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Uredničin kotiček

Prijazen pomladni pozdrav!
V pomladnih mesecih lokalne skup-

postala skrb vseh zaposlenih. V takem

nosti po vsej državi organizirajo ra-

primeru postane urejenost zavoda

zne čistilne akcije, da se odstranijo

vrednota, za katero si vsak prizadeva

odpadki, ki grdijo in bremenijo naše

in zanjo vsak nekaj prispeva. Vzgojite-

okolje. Marsikje tudi spodbujajo la-

ljice skupaj z otroki posadijo ali pose-

stnike hiš in stanovanj, da s cvetjem

jejo rože v korita, nemarno odvržene

polepšajo gredice, korita in balkone.

papirčke pobere prvi, ki gre mimo, po

Tudi v vrtcih ni bistveno drugače.

vrnitvi z dvorišča si na predpražniku

Že zaradi varnosti otrok je treba te-

obrišemo čevlje, garderobo takoj po

meljiteje urediti igrišča, prostor pred

uporabi pomete tista sodelavka, ki

vhodi v vrtec in druge funkcionalne

pride zadnja … Organizacijska kul-

površine okoli vrtca. V varnem in

tura vrtca je seveda še marsikaj, ne le

urejenem okolju se otroci in vzgojite-

zunanja urejenost. Je predvsem spre-

lji bolje počutijo. Urejenost pa je po-

menljiva mreža pomenov, v kateri

membna tudi zaradi prvega vtisa, ki

zaposleni shranjujejo svoje izkušnje,

ga dobijo obiskovalci vrtca.

se ogrevajo za skupne cilje, usmerjajo

Urejenost okolja vrtca, same stav-

k njim svoja dejanja. Tako nastanejo

be in notranjosti sodi v tako imenova-

tradicionalni običaji, ki so značilni

Po njej je bila manjša pogostitev, ki

no organizacijsko kulturo zavoda. O

za posamezni vrtec, na primer vsa-

pa so se je udeležili samo vzgojitelji

organizacijski kulturi zavoda je bilo

kodnevno preoblačenje v delovna

in vodstveni tim. Čeprav so bili po-

že veliko napisanega tudi v sloven-

oblačila, razstavljanje otroških slik

vabljeni, niso prišli niti finančno-ad-

skem okolju, nekaj gradiva se nanaša

na panojih na galerijski način, prosla-

ministrativni delavci niti kuhinjski

tudi na vrtce. Podobna je prikritemu

vljanje vrtčevskih obletnic, obdaritev

delavci. Spraševala sem se, zakaj se ne

kurikulu, ki ga zaznamo šele takrat,

ob osebnih praznikih, vsakodnevni

počutijo del kolektiva. Če pa se čutijo

ko smo namensko pozorni na njegovo

obred pitja kave ali čaja in podobno.

kot del kolektiva, zakaj svoje pripa-

navidezno samoumevnost in prikrito
prisotnost.

Nastane tudi značilna komunikaci-

dnosti skupnosti ne potrdijo s svojo

ja, lastna posamezni vrtčevski hiši. Na

prisotnostjo? Mar se ne zavedajo,

Kadar sta urejenost okolja vrtca

primer jutranje pozdravljanje, način

kako prijetno je občutiti skupni uspeh

in same stavbe samo skrb hišnika in

pozdravljanja in naslavljanja (samo

zavoda?

čistilk, potem gre za prepričanje, ki

po imenih ali naslavljanje z gospa,

Velikokrat opisujemo ali prika-

je pretogo in preozko opredeljeno, re-

gospod), tikanje ali vikanje med sode-

zujemo svoj vrtec drugim takšnega,

zultat pa je v večini primerov pomanj-

lavci, poslavljanje ob odhodu v pokoj,

kakršnega bi si želeli, da bi bil. Raz-

kljiva urejenost. Tako razmišljanje v

izkazovanje naklonjenosti, medseboj-

mišljanje o nekaterih vidikih orga-

vrtcu prepoznamo po tem, da so korita

na pomoč, način reševanje problemov

nizacijske kulture razkriva, da je cilj

za cvetlice pred vhodi prazna, na tleh

in podobno.

popolnosti vedno pred nami, mi pa

ležijo odvrženi papirčki, ki jih vzgo-

Lahko bi rekli, da velik del or-

jitelji in otroci pohodijo, ne da bi jih

ganizacijske kulture v vrtcih na-

to motilo, poti so nepometene … Nav-

staja v medsebojnih odnosih med

sezadnje so v vrtcih hišniki "dečki za

vrtčevskimi podsistemi: med vzgoji-

V upanju, da že cvetijo pomladne

vse" in ne zmorejo vsega sami. Tudi po

telji, vodstvenim timom, administra-

rože pred vašimi vrtci, vas lepo

vrnitvi s sprehoda marsikje počakata

tivno-računovodsko ekipo, vzdrže-

pozdravljam.

