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Uredničin kotiček

Kakovost izvedbenega kurikula, ob 
sicer enakih ali vsaj podobnih zu-
nanjih pogojih, ustvarjamo ljudje, v 
vrtcih predvsem ravnateljice in rav-
natelji vrtcev in osnovnih šol, vzgoji-
teljice in vzgojitelji. Prvi predvsem v 
zagotavljanju dobrih pogojev za delo, 
s podpiranjem kakovosti in z ustvar-
janjem dobrih odnosov v kolektivih, 
drugi neposredno v interakcijah z 
otroki, ko dvigujejo skupno dejavnost 
z otroki na zahtevnejšo raven. Prav 
to zadnje, dvigovanje otrokove dejav-
nosti »stopničko više«, »korak pred 
otrokom«, »v območje otrokovega 
bližnjega razvoja«, je prostor otroko-
vega učenja, njegovega napredovanja 
od aktualnega v potencialni razvoj. Za 
otrokovo aktivno učenje ni zadostni 
pogoj le organizacija prostora in po-
nudba vzgojnih sredstev za svobodno 
igro, kot včasih zapišejo nekatere avto-
rice v svojih prispevkih (upam, da gre 
bolj za spodrsljaj kot za dejanski opis 
prakse), ampak precej več.
 Kurikulum za vrtce povezuje načelo 
aktivnega učenja s prepletom načrto-
vanih in nenačrtovanih usmerjenih 
dejavnosti ter otrokovih samoinici-
ativ. Ne gre samo za spontano igro, 
saj le-ta predstavlja otrokov aktualni 
razvoj. Otrok se uči, če ustvarimo 
učno situacijo, ki bo zahtevala »korak 
več, kot zna sam« ali bolj strokovno 
»učenje v območju otrokovega bliž-
njega razvoja«. To pomeni vzgojitelje-
vo aktivno sodelovanje (ukvarjanje) z 
otrokom, pri čemer je otrok z vzgojite-
ljevo pomočjo kos dejavnostim, ki jih 
samostojno še ne bi zmogel. 
 Poleg tega načelo aktivnega učenja 
zahteva še učenje v problemskih situ-
acijah. Pomeni učno situacijo, v kateri 
dobi otrok miselni izziv, ki zahteva od 
njega ustrezen miselni napor. 
 Aktivnega učenja majhnih otrok 

tudi ne more biti brez verbalizacije, saj 
sta kognitivni in govorni razvoj med 
seboj tesno povezana. To pomeni ube-
sedenje predmetov, odnosov, dejav-
nosti, pojasnjevanje, pripovedovanje, 
opisovanje, pogovarjanje, postavlja-
nje vprašanj, branje … in spodbujanje 
rabe jezika v različnih funkcijah.
 Vzgojiteljevega pozornega sprem-
ljanje otrokovih odzivov, uvida v 
otrokove razvojne potrebe in oseb-
ne strokovne angažiranosti, ko se v 
igralnici povsem osredotoči na ka-
kovost interakcij »tukaj in sedaj«, ne 
morejo nadomestiti nobeni »primeri 
najustreznejših dejavnosti za razvoj 
možganskih sinaps« iz uvoženih »pe-
dagoških novosti«!
 Slovenski javni vrtci so ob podpori 
znanosti v dosedanjem razvoju doseg-
li že visoko kakovost. Ne čisto v vsem 
in ne povsod, a vendarle kakovost, ki 
si jo v marsikateri precej bogatejši de-
želi lahko samo želijo. 
 Znamo ceniti doseženo? Kako si 
razložiti včasih povsem nekritičnega 
navduševanja nekaterih med nami 
nad »elementi raznih praks«, ki naj bi 
»nadgrajevali« Kurikulum za vrtce?
 Kar potrebujemo v tem času, je 
predvsem poglabljanje kakovosti 
dela na temelju skupnega Kurikuluma 
za vrtce in krepitev lastne poklicne 
(samo)zavesti! K temu želi biti narav-
nana tudi revija Vzgojiteljica v svojem 
šestnajstem letu rednega izhajanja. 

Vabim vas k sodelovanju in vas 
lepo pozdravljam!

Urednica 

Pozdrav v vse slovenske vrtce!
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Vrtec se predstavi

Verjamem v strokovnost
Mag. Nataša Durjava, ravnateljica Vrtca Tržič

“Učiti in vzgajati otroke v predšolskem obdobju je posebno poslan-
stvo in dar. Če je v nas žar za delo, prava mera sočutja, norm in 
vrednot, potem nam nič ne more biti pretežko.’’

Komaj smo dobro zadihali v leto 
2016. Kakšne so vaše poslovne 
želje?
Rada bi z vsemi sodelavci delila misel, 
da je vsak odgovoren le zase in za svo-
je ravnanje, da je pomembno dobro 
delati »tukaj in sedaj«. Ne smemo iz-
gubiti etičnega zemljevida, saj je učiti 
in vzgajati v predšolskem obdobju po-
sebno poslanstvo in dar. Če je v nas žar 
za delo, prava mera sočutja, norm in 
vrednot, potem nič ne more biti prete-
žko. Vrtec naj bo še naprej prostor za 
kreativno razvijanje otrok, prostor, 
kjer se radostno živi in ustvarja. Rav-
natelj pa naj ima čas in prostor za stro-
kovni del dela, da lahko s svojo ekipo 
dosega smiselno zastavljene cilje. 

Spremembe so stalne, toda ali lah-
ko na kratko opišete ključne spre-
membe, ki so se vam dogajale v zad-
njih petih letih? 
Nujno je, da je ravnatelj poglobljeno 
v stiku s stroko in z aktualno prakso 
v vrtcu. Menim, da je za ravnatelja 
nujno potrebno stalno strokovno 
izpopolnjevanje kot npr. izobraževa-
nje, ki je bilo ponujeno in je potekalo 
prek Šole za ravnatelje – za pridobitev 
ravnateljevega certifikata. Strokov-
na kompetentnost ravnanja in lastno 
izobraževanje ter refleksija dela so 
nujne. V množici novih pravilnikov, 
zakonov, spreminjanju tega in onega 
ter vedno novih zahtev se zdi, da tudi 
ravnateljeva strokovna avtonomija 
slabi. 

Kakšno delo ste opravljali pred rav-

nateljevanjem?
Ravnateljevanje sem nastopila po delu 
z otroki s posebnimi potrebami po 
dolgotrajni praksi svetovalne delavke 
in pomočnice ravnateljice ter imela 
precejšnjo kilometrino s področja 
izobraževanja strokovnih delavcev 
ter dela s starši – družinske terapije. 
Vse to mi je zagotovo v pomoč pri do-
slednem izvajanju in spremljanju ka-
kovostnega dela z otroki.

Vsak vrtec je malo drugačen. 
Kakšne so organizacijske posebno-
sti vašega vrtca?
Bivamo ločeno na različnih lokacijah, 
a to nam ne vzame povezanosti in de-
lovnega elana za delo z našimi otroki. 
Imamo tri večje enote, Deteljica, Pal-
ček in Križe, in eno manjšo dislocira-
no enoto v podružnici OŠ v Lomu pod 
Storžičem, v naselju Snakovo imamo 
en oddelek v stanovanjski hiši, po en 
oddelek pa imamo v OŠ Tržič in v OŠ 
Bistrica. V zadnjih petih letih smo 
našli prostor za vsakega otroka, ki je 
bil vpisan v Vrtec Tržič, kar štejemo 
za uspeh. 

Koliko imate v tem šolskem letu od-
delkov in otrok? 
V šolskem letu 2015/2016 imamo 28 
oddelkov, enega še odpiramo tekom 
šolskega leta. Najbolj žalostni del 
zgodbe novega oddelka je očitna ne-
naklonjenost majhnim otrokom v 
okolju, saj smo kljub podpori občine 
ustanoviteljice na ustrezni lokaciji v 
stanovanjskem bloku z otroki neza-
želeni. Trenutno imamo v vrtcu 518 

otrok, število pa se spreminja glede na 
vpis in izpis otrok tekom šolskega leta. 
V starosti od 1 do 3 let imamo zasede-
na vsa prosta mesta, nekaj otrok je na 
čakalni listi, v starosti od 3 do 6 let pa 
je še nekaj prostih mest. Uspešno prek 
šolskega leta vedno sprejmemo vse, ki 
čakajo na sprejem. Vzgojiteljev v vrt-
cu je trenutno 28, z odprtjem novega 
oddelka jih bo 29, pomočnikov vzgoji-
teljev prav toliko, imamo pa tudi 3 po-
močnike vzgojiteljev za zagotavljanje 
sočasnosti.

Prevladujejo med vzgojnim oseb-
jem mlajši ali starejši sodelavci?
Velik del predstavljajo starejši sode-
lavci, le-teh je kar okoli dve tretjini, 
precejšnje težave imamo torej z veli-
kim številom bolniških odsotnosti in 
preutrujenostjo ter izgorelostjo stro-
kovnih delavcev. 

Čemu posvečate največ svojih rav-
nateljskih moči?
Zame je najpomembnejša stroka. 
V strokovnost še vedno verjamem. 
Zato je moja prioriteta, da delavcem, 
še posebno vzgojiteljem, zagotavljam 
strokovno rast. Nekaj veljajo tudi ino-
vativnost, strokovnost in kompetence 
ravnatelja samega. Strokovni delavci 
morajo imeti možnost, da svoje stro-



januar–februar 2016letnik XVIII, št. 1 vzgojiteljica 5

kovno delo pokažejo tudi navzven, da 
lahko med seboj primerjajo prakse in 
metode dela ter iščejo oz. uvajajo nove 
poti. Letos je Vrtec Tržič edini v Slo-
veniji, ki je pridobil sredstva iz pro-
grama Erasmus+. Po štirje strokovni 
delavci bodo imeli možnost medseboj-
nega sodelovanja pri delu v oddelkih 
partnerskih držav ter izmenjave svo-
jega dela z otroki na Poljskem, Islandi-
ji in v Španiji. V mesecu novembru je 
potekala prva izmenjava strokovnih 
delavcev na Poljskem, kjer so imeli 
strokovni delavci ves teden možnost 
prisostvovati in spremljati delo v od-
delkih. Omogočen je bil res poglobljen 
strokovni pogled, izmenjali pa smo 
si didaktične in metodične postopke 
dela. 

Imate vpeljano tudi strokovno iz-
popolnjevanje znotraj zavoda?
Kot ravnateljica spodbujam kolegi-
alne hospitacije, s pravimi cilji in z 
namenom, saj morajo biti povratne in-
formacije osmišljene. Odgovor v smis-
lu »dejavnost je dobro uspela, otroci 
so bili motivirani« me ne zadovolji. 
Spremljanje dela – kot priložnost za 
strokovno rast delavcev – je velik za-
logaj. Proučim vse letne delovne načr-
te strokovnih delavcev, jih primerjam 
z evalvacijo njihovega dela (izobraže-
vanje). Z vsemi delavci vrtca redno o-
pravim letne delovne razgovore. 

Čemu dajete letos prednost?
Spremljam delo vzgojiteljev na podro-
čju opazovanja in spremljanja otroko-
vega razvoja. Pri vsakem vzgojitelju 
spremljam delo v oddelku najmanj 
enkrat letno. Po spremljanju dela v 
oddelku želim poglobljeno refleksijo 
opravljenega dela vzgojitelja in nje-
govo samooceno, ki jo uskladiva z 
mojim videnjem spremljanega dela. 
Spremljam in poznam delo vsakega 
posameznika.

Ste zadovoljni s sedanjo oz. z dose-
ženo kakovostjo kurikula v vašem 
vrtcu? 
V vrtcu si želim kakovostnega in smi-
selnega dela z rdečo nitjo, ki gradi 
kakovost dela z našimi malčki. Želi-
mo narediti nekaj konkretnega na 
področju izboljšav in samoevalvacije. 
Zadnja leta smo poglobili področje 
spremljanja in opazovanja otrokove-
ga razvoja, še posebej smo posvečali 
pozornost socialnemu in čustvenemu 
razvoja otroka. Strokovni delavci so 
postali vešči spremljanja npr. akcio-
grama in sociograma skupine, pripra-
ve akcijskega načrta dela v oddelku, 
kar se mi zdi res pohvale vredno. In-
tenzivno smo že tretje leto v projektu 
rekonceptualizacije, kar povezujemo 
tudi z nastalim mednarodnim pro-
jektom (dvig demokratične ravni). Za 
najvišji dosežek bi izpostavila prav 
vztrajanje za dobro strokovno delo z 
otroki ter reševanje težav »tukaj in 
zdaj« in ne pometanja težav pod pre-
progo.

Kje še vidite možne izboljšave 
vzgojno-izobraževalnega dela v 
vrtcu?
Nikoli ni delo tako dobro opravljeno, 
da ne bi moglo biti še bolje. Moti me 
pretirana lagodnost in neodgovor-
nost posameznikov. Po drugi strani 
pa sem več kot zadovoljna ob opa-
zovanju dela dobrih vzgojiteljev, ki 
se zavedajo, da je čas predšolskega 
otroka kritično omejen, otrok pa v 
tem obdobju še posebej dojemljiv za 
dobre spodbude. Najpomembnejša se 
mi zdi kritična refleksija lastnega dela 
in ravnanja. V vrtcu ne bi smelo biti 
napak pri spodbujanju otrok. Možne 
izboljšave vidim v dobri komunikaciji 
in medsebojnem zaupanju. 

Kakšno je povezovanje med vašim 
vrtcem in osnovnimi šolami?
Vrtec Tržič sodeluje z vsemi tremi 

osnovnimi šolami v občini. V dveh 
osnovnih šolah gostujemo s po enim 
oddelkom v vsaki šoli. Med seboj 
dobro sodelujemo, izvajamo skupne 
projekte, kot so npr. olimpijada, tek 
po ulicah Tržiča, praznovanje gregor-
jevega. V preteklem letu smo bili s šo-
lami udeleženi v projektu Socialni in 
kulturni kapital in smo se povezovali 
ciljno in res intenzivno na še več pod-
ročjih, od področja promocije zdrav-
ja, športa, kulturne dediščine. 

Kakšna je podpora staršev vašim 
prizadevanjem? So se starši pri čem 
posebej angažirali?
Starši so pripravljeni sodelovati, pot-
rebujejo pa spodbudo in podporo za 
sodelovanje. Starši so konstruktivni, 
običajno posredujejo konstruktivne 
pripombe in rešitve, za katere smo 
pogosto hvaležni. Starši se vsako leto 
aktivno angažirajo pri čistilnih akci-
jah, pogosto tudi pri manjših donaci-
jah. Vključujejo se v srečanja znotraj 
oddelkov in enot ter v strokovna sre-
čanja za starše. Skupaj s starši iščemo 
tudi nove oblike sodelovanj, naš vrtec 
tako staršem ponuja tudi brezplačno 
družinsko terapijo. 

Kakšno je sodelovanje z lokalno 
skupnostjo? 
To delo je kontinuirano delo na zau-
panju in medsebojnem spoštovanju. 
Slonimo na občini ustanoviteljici, ki 
nam z županom na čelu in s posluhom 
za naše delo omogoča dobro krmarje-
nje med spremembami in zagotavlja-
njem kakovostnega utečenega stro-
kovnega dela. Z lokalno skupnostjo 
torej dobro sodelujemo, do sedaj smo 
vedno dobili podporo in pomoč, ko je 
bilo potrebno.

Ste zadovoljni z odzivnostjo mini-
strstva v zvezi z vrtci?
Z novo ministrico sem na strokovnem 
srečanju v Portorožu pridobila novo 

Vrtec se predstavi
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Aktualno

Hospitacije med strokovnimi
sodelavci v vrtcu

Leonida Žagar Petrovčič, dipl. vzgojiteljica
Vrtec Kurirček Logatec

Povzetek
Hospitacije med strokovnimi sodelavci ali 
medkolegijalne hospitacije prispevajo k pro-
fesionalni rasti in medsebojnemu zaupanju, 
izboljšujejo pa tudi vrtčevsko klimo. V letu 
2008/09, ko je vrtec začel z medkolegijalnimi 
hospitacijami, je bilo realiziranih 13 medko-
legijalnih hospitacij, v letu 2014/15 pa že 105 
medkolegijalnih hospitacij.

Ključne besede: medkolegijalne hospitacije, 
mnenje kritičnega prijatelja, profesionalna 
rast, izmenjava dobre prakse. 

upanje za sodelovalno komunikacijo ter začutila priprav-
ljenost Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za 
dialog ter posluh za stroko. 

Vas lahko prosim še za kakšno zaključno misel?
Za vsako mavrico je potreben dež. Na koncu preštejmo 
mavrice, ne neviht. 

Vam in vašim sodelavcem želimo torej veliko mavric 
brez prehudih neviht in se vam lepo zahvaljujemo za 
sodelovanje.

Spraševala je urednica B. V.

