V glasbi velja, da je za otroka dobro samo najboljše

Prof. dr. Bogdana Borota
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

‘’Otrok uživa v obilju zvokov in zanimivih glasbenih dogodkih. 
Raznovrstna glasba ohranja otrokovo zanimanje in razvnema 
njegovo domišljijo. Ob glasbi doživlja čustva, ki jih redkeje občuti 
ob drugih priložnostih. V glasbi začenja iskati lepoto.’’

Prof. dr. Bogdana Borota

Pogovarjamo se z znanstveniki in s strokovnjaki

Vaše pedagoško in raziskovalno 
delo je povezano z glasbo. Lahko na 
kratko predstavite obseg svojega de-
lovanja na Pedagoški fakulteti Uni-
verze na Primorskem?
Zadnjih deset let je moje strokovno 
delovanje usmerjeno v razvijanje pris-
topov k učenju in poučevanju glasbe. 
Poseben izziv so mi novejša spozna-
nja edukacijskih ved, ki jih vnašam v 
praktične modele poučevanja, ne da bi 
pri tem bile glasbi odvzeti umetniška 
vrednost in estetika. Nasploh sta pri 
mojem pedagoškem in raziskovalnem 
delu v ospredju otrok in umetnost, še 
posebej glasba.

Zakaj ima glasba moč zbujati različ-
na razpoloženja?
Ta vzročna povezava je stalni izziv 
raziskovanja, pa tudi opisov, ki jih 
poznamo že iz mitologije in drugih 
leposlovnih del. Glasbi se od nekdaj 
pripisuje moč in učinkovanje na člo-
veka. Pomislimo samo na Odiseja in 
Homerja ali pa na sodobne terapije z 
glasbo in zvokom. V vsakdanjem živ-
ljenju pogosto posegamo po glasbi, ko 
si želimo spremeniti razpoloženje ali 
določeno občutenje poglobiti. Intuitiv-
no vemo, katera glasba nas bo pomirila 
ali pa nagovorila k aktivnostim. Glasba 
v nas vzbuja razpoloženja, ker ji daje-
mo pomene in ker na doživljajski ravni 

povezujemo izkušnje iz sedanjosti in 
preteklosti. Vzgojitelj zato razume, za-
kaj otrok ob poslušanju Vivaldije glas-
be riše darilo, ki ga je dobil za rojstni 
dan. Sporočiti želi, da je ob poslušanju 
glasbe doživel enako prijetno čustvo 
kot takrat, ko je za rojstni dan prejel 
darilo. 

Zakaj lahko glasbo tako močno doži-
vljamo?
Osnova za doživljajski odziv so na-
ravni fiziološki procesi, v katerih vse, 
kar slišimo, doživljamo, o tistem, kar 
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vidimo, pa razmišljamo. Doživljamo 
vse vrste zvokov, tudi neprijetne, kot 
je mestni hrup, silovit pisk ipd. Glas-
benim zvokom pa pripisujemo še po-
sebno, estetsko doživetje. Doživljanje 
je bistveno za sprejemanje in ustvar-
janje katerekoli umetnine. Doživetja 
sprva občutimo kot svojevrstno ugod-
je. Otrok doživlja in presoja glasbo s 
perspektive ugodja. Glasba, ki mu je 
ugaja, je lepa in dobra. Za glasbo, ki 
mu vzbuja strah in neugodje pravi, da 
je grda in da je ne mara. Strokovnjaki 
ugotavljajo, da se v teh otrokovih odzi-
vi prepoznava prirojen čut za skladje 
oziroma estetska doživetja. 
 Mnenja o tem, ali je doživljanje spo-
sobnost ali ne, so deljena. Dokazano 
pa je, da doživljanje poglabljamo ob 
večkratnem poslušanju, ob katerem 
se vedno znova vživljamo v isto glasbo. 
Širjenje doživetij pa spodbudimo, če 
se poleg glasbe vživljamo tudi v čas in 
okoliščine nastanka glasbenega dela 
ali če poznamo slogovne in oblikovne 
značilnosti glasbe. 
 Zanimivo pa tudi, da otrok potek 
glasbe opisuje na osnovi ponovnega 
priklica različnih razpoloženj, ki jih 
je pri poslušanju glasbe prepoznal na 
sebi. Pri tej zahtevni nalogi je uspe-
šen, če si pomaga s simboli, na primer 
smeški, ki jih pozna iz računalniškega 
okolja. Sestavi jih v zaporedje, ob kate-
rih lažje pripoveduje o glasbi. Navajam 
opis pet let in pol starega dečka na pri-
meru poslušanja karakterne skladbe 
Musorgskega, Koča Jage babe: »Glasba 
je bila lepa. Na začetku je bila bolj ve-
sela, nato malo strašna, ker me je bilo 
strah Jage Babe. Na koncu pa da je bilo 
spet vse v redu. To glasbo bi še poslu-
šal.« 
 Doživljanje glasbe je oblika komu-
nikacije, ki jo poslušalec vedno znova 
in vsakič drugače vzpostavi z glasbo. 
Pri poslušanju žive glasbe se ta komu-
nikacija vzpostavi tudi z izvajalcem 
glasbe. Doživljanje je svojsko za vsa-

kega poslušalca posebej in odvisno 
od njegovih pričakovanj, izkušenj ter 
znanja o glasbi. Zato otroku ne vsilju-
jemo lastnih doživetij niti pomenov, ki 
jih odrasli pripisujemo glasbi.
Dojenček ima že od rojstva naprej raz-
vit svoj slušno zaznavni sistem, zato je 
pomembno zvočno okolje, v katerem 
živi. Kako bi opisali kakovostno zvoč-
no okolje, ki ga naj ustvari vzgojiteljica 
v vrtcu? 
 Zvočnega okolja se otrok veliko bolj 
zaveda, kot se nam odraslim dozdeva, 
zato ga je potrebno obravnavati širše 
kot element kakovosti vzgojno-izobra-
ževalnega dela v vrtcu in ožje, v smislu 
bogatega glasbenega okolja. 
 Zvočnemu okolju pripisujejo ve-
lik pomen v pristopu Reggio Emilia. 
Pravijo, da je prostor tretji vzgojitelj, 
zvok v prostoru pa ključni element 
njegove entitete. V ta namen si prizade-
vajo ohranjati naravne zvočne entitete 
prostora in ozaveščati zvok zunanjih 
prostorov (dvorišč, parkov, mestnih 
ulic …). V šolsko okolje umeščajo raz-
lične zvočne instalacije, ki otrokovo 
slušno zaznavo odvračajo od hrupa in 
usmerjajo v zvok, ki ima sporočilno 
vrednost. Pri otroku gojijo sluh, ki po-
membno dopolnjuje njegove senzorne 
zmožnosti. Cilji vzgoje za poslušanje 
so zato usmerjeni v razvijanje otroko-
vih zmožnosti za iskanje in izbiranje 
ustreznega zvočnega okolja glede na 
njegove potrebe, interese in dejavno-
sti. Če želi brati, razmišljati, ustvarjati 
ali biti sam, si izbere prostor tišine; če 
se želi umiriti ali počivati, izbere pros-
tor z manj hrupa ali prostor s tiho glas-
bo. 
 V zvočnost prostorov tudi zavestno 
posegajo. V prostor umeščajo zvok, ki 
ima informativno in/ali umetniško 
vrednost, zmanjšujejo pa vplive hru-
pa v prostoru in hrupa, ki prihaja iz 
okolja. Edinstveni so v tem, da zvok v 
prostoru vzporejajo s kvaliteto peda-
goškega dela. To povezavo recipročno 

utemeljujejo z ugotovitvami, da visoko 
motivirani otroci za raziskovanje in 
učenje ustvarjajo kontrolirano raven 
zvočnosti.
 Zvočno okolje zahteva posebno 
obravnavo v povezavi z glasbenimi 
dejavnostmi. Govorimo o bogatem 
glasbenem okolju, v katerem sta ključ-
na elementa glasba in tišina. Zato je 
na mestu vprašanje, kaj se v prostoru 
med izvajanjem glasbenih dejavnosti 
sliši. Ker se otrok glasbe uči s posluša-
njem, pri oblikovanju bogatega glas-
benega okolja upoštevamo vodilo, da v 
prostor istočasno ne nalagamo preveč 
raznovrstnih zvočnih in glasbenih in-
formacij. 

Kako to upoštevati na primer pri 
učenju petja nove pesmi? 
Otrok se bo pesem najhitreje naučil, 
če bo slišal in posnemal petje druge-
ga. Učenje mu otežimo, če pojemo ob 
instrumentalni spremljavi ali ob zvoč-
nem posnetku. Okoliščine učenja bodo 
še težje, če petje poteka v hrupnem 
prostoru. Pa si predstavljajmo vsako-
dnevno zvočno situacijo v igralnici. 
Koliko nepomembnih zvočnih infor-
macij mora otrok odmisliti, da se do-
koplje do dveh bistvenih – melodije in 
besedila. Odziv na ta miselni napor se 
kaže v nemiru, otrokovi kratkotrajni 
pozornosti in upadu zanimanja. Ne-
kaj podobnega se dogaja pri nepremi-
šljeno načrtovanih instrumentalnih 
spremljavah k petju. V praksi otrok 
petje spremlja s paličicami, z bobni ali 
ropotuljami. Z vidika zvočnega okolja 
petju na ta način dodamo sorazmerno 
glasen hrup, ki nastane ob neuskla-
jenem igranju na deset ali še več bob-
nov in prav toliko ropotulj. Pesmi smo 
odvzeli estetske dimenzije, otroku pa 
onemogočili slišanje petja. Temu se 
izognemo, če zvočne kombinacije in 
raven glasnosti zvoka predvidimo v 
naprej. 

Pogovarjamo se z znanstveniki in s strokovnjaki
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Ima vsak otrok glasbene potenciale? 
Kaj jih spodbuja in kaj jih zavira?
Vsi imamo glasbene dispozicije. Pot-
rebne so nam le priložnosti, da si jih 
z lastno aktivnostjo v bogatem glas-
benem okolju razvijemo. Ameriški 
psiholog John Sloboda ugotavlja, da je 
začetni glasbeni razvoj endogen (na-
raven) in spodbujen s slišanjem glasbe 
iz okolja, nadaljnji razvoj pa pogojen z 
učenjem. Vsi se lahko naučimo peti in 
igrati na glasbila v okviru zmožnosti, 
ki smo si jih razvili v otroštvu, zato 
v otroku upravičeno prepoznavamo 
kompetentnega glasbenika.
 Eden prvih raziskovalcev otroko-
vih dispozicij je madžarsko-nizozem-
ski psiholog Geza Revesz. Opisal je 
značilne odzive dojenčka na akustične 
dražljaje. Opredelil jih je kot pokazate-
lje prirojenih dispozicij za glasbo. Do-
jenček fizično reagira na zvok, obrača 
se v smeri zvoka ter se glasovno odzi-
va na glasbo. Od vsega začetka pomni 
glasbene vzorce. Izjemen dosežek na-
ravnega glasbenega razvoja se pokaže 
ob koncu prvega leta. Ne glede na kul-
turno okolje, enoletni otrok razlikuje 
glasbene in neglasbene zvoke. Ob glas-
benih zvokih pleše. Če smo na njegove 
gibalne odzive na glasbo pozorni, opa-
zimo težnjo po usklajevanju gibanja 
in dihanja z glasbo. V prvih dveh letih 
glasbeni razvoj močno prehiteva go-
vornega in motoričnega. Malčki imajo 
sorazmerno razvite glasbene sposob-
nosti, nimajo pa razvitih spretnosti, da 
bi peli in igrali na glasbila. 
 Pri spodbujanju zgodnjega glasbe-
nega razvoja opravljajo pomembno 
poslanstvo tudi vzgojiteljice v vrtcih. 
V tej povezavi velja omeniti kritično 
obdobje za razvoj občutljivosti za glas-
bo, ki je do drugega leta starosti ter kri-
tično obdobje za razvoj elementarnih 
glasbenih sposobnosti (ritmičnega in 
melodičnega posluha), ki je med petim 
in šestim letom starosti. V tem obdobju 
otrok potrebuje avtentično glasbeno 

učenje. Preizkuša se v vlogi skladatelja 
(dejavnosti glasbenega ustvarjanja), 
glasbenega interpreta (dejavnosti glas-
benega izvajanja) in poslušalca glasbe 
(dejavnosti poslušanja glasbe). 