garderoba ali hodnik polna blata in

valno-tehnično ekipo …, zato je nujno

peska na prihod snažilke. Vse skupaj

nekaj začasnega in nestabilnega.

kaže žalostno podobo neurejenosti in

Pred kratkim sem bila na neki pri-

nesodelovanja. Urejenost okolja vrtca

reditvi v nekem vrtcu. Bila je odlično

in same stavbe je vidna tam, kjer je

pripravljena, vodena in izpeljana.
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le na poti k njemu. Navsezadnje pa je
tudi pot k skupnemu cilju smiselna!
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Vrtec se predstavi
Elizabeta Jelen, univ. dipl. soc. ped., ravnateljica Vrtca Šentjur

Gradimo na dobro zasnovanih temeljih
''Večina staršev se zaveda, da je vključenost v vrtec na
daljevanje primarne družinske vzgoje, zato so pripravlje
ni na različne oblike sodelovanja. Pri tako velikem številu
vključenih otrok je nemogoče pričakovati, da občasno ne bi
prišlo tudi do konfliktnih situacij, nejasnosti in nezadovolj
stva. V teh primerih so vrata moje pisarne vedno odprta in
večino težav rešimo s pogovorom, kjer si razjasnimo situaci
jo in pričakovanja.''

Kaj je po vašem mnenju najpo-

trebah in odzivih otrok. Kmalu sem

svoji poklicni poti?

membnejša ravnateljeva naloga v

na novo pridobljena znanja vnašala v

Gotovo to, da znam svoje delo, izku-

vrtcu?

delo z otroki s posebnimi potrebami,

šnje in znanja nadgrajevati in jih deliti

V prvi vrsti je to skrb za sočloveka:

ki sem jih imela v oddelku, kasneje pa

z drugimi. Znam prisluhniti sočlove-

za dobro in varno počutje otrok, so-

sem dve leti nadomeščala defektolo-

ku in mu po potrebi pomagati ter svoje

delavcev in staršev otrok. Nato sledi

ginjo. Službena pot me je nato vodila

delo oz. poslanstvo pošteno opravljati.

zavedanje, da lahko samo ob sou-

na delovno mesto pomočnice ravna-

Vsi moji dosežki na poklicni poti pa so

stvarjanju z vsemi udeleženci proce-

teljice, kjer sem prevzemala dela in

povezani s tem, da sem vedno odprta

sa, ožjim in širšim okoljem, optimalno

naloge pedagoškega vodenja in se

za novosti, vendar s premišljenostjo

poskrbimo za otrokov vsestranski

postopoma seznanjala s predpisi in z

in "profesionalnim sitom".

razvoj in učenje. Tretje pa je nenehno

zakonodajo predšolskega področja.

slediti spreminjajoči se zakonodaji in

To delo sem opravljala sedem let, a

Koliko ima vrtec, ki ga vodite, v tem

kljub ne vedno ugodnim pogojem za

nisem načrtovala, da bom kdaj ravna-

šolskem letu (2015/16) oddelkov in

motivacijo sodelavcev skrbeti, da ta

teljica. Vsa dela sem opravljala z zado-

otrok? Koliko vzgojiteljic in pomoč-

ne upade; nasprotno – da se kakovost

voljstvom, vedno sem se izobraževala

nic vzgojiteljic dela v vrtcu?

dela nadgrajuje v dobrobit otrok, ki so

in delala predano in z ljubeznijo. Leta

V tem šolskem letu imamo trenutno

nam zaupani.

2010 sem zaradi nenadne bolezni ta-

vključenih 753 otrok, ki so razporeje-

kratne ravnateljice, Zore Ketiš, prev-

ni v 41 oddelkov v 11-ih enotah. Zapo-

Lahko na kratko predstavite svoje

zela nadomeščanje in nato leta 2012

slenih imamo 85 vzgojiteljic in njiho-

izobraževanje, poklic in dosedanje

kandidirala na delovno mesto ravna-

vih pomočnic ter eno spremljevalko

izkušnje?

teljice.

gibalno oviranemu otroku. Prav tako

Že v osnovni šoli sem natančno vede-

je zaposlena še mobilna specialna pe-

la, da želim biti vzgojiteljica. Delo sem

Kaj vam pomeni biti ravnateljica

dagoginja, ki izvaja dodatno strokov-

opravljala predano in z veliko mero

javnega zavoda?

no pomoč za 13 otrok z odločbo.

ljubezni do otrok ter spoštovanja do

Biti ravnatelj mi po eni strani pred-

staršev in vseh sodelavcev. Sčasoma

stavlja izziv, pogosto tudi stres in

Imate dovolj prostih mest za vse o-

sem spoznala, da ne vem dovolj. Ve-

samoizpraševanje. Po drugi strani

troke, ki se zanimajo za vaš vrtec?