Razvoj medkolegialnih hospitacij
Od 2008 do 2015 so v Vrtcu Kurirček Logatec potekale med 
strokovnim sodelavci, ki jih imenujemo medkolegijalne 
hospitacije. V začetku le v eni enoti, kjer so prve vzgojite-
ljice odprle vrata svojim strokovnim sodelavkam. Prve 
izkušnje in izmenjava dobre prakse, prva mnenja kritič-
nih prijateljev so nas spodbudila, da smo medkolegijalne 
hospitacije prijavili v šolskem letu 2009/10 kot inovacijski 
projekt na ZRSŠ. Zaradi uspešnega poteka medkolegijal-
nih hospitacije v okviru raziskovanja v inovacijskem pro-
jektu v Enotah Tabor in Tičnica so se za medkolegijalne 
hospitacije odločile tudi vse sodelavke v Enoti Rovte. 
 Medkolegijalne hospitacije so proces, ki ga strokov-
ni delavci izvajajo tako, da enkrat opazujejo sodelavca in 

izvedbeni kurikul v oddelku, drugič pa so sami izvajajo 
kurikularni proces ob prisotnosti sodelavcev. Po končni 
hospitaciji se razvija komunikacija med udeleženci hospi-
tacije. Namen pogovora je medsebojno učenje in uvid v 
lastna močna in šibkejša področja. Hospitacije lahko pote-
kajo neposredno pri delu z otroki, lahko pa tudi s pomočjo 
videoposnetkov. 
V Letnem delovnem načrtu Vrtca Kurirček Logatec sta se 
dva dolgoročna cilja nanašala na medkolegijalne hospita-
cije:
•  spodbujati prenos znanja in dobre prakse (na nivoju 

enote, med enotami in širše) na temelju kritičnega prija-
teljstva in

•  aktivno slediti novostim s področja predšolske vzgoje 
in novosti smiselno implementirati v prakso.

Leta 2008 smo začeli z medkolegijalnimi hospitacijami v 
enoti Tabor, kjer je v projektu Ravnatelj raziskuje svoje delo 
sodelovalo 10 strokovnih delavk. Izvedli smo dva akcijska 
kroga. Po zgledu prakse iz drugih vrtcev smo vzgojiteljice 
po predhodnem dogovoru hospitirale pri vodenih dejav-
nostih z otroki. Strokovno smo pri tem napredovale, saj 
nam je bila izkušnja hospitiranja zelo dobrodošla – svoje 
delo z otroki smo videle in spoznale iz druge perspektive. 
Zato smo se članice odločile, da se prijavimo na razpis Za-
voda RS za šolstvo Inovacijski projekti (v nadaljevanju: IP) 
in svojo prakso še nadgradimo. IP se je odvijal od 2009 do 
2012. Od 2012 do 2015 so se odvijale medkolegijalne hospi-
tacije v okviru razvojne naloge vrtca po posameznih eno-
tah, med enotami in še v okviru projektov med enotami ter 
drugimi vrtci.

Medkolegijalne hospitacije v okviru IP
V okviru inovacijskega projekta, ki je trajal tri leta, smo na-
daljevali in nadgradili prakso medsebojnih hospitacij med 
strokovnimi delavkami v enoti. Naše raziskovalno vpraša-
nje je bilo: S katerimi aktivnostmi pri otroku razvijamo zdra-
vo samopodobo in kako naj pri tem sodelujemo s starši? Tako 
smo v okviru inovacijskega projekta razvijali svojo profe-
sionalno samopodobo. Ugotovili smo, da s tem vplivamo 
tudi na zdravo samopodobo otroka. 
 Projekt je potekal na dveh nivojih. Na prvem nivoju smo 
bile vzgojiteljice v svojih oddelkih pozorne na čas in dajanje 
povratne informacije otroku ter staršem. Čas zase je pome-
nil vzgojiteljici čas za opazovanje in povratno informiranje 
ter načrtovanje vzgojnega dela. Čas za otroka je pomenil čas 
za odzivanje na njegova vprašanja, pobude, ideje. Čas star-
šev prinaša otroku priložnosti za ustvarjanje in spodbuja-
nje napredka v njegovem osebnem samorazvoju. 
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Na drugem nivoju smo vzgojiteljice druga drugi predsta-
vljale primere svojih praks v oddelku otrok in različne 
oblike partnerstva s starši. Projekt smo zaključili z medse-
bojnimi hospitacijami, kjer smo opazovali kje, kdaj, kako, 
zakaj ima otrok priložnost graditi in krepiti svojo zdravo 
samopodobo v vrtcu. Po hospitaciji je potekal strokoven 
dialog v smislu kritičnega prijatelja – polno razumevanje 
ciljev in dejavnosti otrok ter vzgojitelja.

Vpliv kolegialnih hospitacij na kakovost 
Skupna ugotovitev strokovnih sodelavcev posamezne 
enote je bila, da v enoti, kjer potekajo medkolegialne hospi-
tacije, potekajo poglobljene strokovne razprave. Nobena 
strokovna delavka ne razmišlja več, da bi morala svoje delo 
skrivati. Z odpiranjem svojega dela z otroki navzven prido-
bivajo vsi na strokovni ravni – tista, ki se izpostavi, in vse, 
ki sodelujejo kot kritični prijatelj. Bogate izkušnje strokov-
nih delavk se prenašajo na mlajše, istočasno pa nove ideje 
mlajših sodelavk bogatijo utečeno prakso. 

Medkloegialne hospitacije kot razvojna naloga vrtca 
V letnem delovnem načrtu vrtca je bil pod razvojnimi na-
logami napisan cilj: Posodabljati postopke in načine dela v 
skladu z najnovejšimi standardi za zagotavljanje večje ka-
kovosti predšolske vzgoje in uvajati inovativne pristope pri 
vzgojno izobraževalnem delu. Medkolegialne hospitacije so 
se odvijale preko šolskega leta v štirih enotah: Tabor, Tični-
ca, Centralni vrtec in Rovte. V vseh teh enotah so hospitaci-
je potekale samostojno tako, da so v skupini določili koor-
dinatorja in se sami dogovarjali za sistem izmenjave dobre 
prakse. Poleg te skupine pa se je oblikovala še ena skupina 
s sodelujočimi strokovnimi delavci iz različnih enot, s se-
dežem v Centralni enoti. V tej skupini so sodelovali tisti 
delavci, ki doslej v medkolegialne hospitacije še niso bili 
vključeni. Strokovni delavci so opazovali prakso kolegic in 
kolegov v oddelku v skladu s predhodnim dogovorom in po 
smernicah akcijskega načrta. Strokovni delavci so določili 
cilje, oporne točke za opazovanje, se dogovorili o organiza-
cijskih vprašanjih, o načinu zbiranja podatkov, o spremlja-
vi in evalvaciji ter terminskemu načrtu. 

Medkolegialne hospitacije po strokovnih aktivih 
Medkolegialne hospitacije so potekale tudi na aktivih stro-
kovnih delavcev v okviru procesa samoevalavacije. Vsak 
aktiv je imel izbrano področje dela in cilj s tega področja. 
Strokovne delavci so si med seboj izmenjavali primere dob-
re prakse. Preko fotografij in video posnetkov so sprem-
ljale dejavnosti otrok v posameznem oddelku. Tako so pri-
meri odlične prakse prehajali na druge vzgojitelje in s tem 

v druge oddelke otrok. Z usmerjeno strokovno razpravo 
po hospitaciji so strokovni delavci ozavestili prednosti in 
pomanjkljivosti svojega dela, dobivali nove ideje, ki so jih 
potem preizkušali pri delu v svoji skupini otrok. 

Evalvacijski zaključek
Ravnateljica vrtca je kot pedagoški vodja načrtno podpi-
rala, spodbujala in sodelovala pri organizaciji medkolegi-
alnih hospitacij. K ponujenemu procesu razvijanja kolegi-
alnih hospitacij so strokovni sodelavci različno pristopali 
in se tudi različno vključevali. Nekateri so se takoj vključili 
in ponudili hospitacijo z otroki v svojem oddelku, drugi so 
bili raje dlje časa v vlogi opazovalcev. Večina se je odločila 
za medsebojno hospitiranje – enkrat so bili v vlogi opazo-
valcev, drugič v vlogi hospitirancev. Vsi so dobili možnosti 
in priložnosti predstaviti svoje delo in sprejeti mnenje ko-
legic in kolegov. 
Vsi so dobili več priložnosti:
• da vidijo svoje sodelavce pri neposrednem vzgojnem 

delu, 
• da kritično ovrednotijo njegovo in svoje delo, 
• da odlično prakso prenesejo v svoj oddelek otrok.
 
Hospitiranci so sprejeli pohvale za svoje delo in dobili pred-
loge, kje še lahko napredujejo in profesionalno rastejo. 
Hospitanti so se naučili ciljno in usmerjeno opazovati de-
javnosti otrok, delovanje vzgojitelja, ravnanje pri vzgojno 
zahtevnejših otrocih ter po končani hospitaciji v strokovni 
razpravi podati mnenje kritičnega prijatelja.
 Profesionalna strokovna rast pomeni teoretično in 
praktično dopolnjevanje znanja in izkušenj, ki je učinko-
vitejša, če delamo v skupini, se medsebojno sprejemamo, 
podpiramo in razvijamo. Tudi otrok bolje razvija samopo-
dobo in zaupa v svoje sposobnosti (samozavest), če starši in 
vzgojitelji medsebojno enotno vzgojno delujemo.
 Z medkolegialnimi hospitacijami vzgojitelj dviguje kva-
liteto dela na višji nivo in pridobiva na profesionalni samo-
zavesti. Če vzgojitelji bolje napredujejo pri svojem profesi-
onalnem razvoju, dajejo tudi večje možnosti otrokom, da 
bolje napredujejo na vseh področjih razvoja. Vzgojiteljeva 
profesionalna samopodoba vpliva na klimo v skupini o-
trok in v kolektivu. Ravno tako vzpostavi sodelovanje s 
starši na partnerskem odnosu in medsebojnemu zaupanju. 
Starši so tako lahko aktivnejši pri vključevanju v vrtec. 
Krog je sklenjen.

Literatura:
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in Za-
vod RS za šolstvo. 
Letni delovni načrt Vrtca Kurirček Logatec za šolsko leto 2014/15.
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Čustva so naši zavezniki

Mag. Silvo Šinkovec
Urednik revije Vzgoja

Tisti, ki vzgajamo, naj bi bili sami 
vzgojeni. Neka interna anketa med 
vzgojiteljicami in pomočnicami 
vzgojiteljic je pokazala v vrtcih ve-
liko število konfliktnih situacij. 
Kaj je pravzaprav konflikt?
Konflikt imenujemo spor. Ponavadi 
gre za spor med pričakovanim in de-
janskim. Nekaj si predstavljamo ali 
želimo, toda resničnost je drugačna. 
To nas po navadi jezi. Jeza je čustvo, 
ki odraža spor, konflikt. Zaradi kon-
flikta v nas se spremo tudi z ljudmi, 
ki so okrog nas. Spregledamo čustvo 
jeze in ne razberemo sporočila. Želje 
včasih niso realne, pričakovanja so 
previsoka. Od ljudi, ki nam nečesa ne 
morejo dati, pričakujemo preveč. Vča-
sih pa so naša pričakovanja prava, od 
ljudi pričakujemo prav to, kar bi mo-
rali storiti, pa ne storijo. Jeza je takrat 
upravičena. To je čas, ko se je treba 
jasno pogovoriti in se soočiti s člove-
kom, ki svojih dolžnosti ne opravlja.

Zakaj prinese konflikt s seboj ne-
gativno razpoloženje, užaljenost in 
prizadetost? 
Čustveni odgovor na konflikt je 
jeza. Če se vprašamo, kdaj se jeza kot 
čustvo pojavi, lahko rečemo, da ta-
krat, ko se pojavi konflikt. Torej, če 
ni konflikta, tudi čustva jeze ni. Jeza 
izraža notranji konflikt. Ker se ma-
mici mudi v službo, je jezna, ker se 
otroku nič ne mudi zavezati čevljev. 
Kadar se ji ne mudi, ista situacija ne 
poraja jeze. Prizadetost in užaljenost 
se pojavita zato, ker stvari jemljemo 

osebno. V sporu se nam zdi, da nekdo 
zanalašč ravna noče izpolniti naših 
pričakovanj, da nas ne mara. Običajno 
je to občutje povezano tudi z nizkim 
samospoštovanjem, zato konfliktne 
situacije jemljemo osebno, se čutimo 
prizadete in užaljene. Zdi se nam, da 
nas drugi ne spoštujejo. 

Kako ravnati, ko smo polni nega-
tivnih občutkov do sodelavke, sode-
lavca?
Čustva so pomembna govorica. Kot 
so čuti za telo, ki telo informirajo, da 
je nekaj toplo ali hladno, gladko ali 
hrapavo, kislo ali sladko, tako nas 
čustva informirajo, da je neka situa-
cija varna ali nevarna, da je nekaj za 
nas pomembno, želeno, da nas nekdo 
ceni ali podcenjuje … Pomembno je, da 
smo povezani s svojimi občutki in da 
čustva poznamo in prepoznamo. Kaj 
čutimo, ko rečemo, da imamo nega-
tivne občutke do sodelavke? Je to jeza? 
Je to zavist? Je to ljubosumje? Je to pri-
merjanje? Je to žalost? Je morda strah? 
Vsako čustvo ima svojo govorico. Če 
je jeza, vemo, da gre za konflikt. Pot-
rebno bo preveriti svoja pričakovanja 
in presoditi, če so upravičena. Če so 
upravičena, je prav, da se s sodelav-
ko pogovorimo. Če je strah, pomeni, 
da se čutimo ogrožene. Ponovno bo 
potrebno preveriti, če je ta občutek 
upravičen. Kaj me ogroža? Če ni ogro-
ženosti, se čustvo pomiri samo, če pa 
smo ogroženi, preverimo, kaj se da 
narediti, da nas drugi ne bo ogrožal. 

Na srečanju z vzgojitelji ste preda-
vali tudi o empatiji. Kaj je empatija 
in zakaj je pomembna?
Empatija je sposobnost, da zaznava-
mo čustvena stanja drugih ljudi. Če je 
naša zavest povezana z našimi čustvi 
in znamo prebrati informacije, ki jih 
naša čustva sporočajo o nas in našem 
doživljanju drugih, potem smo dobro 
pripravljeni, da bomo znali prepozna-
ti čustva v drugih, v svojih sodelavcih, 
pri otrocih in starših. Če prav zazna-
vamo čustva drugih, pomeni, da jih 
lahko upoštevamo. 

Zakaj je to pomembno?
Naš odgovor bo bolj pravilen, prime-
ren čustvenemu doživljanju drugega. 
Čutimo, da je nekdo žalosten, da trpi 
zaradi izgube, zato bomo lahko z njim 
v njegovi žalosti. Če je nekoga strah, 
bomo lahko preverili, če je resnično 
ogrožen (telesno ali duševno). Če ni 
ogrožen, mu bomo pomagali spoznati, 
da je strah neupravičen; če pa je ogro-
žen, ga bomo zavarovali, da se bo čutil 
zaščiten pred ogroženostjo. Empatija 
je čudovita sposobnost, ki nas narav-
na, da živimo v harmoniji z drugimi. 
Tako živijo čustveno pismeni ljudje. 

Rekli ste, da moramo nekako raz-
mejiti svoja čustva in svoje misli. 
Menda pogosto ne ločimo med tem, 
kar se dogaja v mislih, in med tem, 
kar je stvar čustev?
Učili smo se, da poznamo sebe, če poz-
namo svoje misli. Cogito, ergo sum, je 
bil stari rek. Toda to ni dovolj. Mnoge 

“Pomembno je, da smo povezani s svojimi občutki in da čustva poznamo in jih 
prepoznamo. Poznavanje svojih čustev nas dela empatične, nas usposobi, da 
zaznavamo čustva drugih.’’  
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misli so pogojene s čustvi. Potem ko 
se z nekom spremo, nam jezne misli 
preplavljajo našo zavest. Jeza poganja 
množico misli. Če smo žalostni, smo 
polni žalostnih misli. Ko smo zavistni, 
so takšne tudi naše misli. Če smo v ta-
kih primerih bolj pozorni na čustva 
in misli, pustimo, se začnemo ukvar-
jati z vprašanjem, zakaj se poraja do-
ločeno čustvo. Ko vidimo vzrok za po-
jav čustva, se lahko ukvarjamo s tem, 
da vzrok odpravimo. Vse nepotrebne 
misli, s katerimi se sicer ukvarjamo, 
se same poležejo. S tem pridobimo 
veliko časa in energije, pridemo do 
prave rešitve. Sicer pa se zapletamo v 
nove in nove nesporazume. 