Lahko v predšolskem obdobju govo-
rimo o razvoju glasbenega mišljenja 
pri otroku? Kaj to pomeni?
Glasbeno mišljenje je za proučevanje 
velik izziv. Gre za preplet procesov 
slušne zaznave, pozornosti na zvok 
in glasbenega spomina. Ameriška 
raziskovalka glasbenega mišljenja 
pri otrocih Jeanne Bamberger pravi, 
da smo vsi glasbeni misleci, saj glas-
beno mišljenje ni neposredno vezano 
na glasbeno znanje. Je zagovornica 
prirojene glasbene intuicije, ki jo na 
splošno opredeljujemo kot sposobnost 
predvidevanja glasbenih dogodkov v 
naprej. Gonilna sila otrokove glasbene 
intuicije je presenečenje v glasbi, ki mu 
sledi pričakovanje, da se bo ta, za otro-
ka običajno nov zvočni dogodek, pono-
vil. Iz značilnega intuitivnega odziva 
na novo glasbo izhaja želja otroka po 
večkratnem poslušanju ali izvajanju 
iste glasbe. V ponavljajočih glasbenih 
dejavnostih začne uživati. Potek glasbe 
mu postane predvidljiv. Ob znani glas-
bi se umiri, zato jo tudi globlje doživi. 
 Glasbeno mišljenje spodbujamo s 
preusmerjanjem slušne pozornosti na 
različne glasbene prvine in sredstva. 
Poslušanje glasbe si predstavljamo 
kot sprehod po gozdu, ko opazujemo 
rastline in živali ter zaznavamo razno-
tere barve, zvoke in vonjave. Podoben 
sprehod naredimo po glasbi. Ob vizu-
alnih pripomočkih otrokovo slušno 
zaznavo preusmerjamo na slišanje 
različnih jakosti glasbe, zvočne barve, 
tempa ali pa melodije, ritma ipd. Vse 
to naredimo na način, ki od otroka ne 
zahteva glasbenega znanja. 
 Dosežke otrokove glasbene intu-
icije prepoznavamo na abstraktni in 
konkretni ravni. Abstraktno predvi-

devanje razvijamo v pogovoru o glas-
bi. Otroka vprašamo, na katero glas-
bilo naj zaigramo, da se bo lepo slišalo; 
kako naj zapojemo pesem o zimi; kateri 
boben v igralnici najlepše zveni; zakaj 
mu je določen glasbeni posnetek všeč; 
zakaj je nekaj tako narisal ob posluša-
nju glasbe … Ko otrok išče odgovore na 
vprašanja, brska po glasbenem spomi-
nu, ki pa se vedno obnavlja v zvočni po-
dobi. Zato pri pogovoru o glasbi otrok 
potrebuje tišino in čas za razmislek. 
 Na konkretni ravni delovanja glas-
bene intuicije pa imajo izjemen pomen 
dejavnosti, v katerih se otrok igra z 
glasbenimi vzorci. Otrok naj ima mož-
nost, da glasbo razstavlja in sestavlja, 
podobno kot razstavlja in sestavlja lego 
kocke. Najenostavneje to naredimo s 
pomočjo melodičnih glasbil, na katera 
otrok zna igrati. Otroku ponudimo na 
primer omejen izbor zvenečih ploščic, 
iz katerih sestavi glasbeni vzorec. Na 
osnovi intuicije bo vzorec spreminjal 
toliko časa, da bo z dosežkom zadovo-
ljen ali celo nad njim presenečen. Tudi 
rešitve drugih otrok se mu zdijo zani-
mive. Zato otrokove dosežke v glasbi 
skupaj interpretiramo in se o njih 
pogovarjamo. V pogovoru o glasbi si 
otrok razvija pojmovne strukture, ki 
dajejo glasbeni intuiciji nov zagon. 

Vzgojiteljice se pritožujejo, da ni 
dovolj kakovostne izbire glasbenih 
zgoščenk. Kako si lahko pomagajo?
Živimo v času zvočnega preobilja in 
vsesplošne dostopnosti do glasbe. 
Ob tem se pojavljata izziva izbire in 
vrednotenja glasbe. To nalogo običaj-
no opravljajo muzikologi in glasbeni 
kritiki, ki pa zelo redko posegajo po 
vrednotenju glasbene literature, ki jo 
uporabljamo v vrtcih. Da bi tej vlogi 
ocenjevalca izognila, ponujam nekaj 
»kuharskih receptov« za izbiranje 
glasbe. 
• Izbiranje glasbe občasno prepustite 

otrokom. Ponudite jim ožji, vendar 

Pogovarjamo se z znanstveniki in s strokovnjaki
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raznovrstni izbor glasbenih po-
snetkov. Otroci naj se dogovorijo, 
na kakšen način bodo izvedli izbi-
ranje. Seveda pri tem potrebujejo 
pomoč odraslega, da glasbene pre-
dloge izvede ali kako drugače ozvo-
či. Otroci vselej izbirajo glasbo na 
osnovi poslušanja. 

• V igralnico prinesite računalnik ali 
pametni telefon, ki ga priključite na 
zunanje zvočnike računalnika. S 
pridom uporabite glasbene posnet-
ke na Youtubu in drugih spletnih 
povezavah. Tudi v tem primeru lah-
ko glasbo izbirate skupaj z otroki. 

• Glasbene primere ne iščite na poli-
cah za glasbo za otroke. Delitev na 
glasbo za otroke in odrasle je izmi-
šljena. Glasba, ki dosega kriterije 
umetniške vrednosti in estetsko 
izvedbo, je primerna za otroke. Pri 
tem se tudi ni potrebno ozirati na 
dolžino skladbe, saj bo otrok sam 
nakazal, koliko zmore poslušati. 
Enostavneje je, če izbirate krajše ka-
rakterne skladbe, ki jih poslušate v 
celoti.

• Izberite glasbene posnetke, ki so 
originali in ne priredbe. Še pose-
bej se izogibajte poenostavljenim 
izvedbam glasbenih del klasičnih 
skladateljev. 

• Glasba na posnetkih naj bo izve-
dena na klasična glasbila. Zvočna 
barva naj bo naravna. Izogibajte se 
cenenim izvedbam na sintetizator. 

• Na ovitku zgoščenke preberite 
podatke o izvajalcih. Izvajalci naj 
bodo priznani zbori in orkestri ter 
uveljavljeni solisti. Če tega podatka 
ni navedenega, glasbo na zgoščenki 
najprej poslušajte, šele nato se odlo-
čite za nakup. Preverite tudi datum 
nastanka posnetka. Starejši posnet-
ki so tehnično manj kvalitetni. 

• Naj vas ne premamijo zavajajoči na-
slovi, kot na primer: Mozart za otro-
ke, glasba za dojenčke, baby music, 
glasba za sproščenje … Pogoste gre 

le za spretno marketinško potezo 
producentov in trgovcev, ki prepri-
ča nekritičnega kupca. 

• Preudarno kupujte avtorske zgoš-
čenke ali zgoščenke enih in istih 
avtorjev. Otroci se naveličajo poslu-
šati na enak način napisano glasbo. 
Prizadevajte si oblikovati raznovr-
stno zbirko glasbenih posnetkov iz 
sedanjosti in preteklosti, iz otroko-
vega okolja in oddaljenih krajev ter 
zbirko raznovrstne glasbe glede na 
izvajalska sredstva. Ne pozabite na 
glasbo, ki jo izvajajo otroci ter ljud-
ski pevci in godci. 

• Izberite glasbo, ki pritegne vašo po-
zornost in vam je všeč. Pri tem po-
skusite preseči lastni glasbeni okus.

• Na koncu še tolažba. Otrok ne potre-
buje velike zbirke glasbenih posnet-
kov. Zadovoljen bo, če boste v letni 
pripravili za glasbene dejavnosti 
predvideli deset do petnajst glasbe-
nih posnetkov. Ponosen pa bo, če bo 
v igralnici imel dostop do glasbene 
zbirke. V ta namen glasbo presna-
memo. Na eni zgoščenki je samo ena 
skladba. Skladbo prepozna po ovit-
ku, ki ga za to priložnost oblikujejo 
otroci sami.

V vrtcih naj bi bil otrok deležen ka-
kovostne glasbene vzgoje. Vemo, da 
vedno ni tako. Vzgojiteljice popusti-
jo pritiskom želja otrok ali staršev 
tako, da se sliši tudi marsikaj nepri-
mernega, še posebno ob raznih pri-
reditvah. Kaj menite o tem?
Na začetku želim spomniti na edin-
stveno priložnost vrtčevskega okolja, 
ki omogoča, da se otrok že zelo zgodaj 
sreča z deli iz zakladnice svetovne 
glasbene umetnosti. Poslušati dela naj-
večjih skladateljev je za otroka poseb-
no doživetje. Toliko bolj, če dejavnost 
poslušanja glasbe razvijamo v kon-
tekstu okoliščin in vzgibov nastanka 
glasbe. Otrok uživa v obilju zvokov in 
zanimivih glasbenih dogodkih. Razno-

vrstna glasba ohranja otrokovo zani-
manje in razvnema njegovo domišljijo. 
Ob glasbi doživlja čustva, ki jih redkeje 
občuti ob drugih priložnostih. V glasbi 
začenja iskati lepoto. 
 Glasba je tudi sestavni del otroko-
vega domačega okolja in vsakodnevne-
ga življenja. Ker je glasba tu in tam, jo 
lahko uporabimo kot medij, ki povezu-
je vrtčevsko in domače okolje. Tako kot 
vzgojiteljica seznanja starše o glasbi, 
ki jo poslušajo in izvajajo v vrtcu, tudi 
otrok lahko predstavi nam in otrokom 
v skupini glasbo, ki jo posluša doma, 
saj ima otrok pravico, da sodeluje pri 
načrtovanju glasbenih dejavnosti in 
oblikovanju predlogov glasbenih vse-
bin. Seveda se in se bodo ob tem pora-
jala vprašanja o primernosti glasbe, 
še posebej v povezavi s pop glasbo in 
besedili pesmi za odrasle. Vzgojiteljica 
jih razrešuje skupaj v kolektivu, v od-
nosu do izoblikovanega vzgojnega in 
kulturnega koncepta vrtca. Dilemam, 
ali otrokov predlog sprejeti ali ne, se 
izognemo, če pri izbiri upoštevamo na-
čelo umetniške vrednosti in estetskega 
izvajanja. V glasbi velja, da je za otroka 
dobro samo najboljše. Vse zvrsti glas-
be, tudi zabavna, imajo izoblikovane 
estetske kriterije. Ti kriteriji naj bodo 
vodilo pri umeščanju glasbe na naj-
različnejše prireditve. Če glasbo na 
prireditvi izvaja otrok, potem naj bo 
izbrana glasba izbrana vsebinsko pri-
merna ter tako, da jo zmore doživeto 
poustvariti glede na njegove izkušnje 
in zanimanje. 