doželjnost in potreba po pridobivanju

pa me bogati in mi nudi zadovoljstvo

Starši še vedno vpisujejo otroke v

novega znanja, predvsem o tem kaj in

ob ugodno razrešenih situacijah, ob

različne vrtce ali pa želijo svojega o-

kako razmišljajo otroci, kaj občutijo,

ugotovitvah, da s kolektivom delamo

troka vključiti v točno določeno enoto

kako bi svoje delo lahko še nadgradi-

kvalitetno ter da lahko prispevam h

našega vrtca. Vsem ni vedno mogoče

la, me je pripeljala na študij socialne

kakovostnem razvoju in k nadgradnji

ugoditi, zato imamo na čakalni listi

pedagogike. Med študijem sem spo-

našega vrtca.

vedno nekaj otrok. Z ustanoviteljico,

znala, da sem se pravilno odločila in
tako poglabljala različne teorije o po-

marec–april 2016
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ti program predšolske vzgoje kar naj-
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večjemu številu otrok iz naše občine,

beni kurikulum. Smo zelo aktivni in

samoevalvacije tako na nivoju staro-

zato tudi med letom odpiramo nove

prepoznavni na slovenskem nivoju

stnih timov in enot kot na ravni celot-

oddelke, če je potrebno oz. če imamo

kot Eko vrtec. V zadnjih dveh letih

nega vrtca, upoštevajoč vizijo in vred-

prostorske možnosti. V decembru

preko samoevalvacije poglabljamo

note Vrtca Šentjur.

2015 smo tako odprli novo skupino za

področje gibanja. Otroci so vključeni

otroke od 1. do 2. leta starosti v enoti

v projekt Mali sonček. Posebno pozor-

Brez stalnega strokovnega izpopol-

Šentjur, v prostorih bivše uprave, ki

nost namenjamo igri z vodo, v in ob

njevanja ni kakovostnega dela. Ka-

smo jih ustrezno prenovili in opremi-

vodi v vrtcu; za razvoj teh spretnosti

tere cilje ste si postavili na področju

li. Kljub temu pa še nekaj otrok ostaja

smo nabavili tudi ustrezne rekvizite.

strokovnega izpopolnjevanja vaših

na čakalni listi.

S tem uresničujemo cilj zgodnjega pla-

strokovnih sodelavcev?

valnega opismenjevanja, ki smo ga v

Kot temelj za zagotavljanje kakovosti

Kakšne so posebnosti izvedbenega

preteklosti izvajali v obliki plavalne-

našega dela letos nadaljujemo s pred-

kurikula v vašem vrtcu?

ga tečaja za vse otroke pred vstopom

nostno nalogo medosebnih odnosov,

Izvedbeni kurikul Vrtca Šentjur te-

v šolo.

in sicer Komunikacija med zaposleni-

melji na Kurikulumu za vrtce, kjer

Zaradi finančne krize tako v neka-

mi. Tako ozaveščamo pomen primer-

so nam vodilo tako temeljna načela in

terih družinah kot v občinah ter za-

ne profesionalne komunikacije za

cilji predšolske vzgoje kot tudi spoz-

radi smernic zakonodaje, ki določajo

zagotavljanje avtonomnosti ter oseb-

nanja, da otrok razume in dojema svet

zagotavljanje enakih možnosti za vse

nostne in profesionalne rasti vseh

celostno. Upoštevamo, da se otrok raz-

otroke, ne izvajamo več nadstandar-

zaposlenih. Izobraževanje izvajamo

vija in uči v aktivni povezanosti s svo-

dnih dejavnosti, kot sta planinski ta-

v vrtcu, kamor povabimo priznane

jim socialnim in fizičnim okoljem ter

bor in zimovanje. Na predlog staršev

strokovnjake, saj lahko na ta način za-

da v interakciji z vrstniki in odraslimi

organiziramo skupne pohode in igre

gotavljamo nova znanja širšemu kro-

razvija lastno družbenost in indivi-

na prostem s starši in z otroki v popol-

gu delavcev.

dualnost. Pri tem pa ne pozabimo na

danskem času. Izvajamo tudi dodatne

S pedagoškega področja pa poleg

pomen spodbudnega učnega okolja.

dejavnosti v popoldanskem času, ki

študijskih skupin, katerih aktualna

Gradimo na dobro zasnovanih teme-

jih vodijo izključno naši strokovni

tema je v tem letu spremljanje otro-

ljih, ki jih je postavljalo že prejšnje

delavci. Vse našteto zagotavlja dovolj

kovega razvoja in napredka s poudar-

vodstvo. Že drugo šolsko leto ob pou-

osnove za optimalni otrokov gibalni

kom na vključevanju otrok iz prise-

darjanju vrednot, kot so solidarnost,

razvoj.