Kako naj spoznamo, kaj se v nas 
dogaja? Zakaj nas nekaj prizadene, 
drug človek pa se v podobni situaci-
ji samo nasmeji? 
Če nekdo kritizira mojo frizuro, me 
to lahko prizadene. Kritiko jemljem 
osebno. Mislim si, da me ta oseba ne 
mara, da me namerno ponižuje, zato 
da bodo tudi drugi videli, da moja fri-
zura ni v redu. To nas prizadene, zato 
tudi jezi. Želimo si, da bi nas drugi 
sprejeli, frizuro pohvalili. Tako doži-
vlja oseba, ki ima nizko samospošto-
vanje, ki s seboj ni zadovoljna in zato 
pričakuje potrditve od drugih. 
 Oseba pa, ki ima visoko samospo-
štovanje, je s seboj zadovoljna. Zado-
voljna je tudi s svojo frizuro. Kritike 
zato ne jemlje osebno, ker ve, da je nje-
na frizura povsem ustrezna, taka, ki 
je všeč njej sami. Ob kritiki pa oseba z 
visokim samospoštovanjem spozna 
nekaj o osebi, ki kritizira. Sedaj, na 
primer ve, da tej osebi taka frizura ni 
všeč. Ob tem se lahko le nasmehe. Zato 
se o frizurah in kriterijih primerne in 
neprimerne frizure lahko svobodno 
in neprizadeto pogovarja. 

Zakaj pred drugimi prikrijemo res-
nično čutenje in misli, ki nas notra-

nje zaposlujejo? Gre za obrambne 
mehanizme?
Različni so razlogi, zakaj pred dru-
gimi skrijemo svoja razmišljanja in 
svoje občutke. Pogosto to storimo za-
radi slabe podobe o sebi. Ker s seboj 
nismo zadovoljni, se nam zdi, da nas 
drugi ne bodo sprejeli, ne bodo imeli 
radi, z nami ne bodo radi sodelovali, 
ne bodo nas cenili. Svoje samopodcen-
jujoče misli skrivamo, jih pa po nava-
di ves čas v sebi vrtimo. Obrambno 
vedenje je v tem, da v takem primeru 
želimo narediti dober vtis. Boljši vtis, 
kot pa sami mislimo o sebi. Včasih se 
umaknemo, da se ne razkrije, da o 
sebi mislimo, da nismo v redu. Včasih 
pretirano garamo, da bi naredili vtis, 
da smo sposobni in da nas bodo zato 
drugi le sprejeli. Včasih se zatečemo 
v hvalisanje in primerjanje z drugimi 
ali v kritiziranje drugih, vse zato, da 
bi pokazali, da smo boljši od drugih. 
Tiho upamo, da bomo prav zato spre-
jeti. Vsako obrambno vedenje pa nas 
še bolj osami in še okrepi občutke ne-
zadovoljstva s seboj. 

Kako se naj torej soočimo s samim 
seboj in sebe bolj spoštujemo?
Če gre za nizko samospoštovanje, je 
zelo pomembno, da se zavedamo, da se 
naša zavest poveže z občutki sramu, 
nesposobnosti, manjvrednosti, ki jih 
pogosto čutimo v sebi. Pomembno je 
tudi, da spoznamo, katero obrambno 
vedenje uporabljamo, s čim ohranja-
mo nizko samospoštovanje. Kakšno 
obrambno sporočanje uporabljamo. 
Ko to spoznamo, je rešitev dokaj na 
dlani. Na primer, če pogosto vrtimo v 
sebi samopodcenjujoče stavke, je prav, 
da jih zamenjamo z bolj prijetnimi in 
bolj resničnimi. Če se pogosto primer-
jamo z drugimi, bo bolj koristno, da se 
začnemo primerjati s samim sabo in 
ne z drugimi. Če ne sprejemamo no-
vih izzivov, ker se bojimo, da bi nove 
situacije razkrile našo nesposobnost, 

bo prav, da se učimo sprejeti nove iz-
zive in jih uporabiti za novo učenje. 
Tako raste samozavest in občutek 
sposobnosti. Nihče ne ve vsega, vsi se 
lahko vsak dan česa novega naučimo. 
Taka drža nas dela radovedne, učljive 
in vesele. 

Kako se naj naučimo drugačnega, 
bolj empatičnega načina reagiranja 
in vedenja v odnosu do drugih? 
Kot sva že rekla, je pri tem zelo po-
membno, da dobro poznamo svoja 
čustva. Čustvena pismenost je pogoj, 
da se približamo resničnim proble-
mom. Pri sebi in pri drugih. Poznava-
nje svojih čustev nas dela empatične, 
nas usposobi, da zaznavamo čustva 
drugih. Čustva niso ne bodi ga tre-
ba, ampak so naši zavezniki, če jih le 
znamo poslušati in jih v komunikaciji 
prav uporabiti. 

Občutek imam, da so konflikti pot-
rebni zato, da se iz njih nekaj učimo.  
Spori so bili in vedno bodo del življe-
nja. Ne gre za to, da bi bilo naše življe-
nje brez sporov. Pomembno pa je, da 
se sporov zavedamo, da jih zaznava-
mo, prepoznavamo njihov izvor in se 
učimo mirno reševati spore. Mirno 
reševanje pomeni 'pametno' reševa-
nje. Ne z jezo, ne z agresijo. Ampak s 
sočutjem, z razumevanjem, z upošte-
vanjem drugega. Skratka, s spoštova-
njem. Kjer je spoštovanje, tam je tudi 
resnična ljubezen. 

Ljubezen?
Ljubezen je v srčiki vseh stvari, vseh 
odnosov. Roberto Carneiro, dolgole-
tni sodelavec Unesca, je dejal: Kjer je 
ljubezen, se vsak dan dogajajo čudeži. 
Naj se mali čudeži dogajajo v vseh na-
ših vrtcih vsak dan. 

Naj bo tako! Za odgovore se vam 
iskreno zahvaljujemo. 

Spraševala je Betka Vrbovšek.
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Svetovalni delavec v vrtcu sodeluje s starši, še posebej s 
starši otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: OPP). 
OPP, ki so vključeni v vrtec, svoje lahko šolanje nadaljujejo:
•  v redni osnovni šoli, 
•  v osnovni šoli s prilagojenim programom, ki izvaja pro-

gram osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, 
•  v posebnem programu. 

Kateri program bi bil za otroka najboljši, kje bi najbolj op-
timalno napredoval, tako z znanjem kot v socialnih vešči-
nah, je dilema tako za starše kot strokovne delavce vrtca. 
Ob tem je vredno poudariti, da svetovalni delavec nosi v 
tem procesu veliko odgovornost, da staršem pomaga in jih 
usmeri, pri tem pa je pomembno tako njegovo strokovno 
znanje kot empatija. Namen ankete je bil, da staršem čim 
bolj približamo različne možnosti izobraževanja njihovih 
otrok in da so naše storitve za njih čim bolj primerne. 
 Ko otrok zapušča varno, že utečeno okolje vrtca, so star-
ši v stiski. Sprašujejo se, kam vključiti otroka, kje bo zanj 
najboljše. Ob tem se (ponovno) soočajo z dejstvom, da raz-
vojne posebnosti njihovega otroka pomembno vplivajo na 
njegovo učenje in razumevanje, komunikacijo, socialno 
učenje itd., da torej program redne OŠ ni primeren za njih. 
Povečini imajo ti otroci več kombiniranih motenj, lažjo, 
zmerno ali težjo motnjo v duševnem razvoju, gibalno ovi-
ranost ali so dolgotrajno bolni. 
 Eden izmed staršev je v anketi zapisal: »Vsak nov korak 
v takšno smer (op. a. izbrati šolanje otroka), je za starša nova 
potrditev, da otrok ni zdrav, zato je tudi vsak korak sam po sebi 
težak.« To nam daje vpogled, kako se starši soočajo s pre-
hodom otroka iz vrtca v nadaljnje izobraževanje. In prav 
je, da jim kot svetovalni delavci pri tem nudimo vso možno 
podporo. 

Praksa v Vrtcu Sežana
V našem vrtcu je že nekaj let praksa, da staršem OPP (tudi 
tistim, ki imajo odločbo komisije za usmerjanje o DSP in 
obiskujejo redni oddelek), za katere menimo, da bo pro-
gram redne OŠ prezahteven, ponudimo obisk različnih 
ustanov v naši bližini. Po navadi obiščemo 3 ustanove, po 
dogovoru tudi 4. S starši se individualno pogovorimo in se 
nato z ustanovami dogovorimo za srečanja, povečini gre 
to za OŠ s prilagojenim izvajanjem z nižjim izobrazbenim 
standardom ali prilagojene programe oz. posebne pro-
grame, ki jih otroci obiskujejo dnevno, torej uporabljajo 
brezplačen dnevni prevoz. Običajno se obrnemo na ravna-
telja ali svetovalnega delavca posamezne ustanove, ki nam 
organizira predstavitev njihove ustanove – od prostorov, 
programov, aktivnosti, ki pri njih potekajo do dodatne 
ponudbe – logopedske obravnave, fizioterapevtske obrav-
nave, delovno terapevtske obravnave. Starši se lahko tudi 
sami dogovorijo za obisk ali pa sami še enkrat obiščejo že 
predstavljene ustanove. Taka praksa se je izkazala kot zelo 
pozitivna. 

Anketa med starši OPP
Starše smo zaprosili, da izpolnijo kratko anketo s tremi 
vprašanji. Želeli smo in še vedno želimo svoje delo obliko-
vati tako, da staršem pomagamo in jih usmerjamo, da smo 
pri tem dovolj strokovni in dovolj senzibilni za njihove po-
misleke in strahove, s ciljem, da otroku s posebnimi potre-
bami ponudimo najboljšo možnost nadaljnjega šolanja. 
 Na prvo anketno vprašanje, ki se glasi: »Kdo vam je naj-
bolj pomagal in na kakšen način pri odločitvi kje nadaljevati 
šolanje, katero institucijo izbrati za vašega otroka?«, so vsi 
starši brez izjeme odgovorili, da jim je pri odločitvi zelo 
pomagal obisk institucij in osebna izkušnja ob tem. Poleg 
tega jim pri odločitvi o nadaljnjem šolanju pomagajo mne-

Pomoč staršem otrok s posebnimi potrebami pri odločitvi o 
nadaljnjem izobraževanju otrok

Marjeta Škrlj, prof. defektologije
Vrtec Sežana

Povzetek
V prispevku želim predstaviti, kako lahko svetovalni delavci v vrtcih pomagamo staršem pri odločitvi o 
nadaljnjem izobraževanju otrok s posebnimi potrebami. Predstavljam rezultate ankete, ki sem jih dala 
staršem otrok, ki so usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in z dodatno 
strokovno pomočjo (DSP) ali v prilagojen program naše ustanove. 

Ključne besede: otroci s posebnimi potrebami, starši, izobraževalne možnosti.
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nja različnih, tudi zunanjih strokovnjakov (psihologinja, 
pediater v razvojni ambulanti, specialna pedagoginja …).    
 Nezanemarljiva so tudi mnenja staršev drugih otrok s 
podobnimi težavami in so že vključeni v te izobraževalne 
programe. Starši so zapisali, da si za otroka želijo »okolje, 
kjer bi se dobro počutil, obenem pa bi bilo stimulativno«. 
 Na naslednje vprašanje, ki je: »Kakšne pomisleke ste 
imeli ob odločitvi? Kaj vam je bilo težko (če vam je bilo)?«, so 
odgovorili, da je odločitev težka, polna strahov, ker »nihče z 
zagotovostjo ne more povedati, kako se bo vse odvijalo, kako se 
bo otrok razvijal, ali bo dohajal program, ali ga bodo vrstniki 
lepo sprejeli …«. Starši si želijo, da bi se otrok dobro počutil 
in da bi bil v okolju, ki »ga bo vleklo naprej«, ob tem si želijo 
čim več stikov z otroki rednih šol oz. z ostalo populacijo. 
 Ob tem je vredno poudariti, da se je v zgodovini izobra-
ževanja OPP veliko naredilo v procesu deinstitucionaliza-
cije, manj je segregacije, več je vključevanja na vseh nivojih 
šolanja in življenja. Starši OPP si želijo ustrezen program 
za otroka in hkrati čimbolj »normalno« okolje, okolje z vr-
stniki, ki nimajo tovrstnih težav, a z razumevanjem le-teh. 
To je tudi paradigma inkluzivne družbe, h kateri stremimo 
v vzgojno-izobraževalnem procesu in ki je želja vsakega 
starša otroka s posebnimi potrebami. 
 Na zadnje anketno vprašanje (»Na kakšen način vam 
lahko strokovni delavci vrtca (vzgojiteljica, pomočnica vzgoji-
teljice, svetovalna delavka) pomagajo, svetujejo, se z vami po-
govarjajo, da bi bila odločitev lažja?«) so starši zedinjeno za-
pisali, da si želijo realnih, odkritih strokovnih mnenj, pri 
tem pa je bistven način komunikacije. Od strokovnih delav-
cev želijo poleg strokovnega znanja tudi toplino, empatijo, 
občutek, da jih poskušamo razumeti. Želijo si medsebojne-
ga zaupanja, »razumevanje situacije ne samo iz teoretičnega 
vidika, ampak da jih razumemo tudi z vidika starša in da 
smo življenjski«. Od nas si ne želijo podajanja dejstev kot po-
učevanja temveč odkrite pripombe, pomisleke o tem, kako 
vidimo otroka ter da nam je mar za napredek njihovih o-
trok. Poleg omenjenega pa potrebujejo našo pomoč tudi pri 
samem formalnem delu postopka usmeritve otroka (poro-
čilo, izpolnitev vloge ipd). 
 Po opravljeni anketi lahko izpeljemo zaključke, da 
svetovalni delavci staršem OPP pomagamo pri odločitvi o 
šolanju s tem, da jim s pravim občutkom predstavimo re-
alno sliko njihovega otroka, podkrepljeno z optimizmom, 
da jim ponudimo možnost ogleda izobraževalnih institucij 
v bližnjem okolju ter da skrbno preučimo vse možnosti za 
vsakega otroka. Ob tem je zelo pomembno usklajeno delo-
vanje vseh za otroka vpletenih služb, tj. vrtca, zdravstvene 
službe, morebiti CSD in CKSG Portorož v našem primeru, 
saj ob tako zahtevni odločitvi vsako izražanje dvoma ali 

nejasnosti sproža v starših še večjo negotovost in strah.
 Med vsemi vpletenimi je pomemben pretok informacij 
– tako med starši in strokovnjaki kot med strokovnjaki sa-
mimi. In da je staršem podana jasna informacija o otroku, 
moramo spoštovati profesionalne meje med strokami in ne 
posegati na področje drugih. 

Zaključek
Zaključim lahko, da smo v našem vrtcu na pravi poti sode-
lovanja s starši OPP, ki se usmerjajo v izobraževanja izven 
redne osnovne šole. Naš cilj in cilj staršev je, da otroci vsto-
pajo pogumno v novo okolje, saj si želimo, da bi program 
zadostil pričakovanjem staršev in bil dober pogoj za zado-
voljstvo in napredek otrok. Čeprav je včasih pot do tega tež-
ka, je vredna vsakega truda. 
 Navajam misel enega od staršev, ki zajame celotno paleto 
dela svetovalnega delavca: »Vem, da morate tudi vi kdaj po-
trpeti … Potrebovala sem čas, da sem sprejela, da je moj otrok 
drugačen … Bila sem jezna, agresivna, žalostna. In tako sem 
se včasih obnašala tudi do vas. Takrat se nisem bila sposob-
na o tem pogovarjati, ker sem šla takoj v jok … Sedaj, ko sem 
to sprejela, je veliko lažje. In vseh teh mojih čustev ne jemljite 
osebno.« 
 Svetovalni delavec mora biti v svoji vlogi predvsem člo-
vek z veliko začetnico, potrpežljiv in hkrati dober strokov-
njak z znanjem. Velikokrat je tudi nekakšen blažilec med 
vsemi vpletenimi, zato potrebuje na svoji profesionalni 
poti nenehno učenje, seznanjanje z novostmi, hkrati pa 
suport in podporo referenčne skupine in delovnega okolja.

Literatura:
Čačinovič Vogrinčič, G. … et al., (2008). Programske smernice. Svetovalna 
služba v vrtcu. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
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Projekt Pravljični poligloti

Barbara Bednjički Rošer, dipl. vzgojiteljica
Vrtec Ivana Glinška Maribor

Povzetek
V članku predstavljam razloge, cilje in potek projekta, ki smo ga zasnovali medoddelčno in ga 
imenovali projekt Pravljični poligloti. Z njim spodbujamo občutljivost za sprejemanje različno-
sti, spoznavamo medkulturne razlike in širimo zavest o večkulturnosti z zgodnjim seznanjan-
jem otrok s tujimi jeziki. 

Ključne besede: projekt, tuji jeziki, večkulturnost.