V vrtcu tudi pojejo, igrajo na instru-
mente, se igrajo glasbeno-didaktič-
ne igre in podobno. Kaj pa glasbeno 
ustvarjanje? Kako ga spodbujati?
Otrok ima veliko željo, da poje in igra 
na glasbila po svoje. Če mu ne prisluh-
nemo, samoiniciativnost in zanimanje 
upadeta. Po petem letu tudi sicer pot-
rebuje več spodbud in pohval, pred-
vsem pa vzor in pomoč odraslega. Da 

Pogovarjamo se z znanstveniki in s strokovnjaki
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bi ustvarjalna hotenja otrok prepoz-
nali, je dobro poznati nekatere splošne 
značilnosti o otrokovem glasbenem 
ustvarjanju. 
 Na splošno se priporoča, da zgodnje 
obdobje čebljanja in ustvarjalnega 
petja traja čim bolj dolgo. Otroka ne 
silimo v imitacijo našega petja. Nič ni 
narobe, če ob našem petju poje po svo-
je ali če naučeni pesmi doda nove izmi-
šljene dele. Tovrstno petje je otrokov 
velik glasbeno-razvojni dosežek. S po-
hvalo mu sporočimo, da smo ga opazili 
in nagradili. 
 Izmišljarije, kot je pevsko ustvarja-
nje otrok poimenovala Mira Voglar, so 
sestavni del otrokove igre, predvsem 
pa odraz njegovega razpoloženja. Ot-
rok je še posebej pevsko ustvarjalen, 
ko doživlja intenzivna čustva veselja 
ali žalosti. Zaradi te povezave je dejav-
nosti glasbenega ustvarjanja težko cilj-
no in v naprej načrtovati. Povečini jih 
ne moremo izvajati skupinsko, saj se 
kaj hitro spremenijo v posnemanje idej 
drug od drugega. V praksi opazimo, da 
otroci pogosto ustvarjajo v glasbenem 
kotičku. Nujen pogoj pa je, da tudi sicer 
druge glasbene dejavnosti izvajamo 
redno in sistematično. 
 Poznamo zunanje spodbude in na-
čine, ki vplivajo na otrokovo pogostej-
še pevsko izmišljanje. V obdobju do-
jenčka je to vsekakor petje odraslega, 
na katerega se odziva s čebljanjem ozi-
roma melodičnim ponavljanjem zloga 
ali besede. Pri malčku so pevske izmi-
šljarije dolge tudi nekaj minut. Spod-
buda pa je igrača/lutka, ki smo jo tudi 
sicer uporabili pri našem petju. Otrok 
bo igračo prijel, se z njo igral in ob tem 
pel. Kasneje otrokovo pozornost pri-
tegnejo pesmi, ki vključujejo glasovne 
glissande ali druge zvočne učinke. Ob 
njih si izmišlja krajše pevske celote in 
jih dodaja zapeti pesmi. V tem obdobju 
s pridom izkoristimo otrokovo željo po 
raziskovanju glasu. Otrok se rad igra 
igre, v katerih z glasom orisuje črte, 

vijuge, like ali igre, v katerih ozvoči 
različne dogodke iz narave in življenja. 
Spodbudno vplivajo tudi povabila, da z 
glasom ponazori, kako se kaj sliši. 
 V pevskih izmišljarijah starejših 
otrok pa že prepoznavamo prvine in 
strukture, ki so sicer značilne za otro-
ško pesem. Pri ustvarjanju postane 
zanimiv glasbeni motiv. Na izmišljeni 
motiv zapoje jutranji pozdrav, besedilo 
izštevanke, refren uspavanke ipd. Ima 
željo, da bi tako kot skladatelj ustvaril 
novo pesem. Izziv pa nastane, ker svo-
je glasbene ideje sproti pozablja. Zato 
je pesem z istim besedilom vsakokrat 
zapeta drugače. To otroka ne moti, saj 
uživa v ustvarjalnem procesu in ne v 
dosežku. Kljub temu pa mu lahko po-
magamo ohranjati njegove glasbene 
zamisli tako, da mu za snovanje moti-
vov in melodij ponudimo zveneče plo-
ščice, ki jih niza v tonska zaporedja. 
 Ob naših spodbudah in vsako-
dnevnem stiku z glasbo otrok hitro 
napreduje. Pri tem ne pozabimo na 
snemanje. Video in avdio posnetki 
ustvarjalnih dosežkov so dragoceno 
dokumentacijsko gradivo, ki ga poslu-
šamo in interpretiramo skupaj z otro-
kom in s starši. 

Kaj bi še radi sporočili vzgojitelji-
cam in vzgojiteljem?
Vzgojiteljicam in vzgojiteljem čestitam 
za poklic, ki ga opravljate. Mnogim 
otrokom ste in še boste odprli vrata v 
svet glasbe. Popotovanje po njem se ni-
koli ne konča, zato ohranjajte pozitiven 
odnos do glasbene kulture na sploh. 
Dovolite, da nekaterim zaželim, da bi 
se razbremenili morebitnega nelagod-
ja do petja in igranja na glasbila. Otrok 
vas potrebuje, da mu glasbo ozvočite. 
Glasbeno znanje si delite med seboj, saj 
se tudi odrasli glasbe učimo s posne-
manjem. Veliko pa se naučimo tudi od 
otrok. Prisluhnite jim.
 Ob tej priložnosti bi čestitala tudi 
urednici in uredniškemu odboru 

revije Vzgojiteljica za aktualnost in 
strokovnost pri obravnavanju tem s 
področja vodenja in izvajanja vzgojno-
-izobraževalnega dela v vrtcih. 

Hvala za vaše odgovore in lepe želje.

Spraševala je Betka  Vrbovšek

Pogovarjamo se z znanstveniki in s strokovnjaki
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Iz teorije v prakso

Evalvacija in samoevalvacija v vrtcu

Metka Jezovšek, mag. manag., dipl. vzgojiteljica
Vrtec Tončke Čečeve Celje

Povzetek
Evalvacija in samoevalvacija sta procesa kakovosti, ki se uporabljajo v vzgojno-izobraževalnih zavodih. 
V nadaljevanju bomo spregovorili o pomenu teh dveh procesov za vrtec. Osnovni namen evalvacije je, da 
s pomočjo dobljenih in čim bolj objektivno zbranih podatkov vplivamo na odločanje, oblikovanje pravil 
in način dela v organizaciji. Rezultati evalvacije pripomorejo k razumevanju, kako z različnimi pristopi 
vplivamo na samo delo in hkrati služijo kot nadzor kakovosti organizacije. Samoevalvacijo v vzgoji in 
izobraževanju opredeljujemo kot spremljanje in ovrednotenje doseganja zastavljenih ciljev v letnem de-
lovnem načrtu vrtca. Osnovni namen samoevalvacije je ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti. Ravno 
to je eden izmed razlogov, da je samoevalvacija ena izmed temeljnih dejavnosti v delovanju vrtcev.

Ključne besede: vrtec, evalvacija, samoevalvacija, kakovost.

Evalvacija
Evalvacija je proces, v katerem ugotavljamo, do kolikšne 
mere in na kakšen način smo dosegli zastavljene cilje. Iz-
vajamo jo, da bi ovrednotili in določili vrednost, kakovost 
in uporabnost, učinkovitost ali pomembnost tistemu, kar 
evalviramo. Služi nam kot sredstvo in kot stopnja strokovno 
ustreznega procesa odločanja za kakovostno načrtovanje 
dela ali za spreminjanje že obstoječega stanja.
 Kot ugotavlja Štrajn (2000, str. 6), je evalvacija eden naj-
bolj razširjenih načinov, s pomočjo katerega ugotavljamo 
kakovost vzgojno-izobraževalnega dela. V zadnjih letih se je 
vse bolj razvijala v množico metod merjenja učinkov v vzgoji 
in izobraževanju. V nadaljevanju bomo podrobneje predsta-
vili pojem evalvacije in samoevalvacije.
 Definicij evalvacij je veliko in ena izmed njih opredeljuje 
evalvacijo kot sistematično uporabo metod družboslovne-
ga raziskovanja za ocenjevanje načrta, implementacije in 
rezultatov ter učinkovitosti programov (Rossi in Freeman, 
2004, str. 9). 
 Stufflebeam (v Kroflič, 1994, str. 236) meni, da je evalvaci-
ja v splošnem pomenu pridobivanje informacij po posame-
znih ustreznih kriterijih, in sicer z merjenji in različnimi 
postopki, katerih namen je dobiti racionalno podlago za pre-
sojo v odločitvenih zadevah.
 Evalvacija je sistematično zbiranje in ocena podatkov, ki 
zagotavljajo koristno povratno informacijo o nekem pred-
metu preučevanja. S pomočjo evalvacije ocenimo učinke 
in učinkovitost programov (Trochim v Marjanovič Umek, 
2002, str. 21).
 Patton (1981, str. 14) meni, da je evalvacija kritična in sis-
tematična analiza, katere namen je odločanje in strateško 
načrtovanje. 

 Vilič Klenovšek (1996, str. 27) je mnenja, da je evalvacija 
proces vrednotenja in zbiranja informacij za odločanje o 
spreminjanju ali potrditvi analize nekega predmeta.
 Marentič Požarnik (1999, str. 21) navaja, da lahko evalva-
cijo opredelimo kot sistematičen proces zbiranja podatkov o 
nekem pojavu z namenom, da o tem predmetu podamo neko 
sodbo oziroma ga na njeni podlage tudi izboljšamo.
 Kump (2000, str. 86) razume evalvacijo kot sredstvo za 
zagotavljanje in izpolnjevanje kakovosti. Wolf (1996, str. 
834–838) omenja kot najbolj celotno Beebyjevo (1977) defini-
cijo, v kateri pravi, da je evalvacija sistematično zbiranje in 
interpretiranje zbranega. Ta definicija vsebuje štiri ključne 
elemente: 
• sistematičnost: informacija, ki je potrebna, je definirana 

z določeno stopnjo natančnosti, hkrati pa bodo vse aktiv-
nosti načrtovane;

• interpretacijo dokazov: tukaj je velikega pomena kritično 
obravnavanje, ki se lahko včasih pri evalvaciji spregleda. 
Samo zbiranje informacije še ni evalvacija, ampak morajo 
biti informacije, zbrane z evalvacijo, skrbno pojasnjene;

• presojanje vrednosti: osredotoča se na presojanje ciljev v 
vzgoji in izobraževanju, hkrati pa presoja tudi odločitve 
o nadaljnji politiki in ciljih organizacije;

• usmerjenost v akcijo: zadnji element te definicije uvaja raz-
liko med dejavnostjo, ki se konča s presojo vrednosti brez 
povezanosti z akcijo, in dejavnostjo, ki se načrtno izvaja 
zaradi akcije.

Evalvacija v vzgojno-izobraževalnih organizacijah je obrav-
navana kot tipično usmerjena k sprejemanju odločitev, saj 
je bistvo izvajanja evalvacije izboljšanje izobraževalne po-
litike in prakse. Sistematično ugotavljanje in zagotavljanje 
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kakovosti je ravno razlog, da se je v vzgojno-izobraževalnih 
organizacijah začelo z uvedbo evalvacije. Evalvacija je lahko 
strokovnim delavcem v pomoč, saj jim pomaga izboljševati 
njihovo delo, kar posledično vodi k boljši kakovosti. V vrtcu 
jo izvajamo zato, da bi našli možnosti za izboljšanje dela. Pra-
vilno izvedena evalvacija nam prikaže dejansko stanje, kar 
je tudi njen namen. 