ljenih družin, izpostavljamo področji

odgovornost in soodvisnost, izpostav-

Izvedbeni kurikul bogatijo še gle-

gibanja in glasbe. Čeprav tudi ta izo-

ljamo kompetence učenje učenja, traj-

dališke predstave v izvedbi različnih

braževanja izvedemo za vse strokov-

nostni razvoj ter strategije samostoj-

umetniških zasedb in za otroke pred

ne delavce, jim je poleg tega dana

nega kritičnega mišljenja.

vstopom v šolo še izlet v Ljubljano, kjer

možnost, da pridobivajo in nadgraju-

otroci obiščejo Lutkovno gledališče in

jejo svoja znanja še na različnih stro-

Lahko kaj posebej izpostavite?

živalski vrt. H kakovosti kulturno-

kovnih posvetih in izobraževanjih

Spodbujamo zgodnjo pismenost v

-umetniške vzgoje pa prispevajo tudi

zunaj ustanove. Na ta način izmenju-

vrtcu, vzgajamo v smeri spoštovanja

strokovni delavci in pogosto tudi star-

jejo izkušnje in lahko še bolj kritično

bogate naravne in kulturne tradicije

ši ter stari starši s svojimi glasbenimi

ovrednotijo svoje delo ter pridobivajo

našega okolja. Istočasno ozaveščamo

ali gledališkimi nastopi za otroke. K

nova znanja, ki ga prenesejo v kolek-

pomen medkulturnosti v smislu – o-

tovrstnemu sodelovanju spodbujamo

tiv.

trok in igra v večjezičnem in med-

tudi naše dijake in študente na peda-

kulturnem okolju. Tako še vedno

goški praksi, da s svojim mladostnim

Kako spremljate delo vzgojiteljic in

kurikulum bogati inovacijski projekt

entuziazmom in znanjem soustvarja-

vzgojiteljev v oddelku?

Zgodnje učenje tujega jezika. Zadnji

jo kulturni utrip vrtca.

Svoje zaposlene vspodbudim, da na-

dve leti pa se preko projekta Poma-

Izvedbeni kurikulum planiramo

črtujejo in izvedejo kolegialne hospi-

hajmo v svet preko Skypa povezuje-

sistematično s skupnim načrtovanjem

tacije, običajno v okviru oddelkov iste

mo še z vrtci iz Slovenije ter ostalih

in upoštevanjem bližnjega okolja ter

starostne skupine. Ob tem se pravi-

evropskih držav. Mnogi projekti so

aktualnih dogodkov. Pri načrtova-

loma razvije kritično-konstruktivna

postali že popolnoma vpeti v izved-

nju poudarjamo pomen refleksije in

diskusija, ki jo vodim sama in ob tem

letnik XVIII, št. 2
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Vrtec se predstavi
preverim dokumentacijo strokovnih

OŠ in štirih podružnic. Splošna ocena

čevanja posledično znižujejo kvalite-

delavk. Hospitiram pri nastopih pri-

sodelovanja je dobra, a se razlikuje

to našega dela. Želim si, da ostanejo

pravnikov in spremljam izvajanje

glede na velikost šol in lokacijo. Kot

standardi, ki so se v letih uspešnega

pedagoške prakse skupaj s pomoč-

najboljše izpostavljam odlično sodelo-

dela izkazali za najustreznejše in

nico. Vsem zaposlenim sem vedno

vanje v majhnih krajih, kjer sta šola in

dobre, nespremenjeni. Čas je, da se

pripravljena prisluhniti tudi v okviru

enota vrtca praviloma pod isto streho

na področju predšolske dejavnosti

načrtovanih ali nenačrtovanih raz-

ali pa zelo blizu. V vsebinskem pogle-

začnejo upoštevati novejše smerni-

govorov. Ker smo velika ustanova in

du vrtec seznanja šole z vsebino, s cilji

ce Bele knjige. Urediti bi bilo treba

stremimo k temu, da se v sleherni eno-

in z načeli kurikula. Predšolski otroci

plačne anomalije in poiskati sredstva

ti zagotavlja kvalitetno izvajanje ku-

obiščejo šolo, predvsem prvi razred,

za nagrajevanje uspešnih delavcev.

rikula, imamo že vrsto let oblikovano

da se jim postopoma olajša prehod,

Kot ravnateljica pa si na osebni ravni

mrežo timov za načrtovanje, le-teh

obiščejo šolsko knjižnico, povabljeni

želim, da bi v preizkušnjah, ki so ne-

pa se obvezno udeležim tudi sama. S

so na različne predstave, skupaj s šo-

posredno vezane na našo funkcijo,

tem imam jasen vpogled v opravljeno

larji pripravljajo prireditve v doma-

imeli ustrezno podporo s strani pri-

delo, v morebitne pomanjkljivosti in

čem kraju. V manjših podružnicah

stojnih institucij. Konkretno predla-

iskanje najboljših rešitev.