Raziskovalci govornega razvoja predšolskih otrok različ-
no opredeljujejo zapletene sisteme usvajanja posameznih 
jezikov. Watson, Skinner in Bandura (v Krajnc 1999) izhaja-
jo iz behaviorističnih teorij in menijo, da je jezik zbirka na-
vad, ki se jih otroci naučijo s posnemanjem okolja in tistih, 
ki v tem okolju živijo. Jean Piaget je mnenja, da je jezikovni 
razvoj del splošnega kognitivnega razvoja, ki je rezultat 
otrokovega raziskovanja sveta s pomočjo senzomotorič-
nih mehanizmov čutil (vid, dotik, voh, okus). Nato se preko 
miselnih reorganizacij otrokove konkretne posplošitve 
prevedejo v abstraktno védenje. Noam Chomsky (v Krajnc 
1999) trdi, da imamo ljudje prirojene posebne mehanizme 
‒ sisteme za učenje jezikov LAD (Language Acquisition De-
vice), ki so podobni za vse jezike in posebni za jezik. Doka-
zuje, da je učenje jezika aktivni proces usvajanja pravil. Vsi 
strokovnjaki (Krajnc 1999) pa so si enotni, da mora otrok v 
času govornega razvoja usvojiti področje fonologije, ki za-
jema organizacijo glasov oz. fonemov v posameznem jezi-
ku; semantiko, ki se ukvarja s pomenom besed; skladnjo, ki 
zajema pravila, kako se besede povezujejo v stavke, stavki 
v povedi in pragmatiko, ki se osredotoča na rabo jezika v 
najrazličnejših situacijah.

Cilji in izvedba projekta 
Vzgojiteljice ‒ Karmen Meško, Jerica Krofič, Neda Brauner, 
Andreja Zupan, Maja Geršak in Barbara Bednjički Rošer 
– vspodbujamo z medoddelčnim projektom Pravljični po-
ligloti seznanjanje otrok s tujimi jeziki in govorni razvoj, 
saj je prav predšolsko obdobje izredno dragoceno, ker v 
tem času (Doron 2014) obstaja »biološka pripravljenost za 
usvajanje jezikov« brez zavestnega učenja. Otroci so z ra-
zumevanjem ključnih besed sposobni zapolnjevati prazna 
mesta med prepoznanimi pomeni. Na srečanjih so hitro 
spoznali, da za razumevanje besedila ni potrebno poznati 
in razumeti vseh besed, hkrati so urili sposobnost poslu-

šanja, koncentracije in pomnjenja, razvijali sposobnost 
razumevanja in izražanja lastnih doživetij ob poslušanju 
(Kurikulum za vrtce 2011). 
 Projekt zajema celosten koncept učenja, zato je vanj po-
leg pripovedovanja pravljice vključena igra in poustvarjal-
ne delavnice. Otroci najprej s pomočjo slikovnega gradiva 
(ilustracij) sami skušajo razumeti besedilo, ki ga slišijo v 
tujem jeziku, nato zgodbo ob ilustracijah obnovimo z na-
menom usvajanja jezikovnih kompetenc, ki jih utrjujemo 
s kreativnim poustvarjanjem.
 Izhodiščna zgodba našega projekta je bila ruska ljudska 
pravljica Zlatolaska in trije medvedi (prevod Pavla Golie), ki 
govori o deklici, ki se je izgubila v gozdu in ne najde poti 
domov, ki prispe do hiše sredi gozda in vstopi vanjo. Zlato-
laska je v hiši poskusila juho iz treh skled (velike, srednje 
in majhne), sedla na tri stole (medvedovega, medvedkinega 
in Miškovega), legla v tri postelje in v najmanjši zaspala. Iz 
sprehoda so se domov vrnili trije medvedi in zlovoljni ugo-
tovili, da je nekdo »stikal« po njihovih stvareh. Deklica se 
je zbudila, zagledala medvede in zbežala iz hiše kar skozi 
odprto okno …
 Projekt smo izvajali z načrtovanimi medoddelčnimi 
srečanji v izbranem oddelku ali v športni igralnici. Pravlji-
co smo najprej spoznali v slovenskem, maternem jeziku. 
Drugo srečanje je potekalo v angleškem jeziku. Vzgojitelji-
ca Maja Geršak, ki v oddelku 5‒6 letnikov vodi inovacijski 
projekt Poslušam in spoznavam tuji jezik (v sodelovanju z 
ZRSŠ), je ob ilustracijah pripovedovala Goldilocks and the 
Three Bears. Na tretjem srečanju je vzgojiteljica Karmen 
Meško, ki v oddelku 4‒5 letnikov vodi inovacijski projekt 
Poslušam in spoznavam tuji jezik, pravljico Goldlöckchen 
und die drei Bären pripovedovala v nemščini. Četrto in peto 
srečanje je potekalo v sodelovanju s starši. Paola Šabeder je 
pripovedovala Rapuncel y los tres osos (španščina), Mersiha 
Emrić pa Zlatokoso i tri medvjeda v bosanščini. Šesto sre-
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čanje je potekalo v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Uni-
verze v Mariboru. Tünde Kovač je pripovedovala Arany-
haj és a három medve v madžarščini. Na sedmem srečanju 
je vzgojiteljica Petra Lah pripovedovala Riccioli d'oro ei tre 
orsi v italijanščini. 
 Po vsakem srečanju so potekale kreativne poustvarjalne 
delavnice, v katerih so otroci dejavno sodelovali in preko 
igre v ustvarjalnih kotičkih utrjevali, usvajali nova znanja. 
V likovnem kotičku so slikali najljubše prizore iz pravljice 
in izdelovali žepne pravljice, v matematičnem kotičku so 
igrali pravljični spomin, v lutkovnem kotičku so izdelova-
li prstne lutke in maske pravljičnih junakov, v glasbenem 
kotičku prepevali pesmi o medvedih, preštevali medvedje 
poskoke v gibalnem kotičku … 
 Na zadnjem srečanju smo vzgojiteljice otrokom pripra-
vile presenečenje, saj smo projekt zaključili z ogledom ani-
miranega risanega filma Zlatolaska in trije medvedi (Media 
film, 2003). 

Evalvacijske misli
Vzgojiteljice smo s projektom Pravljični poligloti spodbuja-
le zavedanje obstoja lastnega in drugih jezikov in z otroki 
razvijale jezikovne zmožnosti v kontekstu večkulturnosti. 
Zaradi pozitivnega odziva vseh sodelujočih bomo s projek-

tom nadaljevali, ga dopolnjevali in nadgrajevali.
 Spremembe koncepta zgodnjega otroštva oblikuje pred-
vsem razvoj kognitivnih znanosti ‒ psihologija in lingvi-
stika, ki sta v 20. stoletju temeljili na prenosu in reprodu-
ciranju znanja ter metakogniciji, danes pa pod vplivom 
socialnega konstruktivizma nastaja sinteza različnih me-
todoloških pristopov. Doživljanje in spoznavanje temeljnih 
literarnih del za otroke skozi različne moduse in diskurze 
(Bednjički Rošer 2015) narekuje nove poti poučevanja, 
saj imajo literarna besedila zlasti v predšolskem obdob-
ju (Bednjički Rošer 2013) pomembno vlogo pri usvajanju 
simbolnega sistema, ki s pomočjo podob ustvarja pomene, 
pomaga pri nastajanju pripovedne zavesti in s svojo razno-
vrstnostjo širi izkušnje otrok.

Literatura:
Bednjički Rošer, B. (2015). Verzi in podobe. Šolski razgledi, letnik LXVI. (št. 
1), str. 12.
Bednjički Rošer, B. (2013). Odraščanje ob slikanici, knjigi. Šolski razgledi, le-
tnik LXIV. (št. 19), str. 12.
Kurikulum za vrtce. (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod 
Republike Slovenije za šolstvo.
Doron, H. (2014). Early English. http://www.helendoron.com/ (dosegljivo 
28. 5. 2015)
Krajnc, S. (1999). Razvoj govora predšolskih otrok. Ljubljana: Znanstveni in-
štitut Filozofske fakultete Ljubljana.

Vzgojiteljica vzgojiteljicam in vzgojiteljem

Refleksija je učinkovito orodje zoper izgorelost

Helena Klobasa, mag. prof. pred. vzgoje
OŠ Lenart, enota vrtec

Zakaj ste se odločili za vzgojiteljski 
poklic?
Čeprav zveni morda obrabljeno, me-
nim, da je še kako pomembno, da je 
v prvi vrsti o izbiri poklica odločalo 
iskreno veselje do pedagoškega dela z 
otroki. Zame je bilo odločilno zaveda-
nje, da je vzgojiteljski poklic zelo po-
memben, da ima v družbi poslanstvo.                                                                                             

Kaj vam je pri vzgojiteljskem delu 
najbolj všeč?
Ena izmed dragocenosti je gotovo 
pristnost in hvaležnost otrok, ki nas 
sprejemajo takšne kot smo, brez pred-
sodkov, polni veselja in življenjske ra-

dosti. Gre tudi za dober občutek, ko se 
vložen trud obrestuje, ko je moje vese-
lje ob otrokovem razvojnem uspehu 
podvojeno. Otrokov razvoj se odvija 
neposredno pred menoj in se odraža 
še leta kasneje, ko otrok že zapusti 
vrtec. Lepota poklica se izraža tudi 
v skupnem ustvarjanju z otroki in v 
svobodi tega ustvarjanja, ki nam je v 
poklicu dopuščena. Seveda prinaša 
strokovna avtonomija tudi veliko od-
govornost. Omeniti velja tudi družbe-
ni status vzgojitelja. Zdi se mi, da smo 
pri starših predšolskih otrok cenjeni 
in spoštovani. Vsak poklic ima tudi svojo težavno 

stran. Kaj je za vas težko? 
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Žal je vedno več otrok z vedenjskimi 
težavami. Občasno vsaki vzgojiteljici 
ali vzgojitelju zmanjka domišljije za 
najbolj primeren strokoven pristop.

Zakaj menite, da je vedno več otrok 
z vedenjskimi težavami že v vrtcu?
To je težko vprašanje. Menim, da vzgo-
jitelji odgovor bolj ali manj poznamo. 
Premalo vzajemne starševske vzgoje, 
preveč škodljivega popuščanja in raz-
novrstnega razvajanja. Vrtec naj bi 
vse to in še kaj nekako kompenziral. 
Če pa tem pričakovanjem dodamo 
razmeroma visoko število otrok v po-
sameznem oddelku, lahko le ugotovi-
mo, da mora vsak opraviti svoje delo, 
starši svojega, vzgojitelji svojega. 

Lahko nerealna pričakovanja vo-
dijo tudi v vzgojiteljevo izčrpanost 
in z leti dela tudi v pretirano iztro-
šenost?
Seveda, saj je pri vzgojiteljevem delu 
veliko čustvenega razdajanja. Pot-
rebna je zbranost, doslednost in nes-
končna mera potrpljenja preko ce-
lotnega dne. Seveda je varnost otrok 
na prvem mestu, vse večje pa je tudi 
zavedanje odgovornosti za otrokov 
celovit razvoj in učenje.
 Lahko bi rekli, da smo vzgojitelji 
razpeti med več vlogami. Smo javni 
šolski uslužbenci, strokovnjaki za 
vzgojo predšolskih otrok, otrokovi 
prijatelji, svetovalci staršem, javne 
osebe v domačem kraju, še posebno v 
manjšem, kjer vzgojitelje vsi poznajo. 
Vzgojitelj mora vse vloge uskladiti, 
saj je lahko v nasprotnem primeru v 
svojem notranjem konfliktu ali pa v 
konfliktu z drugimi. Dejansko je vsaj 
občasni negativni stres neizbežen, saj 
je potrebno upoštevati in izpolnjevati 
različna pričakovanja. 

Kako se vi spopadate s stresom? 
Stres in obvladovanje stresa je bilo 
področje moje magistrske teme, zato 

problematiko kar dobro poznam. Za 
lažje obvladovanje stresnih situacij 
v delovnem okolju lahko marsikaj 
naredimo. Posameznik lahko razvije 
ustrezne aktivnosti, kot so gibanje, 
zdrava prehrana, meditacije in dru-
go. Zelo važno pa je, da opolnomočimo 
kompetence refleksije, kar vključuje 
tudi supervizijo. Pomen (samo)reflek-
sije in zavedanje pozitivnega vpliva 
le-te na naše delo je temeljnega pome-
na, kar poudarjajo tudi mnogi stro-
kovnjaki. Refleksija je »živa« in naredi 
naše delo drugačno, ga osmišlja. Ker 
zaradi narave dela poklic vzgojitelja 
zahteva veliko čustvenega in drugega 
razdajanja, nas refleksija varuje pred 
izgorelostjo in je zoper njo učinkovi-
to orodje. Preprosto povedano, ko se 
pogovarjajmo o delu, ko si izpovejmo 
težave, ki jih imamo pri delu, postane 
vse skupaj dokaj obvladljivo.

Tudi vzgojiteljica potrebuje poči-
tek. Kako se najbolje spočijete? 
Temu bi rekla aktivni počitek. Običaj-
no grem takoj po prihodu iz dela za 
kratek čas teč. Tek res temeljito spro-
sti napetost in pomaga urediti misli. 

Vam je bilo kdaj žal, da ste postali 
vzgojiteljica? 
Teče osemnajsto leto službovanja v 
vrtcu in z gotovostjo lahko rečem, da 
še zmeraj rada opravljam svoje delo.

Koliko vam je pri vzgojnem delu v 
pomoč Kodeks etičnega ravnanja v 
vrtcih? 
Menim, da je slednji druga »Biblija«, 
in da bi bilo prav, da bi ga pedagoški 
delavci čim bolj ponotranjili. Tako bi 
preprečili marsikatero dejanje v ka-
kšnem vrtcu, ki je nevredno našega 
dostojanstva. Ne gre le za moralno od-
govornost, gre za spoštovanje do vse-
ga in vsakogar, ki se začne pri otrocih.

Kakšno izobraževanje ste zaključi-

li, kdaj in kje? 
Rada se pošalim, da sem študirala na 
vseh treh univerzah v Sloveniji. Pot se 
je pričela na Pedagoški fakulteti v Ma-
riboru, kjer sem leta 2000 diplomirala 
kot vzgojiteljica predšolskih otrok na ta-
kratni višji stopnji. Sledil je dopolnil-
ni študij za prvo stopnjo na Primorski 
fakulteti v Kopru, kjer sem si leta 2005 
pridobila naziv diplomirana vzgoji-
teljica predšolskih otrok. V prejšnjem 
letu sem zaključila podiplomski študij 
druge bolonjske stopnje na Pedagoški 
fakulteti v Ljubljani in si pridobila 
naziv magistrice profesorice predšol-
ske vzgoje. Čeprav menim, da študij 
še zdaleč ni edino merilo uspešnosti, 
sem zadovoljna, ker znam pridobljena 
znanja implementirati v neposredno 
delo.

Kje se je začela vaša poklicna pot? 
Kot vzgojiteljica sem prvič stopila 
pred otroke v letu 1998 in sicer v Vrtcu 
Lenart, kjer službujem še danes. Vrtec 
ima 17 oddelkov, ki so razporejeni v 
treh, med seboj s hodniki povezanih 
hišah. Kratek čas sem opravljala tudi 
delo pomočnice vzgojiteljice, kar mi 
je dalo pomembne izkušnje, saj sem 
men  javala strokovne delavke in od-
delke vseh starosti. Čeprav je slednje 
zahtevalo veliko fleksibilnosti, so mi 
otroci in prav vsaka od kolegic dali 
najboljše tako, da sem delovno mes-
to vzgojiteljice zasedla z veseljem, 
pripravljena in z lastno vizijo. V letu 
2004 sem za kratek čas opravljala delo 
vršilke dolžnosti ravnateljice. To je 
bil čas dragocenih izkušenj, pa tudi 
bridkih spoznanj, kakšnih zakoni-
tih in nezakonitih posegov v vrtec je 
zmožna politika. Hvaležna sem vsem 
bivšim in sedanjim sodelavcem ter 
vsem generacijam otrok in staršev, 
ki so me poleg lastnega dela prav tako 
oblikovali. 

Kako ocenjujete kakovost izobraže-
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vanja za svoj poklic? Kaj bi pohvalili? 
Imam to srečo, da mi je uspelo pri vsa-
kem izmed študijev uspelo zase dobiti 
najboljše. Dobro je, če zmoremo brati 
tudi med vrsticami, sam študij na-
mreč ne prinaša nobenemu študentu 
izkušenj kar na pladnju. Vstop v pok-
lic je lahko zelo stresen. Otroci in z nji-
mi mnogi starši so iz leta v leto zahtev-
nejši, pričakujejo in potrebujejo poleg 
senzibilnosti ter strokovnosti tudi 
odločnost pri postavljanju meja glede 
avtonomije vrtca in občutek, da se na 
nas lahko zanesejo. Omenjenih kvali-
tet si ne pridobiš dovolj tekom študija, 
kar je razumljivo, saj se kalimo vrsto 
let, če svoje delo skrbno reflektiramo. 
Zato bi poudarila velik pomen prak-
tičnih znanj, ki bi jih morali tekom 
študija pridobiti bodoči strokovni de-
lavci. 