Vrste evalvacije
V literaturi lahko najdemo različne modele in vrste evalva-
cij. Kot navaja Macur (1996, str. 11), so se evalvacije razvijale 
na mnogih področjih. Strokovnjaki so uporabljali različne 
pristope in metode, toda večina metod izhaja iz izobraže-
vanja, saj lahko na tem področju najdemo največ primerov 
evalvacij. V nadaljevanju bomo predstavili nekatere izmed 
njih.
 Evalvacijo lahko delimo na racionalno in empirično. 
Racionalna evalvacija pomeni ocenjevanje, vrednotenje 
nekega programa pred njegovo uvedbo v prakso. Pri tem 
pridemo na podlagi teoretičnih izhodišč do spoznanj, 
ali bomo z vpeljavo programa prišli do želenih ciljev. 
Empirična ali praktična evalvacija pa je vrsta evalvacije, ki 
nastane na podlagi praktičnih izkušenj o funkcioniranju 
in učinkovanju programa. V praksi se obe vrsti evalvacije 
ves čas prepletata in medsebojno dopolnjujeta (Vogrinc in 
Podgornik, 2012, str. 13).
 Trochim (2002, str. 14) deli evalvacijske raziskave glede 
na namen, in sicer na formativne in sumativne.
• Formativna evalvacija – njen namen je preverjanje ka-

kovosti vpeljevanja nekega programa oz. kurikula. Oce-
njuje organizacijski kontekst, osebje, postopke, vhodne 
kazalnike itd. Namen ocenjevanja je izboljšanje in izobli-
kovanje programa.

• Sumativna evalvacija – njen namen je proučevanje učin-
kov programa oziroma kurikula. Pri tej vrsti evalvacij-
ske raziskave jih zanima, kaj se je dogajalo po uveljavitvi 
programa in ali so spremembe resnično posledica upo-
rabe programa ali pa je vzrok kje drugje. Pri sumativni 
evalvaciji ugotavljajo učinkovitost programa oziroma 
izhodne kazalce.

Sagadin (1999, str. 196–212) loči tudi preordinatno in respon-
zivno evalvacijo. Pri preordinatni evalvaciji gre za vrsto 
evalvacije, pri kateri vse podrobno načrtujemo, vemo, na 
katera vprašanja bomo poiskali odgovore in kako bomo do 
teh odgovorov prišli. Pri responzivni evalvaciji pa se prožno 
odzivamo na sprotno dogajanje in potrebe po evalviranju. 

Takšen način evalviranja je bolj prožen, odprt in zato ga je 
možno med izvajanjem tudi dograjevati.
 Evalvacijske raziskave lahko ločimo tudi glede na to, 
komu je namenjena povratna informacija. Glede na to deli-
tev ločimo zunanjo evalvacijo, notranjo evalvacijo in samo-
evalvacijo.
• Zunanja evalvacija – o zunanji evalvaciji ponavadi govo-

rimo, kadar jo izvajajo vladne komisije ali ustanove, zu-
nanje institucije ali agencije. Največkrat so primerjalne 
narave, saj primerjajo uspešnost različnih programov ali 
pa uspešnost dela v organizaciji. Ravno zato, ker ponava-
di zunanje evalvacije vodijo in izvajajo zunanje ustanove, 
ne naletijo na dober odziv med zaposlenimi. Ker se zapo-
slenih lahko počutijo ogrožene, se lahko zgodi, da to vpli-
va na njihovo motiviranost za izvajanje poglobljene in 
iskrene evalvacije (Poljanšek in Bucik, 2002, str. 22).

• Notranja evalvacija – namenjena je notranjemu ugota-
vljanju in zagotavljanju kakovosti. Njen namen je obliko-
vanje povratnih informacij za notranje uporabnike. Tu-
kaj mislimo na zaposlene, vodstvo organizacije in njene 
stranke1 . Zaposlenim daje vedenje in izkušnje, ki jih lah-
ko uporabljajo pri svojem delu in nadaljnjem razvoju. No-
tranjo evalvacijo lahko izvajajo vodstveni delavci v vrtcu, 
ki opazujejo delo strokovnih delavcev, jih sprašujejo o 
njihovem delu, mnenju, sodelovanju s starši. Slaba stran 
notranje evalvacije je, da lahko strokovni delavci doživ-
ljajo notranjo evalvacijo kot zunanji nadzor, zato se lahko 
zgodi, da zbrani podatki ne pokažejo realne slike oziroma 
dejanskega stanja (Poljanšek in Bucik, 2002, str. 22–23).

Samoevalvacija je vrsta notranje evalvacije, ki jo izvaja 
uporabnik sam. V samem postopku samoevalvacije upo-
rabnik zbira podatke o sebi, svojem delu in na podlagi tega 
ocenjuje svoje delo. Samoevalvacija je pomembna, zato da 
lahko uporabnik poišče svoja močna področja, ki jih dobro 
in kakovostno opravlja, hkrati pa tudi področja, kjer so še 
potrebne izboljšave. Ko se posameznik odloči za samoeval-
vacijo svojega dela, je zato tudi notranje motiviran, saj si želi 
na ta način izboljšati svoje delo (Poljanšek in Bucik, 2002, str. 
22–23). Več o tem je zapisanega v poglavju o samoevalvaciji.
 Evalvacija ima pomembno vlogo v vzgojno-izobraževal-
nih organizacijah. Evalvacija omogoča neprestano spre-
mljanje zastavljenih ciljev organizacije. S tem je omogočeno 
nenehno posodabljanje in izogibanje okvirjem, ki lahko pos-
tanejo neučinkoviti. Vodstvo organizacije lahko s pomočjo 
evalvacije učinkovito spremlja delo v organizaciji in delo 
strokovnih delavcev vrtca. Ker vsaka organizacija teži k 

1 Pri navajanju stranke mislimo na uporabnike storitev v vzgojno-izobraževalni organizaciji, v tem primeru na starše.
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čim višji kakovosti, je potrebno njeno delo ves čas spremljati 
in evalvirati, zaradi česar je potrebno, da se v organizaci-
ji vzdržuje evalvacijska kultura. V nadaljevanju bomo na 
kratko predstavili njene značilnosti.
 Trochim (2002, str. 14) opredeljuje značilnosti evalvacij-
ske kulture, ki jih navajamo v nadaljevanju. Organizacija, v 
kateri je razvita evalvacijska kultura, prepoznava probleme, 
ki se pojavljajo, in učinkovito pristopa k njihovemu reše-
vanju. Prav tako teži k uspešnemu doseganju zastavljenih 
ciljev, zato jo ves čas zanima, kako se tem ciljem približati. 
Pomembno je, da v razvoj in izboljšanje svojega dela vključu-
je vse zaposlene, saj lahko le na ta način uspešno deluje. Prav 
tako je pomembno, da je evalvacijska kultura samokritična. 
Z enkratno evalvacijo ne moremo rešiti vseh problemov, 
zato k preučevanju stanja pristopamo z različnimi metoda-
mi. Na ta način zberemo različne informacije, ki nam lahko 
osvetlijo stanje v organizaciji z vseh zornih kotov. Evalvacij-
ska kultura je interdisciplinarna, zato bi morali v evalvaciji 
poleg vodstva, strokovnih delavcev vrtca in staršev sode-
lovati tudi strokovnjaki z različnih področij, ki bi pri reše-
vanju problemov pomagali s svojimi predlogi. Razprava o 
evalvaciji in njenih ugotovitvah mora biti odprta za vse ude-
ležene. Interpretacija rezultatov evalvacije je zahtevno delo 
in zahteva kombinacijo različnih metod in pogledov udele-
žencev.

Samoevalvacija
Musek Lešnik in Bergant (2001, str. 9) opredeljujeta samo-
evalvacijo kot postopek ocenjevanja, s katerim vzgojno-
-izobraževalne organizacije same načrtno in sistematično 
pridobijo podatke o kakovosti svojega dela. V bistvu je sa-
moevalvacija proces neprestanega zbiranja in analiziranja 
informacij, ki jih skozi sam proces pridobimo.
 Tiana in sodelavci (v Musek Lešnik in Bergant, 2001, str. 
9) opredeljujejo samoevalvacijo. »Samoevalvacija v vzgojno-
-izobraževalnih ustanovah je vrsta notranje evalvacije, pri ka-
teri strokovnjaki, ki so nosilci in izvajalci osnovnega programa 
in storitev organizacije, izvajajo evalvacijo lastne organizacije«.
 Samoevalvacija je mehanizem, ki omogoča vzgojno-izob-
raževalnim organizacijam, da lahko same s pomočjo lastnih 
virov in od znotraj zboljšajo kakovost svojega dela tako, da 
poiščejo odgovore na spodaj navedena vprašanja.
• Kako napredujejo udeleženci, otroci?
• Kako učinkovita je naša organizacija? 
• Kako kakovostna sta vodstvo in vodenje organizacije? 
• Katera so naša najpomembnejša močna področja? 
• Katera so naša najbolj očitno šibka področja?
• Katerim področjem je potrebno posvetiti največ pozor-

nosti za izboljšanje našega dela? (Musek Lešnik in Ber-

gant, 2001, str. 9).

Samoevalvacijo lahko opredelimo kot obliko notranje eval-
vacije, pri kateri strokovnjaki, ki izvajajo dejavnost, evalvi-
rajo lastno organizacijo. Pri tem lahko imajo pomoč zuna-
njih svetovalcev, a odgovornost za samoevalvacijo še vedno 
nosijo sami (Brejc in Zavašnik Arčnik, 2010, str. 4).
 Musek Lešnik in Bergant (2001, str. 10) navajata, da je sa-
moevalvacija pomembno orodje v vsaki vzgojno-izobraže-
valni organizaciji. Bistvo samoevalvacije je, da vodstvo, za-
posleni in uporabniki ocenijo stanje v organizaciji, kar jim 
pomaga pri izboljšanju kakovosti. Samoevalvacija vzpodbu-
ja vzgojno-izobraževalne organizacije k nenehnemu spre-
mljanju in vrednotenju dela organizacije. 
 Temeljni namen samoevalvacije vzgojno-izobraževalne 
organizacije je ugotavljanje, zagotavljanje in izboljševanje 
kakovosti v organizaciji (Musek Lešnik in Bergant, 2001, 
str. 43). Plestenjak in Cencič (1999, str. 88–99) ugotavljata, da 
je poglavitna prednost samoevalvacije možnost za sprotno 
odstranjevanje pomanjkljivosti in hitrejša ter uspešnejša 
priprava sprememb. Samoevalvacija prispeva k boljšemu 
poznavanju in razumevanju lastnega dela. V bistvu gre za 
sistematično in nenehno pozornost, ki jo vzgojno-izobraže-
valne organizacije namenjajo izboljševanju kakovosti svoje-
ga dela.

Vrste samoevalvacije
Musek Lešnik in Bergant (2001, str. 14) navajata, da postop-
ke samoevalvacije v vzgoji in izobraževanju delimo na dve 
skupini, in sicer glede na ugotavljanje in zagotavljanje kako-
vosti organizacije ali glede na vsebine programov. Ločimo 
dve vrsti samoevalvacije, ki pa se med seboj razlikujeta: pro-
gramska in institucionalna samoevalvacija.

Programska samoevalvacija
Namenjena je ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v 
vzgoji in izobraževanju. Uporabljamo jo, kadar nas zani-
ma vidik kakovosti programov in kadar želijo organizacije 
preveriti primerljivost in konkurenčnost svojih programov 
(Musek Lešnik in Bergant, 2001, str. 14).

Institucionalna samoevalvacija
Ugotavlja in zagotavlja celovito kakovost organizacije kot 
inštitucije. Pri tem lahko institucija izbira med različnimi 
pristopi, ki jih navajamo v nadaljevanju (Musek Lešnik in 
Bergant, 2001, str. 15–18):
• šolsko poročilo (mnenje zaposlenih o stanju v organizaciji 

in o odstopanjih od načrtovanih ciljev);
• vzgojno-izobraževalni indikatorji (letno opisovanje sta-
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nja v vzgoji in izobraževanju na državni ravni);
• sistem upravljanja informacij (računalniške tehnologije, 

ki omogočajo shranjevanje velikih količin podatkov in 
upravljanje z njimi);

• organizacijska diagnoza (pri samooceni vodstva sodeluje 
zunanji svetovalec, ki organizaciji pomaga odgovoriti na 
ključna vprašanja);

• sistem nadzorovanja otrok (vključuje prepoznavanje 
otrok, ki imajo težave na razvojnih področjih in zaostaja-
jo za vrstniki).