je nujno organizacijsko sodelovanje

gam spremembo zakonodaje, ki bi

zaradi zagotavljanja sočasnosti in

inšpektoratu za šolstvo omogočala

Kakšna je podpora staršev vašim

varstva šolskih otrok. Neprecenljiva

obravnavo le podpisanih prijav, ne

prizadevanjem?

je tudi medsebojna pomoč pri reše-

pa vsake anonimke, saj to povzroči

Večina staršev se zaveda, da je vklju-

vanju prostorskih stisk ob različnih

velik in pogosto nepotreben stres ter

čenost v vrtec nadaljevanje primarne

posegih v objekte.

motnjo v delovanju. Anonimke so po-

družinske vzgoje, zato so pripravljeni

gosto plod domišljije ali nepoznavanja

na različne oblike sodelovanja. Nji-

Za kaj ste si v zadnjem času prizade-

zadev, večkrat se na tej osnovi blati

hove konstruktivne pobude upošte-

vate v sodelovanju z občino?

ime vrtcev v medijih, na koncu pa se

vamo, če je le mogoče. Pogosto so so-

Zadnji dve leti smo na več objektih

prijave največkrat izkažejo za neute-

izvajalci izvedbenega kurikula (npr.

izvajali energetsko sanacijo. Za obči-

meljene.

izvedejo kulturni program, predsta-

no je bil to velik finančni, za vrtec pa

Sicer bi želela pohvaliti odzivnost

vijo svoj poklic, prinašajo različni

organizacijski zalogaj. S skupnimi

aktualne ministrice Maje Makovec

odpadni material za ustvarjanje …)

močmi smo sanirali šest enot in ob

Brenčič, ki je prisluhnila našim teža-

in so konstruktivni pri zagotavljanju

tem zagotavljali nemoteno vzgojno-

vam in pripombam ter jih z razume-

varnega in zdravega okolja za otroke

-izobraževalno delo za vse vpisane

vanjem sprejela. Verjamem, da je to

s posebnostmi.

otroke. Uspešni smo tudi pri skrbi

že prvi pomembni korak k njihovemu

Pri tako velikem številu vključenih

za vidnejša vzdrževalna dela, ki so

reševanju.

otrok je nemogoče pričakovati, da ne

potrebna pri starejših objektih in na

Verjamem, da s skupnim in z jas-

bi občasno prišlo tudi do konfliktnih

igriščih. Druga plat sodelovanja, ki jo

nim pogledom na pomen predšolske

situacij, nejasnosti in nezadovoljstva.

poskušam voditi predvsem s strokov-

vzgoje, z ozaveščanjem vrednot, s

V teh primerih so vrata moje pisarne

nimi argumenti, pa je utemeljevanje

spodbujanjem ustvarjalnosti, skrbjo

vedno odprta in večino težav rešimo

potreb po dodatnih oddelkih, stro-

za dobro počutje otrok in odraslih in z

s pogovorom, kjer si razjasnimo situ-

kovnih delavcih in spoštovanju nor-

zadostnim zagotavljanjem podporne-

acijo in pričakovanja. Vse pomembne

mativov, kar zagotavlja višjo kakovost

ga okolja omogočamo uspešen napre-

odločitve pretresemo v organih vrtca,

tako z vidika varnosti kot izvajanja

dek posameznika, skupine in družbe.

kjer so konstruktivna mnenja staršev

programov.
Hvala za vaše odgovore.

slišana in upoštevana glede na strokovno avtonomnost vrtca.

Kaj bi bilo po vaše treba urediti,
spremeniti na področju predšolske

Kakšno je povezovanje z osnovno

vzgoje v javnih vrtcih? Kaj priča-

šolo?

kujete od Ministrstva za šolstvo …?

Vrtec Šentjur pokriva predšolsko

Motijo me predvsem pogoste spre-

vzgojo na teritoriju šestih devetletnih

membe, ki lahko pod izgovorom var-
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Vključenost otrok s posebnimi potrebami

Povzetek
V prvem delu prispevka so podana zakonska izhodišča o otrocih s
posebnimi potrebami v predšolskem obdobju. V nadaljevanju prispev
ka povem, kdo so otroci s posebnimi potrebami, kam se jih usmerja
in pomen zgodnjega odkrivanja. Statistični podatki izkazujejo, da se
število in odstotek otrok s posebnimi potrebami v predšolskem obd
obju povečuje, kar je mogoče pripisati zgodnjemu odkrivanje primanj
kljajev, ovir oziroma motenj.
Ključne besede: vključenost otrok s posebnimi potrebami, predšols
ko obdobje, zakonodaja, statistični podatki.