Omenjate stresnost pri vstopu v 
poklic. Ste kdaj sodelovali s pri-
pravnicami in pripravniki kot 
mentorica?
Bila sem mentor kar precej dijakom, 
praktikantom in pripravnikom. Z vsa-
kim posebej sem dobivala potrditev, 
kako pomembno je, da so dejavni, da 
so razmišljali o svojem delu z otroki, 
o svojih pristopih in da so se o svojih 
razmišljanjih lahko z menoj pogovar-
jali. Skozi neposredno prakso so se 
najbolj kalili in hkrati dobivali odgo-
vore na lastna vprašanja. Predvsem 
morajo dobiti odgovor na vprašanje, 
ali je to pravi poklic zanjo ali zanj.

Kaj ste na študijski poti pogrešali?
Po moje bi bilo potrebno nuditi več 
modulov za gradnjo posameznikovih 
osebnih spretnosti, kot so zavedanje 
samega sebe, obvladovanje čustev, 
sposobnost vodenja in razvijanja 
otrokovih močnih področij ter urav-
navanje in razvijanje medsebojnih 
odnosov. Gre za nujno potrebno zna-
nje, za katero se občasno zdi, da je sa-

moumevno. Predlagala bi še modul za 
učenje obvladovanja stresa, saj lahko 
vzgojitelj, ki ne zmore obvladovati 
stresa, lahko nepravilno pristopa in 
škodi otrokom. Dobrodošel bi bil tudi 
modul, pri katerem bi pridobivali 
kompetence za ustrezne pristope k 
vzgojno zahtevnejšim otrokom. Si-
cer me je študijska pot peljala k hva-
levrednim profesorjem, ki so znali 
izbezati iz nas študentov najboljše. 
Predvsem za magistrski študij na Pe-
dagoški fakulteti v Ljubljani bi dejala, 
da sem bila deležna vrhunskih pre-
davateljev naše stroke. Nenehna in-
terakcija med nami študenti in profe-
sorji ni rodila le izjemnim povratnih 
informacij, ves čas smo imeli tudi ob-
čutek, da smo spoštovani ter da je naše 
mnenje pomembno.
 Sem pa zgrožena nad vsemi temi 
kratkimi »fast food« verzijami prido-
bivanja poklica vzgojitelja na srednji 
stopnji. Zdi se, da samo še mehanika 
ne poznam, ki se je prekvalificiral v 
vzgojitelja. Želim povedati, da si po 
več letnih delovnih izkušenj in zaklju-
čenem podiplomskem študiju ne bi 
upala reči, da znam dovolj ali da delu-
jem popolno, saj nikoli ni tako dobro, 
da ne bi moglo biti še boljše. Ko pa vi-
dim, da je vedno več pomočnic vzgoji-
teljic, ki po končani drugi srednji šoli 
že z nekaj mesečno prekvalifikacijo za 
vzgojitelja na raznih ljudskih univer-
zah prihajajo neposredno med otroke, 
me obideta žalost in jeza. Saj otroci 
niso eksperiment – pedagoški delavci 
smo njihovo ogledalo in zgled. Čisto 
vsak pa res ne more biti vzgojitelj, pa 
čeprav na delovnem mestu pomočni-
ka.

Kaj menite o možnostih dodatnega 
strokovnega izpopolnjevanja?
Mnenja sem, da je skrb za kontinui-
ran lasten profesionalni in osebno-
stni razvoj deloma naša dolžnost in 
odgovornost, predvsem pa je to skrb 

in odgovornost vodstva zavoda. Že 
nekaj let zapored se udeležujem se-
minarjev Male zborovske šole. Precej 
let sem aktivno sodelovala v projektu 
Partnerstva za kakovost, kjer smo se 
združevali z nekaterimi slovenskimi 
vrtci. Sicer imamo na ravni zavoda 
skrb za kontinuirana izobraževanja 
predvsem v sklopu tematskih kon-
ferenc, pa tudi strokovni aktivi so 
naravnani v smeri izmenjave praktič-
nih izkušenj z namenom dviga kom-
petenc vzgojiteljev na več področjih. 
Spremljam pedagoške članke in osta-
la strokovna gradiva ter novosti. Zad-
nje čase tudi sama kaj zapišem. 

V kakšnem oddelku otrok opravlja-
te vzgojno delo v tem šolskem letu?
Opravljam delo vzgojiteljice − vodje 
oddelka. Letošnje šolsko leto so mi za-
upani otroci generacije letnika 2012, 
stari torej 3 do 4 leta.

Kaj se vam zdi trenutno najbolj ak-
tualno pri vzgojnem delu? 
Osebno sem velik zagovornik timske-
ga dela in to na vseh relacijah, od tiste-
ga znotraj tandema in med otroki ter 
tudi širše in navzven. Sodelovanje ne 
prinaša pozitive le za samo delo, pre-
ko njega se tudi osebnostno razvija-
mo. Poudarila bi tudi pomen izhajanja 
iz otrokovih razvojnih potreb, skrat-
ka, njihovo aktivno udeležbo v vseh 
fazah vzgojno−izobraževalnega pro-
cesa. Pomembno je, da otroke tudi sli-
šimo, ko jih poslušamo – v vrtcu smo 
zaradi njih in ne obratno, zato je prav, 
da krojimo dan skupaj z in za njih. Po-
gosto rečem, da nam dajo otroci naj-
boljše odgovore, kako nadaljevati ali 
začeti kakšno vzgojno temo, le vpra-
šati jih je treba – nikoli jih ne smemo 
podcenjevati. Sicer se vsi v našem 
vrtcu trudimo v izvedbene kurikule 
vnašati, kar je najboljše oz. najbolj 
smiselno iz različnih pedagoških kon-
ceptov predšolske vzgoje: pedagogike 
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Reggio Emilia in Montessori, pa tudi 
waldorfske pedagogike.

Katero področje kurikula vam je 
najbližje?
Umetnost, natančneje glasba. Že ne-
kaj let vodim otroški pevski zbor 
Kamenčki, vsako leto pripravimo 
koncert. Gre za predstavljanje vrtca v 
širši javnosti, koncert je dokaj odme-
ven in zelo obiskan ter predvajan tudi 
na TV. Zelo blizu sta mi tudi področje 
jezika in gibanja. Sicer pa naj bi bil 
vsak vzgojitelj vsestranski, praktičen, 
z dobro mero domišljije, odprt in še 
mnogo več.

Vam je ostal v spominu kakšen po-
seben dogodek iz vašega vzgojitelj-
skega dela z otroki? 
Iskreno povedano, kar precej jih je. 
Zdi se, da se dogajajo dnevno in vsak 
na svoj način pusti sled in mi pogosto 
prikliče nasmeh na obraz še potem, ko 
sem že doma. 

Kaj je vaš dosedanji največji poklic-
ni uspeh, dosežek, na katerega ste 
še posebno ponosni? 
Aktivno sodelovanje na strokovnih 
posvetih, objave strokovnih člankov 
in zaključen magistrski študij v lan-
skem letu. 

Kako občutite varčevanje v javnem 
sektorju pri svojem delu? 
Prevzemata me skrb in razočaranje 
ob manjšanju resursov, kar otežuje 
delo in s tem tudi postopno vpliva na 
razvrednotenje poklica vzgojitelja 
in zmanjšuje življenjski standard. Po 
eni strani se ponašamo z visoko uspo-
sobljenim in izobraženim kadrom po 
evropskih merilih, ki je deležen vse 
večjih pritiskov ne le s strani otrok, 
temveč pogosto tudi s strani staršev 
in javnosti, po drugi strani pa osebni 
dohodek zaostaja. Dejali bi lahko, da 
se dela in pričakuje vedno več za ved-
no manj denarja. Pomočnica vzgojite-
ljice v sosednji Avstriji ima večji oseb-

ni dohodek kot pri nas vzgojiteljica z 
večletno delovno dobo in nazivi.

Kaj bi še radi povedali svojim ko-
legicam vzgojiteljicam in vzgojite-
ljem v slovenskih vrtcih?
Čeprav smo nemalokrat priča, da se 
nekateri ''pomembnejši'' izražajo pod-
cenjujoče o našem delu, čeprav smo 
kdaj razočarani nad politiko, sindikati 
ali nad samim sistemom, se zavedamo, 
da otroci niso krivi za to. Poskusimo 
ohraniti radost za opravljanje pok-
lica. Vedno bomo imele nekaj, česar 
nam nihče ne more vzeti – svoje zna-
nje in srce, ki se je znašlo med malčki 
z namenom – to je naše poslanstvo in 
vredno ga je živeti. Ta zavest nam po-
maga sprejemati vse tisto, na kar ne 
moremo vplivati oz. spremeniti.

Zahvaljujem se vam za vaše misli.
Urednica 

Za dobro prakso

Evropsko sodelovanje med vrtci

Nadja Koncilja, univ. dipl. pedagoginja
Vrtec Hansa Christiana Andersena, Ljubljana

Povzetek
V mednarodne vode smo v Vrtcu Hansa Christiana Andersena zapluli pred več kot dvema 
letoma, ko smo se skupaj z vrtci iz Romunije, Turčije, Velike Britanije in Cipra odločili, da 
raziščemo, kako podobno in hkrati različno praznujemo po Evropi. Prava pot raziskovanja in 
učenja je bila prijava projekta v sklopu Comenius – šolska partnerstva in tako se je začel naš 
prvi mednarodni projekt Praznujemo z naravo (We are celebrating with nature).

Ključne besede: mednarodni projekt, evropska praznovanja, letni časi, izkušnje.

Vsak sodelujoči vrtec je v sklopu projekta izbral od tri do 
štiri tradicionalne praznike, ki zaznamujejo posamezen 
letni čas, in jih skupaj z otroki na različne načine, upošte-
vajoč njihov interes in izkušnje, obeležil na edinstven, tra-

dicionalen način. Otroci in odrasli smo dve leti spoznavali 
ne le lastno bogato kulturo, tradicijo, ljudske praznike in 
običaje, temveč tudi Evropo, kulturo in praznovanja naših 
partnerjev v projektu. 
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Posamezen letni čas smo na nivoju vrtca obeležili s prazno-
vanji nekaterih bolj ali manj poznanih praznikov – jeseni 
smo skupaj z otroki martinovali, pozimi tradicionalno pra-
znovali Lucijin dan in pust, pomlad je bila namenjena gre-
gorjevemu in obisku Zelenega Jurija, poletje pa je zaznamo-
valo praznovanje kresne noči. Za vsakim praznovanjem 
letnega časa se je skrivalo veliko več. Projektna skupina se 
je na nivoju vrtca sestajala pred in po posameznem prazno-
vanju z namenom načrtovanja in evalvacije. Najprej smo se 
morali odrasli naučiti oziroma spoznati pomen in široko 
ozadje posameznega praznika, kaj pravzaprav predstavlja 
ter poiskati poti, kako ga predstaviti otrokom in jih pri tem 
v čim večji meri vključiti v vse faze pedagoškega procesa 
(načrtovanje, izvedba in evalvacija). 

Sodelujoči v projektu
V projekt so se poleg sedemnajstih oddelkov vseh šestih 
enot Vrtca Hansa Christiana Andersena vključili tudi osta-
li delavci vrtca, celotno vodstvo, finančno-administrativno 
osebje, kuhinjsko osebje in drugi. V dveh letih je pri izved-
bi sodelovalo veliko več zunanjih sodelavcev oziroma pro-
stovoljcev, kot je bilo na začetku predvideno. Tako so zimo 
skupaj z nami odganjali kurenti in ostali člani pustne sku-
pine Orači iz Jablovca, ki so hkrati otrokom predstavili del 
pustne tradicije na Slovenskem. Učenci Osnovne šole Dra-
gatuš so nam s prihodom Zelenega Jurija predstavili ene-
ga izmed najstarejših folklornih festivalov v Sloveniji, to 
je jurjevanje. Uprava vrtca se je preizkusila v popolnoma 
novi vlogi in s plesom kresnic, pesmijo in praprotjo uprizo-
rila kresovanje. Ob novem letu so nas obiskali koledniki in 
še bi lahko naštevali. Otroci so hkrati spoznavali Slovenijo 
in Evropo, podobnosti in razlike med nami ter se vzgajali 
za medkulturno sodelovanje.

Spoznajmo se
Na začetku projekta smo v vsakem sodelujočem vrtcu 
ustvarili tudi evropske kotičke vseh petih držav, ki so se 
med projektom širili in bogatili. V vsakem kotičku je bilo 
mogoče dodobra spoznati posamezno sodelujočo državo, 
hkrati pa je bil namen kotičkov seznanjati vse mimoidoče o 
projektu (torej starše, stare starše, obiskovalce, ostale stro-
kovne delavce itd.). Vsak evropski kotiček je tako vseboval 
informacije o državi partnerici, zanimiva dejstva, zemlje-
vid, zastavo, nekaj pomembnih simbolov, predstavitev tra-
dicionalnih oblačil, jedi in literature, otroške izdelke itd. 
Kotički so hkrati služili tudi kot razstava praznovanj po 
Evropi. Skupen koledar in globus so izdelovali otroci po-
sameznih oddelkov celo leto in s tem spoznavali letne čase 
in spreminjanje narave po svetu. Odrasli smo si prek petih 

srečanj v vseh državah, elektronske pošte in Facebook sku-
pine izmenjali številne fotografije, videoposnetke, primere 
dobre prakse, nove in zanimive ideje, se učili drug od dru-
gega in s tem bogatili lastno prakso dela z otroki.

Evropsko martinovanje
Martinovo je na prvi pogled »praznik odraslih«, čas, ko se 
mošt spremeni v pravo vino in nas na mizah pričaka mar-
tinova pojedina. Ob prebiranju literature in raziskovanju 
praznika pa je lahko martinovo odlično izhodišče za nove 
ideje in dejavnosti v oddelku. Jesen smo si popestrili s pas-
tirskimi igrami, z nabiranjem različnih jesenskih plodov, 
»ličkanjem« in luščenjem koruze, s peko martinovih kruh-
kov in ostalih dobrot, kostanjevim piknikom, z obiskom 
kmetije in vinograda, uprizoritvijo trgatve v telovadnici, s 
stiskanjem grozdja in številnimi poskusi, kjer smo opazo-
vali in beležili, kakšnega vonja, okusa in videza je grozdni 
sok. Otroci so imeli veliko zanimivih idej, kar je praznova-
nje martinovega podaljšalo na dva meseca. Prvo srečanje 
vseh sodelujočih vrtcev v projektu je potekalo pri nas v 
mesecu novembru in tako partnerjem prineslo pravo iz-
kušnjo slovenskega martinovanja. Vsak praznik smo torej 
raziskali in izkusili na različnih nivojih.

Bilo je nekoč …
Osrednji dogodek Vrtca Hansa Christiana Andersena, to je 
dobrodelni Živ Žav, ki poteka že štirinajst let, je bil namen-
jen obujanju tradicije in praznovanj v preteklosti. Več kot 
dvajset različnih kotičkov oziroma ustvarjalnih delavnic, 
sejmov, razstav, glasbe in plesa so otrokom, staršem in osta-
lim prijateljem vrtca pričarali vpogled v to, »kako je bilo ne-
koč«. Dogodek so popestrili tudi nastopi folklornih skupin, 
starejših občanov in seveda naših najmlajših. Na ta način 
smo okrepili medgeneracijsko sodelovanje in pripomogli k 
povezovanju različnih institucij znotraj lokalne skupnosti.