Koristi in slabosti samoevalvacije
Samoevalvacija omogoča organizaciji, da sama prepoznava 
svoje močne točke in slabosti. Omogoča ji, da nenehno izko-
rišča svoja močna področja, hkrati pa premaguje in krepi 
slabosti (Musek Lešnik in Bergant, 2001, str. 18).

Samoevalvacija prinaša organizaciji veliko koristi (Macbe-
ath v Musek Lešnik in Bergant, 2001, str. 18–19):
• zaposleni pridobijo, ker lahko na osnovi zanesljivih po-

vratnih informacij načrtujejo nadaljnje korake, postopke 
in delo ter sprejemajo ustrezne odločitve;

• samoevalvacija daje podobo o organizaciji, kot jo vidijo 
zaposleni in njeni uporabniki (v tem primeru starši);

• pomaga prepoznati tista področja, s katerimi se lahko or-
ganizacija ponaša;

• pomaga prepoznati področja, ki potrebujejo dodatno 
preiskavo in energijo.

Vse to je razlog, da samoevalvacija pomembno vpliva na 
ključna področja v organizaciji, in sicer na sprejemanje od-
ločitev, učenje zaposlenih in dvig kakovosti.
 Po drugi strani se moramo zavedati, da lahko ima samoe-
valvacija tudi pasti. Predstavlja pomemben dejavnik rasti in 
razvoja, vendar moramo v organizaciji predhodno razrešiti 
ključna vprašanja in dogovore, ki v organizaciji vzpostavijo 
stanje zaupanja, ustrezno kulturo in klimo.
 Samoevalvacija prinaša organizaciji veliko informacij, 
pozitivnih in negativnih. Uspeh samoevalvacije lahko ogro-
zi strah zaposlenih pred odkritjem njihovih slabosti, strah 
pred konflikti in posledicami. Za uspeh samoevalvacije je 
ključnega pomena splošna klima v organizaciji, ki priznava 
zaposlenim pravico do uspehov in neuspehov. Organizacija 
lahko rezultate samoevalvacije uporablja za izboljšanje ka-
kovosti in hkrati za nudenje pomoči tistim zaposlenim, ki 
jo potrebujejo pri svojem delu. Vsem udeležencem v samo-
evalvaciji mora biti jasno, da je njen namen ugotavljanje in 
zagotavljanje dviga kakovosti v organizaciji. Ne sme postati 
orodje za reševanje konfliktov in napetosti v organizaciji. 

Še zlasti moramo biti previdni, saj samoevalvacija zahteva 
ovrednotenje samega sebe, hkrati pa tudi ovrednotenje or-
ganizacije in ostalih zaposlenih. Le na ta način bo samoeval-
vacija uspešna (Musek Lešnik in Bergant, 2001, str. 22).
 Musek Lešnik in Bergant (2001, str. 47–64) zatrjujeta, 
da samoevalvacija pospešuje vsebinsko diskusijo med za-
poslenimi, vodstvom organizacije, uporabniki in zunanjimi 
partnerji. Podaja sliko o organizaciji, kakršno vidijo tako 
zaposleni kot tudi zunanji uporabniki. Pomaga prepoznati 
prednosti in slabosti organizacije ter daje prednost tistim 
področjem, ki potrebujejo temeljitejšo obdelavo. Skozi sa-
moevalvacijo se organizacija uči, sprejema odločitve in uk-
repe ter s tem dviguje celovito kakovost delovanja. Kakovo-
stna samoevalvacija se ves čas razvija in izboljšuje ter s tem 
postane neprekinjen postopek dvigovanja delovne in orga-
nizacijske kulture v vrtcu ter uspešno in pozitivno vpliva na 
vse vidike zagotavljanja kakovosti (Vogrinc in Podgornik, 
2012, str. 107).

Zaključek
Samoevalvacija, pri kateri sodelujemo z drugimi deležniki 
(v kolektivu in izven njega) ter se nenehno izobražujemo, 
nam zagotavlja, da poleg lastnih pogledov upoštevamo tudi 
poglede drugih. To nam omogoča, da kritično ovrednotimo 
lastno delo ter s tem spreminjamo in izboljšujemo lastno 
prakso. Dobra samoevalvacija je vedno usmerjena nazaj 
in naprej. Osredotoča se na ugotavljanje trenutnega stanja, 
predhodnih dosežkov in prihodnjih priložnosti, hkrati pa 
prepoznava šibka in močna področja v konteksu omejitev 
in možnosti, v katerih organizacija deluje. Dobra samoe-
valvacija izpostavi konkretne, izvedljive cilje in omogoča 
organizaciji, da si sama zastavlja poslanstvo, kriterije, cilje 
in vizijo svojega delovanja. Samoevalvacija je proces razvoja 
kakovosti, ki poteka od znotraj in na našo pobudo. Lahko bi 
rekli, da je samoevalvacija ogledalo našega dela. Ne moremo 
mimo dejstva, da lahko s pomočjo samoevalvacije motivira-
mo zaposlene za dosledno in kakovostno delo, saj jim je v ve-
liko pomoč pri odkrivanju dobrih in manj dobrih področij.
 Z načrtno in s sistematično samoevalvacijo v vrtcu tekom 
šolskega leta spremljajo doseganje pričakovanih rezultatov 
in jih konec leta tudi ovrednotijo v samoevalvacijskem poro-
čilu, ki ga ravnatelj tudi predstavi na vzgojiteljskem zboru. 
Samoevalvacija še ne zagotavlja kakovosti in je tudi ne spre-
minja, njen namen je spremljanje in vrednotenje doseganja 
zastavljenih ciljev oziroma načrtovanih izboljšav (Brejc in 
Koren, 2011, str. 17–18).
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Naše poslanstvo je vzgoja in učenje otrok

Barbara Gačnik, dipl. vzgojiteljica
Vrtec Ptuj

‘’Vsak dan znova se vprašam kako, na kakšen način še izboljšati 
svoje delo. Sem vedoželjna oseba in zmeraj odprta za nove ideje in 
nova znanja.’’

Barbara Gačnik, dipl. vzgojiteljica

	  

Barbara, kaj vam je pri vzgojitelj-
skem delu najbolj všeč?
Najbolj mi je všeč, da delo ni monotono, 
da se dejavnosti izvajajo tako v igral-
nici kot tudi na prostem. Ker delam v 
oddelku prvega starostnega obdobja, 
kjer so otroci stari 2 do 3 leta, je veliko 
nežnosti, otroci to potrebujejo, saj mo-
ramo »nadomestiti« ljubezen njihovih 
staršev, vsaj v času njihove odsotnosti. 
Še posebej všeč pa mi je, ko dobiš po-
vratno informacijo od otrok in staršev, 
kako so njihovi otroci razvojno nap-
redovali, kaj vse so se skozi različne 
dejavnosti naučili, si pridobili nove 
izkušnje in znanja.

Vsak poklic ima tudi svojo težavno 
stran. Kaj je za vas najtežje?

Vzgojno osebje ima zelo zahtevno in od-
govorno delo. V prvem starostnem ob-
dobju je npr. normativ otrok v skupini 
12 plus 2, skupaj torej 14 otrok. Vsakega 
izmed otrok je potrebno pozorno opa-
zovati, »zadovoljiti« njegove osebno-
stne zahteve. Kot vzgojiteljica moram 
vzgojno-izobraževalno delo načrtovati 
in skupaj s pomočnico izvajati tako, da 
se vsak otrok celostno razvija, hkrati 
pa moram otroke povezati v skupino. 
Iz tega izhaja po mojem mnenju najtež-
ja plat našega dela – kako staršem po-
vedati, da je njihov otrok drugačen od 
ostalih. Vsi smo enkratni in različni, 
toda problem nastane ob izrazitih ra-
zvojnih primanjkljajih. Starši se na te 
informacije odzovejo zelo različno, po 
večini vsaj v začetku negativno. Sem 

pa mnenja, da so vsi problemi rešljivi, 
ne glede na poti, ki vodijo do cilja, kako 
pri otroku doseči to, da se njegova »po-
sebnost« zmanjša ali celo izzveni. Vse 
prevečkrat so starši preobremenjeni 
z raznovrstnimi informacijami, še po-
sebno s spletnih strani, ki niso nujno 
prave. Nekateri starši imajo premalo 
posluha za posebnosti svojega otro-
ka. Vsak otrok pa je individuum in ga 
je potrebno sprejeti takšnega, kot je. 
Vzgojiteljice lahko veliko naredimo za 
to, da starši uvidijo realne možnosti in 
ne izgubijo upanja.

Iz teorije v prakso
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Vsake toliko časa se politiki spomni-
jo na to, da bi povišali normative v 
oddelkih. Kaj menite o tem?
Zame  je bil nedavni vladni predlog 
povišanja normativa otrok v oddelkih 
v vrtcih popolnoma nesprejemljiv, saj 
si ne znam predstavljati, kako bi se 
lahko ob še večji obremenitvi vzgojite-
ljic ter pomočnic vzgojiteljic posvečali 
vsakemu otroku. Vrtci bi lahko posta-
li, če malo karikiram, le še »zavetišče 
otrok«. To bi nas pripeljalo za petdeset 
let v preteklost.

Kakšno izobraževanje ste zaključili 
in kje?
Sem diplomirana vzgojiteljica predšol-
skih otrok, šolanje sem zaključila na 
Pedagoški fakulteti Univerze v Mari-
boru. Ves čas se udeležujem organizi-
ranih izobraževanj, poskrbim pa tudi 
za samoizobraževanje z branjem in s 
spremljanjem novosti.

Kje se je začela vaša poklicna pot in 
kako se je nadaljevala do danes? 
Svojo poklicno pot sem začela na 
Osnovni šoli Breg na Ptuju, kjer sem 
delala v jutranjem varstvu, občasno pa 
sem tudi nadomeščala delo v podaljša-
nem bivanju in športno vzgojo (imam 
licenco trener I. iz atletike). Takrat sem 
tudi vodila pravljični in kuharski kro-
žek.
 Leta 2005 sem se s septembrom za-
poslila v Vrtcu Ptuj, kjer sem še danes. 
Trenutno opravljam delo vzgojiteljice 
v prvem starostnem obdobju. Rada bi 
se preizkusila v vseh starostnih od-
delkih, čeprav mi je delo v prvem sta-
rostnem obdobju tudi všeč. Zelo dobra 
knjiga V vrtcu bo morda že prepozno, 
avtorja Masaru Ibuka, sporoča, da se 
otroci izoblikujejo do tretjega leta, saj 
so v tem obdobju najbolj dovzetni za 
vsa znanja, izkušnje za kasnejše živ-
ljenje. Menim, da svoje delo vestno 
opravljam, vsak dan znova se veselim 
svojega dela, pa čeprav ni vedno lahko. 

Kako ocenjujete kakovost izobra-
ževanja za svoj poklic, ki ste ga bili 
deležni v institucijah (srednja šola, 
fakulteta, podiplomsko izobraže-
vanje)? Kaj bi pohvalili? Ste kaj po-
grešali?
Srednja šola mi je dala osnovne podat-
ke za delo v vrtcu. Ko se ozrem nazaj, 
bi bilo potrebno imeti že v srednji šoli 
več integrirane prakse v vrtcih. Peda-
goška fakulteta v Mariboru ima dobro 
zastavljen program predšolske vzgoje 
in daje znanja, ki so dobra osnova za 
vzgojiteljski poklic. Tudi praksa je zelo 
dobro organizirana. 
 Zdaj, ko gledam z razdalje na študij-
ski čas, menim, da bi morali bolj pou-
dariti strokovno pripravo za izvajanje 
kurikula tako v prvem kot v drugem 
starostnem obdobju. Menim, da bi mo-
rali študentje spoznati tudi delovanje 
vrtca v širšem smislu (ne samo delo v 
oddelku). Kot študentka nisem imela 
uvida v to, da je vrtec lahko tako velik 
in organizacijsko kompliciran vzgoj-
no-izobraževalni zavod s celo vrsto 
podsistemov.  
 Študente bi bilo potrebno vključiti 
v načrtovanje dela tako v oddelku kot 
v enoti vrtca, jih vključiti v srečanja za 
otroke in starše, ki so organizirani v 
popoldanskem času, prisostvovati bi 
morali tudi na roditeljskih sestankih, 
pogovornih urah in podobno. 