V Republiki Sloveniji v zadnjih letih zaznavamo poudar-

• dolgotrajno bolni otroci,

jeno in sistematično skrb za ustrezno obravnavo otrok s

• otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,

posebnimi potrebami na vseh nivojih izobraževanja. Na

• otroci z avtističnimi motnjami in

osnovi dokumentov, kot so npr. Zakon o usmerjanju otrok

• otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potre-

s posebnimi potrebami, Zakon o osnovni šoli ter nekaterih

bujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izo-

drugih aktov, smemo ugotoviti pripravljenost in voljo soo-

braževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagoje-

čiti se z izzivi, ki jih ponujajo sodobni koncepti, namenjeni

ne programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne

izobraževanju otrok s posebnimi potrebami. Na tem podro-

programe vzgoje in izobraževanja (ZUOPP-1, 2. člen)

čju so bili, izhajajoč iz ustave, sprejeti zakoni in predpisi, ki
otrokom s posebnimi potrebami zagotavljajo in omogočajo

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami pote-

vključevanje v vrtce in šole s prilagojenim izvajanjem in

ka po (ZUOPP-1, 5. člen):

dodatno strokovno pomočjo. Zakonska podlaga izhaja iz:

• programu za predšolske otroke s prilagojenim izvaja-

• Zakona o osnovni šoli (Ur. l RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 –ZUJF in 63/13),
• Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju ZUOPP-1), ki je bil sprejet leta 2011 (Ur. l. RS,
št. 58/2011),

njem in z dodatno strokovno pomočjo,
• prilagojenem programu za predšolske otroke,
• vzgojno-izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo,
• prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z ena-

• Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s
posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 88/2013),

kovrednim izobrazbenim standardom,
• prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z niž-

• Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 88/2013),

jim izobrazbenim standardom,
• posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke

• kriterijev za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev,

z zmerno, s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju

ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami in

in drugih posebnih programih (v nadaljevanju posebni

• kriterijev za usmerjanje otrok z avtističnimi motnjami.

program vzgoje in izobraževanja),
• vzgojnih programih.

Otroci s posebnimi potrebami so:
• otroci z motnjami v duševnem razvoju,

Dodatna strokovna pomoč

• slepi in slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne funk-

Dodatna strokovna pomoč se v skladu z odločbo o usmeri-

cije,

tvi posameznega otroka izvaja za otroke s posebnimi po-

• gluhi in naglušni otroci,

trebami, ki so usmerjeni v program za predšolske otroke

• otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,

s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo

• gibalno ovirani otroci,

ter v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in
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Aktualno
z dodatno strokovno pomočjo, izjemoma pa tudi v drugih
Leto

Skupno število predšolskih otrok s
posebnimi
potrebami

Skupno
število vseh
otrok v
vrtcu

%
predšolskih
otrok s
posebnimi
potrebami

2000/01

590

63 328

0,93

2001/02

607

61 803

0,98

2002/03

516

58 968

0,88

zno področje vzgoje in izobraževanja, in na naslednjih ci-

2003/04

705

54 515

1,29

ljih ter načelih:

2004/05

754

54 815

1,38

• zagotavljanje največje koristi otroka,

2005/06

706

57 134

1,24

• celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja,

2006/07

827

57 127

1,45

2007/08

702

61 359

1,14

2008/09

846

65 996

1,28

2009/10

912

71 124

1,28

• individualiziran pristop,

2010/11

1 018

75 972

1,34

• interdisciplinarnost,

2011/12

1 131

81 221

1,39

• ohranjanje ravnotežja med različnimi področji otroko-

2012/13

1 263

83 090

1,52

2013/14

1 246

83 700

1,49

2014/15

1 323

84 750

1,56

programih vzgoje in izobraževanja za otroke s posebnimi
potrebami (ZUOPP-1). Dodatna strokovna pomoč se lahko
izvaja kot (natančno opredeljeno v odločbi o usmeritvi za
posameznega otroka): pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj, svetovalna storitev ali kot učna pomoč. Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
temelji na ciljih in načelih, določenih v zakonih za posame-

• enake možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok,
• vključevanje staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov v postopek usmerjanja in oblike pomoči,

vega telesnega in duševnega razvoja,
• čimprejšnje usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraževanja,
• takojšnje in kontinuirane podpore in strokovne pomoči
v programih vzgoje in izobraževanja,

Tabela 1: Odstotek predšolskih otrok s posebnimi potrebami med leti
2000/01 in 2014/15 (vir: Statistični urad Republike Slovenije)