Evalvacijski zaključek 
Kaj vse nam je prinesel projekt? Otroci so pridobili nova 
znanja o slovenski in evropski kulturi, odkrivali in spoz-
navali različne države, njihove znamenitosti in značilno-
sti, običaje, tradicionalna oblačila, se igrali nove igre, se 
naučili nekaj novih tujih besed, pesmi, okušali slovenske 
in partnerske tradicionalne jedi, prisluhnili tradicionalni 
glasbi, zgodbam in pripovedim naših partnerjev ter ob tem 
razvijali in krepili socialne spretnosti. Tudi tujo državo 
smo tako odrasli kot otroci spoznavali prek vseh svojih 
čutil. Zavedamo se, da se vse, kar otrok doživi, vidi, sliši, 
občuti, neposredno prenese v njegov notranji svet. Tako že 
zelo zgodaj razvija socialne spretnosti in občutek socialne 

Za dobro prakso
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pripadnosti, ki temelji na ideji enakosti in nediskriminira-
nosti. 
 Zaposleni smo obogatili in nadgradili svojo lastno 
prakso, delo, pristop in metode, ki jih uporabljamo pri delu 
z otroki, saj smo veliko časa najprej namenili raziskovanju 
slovenskih tradicionalnih praznikov in načrtovanju 
lastnega dela, kasneje pa refleksiji in evalvaciji svoje 
pedagoške prakse. Projekt nam je omogočil ozaveščanje o 
lastnih koreninah in razširil obzorja izven lastne kulture 
– tako na nivoju otrok kot odraslih. 
 Drugi korak in velik izziv je bil dobro prakso in izkušnje 
predstaviti partnerjem. Pri tem smo se srečali z njihovimi 
različnimi pedagoškimi pristopi, drugačnimi pogledi na 
učenje otrok. Izziv za vse nas je bil predati naše ugotovitve 
na način, da bodo lahko del tega prenesli v svojo državo, 
med otroke. Različnost med nami je najprej predstavljala 
oviro, nato izziv, predvsem pa spodbujala našo ustvarjal-
nost. Evropsko sodelovanje je pripomoglo k večji samoza-
vesti pri rabi tujega jezika, krepitvi medkulturnega dialo-

ga, IKT-učenja ter na splošno k dvigu kakovosti predšolske 
vzgoje in izobraževanja. Projekt je spodbudil povezovanje 
znotraj Evropske unije, predvsem pa vsem partnerjem pri-
nesel novo dimenzijo delovanja in krepil vrednote, kot so 
državljanska zavest, sodelovanje, sprejemanje drugačnos-
ti in običajev, navad drugih kultur in narodov. 
 Vsi sodelujoči smo pridobili veliko novega znanja o 
lastnih in tujih praznikih, premagali strah pred tujim je-
zikom, ga osvežili in utrdili. Odprli smo se Evropi, na kar 
smo zelo ponosni. Potovanje v tujo državo, kar je za nekate-
re redkost, nam je razširilo obzorja, omogočilo neposreden 
vpogled v drug šolski sistem, pristop in način dela. Potova-
nje pa ni le odkrivanje novih kotičkov Evrope in spozna-
vanje bogate kulturne dediščine, temveč tudi odkrivanje 
samega sebe, svojih komunikacijskih spretnosti, odprtos-
ti, fleksibilnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti. Celoten 
projekt, še zlasti pa potovanja v tujino, nas je znotraj vrtca 
dodatno povezal, stkal nove prijateljske vezi, hkrati pa ok-
repil občutek pripadnosti in motivacije za delo. 

Umetniško delo - spodbuda za preplet dejavnosti na področju 
umetnosti

Anja Podveržen, dipl. vzgojiteljica
Vrtci občine Žalec

Povzetek
V članku prikazujem primer uporabe umetniškega likovnega dela v obliki reprodukcije za dejavnosti na 
likovnem, plesnem, glasbenem in jezikovnem področju v prvem starostnem obdobju.

Ključne besede: umetnost, umetniško delo, glasba, ples, likovno ustvarjanje.

Kurikulum za vrtce (1999) opredeljuje umetnost kot 
sredstvo, preko katerega se otrok izraža in komunicira. 
Umetnost omogoča, da otrok svojo ustvarjalnost izživi na 
različnih umetniških področjih in preko tega izraža svoje 
predstave o svetu, svoja počutja, čustvene vsebine. 
 Umetnost omogoča otrokom doživljanje, izumljanje, 
ustvarjanje, zamišljanje, spoznavanje, izražanje, estetsko 
zaznavanje na različnih področjih umetnosti – likovnem, 
plesnem, glasbenem, dramskem. Pri tem so lahko umetni-
ška dela oz. njihove reprodukcije uporabno motivacijsko 
sredstvo za različne dejavnosti. Umetnine v predšolskem 
obdobju omogočajo otrokom razvijati občutek za lepo, kar 
znajo otroci tudi besedno izraziti s pojmi lepo, smešno, 
grdo, ipd. 

Prepletanje področij dejavnosti
Prepletanje likovne, glasbene in plesne dejavnosti je v 
praksi precej pogosto. Vsako izmed področij prispeva ve-
lik delež, ki pripomore k otrokovemu celovitemu razvoju. 
Likovno področje otroku na najprimernejši način omogo-
ča izražanje doživetega, pripomore k skladnemu razvoju 
otroka ter razvoju vizualnega mišljenja, ki je povezano 
s smermi, z oblikami, barvami, s prostorskimi ključi in 
omogoča zaznavanje tridimenzionalnega prostora (Duh, 
Zupančič 2009). Manasteriotti pa je trdila, da glasba vnaša 
v otrokovo življenje toplino in radost ter pomembno vpliva 
na duševni in telesni razvoj. Dokazano je, da se vsak otrok 
rodi z nagnjenjem za glasbo, ki se lahko v prvem letu živ-
ljenja v ugodnih razmerah razvije, v neugodnih pa zakrni 
(Manasteriotti 1983).
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Reprodukcija likovnega dela Grey tree (Mondrian Piet) je 
bil izziv, ki sva ga s sodelavko načrtovali v oddelku otrok, 
starih 1–3 let. Poskušali sva združiti likovno, plesno in glas-
beno področje ter otrokom omogočiti neposredni stik z re-
produkcijo umetnine in opazovati odziv otrok na izbrano 
likovno delo. 
 Otrokom sva s sodelavko na ogled ponudili reprodukci-
jo in jih spodbudili k opazovanju. Na vprašanje, kaj vidijo 
na sliki, so starejši otroci odgovorili, da je na sliki drevo. 

Najmlajši otroci so sicer sliko pogledali, vendar jih ni zani-
mala.

Z vprašanjem, kje še lahko opazijo drevesa, sem otroke 
spodbudila k razmišljanju. Nekateri so takoj stekli k oknu, 
pokazali na drevo pri oknu. Povabila sem še ostale otroke, 
da smo skupaj opazovali drevo, pri čemer sem jim ubesedi-
la posamezne dele drevesa in dogajanje. Otroci so opazili 
in za menoj poimenovali, da ima drevo veje, ki smo jih nato 
opazovali, kako so se zibale in upogibale v vetru. Na vejah 
je viselo še nekaj listov. Opazili smo tudi ptico, ki je ravno 
priletela na drevo. Povabila sem jih, da skupaj zaplešemo »v 
vetru« kakor veje drevesa. Nato sem jim povedala namiš-
ljeno zgodbo. 
 »Drevo je samevalo na travniku, v vetru je upogibalo svo-
je veje. Zapihal je močan veter in veje so se še bolj upogibale. 
Mimo drevesa so prileteli ptički, ki so iskali zavetje pred mra-
zom in vetrom. Ker jim drevo ni moglo dati zavetja, so ptički 
odleteli drugam.« 
 Gibanje drevesa sem otrokom ponazorila s premika-
njem zgornjega dela telesa (rok, trupa in glave) v različnih 
smereh in nivojih (visoki, srednji). Otroci so me najprej le 
opazovali, ob pripovedovanju pa so se najstarejši pridruži-
li in posnemali gibalne motive. Pri tem so se razživeli, sme-
jali, zabavali. V nadaljevanju dejavnosti sem sama prevze-
la vlogo drevesa, sodelavka pa je otroke ob igranju na flavto 
spodbudila, da postanejo ptički, ki letajo okoli drevesa in 
iščejo zavetje. Glasbena spodbuda je otroke pritegnila. V 
ples so se vključili tudi najmlajši otroci. Otroci so krilili z 

rokami, tekali okoli drevesa (v visokem in srednjem nivo-
ju), poiskali so tudi svoje rešitve za zavetje (splazili so se 
med nogami, se oklenili drevesa – odrasle osebe – v nizkem 
nivoju). Otrokom sva v naslednjih dneh ponovno ponudili 
na vpogled reprodukcijo umetniškega dela. Ob opazovanju 
so se otroci spomnili, da smo plesali drevo in ptice. Povabili 
sva jih k plesu ob predvajanju glasbe (CD Mini clasics). O-
troke sva spodbudili, jim dali možnost izbire. Tako so lah-
ko izbirali med posnemanjem gibalnih motivov drevesa 

ali ptičev. Večina je bila v vlogi ptičev, 
saj je bilo prisotnega več »ptičjega« gi-
banja po prostoru. Všeč pa jim je bilo 
tudi iskanje zavetja pri drevesu, pri 
čemer so posnemali drug od drugega. 
Umetniško delo je v nadaljevanju slu-
žilo kot izhodišče za dejavnost slika-
nja s čopiči. Tako sva otrokom ponu-
dili dejavnost slikanja na stojalih in 
velikem papirju s čopiči in tempera 
barvami – črno in belo. 

 Zaključna misel
Pri načrtovanju in oblikovanju dejavnosti naj bi vzgojitelj 
načrtoval cilje, s katerimi si prizadeva za uspešen razvoj 
otrokove osebnosti, spretnosti in navad, zato je še kako 
pomembno, da se ob različnih vsebinah in dejavnostih pre-
pletajo vsa področja njegovega razvoja. Pomembno je, da 
kot strokovni delavci nenehno iščemo različne situacije, ki 
otroke spodbujajo k iskanju, reševanju problemov in ure-
sničevanju idej (Ferjančič 2001). V nekaj dneh sva s sode-
lavko s pomočjo izbrane umetniške reprodukcije povezale 
različna kurikularna področja. Otroci so pridobili nekaj 
novih besed, se preizkusili v različnih telesnih položajih in 
pri orientaciji v prostoru med plesom, poslušali igranje na 
instrument, se naučili slikati s čopičem … S povezovanjem 
jezika, likovne, glasbene in plesne dejavnosti z umetni-
škim delom sem ponudila otrokom večplastno doživetje, 
učenje in izkušnjo.

Literatura:
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Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in Za-
vod RS za šolstvo. 
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Izvedba plesne dramatizacije

Sanja Todorović, dipl. vzgojiteljica
Vrtec Velenje

Povzetek
Članek preučuje vlogo vzgojitelja pri nastajanju in izvedbi plesne dramatizacije. Plesna dramatizacija je 
del plesne vzgoje, ta pa je ena izmed področij, ki se izvaja v vrtcu. Vzgojitelj je prisoten pri nastajanju in 
ustvarjanju plesne dramatizacije. Zelo pomembne so različne oblike dela.

Ključne besede: plesna vzgoja, plesna dramatizacija, oblike dela.

Vzgajanje s plesom poteka v igralno-gibalni dejavnosti, 
vsebina plesne dejavnosti pa je igra z gibanjem. To pome-
ni, da se otrok igra z gibanjem lastnega telesa in z gibanjem 
v skupini. Vse, kar otrok oblikuje, kar izrazi z gibanjem 
in kar ustvari z gibom, mu pomeni igro. Osnovna metoda 
plesne vzgoje je ustvarjanje z gibanjem, torej plesna vzgoja 
spodbuja razvoj ustvarjalnosti kot osebnostne lastnosti. 
Plesna vzgoja omogoča sodelovanje in uveljavljanje posa-
meznika v skupini. Posameznik se lahko vključi v enotno 
gibanje skupine, prevzame določeno dolžnost v skupini 
ter aktivno sodeluje v gibalnem ustvarjanju male skupine. 
Ples je po značilnostih tudi gledališka umetnost, zato ima 
vedno nastopajoče in gledalce. Vse te značilnosti pa pri-
pomorejo k razvijanju pozitivnih medčloveških odnosov. 
Plesna vzgoja kot gibalno-igralna aktivnost pa omogoča 
tudi sprostitev notranjih napetosti, uveljavljanj posamez-
nika in njegovo ustvarjanje (Kroflič in Gobec 1995).
     V plesni vzgoji je gibanje osnovna aktivnost, ni pa samo 
sebi namen, temveč je gibanje izrazno sredstvo. Človek z 
izraznim sredstvom, torej gibanjem pri plesu, izraža svoja 
čustva, doživetja, misli, odnos do sveta … Vsak posameznik 
se seveda izraža na svojevrsten način, zato tudi vzgoja iz-
raža in spodbuja posameznikovo individualnost, izvirnost 
in ustvarjalnost (Kroflič in Gobec 1995).

Naloge vzgojitelja 
Naloga vzgojitelja je, da oblikuje operativne cilje na pod-
lagi splošnih smotrov plesne vzgoje. Poleg tega, da želimo 
uresničiti neposredno gibalni cilj, si zastavljamo in uresni-
čujemo tudi cilje iz drugih vzgojnih področij. Plesno de-
javnost lahko na primer povežemo s spoznavanjem okolja 
(spoznavanje življenja živali, spoznavanje in seznanjanje 
z barvami, spoznavanje z novo pravljično vsebino, utr-
jevanje predstav o poklicih …), razvijanjem spoznavnih 
procesov (slušno zaznavanje, vidno zaznavanje, domišljija, 
pomnjenje, ustvarjalno mišljenje, razvijanje matematičnih 

pojmov, predstavljivost, abstrahiranje, iskanje bistva, lo-
gično mišljenje, stopnje v produktivnem mišljenju) ter raz-
vijajo govorne sposobnosti (izgovarjava glasov ob gibanju, 
se seznanjajo z novimi pojmi, ustvarjajo besedilo z gibalno 
aktivnostjo, razumevanje govora, upoštevanje besednih 
navodil za gibanje). Skozi celoten potek plesne dejavnosti 
in med uresničevanjem zastavljenih ciljev uresničujemo 
tudi splošne cilje vzgajanja s plesom. Vzgojitelj pa mora 
poskrbeti tudi za to, da razvija skupinsko ustvarjanje; 
nudi dovolj zahtevne aktivnosti nadpovprečno razvitim 
otrokom; omogoča sproščanje in uveljavljanje nemirnim, 
živahnim otrokom; omogoči uveljavitev otrok z dobro 
razvito predstavljivostjo in dobro razvito koordinacijo; 
motivirati in vključevati težje vodljive otroke in otroke, ki 
se težko vključijo v skupino; spodbujati medsebojno sode-
lovanje; spodbujati izvirnost; omogočiti posamezniku, da 
doživi samopotrjevanje … Vzgojiteljeva naloga je tudi, da 
pripravi takšno plesno dejavnost, ki bo zanimala in prite-
gnila tako fante kot dekleta, kajti v starejših skupinah se 
lahko zgodi, da fantom pade interes po plesnih dejavnostih 
(Kroflič in Gobec 1995).

Ples – ustvarjanje z ritmom in gibom 
Vzgojitelji oziroma učitelji moramo znati pripeljati otroka 
do tega, da se bo zavedal čudovitih zmožnosti svojega tele-
sa za vse vrste gibanja. Prav tako ga moramo naučiti zave-
dati se prostora, gibanja skozi prostor, navzgor, navzdol, 
naokrog … Vzgojitelj ga mora naučiti tudi nadzirati hitrost 
svojega gibanja, vse od počasnega do najhitrejšega in ga 
nato spet upočasniti. Otroka moramo kot vzgojitelji naučiti 
gibati se sproščeno in lahkotno ter v nekem trenutku »ek-
splodirati« zaradi količine vložene energije, se raztegovati 
v višino in širino, da se bo znal premikati po ravni liniji, vi-
jugasto ali v krogu, se plaziti ali skočiti v zrak itd. Vse to bi 
moral vzgojitelj otroka naučiti, da bo otrok znal uporabljati 
v vsakdanjih gibanjih ali pa pri umetniškem ustvarjanju. 
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Pri dejavnostih in aktivnostih moramo vzgojitelji omogo-
čiti, da se otroci naučijo zavedati količine in kvalitete svo-
jega gibanja in tudi reakcij svojega telesa na vsak gib. Otro-
ku moramo omogočiti, da spozna, kakšne občutke sproža 
gib, kako čustveno reagira na določen gib ter kako lahko 
občutja, misli in ideje izrazi dovolj natančno, tenkočutno, 
dramatično in se s tem preda plesni dejavnosti in se giblje 
na svojevrsten način (Zagorc 2006).
      Vzgojitelj/učitelj mora plesalca spodbuditi k reševanju 
plesnih problemov na lasten, svojevrsten in kreativen 
način. Vzgojitelj naj ne bi povedal, kako naj izvedejo neko 
idejo, temveč od njih pričakuje odzivanje na idejo na njim 
lasten umetniški način. Vzgojitelj/učitelj mora skozi plesno 
dejavnost razvijati učenca, da bo znal odkriti svoje kvali-
tete. Vzgojitelj/učitelj si mora najprej pridobiti občutek za 
skupino, ki jo vodi in usmerjati jo mora z občutkom. Dobro 
je, da na koncu dejavnosti izvede vrednotenje in na ta na-
čin pridobi vpogled v dogajanje. Tako se razvijata vzgojitelj 
in skupina skupaj. Pri otrocih mora vzgojitelj znati razvi-
jati njihovo koncentracijo in otroke motivirati za daljše 
ukvarjanje in večkratno ponovitev ene in iste dejavnosti. 
Dejavnost mora znati pripraviti vsakič na malo drugačen, 
zanimiv način. Pri vsem tem pa so bistvenega pomena izbi-
ra materialov, čas in občutljivost skupine. Ključna lastnost 
vsakega vzgojitelja je tudi, da prepozna trenutek, ko »izgu-
blja« skupino, ko učenci izgubijo koncentracijo in postane-
jo sami sebi dolgočasni. Takrat je dobro, da delo zaključimo 
in preusmerimo otrokovo pozornost drugam. Delo lahko 
nadaljujemo kasneje ali drugič. Vzgojitelj mora vedno pod-
pirati individualno raziskovanje, zato tudi ne sme podajati 
preveč kritik, saj lahko te blokirajo posameznikovo krea-
tivnost. Prav tako je dobro, da se vzgojitelj izogiba preveli-
ki meri pravil (Zagorc 2006).