Si želite nadaljevati študij na drugi 
(bolonski) stopnji?
Razmišljam, da bi sicer svoje strokov-
no znanje v bodočnosti še nadgradila, 
vendar ne v bližnji prihodnosti. Želja je 
prisotna, vendar mi trenutno finančno 
stanje tega ne dopušča, ker so šolnine 
žal predrage. 

Kaj je za vas pri strokovnem delu 
trenutno najbolj aktualno?
Vsak dan znova se vprašam kako, na 
kakšen način še izboljšati svoje delo. 
Sem vedoželjna oseba in zmeraj odprta 

za nove ideje, nova znanja. V zadnjem 
času je bilo v vrtcu bolj poudarjeno po-
dročje umetnosti in družbe, v bistvu 
pa želim čim bolj enakomerno vključiti 
vsa področja dejavnosti v izvedbeni 
kurikul.  Sicer sta moji najbolj močni 
področji jezik in gibanje.

Vam je ostal v spominu kakšen po-
seben dogodek (anekdota) iz vašega 
vzgojiteljskega dela z otroki? Nam 
lahko kakšnega zaupate?
Takšnih dogodkov je več, ampak prva 
stvar, ki mi pade na pamet, je dogodek, 
ko smo prvič v naši enoti organizirali 
srečanje za otroke in starše. Imeli smo 
zimski pohod z baklami na ptujski 
grad. Zbrali smo se na parkirišču pod 
gradom, od koder nas je pot vodila po 
cesti do gradu, kjer smo si ogledali 
stalno zbirko pustnih mask. Radosti, 
veselja ob pogledu na otroke, kako so 
nosili bakle, laterne, svetilke (naglav-
ne, ročne), tega trenutka zadovoljstva 
pri otrocih ne bom nikoli pozabila. Vsi 
pogoji so bili idealni: tema, zasneženi 
ptujski klanec, v kosmičih je naletaval 
sneg – skratka nepozabno, neponovlji-
vo.

Ste s čim razširili svoje vzgojiteljsko 
delo mimo opisa del in nalog za vaše 
delovno mesto? 
Na strokovnem posvetu še nisem na-
stopila, čeprav sem že dobila vabilo s 
strani Pedagoške fakultete Maribor, 
da bi predstavila pomen hoje in teka 
v predšolskem obdobju, vendar do re-
alizacije ni prišlo, ker je bilo premalo 
prijavljenih kandidatov za ta seminar. 
 Kot vam je znano, Vrtec Ptuj vsako 
leto pripravi lutkovne igre ali drama-
tizacije v sodelovanju z Mestno občino 
Ptuj ali na pobudo različnih podjetij 
za vse ptujske otroke, v katerih sem 
večkrat tudi sama sodelovala. V tem 
šolskem letu pa bom sodelovala v dra-
matizaciji Ah, ti zobki! v sodelovanju z 
Zobozdravstvenim zavodom Ptuj. Dra-
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matizacijo bomo odigrali ob svetov-
nem dnevu zdravja, ki ga obeležujemo 
7. aprila. Sem tudi namestnica vodje 
enote v naši enoti vrtca, kadar je naša 
vodja odsotna. 

Kaj je vaš dosedanji največji poklic-
ni uspeh, dosežek, na katerega ste še 
posebno ponosni? 
Za največji dosedanji uspeh štejem, 
da sem kot prva v Vrtcu Ptuj uspešno 
izpeljala projekt Šport Špas, ki je bil 
takrat v bistveno obsežnejši obliki kot 
danes. Ponosna sem tudi na dejstvo, da 
sem uspešno vodila projekt UNESCO 
ASPnet v Vrtcu Ptuj.
 Največji poklicni uspeh pa je 
»vsakodnevne narave«, in sicer za-
dovoljstvo otrok in staršev, da se po-
zitivno odzivajo na moje delo. Moj stro-
kovni naziv je še vedno mentor, saj kot 
vam je znano, napredovanj že dalj časa 
ni, zaradi česar se mlajše vzgojiteljice 
počutimo zelo prikrajšane.

Kakšen je vaš pogled na vladne var-
čevalne ukrepe za javne vrtce?
Lahko povem le to, da imam slabšo pla-
čo kot pred desetimi leti, ko sem začela 
delati, odgovornost pa je vedno večja. 
Pa vendar sem optimistična! Verja-
mem, da bodo prišli še svetli trenutki 
tudi za vzgojiteljski poklic. Dejstvo je, 
da vzgojitelji in učitelji javnih zavodov 
nikoli ne bomo bogati, menim pa, da je 
pošteno, da se nam glede na strokov-
nost, zahtevnost in  odgovornost zago-
tavlja boljši položaj od sedanjega. Zas-
lužimo si več družbenega spoštovanja!

Kaj bi še radi povedali svojim kole-
gicam vzgojiteljicam in vzgojiteljem 
v slovenskih vrtcih?
Svoje delo moramo vedno kar najbolj 
vestno in odgovorno opravljati, ne gle-
de na stanje v državi. Le-to bo vedno 
nihalo, zdaj na boljše, drugič na slabše. 
 Nima smisla razmišljati črno, ne-
gativno, pesimistično, saj je naše pos-

lanstvo delo z otroki. Cenimo svoje 
delo, cenimo sebe! Če nam bo to uspe-
valo, nam bo uspelo prebroditi tudi vse 
te neustrezne, nepremišljene ukrepe 
te ali katere druge vlade. V dobro otrok 
pa moramo vedno opozarjati in terjati, 
da se predšolska vzgoja nadgrajuje, ne 
pa da bi delali korake nazaj.
 Vzgojno osebje se mora še naprej 
izobraževati, ne grede na razmere, sle-
diti dobrim, uspešnim svetovnim vzo-
rom v predšolski vzgoji. Naj nam ne bo 
žal denarja, ki ga bomo vložili v znanje, 
kajti znanja nam ne more nihče vzeti, 
tako kot ne lepih trenutkov, doživetij, 
ki jih preživimo z otroki. 

Hvala za odgovore in še naprej veli-
ko uspeha v vzgojiteljskem poklicu.

Spraševala je Betka  Vrbovšek

Pia Jelušič (5 let), mentorica Nevia Božeglav, Vrtec Sežana
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Z igro do porajajoče se pismenosti v drugi starostni 
skupini

Andreja Majcen, dipl. vzgojiteljica
OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici, vrtec Sonček

Povzetek
V začetku šolskega leta smo se strokovne delavke v oddelkih drugega starostnega obdobja odločile za 
sodelovanje v projektu »Z igro do porajajoče se pismenosti v drugi starostni skupini«, saj se zavedamo, 
kako zelo je porajajoča se pismenost v vrtcu pomembno področje, ki ga je treba sistematično načrtova-
ti in ga smiselno umeščati v vzgojno-izobraževalno delo glede na razvojne in individualne značilnosti 
otrok. 

V projektu smo tako sledili napovednikom zgodnje pismenosti, in sicer pridobivanju besednjaka, meta-
jezikovnemu zavedanju in pripovedovanju zgodb. Izvajali smo veliko zanimivih načrtovanih dejavnosti 
s področja porajajoče se pismenosti, izkoristili smo pobude otrok, ki so se porajale ob njihovi igri ter ak-
tualne situacije in dogodke, ki so pritegnile otroke. Nekaj od tega predstavljam tudi v svojem prispevku. 

Ključne besede: govor, porajajoča se pismenost, spodbudno učno okolje, igra, vloga vzgojitelja.

Uvod
Vedno pogosteje opažamo, da so otroci govorno vse slabše 
razviti. Ob današnjem modernem tempu življenja je verje-
tno to tudi posledica vpliva različnih medijev (televizija, ra-
čunalniki …) in premalo verbalnih spodbud. Ker pa se v vrt-
cu zavedamo, da otroci že v predšolskem obdobju, predvsem 
v spodbudnem okolju, razvijejo predbralne in predpisalne 
zmožnosti, jim želimo ustvariti oz. zagotavljati spodbudno 
okolje in čim več priložnosti ter različnih dejavnosti, v kate-
rih razvijajo govor, predbralne in predpisalne sposobnosti v 
skladu z njihovimi razvojnimi značilnostmi ob upoštevanju 
individualnih potreb, interesov in okolja, iz katerega izha-
jajo. Zato je pomembno, da se že v predšolskem obdobju za-
vedamo pomena spodbudnega okolja za razvoj otrokovega 
govora in njegove pismenosti.
 Nacionalni dokument Kurikulum za vrtce (1999) govori 
o tem, da je predšolsko obdobje najpomembnejše za razvoj 
govora, ki odpira široke možnosti za sodelovanje in komu-
nikacijo otrok z odraslimi in otroki, za seznanjanje s pisnim 
jezikom ter za spoznavanje nacionalne in svetovne književ-
nosti. Otroci se učijo jezika ob poslušanju vsakdanjih pogo-
vorov in pripovedovanju literarnih besedil, ob poslušanju 
glasnega branja odraslih, s pripovedovanjem, z opisme-
njevanjem, ob učenju otrok od otrok, v različnih socialnih 
igrah, pravljicah, izštevankah, rimah, šaljivkah, ugankah, 
besednih igrah ipd. Temeljni cilj, ki definira globalne cilje, 
je »razumevanje jezika kot temelja lastne identitete« (Kuri-
kulum za vrtce 1999, str. 32).

Marjanovič Umek (2013) ugotavlja, da številne raziskave, ki 
so bile opravljene v zadnjih dvajsetih letih na področju govo-
ra in pismenosti otrok, kažejo na to, da so visoki in pomemb-
ni napovedniki zgodnje in akademske pismenosti otrok 
predvsem besedišče otrok, pragmatična zmožnost otroko-
vega pripovedovanja zgodbe in metajezikovne zmožnosti. 
Poudarja pa tudi simbolno igro otrok, zgodnje socialne inte-
rakcije med odraslim in otrokom ter med otroki oz. vrstniki, 
potem skupno branje, dejavnosti s knjigami, risanje in pa 
simbolno bogato družinsko in vrtčevsko okolje.
Cilji projekta
S projektom smo želeli poudariti pomembnost področja 
porajajoče se pismenosti v predšolskem obdobju, saj je pi-
smenost kulturna vrednota posameznika in družbe ter sodi 
med glavne dejavnike kakovostnega življenja v sodobnem 
času. Glavni cilj in namen projekta je bil povečati sistema-
tičnost v smislu načrtovanja, izvedbe in evalviranja ciljev 
in vsebin s področja porajajoče se pismenosti. Sledili pa smo 
tudi naslednjim ciljem:
otrokom zagotavljati spodbudno okolje za razvoj govora, 
predbralnih in predpisalnih sposobnosti v vrtcu, ki so 
pomembne za kasnejše uspešno učenje ter razumevanje 
branja in pisanja (glasovno zavedanje, spoznavanje in pre-
poznavanje črk, razumevanje vloge tiska, zaznavanje in 
prepoznavanje tiska iz okolja, razumevanje navodil):
• učenje in spodbujanje k pravilni izgovorjavi posame-

znih črk (sičniki, šumniki, črka r);
• razvijanje jezika na vseh jezikovnih ravninah;
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• učenje samostojnega pripovedovanja in ustvarjalnega 
izražanja v jeziku;

• spodbujanje družinskega branja preko različnih dejav-
nosti (bralna nalepka, bralni nahrbtnik);

• razvijanje prstnih spretnosti oz. t. i. fine motorike, ki je 
predpogoj za kasnejše pisanje.