• vertikalne prehodnosti in povezanosti programov,

Iz tabele je razvidno, da se število vključenih otrok s poseb-

• organizacija vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bi-

nimi potrebami v program za predšolske otroke s prilago-

vanja,

jenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v vrtce

• zagotavljanje ustreznih pogojev, ki omogočajo optima-

povečuje. V šolskem letu 2003/04, ko je stopil v veljavo Pra-

len razvoj posameznika (http://www.mizs.gov.si/si/

vilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje o-

delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_

trok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste

osnovno_solstvo/izobrazevanje_otrok_s_posebnimi_po-

in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s poseb-

trebami/).

nimi potrebami (2003) je opazen velik porast vključevanja
otrok s posebnimi potrebami v programe za predšolske

Zgodnje odkrivanje otrokovih primanjkljajev, ovir oziro-

otroke. Po drugi strani pa število otrok s posebnimi po-

ma motenj in ustrezna ter učinkovita zgodnja obravnava

trebami v prilagojenih programih za predšolske otroke v

zajema naslednja področja razvoja otrok:

zavodih upada. Število otrok s posebnimi potrebami, ki so

• sposobnosti vida, sluha in gibanja,

vključeni v razvojne oddelke vrtcev, ostaja vsa leta podob-

• kognitivni razvoj,

no. Glede na vrsto primanjkljaja, ovire oz. motnje podatki

• jezik in jezikovni razvoj,

kažejo, da je največ otrok iz skupine gluhih in naglušnih

• adaptivni razvoj in

ter otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, sledi skupina

• socialno – emocionalni razvoj.

otrok z več motnjami. Najmanjša je skupina slepih in slabovidnih otrok, ki pa je prav tako v porastu.

Predšolski otroci s posebnimi potrebami so lahko usmerjeni v:

Cilj: zgodnje odkrivanje primanjkljaja in zgodnja

• program za predšolske otroke s prilagojenim izvaja-

obravnava

njem in dodatno strokovno pomočjo,

Odstopanja v otrokovem razvoju, njegove primanjkljaje

• prilagojen program za predšolske otroke v zavodih in

oz. motnje v predšolskem obdobju poleg staršev najprej

• prilagojen program za predšolske otroke v razvojnih

opazijo vzgojiteljice v vrtcih in otrokovi osebni zdravniki

vrtcih.

marec–april 2016
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memben dejavnik pri odkrivanju primanjkljajev, ovir oz.

njihovih družin do pomoči, ki je za njihov nadaljnji razvoj

motenj so obvezni sistematični pregledi, ki se izvajajo pri

izrednega pomena. Zgodnje odkrivanje otrokovih pri-

otrocih, ki so stari tri leta in pred vstopom v šolo. Zgodnja

manjkljajev, ovir oz. motenj in s tem ustrezne obravnave

obravnava zajema obdobje od otrokovega rojstva do vsto-

že v predšolskem obdobju je osnova za uspešno inkluzivno

pa otroka v šolo in predstavlja pravico predšolskih otrok in

izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

Pogovarjamo se z znanstveniki in s strokovnjaki
doc. dr. Maja Hmelak, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Reklam v vrtcih ne sme biti v nobeni obliki
Otroci verjamejo, da je vse res in da je vse dobronamerno.
Kot takšna dojemajo tudi reklamna sporočila, ki so na tak
način tudi pripravljena. Računajo na to otrokovo nedolžnost
in način dojemanja. V bistvu bi lahko dejali, da gre v tem
primeru za nasilje nad otrokom.

Kako se kot profesorica počutite

vzgoje in izobraževanja predšolskih

med študentkami in študenti, še

otrok. Je pa uspešnost prenove zelo

posebno med bodočimi vzgojitelji-

relativen pojem, saj je bila (in je še

cami in vzgojitelji?

vedno) odvisna predvsem od strokov-

Med študenti se odlično počutim, pri-

nih delavcev, zaposlenih in delujočih

jetno je delati z motiviranimi mladimi

v vrtcih. Zaradi sodelovanja z vzgoji-

bodočimi vzgojitelji.

telji in ostalimi zaposlenimi v vrtcih

mo pripravljeni ali jih morebiti niti ne

vidim in vem, da strokovni delavci

želimo. Kar pa zagotovo ni nikomur v

Sodelujete tudi z vzgojiteljicami

delujejo po svojih najboljših močeh;

korist.

praktiki v vrtcih?

prizadevajo si za kar najbolj kakovo-

Z vzgojitelji in ostalimi strokovnimi

stno izvedbo. Bi pa ob tem poudarila,

Kurikulum za vrtce dokaj natančno

delavci vrtca sodelujem v okviru pe-

da področje vzgoje in izobraževanja

določa, kakšno naj bo sodelovanje

dagoškega dela, še posebej pa tudi na

ni statistični pojem, ampak dinami-

med vrtcem oz. vzgojitelji in starši.

področju raziskovalnega dela. Naše

čen proces, ki se prilagaja ožjim ali

Med drugim določa oglasne deske

sodelovanje je konstruktivno in zelo

širšim družbenim spremembam, zato

pred igralnico, ki so namenjene

prijetno, saj se učimo drug od drugega.

kurikularna prenova ne more biti

stalnemu obveščanju staršev o tem,

nekaj, kar enkrat postavimo in nato

kako poteka kurikul v oddelku.