Plesna dramatizacija in uprizarjanje 
Izraz izhaja iz doživljanja zgodbe in medsebojnih odnosov 
junakov v zgodbi. B. Kroflič in D. Gobec menita, da plesna 
dramatizacija in uprizarjanje pomenita samostojno spon-
tano ali usmerjeno gibno-plesno igro, ki izhaja iz izmišlje-
nega ali resničnega dogodka ali pa iz literarne osnove. S 
pripovedjo o dogajanju vodimo plesno dramatizacijo, pri-
poveduje pa lahko tudi otrok. Pripovedujemo lahko med 
samo plesno dramatizacijo ali pa na začetku povemo krat-
ko obnovo dogajanja. Plesna dramatizacija lahko vključuje 
še druge vrste plesnih dejavnosti, kot sta ples in rajalna 
igra. Plesna dramatizacija je tudi temeljna igralna dejav-
nost, preko katere uvedemo govorjeno besedno dramatiza-
cijo. Otrok vsebino celostno podoživi in jo spontano dopol-
njuje z besedo. Spodbude za plesno dramatizacijo so lahko 

literarna dela, glasba, kostumski in scenski pripomočki ter 
lutke. Krofličeva v plesni dramatizaciji daje velik pomen 
igram z vlogami, saj igranje zgodbe krepi otrokove sposob-
nosti in funkcije. Prav tako pa si pri izbiri vlog otrok lahko 
sam izbira vlogo, menjava svojo vlogo, ozirati se mora po si-
tuaciji. Pri plesni dramatizaciji uporabljamo metodi vode-
nja in izmišljanja ali improvizacije. S plesno dramatizacijo 
spodbujamo individualno izražanje in skupinsko ustvar-
janje. Posameznik se lahko uveljavlja kot član skupine, ta 
skupina pa deluje v medsebojni odvisnosti in povezanosti. 
Pomembno je, da vemo, da lahko vsako zgodbo gibalno 
uprizorimo, vendar moramo prepoznati vsebinske motive, 
ki jih najlažje plesno uprizorimo, kar pomeni, da ni potreb-
no uprizoriti vsakega prizora, pomembno je le, da obdrži-
mo nit zgodbe. Gib in beseda naj se dopolnjujeta, naj se pre-
pletata in z glasbo ustvarita občutek gledališke predstave 
(Kroflič in Gobec 1995). 

Oblike dela pri plesni vzgoji
V plesni vzgoji lahko uporabljamo različne oblike dela, te 
oblike izbiramo glede na zastavljene cilje, na značilnosti iz-
branih spodbud in glede na pogoje. Izbiramo pa lahko med 
skupno, skupinsko in individualno obliko dela. V metodi-
čnem postopku se vse oblike med seboj prepletajo. 

Skupna:
Gibno-plesna dejavnost je skupna, kadar se vsi otroci 
vključujejo v dejavnost. Ta oblika se redkeje uporablja, saj 
je načeloma v skupinah veliko otrok in je takšno delo težko 
izvedljivo. Občasna uporaba skupne oblike pa je smiselna 
v manjših oddelkih ali kadar je prisotno malo otrok in so 
vsi otroci motivirani za isto dejavnost. Skupna oblika dela 
je tudi ena izmed oblik v metodičnem postopku, kadar o-
troci gibno ponavljajo vzgojiteljevo ali vrstnikovo gibanje, 
ponazarjajo pripovedovanje zgodbe vzgojitelja. Skupna 
oblika je velikokrat težko izvedljiva, ker pride do prostor-
skega problema, zaradi utesnjenosti pa nastajajo konflikti. 
Ni mogoče upoštevati načela individualizacije. 

Skupinska:
Gibno-plesna dejavnost je skupinska, kadar se le del celot-
nega oddelka vključi v dejavnost, drugim otrokom pa prip-
ravimo dejavnosti iz drugih vzgojnih področij. Vzgojitelj 
se natančneje ukvarja s skupino, ki ima plesno dejavnost, 
ostale pa občasno preverja in usmerja. Skupine lahko med 
sabo povezuje skupna tema, lahko pa so med seboj popol-
noma neodvisne. Otroci se lahko po skupinah razdelijo gle-
de na interese, vendar takšna delitev naj ne bo edini način 
razporejanja. Skupinska oblika dela omogoča boljšo orga-
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nizacijo dela, tesnejši stik med vzgojiteljem in med posa-
meznikom, tesnejši stik med vzgojiteljem in malo skupino 
ter boljšo izrabo prostora. Intenzivnejši je individualni in 
skupinski ustvarjalni proces. Otrok se lahko sam odloča o 
svoji dejavnosti in o izboru prijateljev, ki bodo sodelovali z 
njim. Posamezen otrok pri takšni obliki dela lažje zadovolji 
potrebo po gibanju, se lažje uveljavi in sodeluje v skupini. 
Skupinska oblika dela je prednostna oblika dela v plesnih 
dejavnostih. 

Individualna: 
Pri individualni obliki dela otroci ustvarjajo in rešujejo 
naloge individualno, vsak posameznik oblikuje svoj gibal-
ni motiv, posamezno improvizirajo in plešejo. Individual-
no obliko uporabljamo pri usmerjeni dejavnosti in igri po 
želji. Pri igri po želji omogoča individualna oblika neposre-

den stik med vzgojiteljem in otrokom. Vzgojitelj se gibalno 
igra z otrokom, ki to želi, ali s tistim, ki potrebuje več indi-
vidualnega stika (Kroflič in Gobec, 1995).

Zaključek
Skozi celoten članek, sem želela opozoriti, da nekako ne 
smemo pozabiti na področje plesa, pa čeprav je mogoče to 
področje, ki nam ne leži. Zavedati se moramo, da je to le del, 
ki ga moramo otrokom ponuditi in tudi zagotoviti v izved-
benem kurikulu vsakega oddelka.

Literatura:
Kroflič, B. (1995). Igra-gib-ustvarjanje-učenje: metodični priročnik za usmer-
jenje ustvarjalne gibno-plesne dejavnosti. Novo mesto: Pedagoška obzorja.
Kroflič, B., Gobec, D. (1992). Ustvarjalni gib in plesna vzgoja za najmlajše. 
Novo mesto: Pedagoška obzorja.
Zagorc, M. (2006). Ples-ustvarjanje z gibom in ritmom. Ljubljana: Fakulteta 
za šport, Inštitut za šport.

Za dobro prakso

Vrtec Ravne na Koro-
škem je praznoval 70 let
Prvi vrtec na Ravnah na Koro-
škem (nekoč Guštanj) je bil leta 1945 
vzpostavljen v prostorih osnovne 
šole. Obiskovalo ga je 39 otrok. De-
lavke, ki so varovale otroke, so po 
takrat zaradi dobesednega prevoda 
nemške besede kindergartner imeno-
vali vrtnarice. Kasneje so se delavke 
dodatno izšolale v sklopu načrtnega 
izpopolnjevanja učiteljev na 14-dnev-
nem tečaju. Skupaj s šolskimi otroki 
so otroci iz vrtca urejali zelenjavni 
vrt ob šoli. Leta 1948 se je vrtec vklju-
čil v program DID (dom igre in dela). 
Otroci so imeli brezplačno prehrano, 
vrtec je bil odprt od 8. do 16. ure. Še 
istega leta se je Osnovna šola Guštanj 
preimenovala v Osnovno šolo Ravne 
na Koroškem, ki je vključevala tudi 
vrtec. Strokovne delavke v vrtcih so 
dobile naziv vzgojiteljica leta 1955. Leta 
1956 je dobil vrtec na Ravnah svoje 
prostore v samostojno upravljan je, 
ime pa po partizanki Marjetki - Vrtec 
Marjetka. Matere so se začele zaposlo-

vati v železarni, povpra-
ševanje po vrtcu je hitro 
naraščalo. Tri leta kasneje 
so lahko otroci obiskovali 
vrtec izmenično, dopol-
dan in popoldan. Pri ob-
novi in posodobitvi vrtca 
je priskočila na pomoč 
Železarna Ravne (Koroški 
fužinar 1964, št. 5/7).
Z letom 1964 se je število 
otrok in vzgojiteljic povečalo. 
V delo so se vključevale vzgojiteljice 
s končano petletno srednjo šolo, kar 
je močno dvignilo kakovost dela z 
otroki. Skupaj so pripravile potujočo 
razstavo in s tem prikazale napredek 
predšolske vzgoje. Dve leti kasneje so 
se pojavile prve javne prireditve za o-
troke v kraju: pustovanje, tetka Jesen, 
dedek Mraz, dan pomladi, teden ma-
ter in otrok ... Ob zaključku šolskega 
leta je bil pevski koncert pod naslo-
vom »Cicibani pojejo in rajajo«, kjer 
so se predstavili štirje okoliški vrtci iz 
Črne, Mežice, Prevalj ter Raven. Leta 
1974 so se v skladu z zahtevami takra-

tne zakonodaje o združenem delu po-
vezali v vzgojno-varstveno organiza-
cijo (VVO) Ravne na Koroškem. 
 
V vrtce se je vključevalo vse več o-
trok, zato so občine (večkrat s samo-
prispevki občanov) pospešeno gradili 
nove vrtce: Marjetka in Solzice Ravne 
na Koroškem, Krojaček Hlaček Preva-
lje, Najdihojca Mežica in Kralj Matjaž 
Črna na Koroškem (z enim oddelkom 
v Žerjavu). Centralni vrtec z ravna-
teljem in upravo je bil v vrtcu Solzice 
Ravne na Koroškem. Skupaj je imela 
organizacija 31 oddelkov in 723 otrok. 

O tem in onem iz naših vrtcev

Nova vrtčevska zgradba, enota Ajda
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Za izvajanje skupnega državnega 
Vzgojno-varstvenega programa, ki je 
bil vpeljan 1979/80 leta, se je nabavila 
velika količina drobnega materiala, 
igrač in igral za igrišča. V tem obdobju 
so opremili tudi 2 igralnici v Kotljah v 
sedanji šoli. Vzgojiteljice so za otroke, 
ki niso obiskovali vrtca v dopoldan-
skem času, organizirale lutkovne 
predstave. V tem času so se odprli še 
vrtci v Pod gonjami, na Javorniku in v 
Kotljah. V enoti na Javorniku so ure-
dili prostore za dojenčke in malčke od 
7. meseca pa do 3 let starosti.
 
V letu 1986 so se pojavile potrebe po 
strokovnem svetovalnem timu, ki je 
združeval delo psihologa, logopeda in 
specialnega pedagoga. Vzgojiteljice so 
dobile možnost nadgraditi izobrazbo 
na Pedagoški fakulteti, na oddelku za 
predšolsko vzgojo. V letu 1990/91 so 
se v redne oddelke začeli vključeva-
ti otroci z zmerno razvojno motnjo. 
Naslednje leto se je moral vrtec v skla-
du z družbenimi spremembami in  
zakonodajo preleviti iz organizacije 
(VVO) v javni vzgojno-varstveni za-
vod (VVZ). 
 
Sledila so leta iskanj in vnašanja ra-
znih novosti. Tako se je vrtec leta 1994 
seznanil s posameznimi elementi »Re-
ggio Emilie pedagogike«, v letu 1996 
pa s spremembami šolske zakonoda-
je. Vrtci smo dobili skupni zakon o 
organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja, svoj zakon o vrtcih in 
osnovne podzakonske akte (državne 
pravilnike). 
 
Leta 1999 smo dobili skupni državni 
dokument za vse javne vrtce, Kuri-
kulum za vrtce. V naslednjih letih je 
vrtec poskrbel za strokovno in oseb-
no rast delavk s številnimi strokov-
nimi ekskurzijami, kjer so si izmenja-
vali izkušnje. Navdušili smo se nad 
elementi Montessori pedagogike, ki 

smo jih postopoma vključevali v od-
delke (v letu 2010 elemente Montesso-
ri pedagogike izvaja že 15 oddelkov). 
 
Spremembe v organizaciji občin na 
Koroškem so povzročile razdruže-
vanja vrtcev. V letu 2000 so sprejeli 
sporazum o razdelitvi, pripojitvi in 
prenehanju vzgojno-varstvenega za-
voda Ravne. Občina Ravne je v skladu 
s šolsko zakonodajo ustanovila Javni 
vrtec Ravne na Koroškem. V njegovem 
okviru so ostale 4 enote, Solzice, Mar-
jetka, Javornik in Kotlje.
 
Leta 2003 se je zaradi uvedbe 9-letne 
OŠ zmanjšalo število oddelkov za 6 
oddelkov. Po 50-letih delovanja se je 
zaprla enota Marjetka.
 
Strokovne delavke so bile vključene 
v projekt Zavoda RS Slovenije, Mrežo 
učečih se šol in vrtcev z namenom, da 
se v polnosti uveljavijo kurikularne 
spremembe. Vzgojiteljice so dobile 
možnost študija na visoki ravni na 
treh pedagoških fakultetah v Slove-
niji. Za vzdrževan sistem vodenja 
kakovosti za prihodnost vzgoje in izo-
braževanja, je vrtec Ravne prejel cer-
tifikat kakovosti Inštituta za kakovost 
in meroslovje Ljubljana.
 
Leta 2009 smo strokovni delavci na 
zboru vzgojiteljev prvič zasnovali 
Razvojni načrt vrtca za obdobje pe-
tih let. Poudarek je bil na viziji, pos-
lanstvu, vrednotah ter razvojnih stra-
teških ciljih. Tega leta so odprli novo 
modularno enoto na Javorniku in jo 
priključili k staremu vrtcu. Pridobili 
so kar tri nove oddelke. Vpis otrok je 
bil močno povečan, saj so tudi v enoti 
Solzice ter v enoti Kotlje odprli po en 
nov oddelek.
 
V letu 2015 je Vrtec Ravne praznoval 
svoj 70. rojstni dan. Priprave so se od-
vijale več mesecev. Po vrtcih je pote-

kalo veliko dejavnosti v ta namen. Ob 
zaključku javne prireditve so otroci 
treh vrtcev iz 21. oddelkov in vsi za-
posleni, oblečeni v majice mavričnih 
barv, zapeli pesem Mavrica. Svoje je 
dodal še nastop pevke Tanje Žagar in 
priložnostna pogostitev. Na samem 
kraju smo začutili čutiti veliko pove-
zanost med otroci, starši in zaposleni-
mi vrtca Ravne. 

Suzana Štriker, dipl. vzgojiteljica, 
 Vrtec Ravne na Koroškem

Bilo je nekoč v Cerkljah 
na Gorenjskem
Marijin vrtec je bil ustanovljen apri-
la 1996 kot  zasebni vrtec s koncesijo. 
Vpisan je v razvid izvajalcev javno 
veljavnega programa na področju 
vzgoje in izobraževanja predšolskih 
otrok.
V šolskem letu 2014/2015 smo v Letni 
delovni načrt vrtca vključili projekt  
Bilo je nekoč v Cerkljah, da bi se  o-
troci seznanili s kulturno dediščino 
Cerkelj, ki je zelo bogata. Projekt je 
bil obsežen in zahteven. Izvajali smo 
ga skupaj s starejšo skupino otrok od 
aprila do junija in ga zaključili z izle-
tom v Velike Lašče.  Veliko vsebin smo 
vključili tudi v zaključno prireditev.

Cilji, ki smo jih povzeli iz Kurikuluma 
za vrtce (1999), so bili:
• Otrok spoznava različne vidike 

življenja ljudi v preteklosti in da-
nes.

• Otrok spoznava, se nauči nekatere 
že pozabljene otroške igre, izšte-
vanke, rajalne igre, ljudske pesmi 
in plese.

• Otroci spoznavajo, da je bilo življe-
nje v preteklosti drugačno.

• Otroci se zavedajo razvoja in na-
predka v današnjem času in s tem 
tudi lažjega načina življenja.

• Otrok razvija sposobnost ločeva-
nja med narečnim in knjižnim je-
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zikom.
• Otrok se seznanja s tradicijo.