Dejavnosti, ki smo jih izvajali v projektu
V začetku šolskega leta smo strokovne delavke v skupinah 
drugega starostnega obdobja (skupina 5 in 7) veliko pozor-
nost namenile ureditvi igralnice (označevanje in opis kotič-
kov, pohištva, zabojev z igračami, »branje« simbolov).
• Uredili smo stalni knjižni in lutkovni kotiček.
• Pripravili in izdelali smo različna sredstva za simbolno 

igro, pripravili smo diktafon in kamero za snemanje. 
• Skupaj z otroki smo uredili »Modri kotiček« v obeh igral-

nicah. Strokovne delavke smo v njem izdelale zanimive 
jezikovne igre različnih težavnostnih stopenj, ki so jih 
imeli otroci vedno na razpolago in preko katerih so si ak-
tivno razvijali sposobnosti na področju govora in pisme-
nosti. 

• Z otroki smo spoznavali svet tiska, slike in besede. Igrali 
smo se z različnimi besedili (pravljice, deklamacije, re-
cepti, pesmi ...), se srečevali s knjigami, z revijami, napisi, 
s plakati. 

• Spoznavali smo oznake v svoji okolici, risali črke ter pre-
poznavali svoja imena.

• Veliko smo se pogovarjali, opisovali, pripovedovali, se 
poslušali in tako bogatili besedni zaklad ter sporazume-
valne sposobnosti. 

• Vsakodnevno smo izvajali nenačrtovane (spontane, pri-
ložnostne) in načrtovane jezikovne dejavnosti.

• Med različnimi dejavnostmi v vrtcu je bilo tudi skupno 
branje z vzgojiteljico. 

• Posebno pozornost smo namenjali tudi bralni nalepki in 
bralnemu nahrbtniku (ti dve dejavnosti, preko katerih 
spodbujamo bralno kulturo, otroke in starše združujeta 
na poseben način, hkrati pa jih povezujeta z vrtcem).

• Enkrat mesečno smo obiskali šolsko ali vrtčevsko knji-
žnico, kjer smo izvajali pravljične ure.

• Sodelovali smo s svetovalno delavko, ki nam je nudila 
pomoč pri razvijanju finomotorike in grafomotorike ter 
predbralnih veščin.

• Izvedli smo srečanje s starši v smislu prikaza naših dejav-
nosti v okviru porajajoče se pismenosti – dejavnosti pro-
jekta smo nazorno prikazali v obliki igrarij. 

• Porajajočo se pismenosti smo razvijali pri vsebinah in te-
mah, ki smo jih med letom raziskovali (npr. praznovanje 
jeseni, pust, praznovanje materinskega dneva …). 

Zaključek 
Otroci so skozi vse leto z velikim interesom in veseljem so-
delovali v raznolikih ter bogatih dejavnostih s področja 
porajajoče se pismenosti otrok, ki so bile tako spontane kot 
načrtovane. Otroci so izražali zadovoljstvo ob utrjevanju že 
usvojenih znanj, kakor tudi ob pridobivanju novih znanj na 
vseh področjih porajajoče se pismenosti otrok. Menim, da je 
zelo pomembno, da opazimo in izkoristimo številne pobude, 
ki prihajajo od otrok. 
 Prepričana sem, da smo ob izvajanju projekta aktivno 
spodbujali govor ter pismenost otrok v vrtcu in pozneje 
učencev v šoli. Naš »Moder kotiček« je na razvoj otrok vpli-
val zelo pozitivno, otroci so v njem vsakodnevno spontano 
sodelovali, razvijali so svoje sposobnosti in tako na podro-
čju porajajoče se pismenosti aktivno napredovali. Otrokom 
bomo tudi v prihodnosti ponudili »Modri kotiček«, še naprej 
bomo otrokom omogočali razvoj zgodnje pismenosti v vrtcu, 
saj se moramo zavedati, da je pismenost kulturna vrednota 
posameznika in družbe ter sodi med poglavitne dejavnike 
kvalitetnega in ustvarjalnega življenja v sodobni družbi. 
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Spodbujanje branja v vrtcu

Barbara Bednjički Rošer, dipl. vzgojiteljica
Vrtec Ivana Glinška Maribor

Povzetek
V sodobnem svetu stremimo k razgledanosti in funkcionalni pismenosti, zato je prav, da branje spodbu-
jamo že v otrokovem najzgodnejšem obdobju ‒ pred vstopom v šolo. Interes za branje in oblikovanje takih 
bralnih navad, da bodo posamezniki posegali za knjigo z željo po globljem razumevanju sebe in sveta, so 
skriti v predšolskem otroku in le pravilen pristop je tisti, ki otroka na knjigo trajno naveže ali pa mu za 
vselej odvzame zanimanje zanjo.

Ključne besede: mladinska književnost, vrtec, branje.

Uvod
Vedno pogosteje opažamo, da so otroci govorno vse slabše 
razviti. Ob današnjem modernem tempu življenja je verje-
tno to tudi posledica vpliva različnih medijev (televizija, ra-
čunalniki …) in premalo verbalnih spodbud. Ker pa se v vrt-
cu zavedamo, da otroci že v predšolskem obdobju, predvsem 
v spodbudnem okolju, razvijejo predbralne in predpisalne 
zmožnosti, jim želimo ustvariti oz. zagotavljati spodbudno 
okolje in čim več priložnosti ter različnih dejavnosti, v kate-
rih razvijajo govor, predbralne in predpisalne sposobnosti v 
skladu z njihovimi razvojnimi značilnostmi ob upoštevanju 
individualnih potreb, interesov in okolja, iz katerega izha-
jajo. Zato je pomembno, da se že v predšolskem obdobju za-
vedamo pomena spodbudnega okolja za razvoj otrokovega 
govora in njegove pismenosti.
 Nacionalni dokument Kurikulum za vrtce (1999) govori 
o tem, da je predšolsko obdobje najpomembnejše za razvoj 
govora, ki odpira široke možnosti za sodelovanje in komu-
nikacijo otrok z odraslimi in otroki, za seznanjanje s pisnim 
jezikom ter za spoznavanje nacionalne in svetovne književ-
nosti. Otroci se učijo jezika ob poslušanju vsakdanjih pogo-
vorov in pripovedovanju literarnih besedil, ob poslušanju 
glasnega branja odraslih, s pripovedovanjem, z opisme-
njevanjem, ob učenju otrok od otrok, v različnih socialnih 
igrah, pravljicah, izštevankah, rimah, šaljivkah, ugankah, 
besednih igrah ipd. Temeljni cilj, ki definira globalne cilje, 
je »razumevanje jezika kot temelja lastne identitete« (Kuri-
kulum za vrtce 1999, str. 32).
Marjanovič Umek (2013) ugotavlja, da številne raziskave, ki 
so bile opravljene v zadnjih dvajsetih letih na področju govo-
ra in pismenosti otrok, kažejo na to, da so visoki in pomemb-
ni napovedniki zgodnje in akademske pismenosti otrok 
predvsem besedišče otrok, pragmatična zmožnost otroko-
vega pripovedovanja zgodbe in metajezikovne zmožnosti. 
Poudarja pa tudi simbolno igro otrok, zgodnje socialne inte-

rakcije med odraslim in otrokom ter med otroki oz. vrstniki, 
potem skupno branje, dejavnosti s knjigami, risanje in pa 
simbolno bogato družinsko in vrtčevsko okolje.

Cilji projekta
S projektom smo želeli poudariti pomembnost področja 
porajajoče se pismenosti v predšolskem obdobju, saj je pi-
smenost kulturna vrednota posameznika in družbe ter sodi 
med glavne dejavnike kakovostnega življenja v sodobnem 
času. Glavni cilj in namen projekta je bil povečati sistema-
tičnost v smislu načrtovanja, izvedbe in evalviranja ciljev 
in vsebin s področja porajajoče se pismenosti. Sledili pa smo 
tudi naslednjim ciljem:
otrokom zagotavljati spodbudno okolje za razvoj govora, 
predbralnih in predpisalnih sposobnosti v vrtcu, ki so 
pomembne za kasnejše uspešno učenje ter razumevanje 
branja in pisanja (glasovno zavedanje, spoznavanje in pre-
poznavanje črk, razumevanje vloge tiska, zaznavanje in 
prepoznavanje tiska iz okolja, razumevanje navodil):
• učenje in spodbujanje k pravilni izgovorjavi posame-

znih črk (sičniki, šumniki, črka r);
• razvijanje jezika na vseh jezikovnih ravninah;
• učenje samostojnega pripovedovanja in ustvarjalnega 

izražanja v jeziku;
• spodbujanje družinskega branja preko različnih dejav-

nosti (bralna nalepka, bralni nahrbtnik);
• razvijanje prstnih spretnosti oz. t. i. fine motorike, ki je 

predpogoj za kasnejše pisanje.

Dejavnosti, ki smo jih izvajali v projektu
V začetku šolskega leta smo strokovne delavke v skupinah 
drugega starostnega obdobja (skupina 5 in 7) veliko pozor-
nost namenile ureditvi igralnice (označevanje in opis kotič-
kov, pohištva, zabojev z igračami, »branje« simbolov).
• Uredili smo stalni knjižni in lutkovni kotiček.
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• Pripravili in izdelali smo različna sredstva za simbolno 
igro, pripravili smo diktafon in kamero za snemanje. 

• Skupaj z otroki smo uredili »Modri kotiček« v obeh igral-
nicah. Strokovne delavke smo v njem izdelale zanimive 
jezikovne igre različnih težavnostnih stopenj, ki so jih 
imeli otroci vedno na razpolago in preko katerih so si ak-
tivno razvijali sposobnosti na področju govora in pisme-
nosti. 

• Z otroki smo spoznavali svet tiska, slike in besede. Igrali 
smo se z različnimi besedili (pravljice, deklamacije, re-
cepti, pesmi ...), se srečevali s knjigami, z revijami, napisi, 
s plakati. 

• Spoznavali smo oznake v svoji okolici, risali črke ter pre-
poznavali svoja imena.

• Veliko smo se pogovarjali, opisovali, pripovedovali, se 
poslušali in tako bogatili besedni zaklad ter sporazume-
valne sposobnosti. 

• Vsakodnevno smo izvajali nenačrtovane (spontane, pri-
ložnostne) in načrtovane jezikovne dejavnosti.

• Med različnimi dejavnostmi v vrtcu je bilo tudi skupno 
branje z vzgojiteljico. 

• Posebno pozornost smo namenjali tudi bralni nalepki in 
bralnemu nahrbtniku (ti dve dejavnosti, preko katerih 
spodbujamo bralno kulturo, otroke in starše združujeta 
na poseben način, hkrati pa jih povezujeta z vrtcem).

• Enkrat mesečno smo obiskali šolsko ali vrtčevsko knji-
žnico, kjer smo izvajali pravljične ure.

• Sodelovali smo s svetovalno delavko, ki nam je nudila 
pomoč pri razvijanju finomotorike in grafomotorike ter 
predbralnih veščin.

• Izvedli smo srečanje s starši v smislu prikaza naših dejav-
nosti v okviru porajajoče se pismenosti – dejavnosti pro-
jekta smo nazorno prikazali v obliki igrarij. 

• Porajajočo se pismenosti smo razvijali pri vsebinah in te-
mah, ki smo jih med letom raziskovali (npr. praznovanje 

jeseni, pust, praznovanje materinskega dneva …). 

Zaključek 
Otroci so skozi vse leto z velikim interesom in veseljem so-
delovali v raznolikih ter bogatih dejavnostih s področja 
porajajoče se pismenosti otrok, ki so bile tako spontane kot 
načrtovane. Otroci so izražali zadovoljstvo ob utrjevanju že 
usvojenih znanj, kakor tudi ob pridobivanju novih znanj na 
vseh področjih porajajoče se pismenosti otrok. Menim, da je 
zelo pomembno, da opazimo in izkoristimo številne pobude, 
ki prihajajo od otrok. 
 Prepričana sem, da smo ob izvajanju projekta aktivno 
spodbujali govor ter pismenost otrok v vrtcu in pozneje 
učencev v šoli. Naš »Moder kotiček« je na razvoj otrok vpli-
val zelo pozitivno, otroci so v njem vsakodnevno spontano 
sodelovali, razvijali so svoje sposobnosti in tako na podro-
čju porajajoče se pismenosti aktivno napredovali. Otrokom 
bomo tudi v prihodnosti ponudili »Modri kotiček«, še naprej 
bomo otrokom omogočali razvoj zgodnje pismenosti v vrtcu, 
saj se moramo zavedati, da je pismenost kulturna vrednota 
posameznika in družbe ter sodi med poglavitne dejavnike 
kvalitetnega in ustvarjalnega življenja v sodobni družbi. 

Literatura:
Bednjički, B. (2008). Branje: od opredelitve do bralne pismenosti. Diplomsko 
delo.
vD. Bahovec, E. idr. (2011). Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za šol-
stvo in šport, Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
Otrok v vrtcu: Priročnik h Kurikulumu za vrtce. (2001). Ur.: Ljubica Marjanovič 
Umek. Maribor: Založba Obzorja
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Obisk zdravnika v vrtcu
Dedek deklic iz enega od oddelkov je zdravnik in povabili 
smo ga na obisk v naš vrtec v oddelke prvega starostnega ob-
dobja. Že pred obiskom so nam starši prijazno pomagali pri 
zbiranju pripomočkov za igro (povoji, gaze, obliž …). Kom-
plet zdravnika smo dopolnile s povoji, z gazami in z izdelavo 
pripomočkov za igro (stetoskope …). Vloge so si izbrali sami 
in jih pogosto menjali. Povoje so uporabili v igri kot trakove 
za gibanje, opazovanje in pogosto je na koncu nastala preple-
tena zmešnjava, ki se jo težko razreši.

 Poklic zdravnika smo otrokom približale tudi preko 
zgodbic iz zbirke Piki Jakob ter Matevž pri zdravniku. Poleg 
tega so nam tudi tu priskočili na pomoč starši s prinašanjem 
tematskih knjig za otroke. 
 Na dan obiska so otroci prinesli v vrtec igračo, da jo pre-
gleda zdravnik. Čakali so ga v svojih igralnicah. Povabil 
jih je, da mu prinesejo igrače. Prvi so se odzvali najbolj po-
gumni otroci. Pogovarjal se je z njimi, jih spraševal, kaj jih 
boli, ali imajo vročino, ali kaj kašljajo … Otroci so kimali ali 
pritrdilno odgovarjali. Zdravnik jim je dal nasvete in napi-
sal recept. Seveda pa se je približal tudi njim in jim pogledal 
ušesa z lučko, poslušal srce in lepil obliže na »rane«. Tudi oni 
so njemu pogledali ušesa. Vzporedno je potekala igra, kjer 
so se otroci igrali s svojimi igračami in opazovali dogajanje v 
bližini zdravnika.
 Zahvalili smo se mu z risbicami, s čajem in z medom.

                                                                    
Kranjski vrtci, 

vzgojiteljice v enoti Mojca 

Možiček Kopitljaček
Velikokrat se nam pri delu zgodi, da bi radi povezali željeno 
dejavnost še z drugo, a ne najdemo ustrezne literature: zgod-
bice, pravljice, basni … Kako si lahko pomagamo?
 Sama sem naletela na to težavo, ko sem želela otrokom 
starim 2–3 leta posredovati pesem Otona Župančiča, Moži-
ček Kopitljaček, v povezavi z zanimivo zgodbo, s pravljico, 
toda našla nisem nič primernega. Vedno izhajam iz otrok, 
njihovih želja, potreb, zmožnostmi … Tako sem večino dejav-
nosti pripravila otrokom ob pripovedovanju pravljic, zgod-
bic in jih nadgradila z drugimi dejavnostmi. Tak način dela 
je prinesel v skupino veliko umirjenosti, več informacij, po-
gostejše pogovore, več predstavitev, pa tudi več  upoštevanje 
drug drugega, dvig samozavesti pri otrocih. Zame pa takšen 
način dela pomeni tudi veliko priprav in iskanja primerne 
literature zame. 
 Otroci so zgodbi, ki sem si jo sama izmislila o možičku Ko-
pitljačku, zadovoljno prisluhnili. Pesem o njem so se naučili 
ob gibalnih elementih, ki so jih izvajali na tleh, ko so posne-
mali Kopitljačkove gibe.  Med pogovorom z otroki, ob odpr-
tih vprašanjih o vsebini zgodbe, so otroci spoznali in občuti-
li pozornost starejše deklice, nesramnost nekaterih otrok do 
deklice in pomoč možička Kopitljačka. Otroci so se velikok-
rat ustavljali pri možičku in potegnili za vrvico. Takrat se je 
njegovemu gibanju pridružilo kar nekaj otrok. Hkrati pa so 
še možičku deklamirali pesmico, ki pripoveduje o njem. 
 Tudi druge igrače so postale naše prijateljice. Kadar se je 
določenemu otroku utrnila misel, da bi igračo uničil ali poš-
kodoval, sva s pomočnico pogovor s tem  otrokom izvedli ob 
možičku, ki je bil žalosten zaradi njegovega dejanja. Dosegli 
sva, da so otroci bolj pazili na igrače.
 Danes so otroci eno leto starejši, vendar še vedno poznajo 
vsebine zgodbe in pesem o možičku Kopitljačku. Mogoče jo 
bodo tudi vaši otroci sprejeli tako dobro kot naši.  Poiskusite  
in uživajte!

Suzana Vidic, vzgojiteljica
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
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Predpraznični izvedbeni kurikul
Pobudo za decembrsko predpraznično vzgojno-izobraževal-
no temo dajo po navadi otroci, ki v okolici vrtcev že v začetku 
decembra opazijo okrašene ulice in v razkošne lučke odete 
prodajne centre.
     V vrtcu ne moremo mimo dogajanja, ki zajame ''pravljično'' 
Celje. Oblikujemo vzgojno-izobraževalno temo, ki poudarja 
področje družbe, jezika in umetnosti.  Na področju družbe 
se spoznavamo s prazniki, predprazničnimi navadami, z 
medsebojnim razumevanjem in s poglabljanjem prijatelj-
stva v skupinah. V področje umetnosti vključimo likovne, 
dramske, AV, glasbene in plesne dejavnosti, ki večinoma 
temeljijo na skrbno izbranih literarnih vsebinah. Jezik vse 
skupaj povezuje v celoto. Igra in skrbno načrtovane dejav-

nosti omogočajo otrokom vsak teden v decembru bogata so-
cialna, čustvena, kognitivna, govorna in gibalna doživetja. 
         Zanimivo, da v našem vrtcu že dvajset let ni fizično priso-
ten nobeden od decembrskih ''dobrih mož''. Otroke obiščejo 
na skrivaj, domišljijsko, pa tudi s pismom in z darili. Tako 
ostajajo samo v domišljiji otrok,  pravljično popolni, poseb-
ni in skrivnostni, predvsem pa so individualno ''obarvani'', 
bodisi kot Miklavž, Božiček ali Dedek Mraz.   Predvsem pa 
je pomembno, da se ne vrti vse okoli njih in daril. Vzgoja v 
vrtcu mora predvsem v decembru nuditi otrokom veliko več 
od potrošniških dobrin. 

Tjaša Volavc, dipl. vzgojiteljica
Vrtec Tončke Čečeve Celje                                                                                                              

Obvestila in odmevi

Umetnost v vrtcu 
V dvorani Smelt v Ljubljani je bil v torek, 27. januarja 2015, 11. 
posvet Dobre prakse z delovnim naslovom Umetnost v vrt-
cu. Udeležilo se ga je več kot 300 vzgojiteljev iz vse Slovenije.
 Uvodni predavatelj, doc. dr. Tomaž Zupančič iz maribor-
ske pedagoške fakultete, je spregovoril o primerih stranpoti 
in o primerih dobrih praks na področju likovne umetnosti.  
Izr. prof. dr. Bogdana Borota iz primorske pedagoške fakul-
tete, je spregovorila o poslušanju glasbe, ki otroka bogati. 
Mag. Helena Korošec je predavala o gledališču kot stičišču 
otrokove domišljije, ustvarjanja in sodelovanja. Vesna Ger-
šak iz ljubljanske pedagoške fakultete pa je govorila o plesni 
umetnosti v vrtcu. Tako so predavatelji vsak s svojega spe-
cifičnega področja osvetlili področje umetnosti v kurikulu 
vrtca in odgovarjali na vprašanja udeležencev. 

Plenarnim referatom so sledile izbrane predstavitve iz pra-
kse in sicer:
• štiri predstavitve s področja likovne umetnosti,
• štiri predstavitve s področja glasbe,
• štiri predstavitve s področja dramske umetnosti in 
• dve predstavitvi s področja plesa.

Po vsaki predstavitvi so sledila vprašanja udeležencev av-
torjem prispevkov. Odgovori so pripomogli k razčiščevanju 
raznih dilem. Primeri dobre prakse so dali udeleženkam 
posveta tudi nove ideje za njihovo lastno prakso. Članice Od-
bora za pripravo posveta podale nekaj zaključkov in smer-
nic. Ocenile so tudi poslane in razstavljene plakate. 

Udeleženci smo izpolnili tudi evalvacijski list.  Že na samem 
posvetu smo udeleženci prejeli tudi obsežen zbornik, ki bo 
dragocen pripomoček tudi za študente predšolske vzgoje in 
predvsem za vzgojitelje, ki se posveta niso mogli udeležiti.
 Plenarna predavanja so udeleženke obogatila z nekateri-
mi teoretičnimi novostmi, predstavitve iz prakse pa so pri-
spevale nove ideje za delo v oddelku.

Darinka Belak, 
članica Odbora za pripravo in izvedbo posveta
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Strokovna besedila so napisana v strokovnem izrazoslovju, so formalizirana, 
imajo standardizirano zgradbo in obliko. Strokovni članek 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 dejavnosti, 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 
teo- rija, vsaka misel drugega avtorja mora biti pošteno označena. Če tega ne bi 
delali, zagrešimo plagiat, ki se šteje za duhovno tatvino, ki se lahko preganja.
Najpogosteje se uporabljata: 1) povzetek in 2) citat.
Ob obeh je potreben takojšnji bibliografski sklic v tekstu: navedemo torej 
vir povzetega ali citiranega besedila.
Na primer:
K 1: Važno je, da povsem nedvoumno označimo, kateri deli besedila so povzeti 
po drugem avtorju. Kadar povzemamo, s svojimi besedami povzamemo vsebino 
misli, zato navedba zaradi svoje splošnosti ne zahteva takšne natančnosti, 
ampak samo priimek in letnico (Novak 2009).
K 2: Citati morajo biti ločeni z narekovaji in umaknjeni v samostojni 
odstavek,navedena mora biti tudi številka strani. Kadar citiramo, navedemo 
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.
Obseg prispevkov: največ 3000 besed.
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 ali vzgojitelj 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 enoletno 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 
pro- simo, da napotke upoštevate.

Napotki za avtorje prispevkov



Ožji izbor likovnih del za januar–februar 2015

Lana Zavšek (5 let) 
Vrtec Tončke Čečeve Celje; 

mentorica Nataša Špacapan

Tena Lah (5 let) 
Vrtec Slovenj Gradec;

mentorica Milena Keber

Tisa Petrak (6 let) 
Vrtec Tončke Čečeve Celje; 
mentorica Tanja Ravnjak

Jaša Rozej (5 let) 
Vrtec Slovenj Gradec;

mentorica Milena Keber

Zarja Papež (4,5 let) 
Vrtec Velenje;

mentorica Mateja Šojad

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.
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