Na roditeljskem sestanku smo k pro-
jektu povabili tudi starše in stare 
starše, ki so kmalu začeli v vrtec pri-
našati staro orodje, predmete iz gos-
podinjstva,  besedila ljudskih iger, 
stara oblačila  in drugo. Predmete, ki 
jih nismo uspeli dobiti, smo našli na 
slikah v knjigah iz knjižnice.
 V oddelek je prišel na obisk pas-
tirček Peter (lutka), ki je bil oblečen 
v kratke hlače, srajco in klobuk, s 
seboj pa je imel tudi torbo za malico 
in pastirsko palico. Seveda je bil bos. 
Otrokom je najprej prebral zgodbo 
o pastirčku, potem pa jim je ob pred-
metih, ki so jih prinesli starši in stari 
starši, pripovedoval, zakaj in kako se 
je predmet uporabljal. Prisoten je bil 
pri vseh dejavnostih v vrtcu, tudi med 
obroki, na sprehodih in pri počitku. 
Delo smo si malo porazdelili: starejše 
otroke (5–6 let) je pastirček Peter na-
učil starih iger, mlajše (4–5 let) pa ra-
jalnih iger in ljudskih plesov. Izkušnje 
smo si potem izmenjali in drug druge-
ga naučili, kar smo izvedeli od Petra. 
 V knjigah (Dušice Kunaver Ljudske 
noše od pomladi do pomladi, Čar kruha 
v slovenskem ljudskem izročilu,  Miza v 
slovenskem ljudskem izročilu; Marjete 
Zorec Slovenska pratika, Slovenski pra-
zniki Prepodimo zimo, od kresovanja do 
silvestrovanja; Staše Košak- Blumer Sto 
narodnih noš na Slovenskem; Marije 
Makarovič Kmečka abeceda 1. in 2. del; 
Antona Cevca  Velika planina), ki smo 
jih prinesli iz knjižnice, smo si ogle-
dali oblačila in obutev, pa tudi ostale 
predmete, ki jih nismo imeli na voljo 
v vrtcu. Otroci so si zapomnili neka-
tere besede iz našega narečja: hlapon, 
gvant, pwajš, žesel, peglezen, šefla, 
kikla.

Druge dejavnosti v projektu
Risbice, ki so nastale, smo razstavili v 

garderobi na oglasni deski. Izdelali in 
poiskali smo glasbene instrumente, ki 
smo jih kasneje uporabili na zaključni 
prireditvi (kitara iz perivn'ka, klari-
net in trobenta iz vodovodnih cevi, 
grablje, kuhalnice, kamenje, paličice). 
Otroci so pri izdelavi radi sodelovali, 
še raje pa so kasneje na te instrumente 
igrali.
 
Odšli smo tudi na Milje, kjer smo v 
»Hiši čez cesto« sami v metrgi zame-
sili kruh in ga potem spekli v kmečki 
peči. Ogledali smo si pohištvo, ki so 
ga imeli včasih v šoli (stoli, klopi, ta-
ble). Najbolj so bile otrokom všeč stare 
igrače in igre, ki so jih lahko tudi pre-
iskusili. Seveda smo predmete, ki smo 
jih imeli v vrtcu, videli tudi na Miljah. 
Nekateri predmeti pa so jim bili čisto 
novi -  mišnica, pina, kredenca … 
 Obiskali smo tudi čevljarja, ki nam 
je pokazal, kako so čevlje izdelovali 
včasih in kako danes. Poleg starega 
čevljarskega orodja smo videli zelo 
stare škornje s posebnimi lesenimi 
vložki, ki so škornjem pomagali ohra-
niti njihovo obliko.
 S pomočjo filma Pastirci smo se lah-
ko vživeli v vlogo našega Petra, ki nas 
je naučil hoditi s hoduljami. 
    Posebno radi so otroci posnemali pe-
sem zvonov, ki naj bi se oglašali na čis-
to poseben način (Ilja 1961, str. 45–50): 
• v Cerkljah: »Štrukelj, knedelj, bob, 

štrukelj, knedelj bob«; 
• v Lahovčah: »Gruntar'ca, bajtar'ca, 

dreke vkup tolčeta« ;
• na Spodnjem Brniku: »Bob imamo, 

bob imamo, pa ga noben'mu ne 
damo«;

• na Svetem Lenartu pa »Smukov du-
rgeljc, kraljev bongeljc«. 

Zelo so  jim bile všeč zmerljivke : 
• »Godovc, godovc, pomije poglodal« 

(Ilja 1961, str.50) ; 
• »Gorjan'c, Gorjan'c, je tekel po 

klanc', je kamen zagrabil, je mislil, 

da je žgan'c« (Ilja 1961,  str.162); 
• »Na Gabrov' štal' so mačka klal', 

brca, brca, še ga udar'« (Ilja  1961,str. 
107).

Izštevanke smo uporabili pri raznih 
igrah, tudi pri lovljenju in skrivanju. 
Ob časovnem traku, ki smo ga izdela-
li skupaj (otroška dlan je bila mera za 
pet let), smo nalepili slike znanih in 
pomembnih Cerkljanskih mož in se 
o njih pogovarjali. Dodali smo tudi 
druge slike, ki so označile, kdaj je pri-
čel voziti vlak, kdaj je prišla elektrika, 
kdaj je nastal prvi slovenski film.
 Pomembni Cerkljani, ki smo jih 
spoznali, so bili: gasilec France Barle, 
pesnik in pisatelj Jakob Bedenek, gle-
dališčnik Ignacij Borštnik, bančnik 
Ivan Hribar, odvetnik in pisatelj Lojze 
Ilj, ki se je izselil v Argentino, sklada-
telj in zborovodja Davorin Jenko, du-
hovnik, glasbenik in izumitelj Janez 
Avguštin Puhar (izumil je sliko na 
steklo, ki je bila na ogled na svetovni 
razstavi v Londonu leta 1851) ter du-
hovnik in botanik Simon Robič.  Podo-
be nekaterih teh mož smo si ogledali 
v parku pri osnovni šoli, druge smo 
našli v knjigi Janeza Močnika.  Odšli 
smo tudi do nekdanje domačije Davo-
rina Jenka. Vsi ti možje so bili zvesti 
svojemu narodu, slovenski besedi in 
slovenski zemlji:  »Nekateri so živeli 
daleč od domačega kraja, pozabili ga 
pa niso nikoli in so se vedno vračali 
kakor lastovke, ki se vsako leto vrnejo 
pod rodni krov« (Ilja 1961, str. 178)
 Prireditev, ki smo jo imeli ob za-
ključku projekta in šolskega leta, je 
prikazovala, kako je nekdaj tekel dan 
na kmetiji od jutra do večera tako o-
trokom kot odraslim. Vzgojiteljica, ki 
je povezovala celotno prireditev, je 
govorila v narečju, tako kot so govo-
rili nekoč in kot nekateri govorijo še 
danes. Obe skupini otrok sta pridno 
sodelovali. Na koncu so bili zelo po-
nosni, saj so se zavedali, da so bili dob-
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ri, pa tudi starši so jih pohvalili.

Izlet v Velike Lašče
Čisto za konec projekta smo se z avto-
busom odpeljali v Velike Lašče, kjer 
smo se ustavili v Trubarjevem mlinu. 
Na žalost ne mlin in ne žaga ne delu-
jeta in otroci so si težko predstavljali, 
kako ju je poganjala voda. Na turistič-
ni kmetiji sta nam oče in sin pokazala 
ročno in strojno izdelovanje kuhal-
nic. Posebno so se otroci trudili, ko so 
sami kuhalnice zlagali v skladovnice 
in kar niso izgubili volje ponavljati. 
Vsi smo se polni novih vtisov vrnili 
v vrtec in še dolgo razpravljali o tem, 
kako so včasih živeli.
 Naj zaključim z besedami Lojzeta 
Ilje v uvodnem delu Gospoda Šimna: 
»Dobro je izdelati podobo naroda, da 
bo otrok kdaj pozneje, ko bo že velik, 
mogel videti, kakšen je bil, ko je bil še 
majhen, in bo mogel presoditi, kaj mu 
je bilo iz otroških let v prid, kaj v ško-
do«

Ema Jagodic, vzgojiteljica
Marijin vrtec Cerklje 

Seznanjanje otrok z ljud-
skim izročilom
V kombiniranem oddelku otrok, 
starih 2–4 leta, smo izvedli tematski 
sklop Ljudsko izročilo. Otroci so se 
imeli možnost seznanjati z ljudskimi 
igrami, s plesom in z glasbo. Skrbno 
in vestno so prinašali stare predmete 
svojih prababic in babic ter jih sestav-
ljali v zbirke. Le-te so opazovali, spoz-
navali, ugotavljali in odkrivali njihov 
namen, uporabnost, slišali so za nji-
hovo poimenovanje. Skozi literaturo, 
drugih oblik tiska in spleta so spoz-
navali ljudske pravljice, pesmi, plese, 
ljudsko nošo.
 Prepevali smo znane ljudske 
pesmi (npr. Lisička je prav zvita zver, 
Marko skače, Šmentana muha, Ob bis-
trem potoku je mlin …) ter ritmično 

izrekali ljudske, otroške naštevanke, 
izštevanke (npr. križ-kraž).
 Posebej pa so doživeli ljudsko glas-
bo, ko so nas obiskali lokalni ljudski 
godci »Žagani coleki«. Le-ti so nam 
predstavili svoja, posebna, doma na-
rejena glasbila: »riflo«, »cuko«, kon-
trabas, boben in piščalko. Otroci so jih 
preizkušali, si skušali zapolniti njiho-
va imena. Ko so otroci spoznali neka-
tera ljudska glasbila, smo se odločili, 
da si jih tudi sami izdelamo. Tako smo 
si naredili različne ropotulje, bobne 
in kitare iz odpadnih materialov. Z 
instrumenti smo glasbo izvajali, jo 
ustvarjali, si jo po svoje zamišljali, se 
z njo izražali in spremljali petje. 
 Ljudsko izročilo smo otrokom 
približali tudi skozi ples (Peričice, Ob 
bistrem potočku je mlin …) in skozi 
ljudske gibalne igre (kdo se boji črne-
ga moža, gnilo jajce, ptički v gnezda, 
kipi, petelinček, lepa bela lilija …).  
Tako so otroci v učno spodbudnem 
okolju doživeli in spoznali ljudsko iz-
ročilo svojega okolja.

Nives Krajnc, dipl. vzgojiteljica
Vrtec Slovenske Konjice

Teden slovenske hrane
V vrtcu na Cvenu smo v okviru dneva 
tradicionalnega slovenskega zajtrka 

obeležili dan slovenske hrane, a ne le 
v petek, 20. 11. 2015, temveč skozi celo-
ten teden.
 Ponedeljkovo jutro je zadišalo po 
sladki mlečni kaši, ki se je »vila« iz 
otroških krožnikov, kakor ob pripo-
vedovanju knjižničarke iz zgodbe 
Lonček, kuhaj. Obiskali smo cvensko 
kmetijo Babičevih, kjer so prikazali 
ročno molžo krav in nas pogostili z 
domačim mlekom ter s pogačami.
 Torkov dan je bil v znamenju ajde: 
ajdov kruh; zgodba učiteljice O ajdi; 
mletje ajdovih zrn z možnarjem ter 
ogled mlina na kmetiji Rus, kjer smo 
si pridni »mlinarji« zaslužili polno 
vrečo ajdove moke.
 V sredo so nas v vrtcu obiskale 
gospodinje iz TD Cven in skupaj smo 
zamesili testo za ržen kruh, vsak o-
trok pa si je oblikoval še svoj kolaček. 
Lepljivi prstki otrok so ob gnetenju 
neizmerno uživali, še bolj pa, ko so ko-
laček drobili v svojih ustih.
 Četrtkova malica je dišala po po-
lenti z mlekom – po malici, ki je bila 
pogosto na jedilnikih naših dedkov in 
babic in so nas tega dne tudi obiskali. 
Skupaj smo ličkali koruzo, luščili fi-
žol, pripravljali jabolčne krhlje ter lo-
mili in mleli orehe, lešnike. Ob sproš-
čenem vzdušju smo peli in rajali, nato 
pa jih pogostili z našim kruhom. Sple-

O tem in onem iz naših vrtcev

Igra na instrumente
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Poročilo komisije o izboru otroških likovnih izdelkov za revijo Vzgojiteljica za 
leto 2016
Komisija za izbor otroških risbic in slik se je sestala v petek, 29. januarja 2016, v prostorih enote Hudinja. Do razpisnega 
roka je prispelo  276 otroških likovnih del iz vseh večjih krajev. 

Posebej pohvalimo vzgojiteljice iz vrtcev: Cerklje na Gorenjskem, Semiča, Prosenjakovcev, Zg. Kungote, Semede-
le, Postojne, Slovenj Gradca, Maribora, Velenja, Komna, Slovenskih Konjic in Celja. 
 
Komisija je v skladu z objavljenimi kriteriji izbrala 24 li-
kovnih del, za vsako številko revije po štiri. O tem, katero 
od teh del bo prišlo na naslovnico revije, dokončno odloči 
oblikovalec revije pri založniku.
     
Otroci, avtorji del, dobijo po objavi knjižno nagrado zalo-
žnika, mentorice pa lahko na osnovi objave na zadnji strani 
revije Vzgojiteljice uveljavljajo točke za dodatno strokovno 
delo v skladu z veljavnim pravilnikom o napredovanju v 
nazive.

Predsednica komisije 
Irena Hren, spec. manag. in dipl. vzg.

O tem in onem iz naših vrtcev

tle so se najnežnejše medgeneracijske 
vezi, ko so zažarele otroške očke in se 
dotaknile toplih objemov svojih babic 
in dedkov.
 Petkovo jutro je bilo drugačno. Že 
ob vstopu v igralnico nas je pričakal 
zajtrk, doniran od lokalnih pridelo-
valcev. Obiskala nas je tudi ga. Tigeli 
iz Krapja, ki je predstavila pomen 
čebel in nastanek medu. Hm, kako je 
bil dober, kakor medenjaki, ki smo jih 
pekli in so zaokrožili dogajanje celot-
nega tedna.

Marjeta Zmazek, dipl. vzgojiteljica
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, 

vrtec Cven

Zgodbe turizma: razisko-
vanje dvorca Novo Celje
V okviru projekta Zgodbe turizma 

smo podrobneje raziskali nam bližnji 
baročni dvorec Novo Celje. Izbira raz-
iskovalne teme je v prvi vrsti izhajala 
iz otrok, ki so izrazili željo po tem, 
da želijo kaj več spoznati, se naučiti o 
dvorcu Novo Celje, ki smo ga z otroki 
pogosto opazovali na sprehodih. Na-
men projekta je bil:
• seznaniti se s kulturno dediščino v 

našem kraju,
• seznaniti se s pomenom dvorca 

Novo Celje za naše prednike,
•  seznaniti se z načinom življenja 

nekoč in ga primerjati z današnjim 
načinom življenja. 

Lotili smo se raziskovanja preko raz-
ličnih dejavnosti, ki so povezovale 
vsa kurikularna področja. Tako smo 
za začetek poiskali različno literatu-
ro in slikovno gradivo na to temo, si 
ogledali dvorec Novo Celje (zunaj in 

znotraj), se srečali s kustosinjo, se z 
njo pogovarjali, risali na temo dvorec 
Novo Celje, si ogledali razstavo dija-
kov Gimnazije Celje Center v dvorcu, 
risali načrte dvorca ter obnovitvene 
načrte, si ogledali predstavitev preko 
računalnika, prebirali smo zgodovi-
no dvorca, izdelali svoj dvorec in se z 
lutkami igrali v njem, izdelali smo pri-
pomočke za igro (krone, ščite ipd.), se 
naučili deklamacijo Stekleni grad (J. 
Bitenc), poslušali in uprizarjali glas-
beno pravljico Grad gradiček ter ob 
zaključku projekta izdelali zaključne 
plakate za predstavitev širši javnosti.
Projekt smo javno predstavili in je bil 
na vpogled vsem staršem, starim star-
šem ter prebivalcem krajevne skup-
nosti Petrovče. 

Sonja Razgoršek, dipl. vzgojiteljica
Vrtci občine Žalec

Obvestila in zapisi

Iza Prislan (3,5 let)
mentorici Anita Pocajt Horvat in Irena Mokina;

Vrtec Velenje



Obvestila in zapisi

Vse člane in članice vabimo, da se udeležijo letnega zbora Pedagoškega društva Vzgojite-
ljica, ki bo  v torek, 1. marca 2016, ob 17. uri 
v Vrtcu Tončke Čečeve Celje na enoti Hudinja (Ulica frankolovskih žrtev 38).

Dnevni red:
• Poročilo predsednice društva za leto 2015.
• Izvolitev predsednice društva za naslednji štiriletni mandat.
• Imenovanje urednice in dveh članov uredniškega odbora revije Vzgojiteljica za nasled-

nji štiriletni mandat.
• Predlog programa dela v letu 2016.
• Družabno srečanje članstva.

Veselim se srečanja z vami in vas lepo pozdravljam.
Predsednica društva 

Vanja Krašovic, dipl. vzg.

Letni zbor članstva Pedagoškega društva Vzgojiteljica

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

1. predstavitev problema, opis dejavnosti, interpretacija,
2. 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 
prosimo, da napotke upoštevate.

Napotki za avtorje prispevkov