Zanima nas vaše mnenje o uspeš-

izvajamo, ampak mora biti fleksibilno

Po mojih izkušnjah pa se tako na

nosti kurikularne prenove javnih

zasnovana ter omogočati zaposlenim

oglasnih deskah kot kje v bližini (v

vrtcev v vašem okolju. Je prenova

v vrtcih premišljene, kakovostne in s

kotičkih za starše, na kakšni polici)

javnih vrtcev po vašem mnenju

tem uspešne prilagoditve, posodobi-

najdejo tudi razne reklamne tisko-

povsem uspela, ali pa je glede na

tve, spremembe. Za to pa potrebujemo

vine. Kaj menite o tem?

kakšen cilj ali načelo Kurikuluma

kompetentne ravnatelje in vzgojitelje,

Reklamna (oglasna) sporočila, katerih

za vrtce obtičala na pol poti?

ki bodo to prepoznali in znali prilago-

namen je prodaja nekega izdelka ali

Ocenjujem, da je bila kurikularna pre-

diti v čim krajšem obdobju. To slednje

storitve, ne sodijo na oglasno desko

nova dobro načrtovana, saj je prina-

me najbolj skrbi, namreč dejstvo, da

ali kamorkoli v prostore vrtca. Vrtec

šala novosti in posodobitve ter dolo-

se še vedno pogosto prepočasi odziva-

je javna vzgojno-izobraževalna insti-

čene inovativne pristope na področju

mo na spremembe oz. nanje sploh nis-

tucija, katere osnovi namen sta vzgoja
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Pogovarjamo se z znanstveniki in s strokovnjaki
in izobraževanje predšolskih otrok,

takšnih. Če pri starših še lahko malo

Pri tem pa bo tak otrok odrasel v ne

ne pa prodaja izdelkov oz. storitev. Re-

pogledamo skozi prste, pri vzgojite-

kritičnega, nesamostojnega potroš-

klam v vrtcih ne bi smelo biti, nikjer

ljih in ostalih zaposlenih v vrtcih, ki

nika, ki bo kupoval (točno določen

in v nobeni obliki. Dolžnost ravnatelja

so strokovno izobraženi za področje

izdelek) zgolj zaradi občutka ugodja

kot odgovornega za vodenje vrtca kot

vzgoje in izobraževanja, tega ne mo-

in na nek način 'domačnosti', ker ga

celote pa je, da takšnih vsebin ne do-

remo.

bo spominjalo na prijetne trenutke iz

voli v prostorih vrtca. Verjamem, da

otroštva. O tem se veliko pogovarjam

so vsi strokovni delavci vrtca sposob-

Lahko navedete kakšen konkreten

z vzgojitelji v praksi in tudi študenti

ni prepoznati reklamne vsebine, ne

primer?

na naši fakulteti. Mnogi se tega za-

vidim pa razloga, zakaj to dovoljujejo.

V kolikor sedaj navedem konkretne

vedajo, a pojasnjujejo, da je to edini

primere, naredim tem proizvajalcem

način, da pridejo do določenega ma-

Starši se morda prej odločijo za

tudi sama reklamo. Kar pa ne želim.

teriala ali gradiva za delo z otroki. Jaz

kakšen nakup, če dobijo reklamno

Kljub vsemu pa vas vse, ki boste to

vas pa vse na tem mestu sprašujem:

publikacijo v vrtcu. Najbrž na to

prebirali in ste dnevno v stiku z o-

Ali je res potrebno ogromno materi-

tudi mislijo ponudniki raznih re-

trokom, pozivam, da premislite in si

ala in to neprestano nekaj novega, da

klamnih tiskovin.

odgovorite na naslednja vprašanja:

kakovostno delate z otroki?

Ponudniki raznih izdelkov in storitev

Kolikokrat kot vzgojitelji sodelujete v

vsekakor računajo na to, da bodo na

projektih oz. natečajih pod okriljem

Zakaj so otroci zelo dojemljivi za re-

tak način lažje vplivali na starše oz. še

vrtca skupaj z otroki, pa je sponzor

klamna sporočila?

bolj otroke. Snovalci reklam so v svo-

nekdo, ki vam za udeležbo v projektu

Otroci stvari dojemajo takšne, kot so

jih ponudbah in privabljanju novih

ali natečaju pošlje svoje izdelke, kot so

jim predstavljene in ne razmišljajo o

kupcev zelo agresivni, podkovani s

npr. igrače, material za delo in podob-

možnih skritih pasteh v tem, kar vi-

pedagoško-psihološkim znanjem, ki

no, na katerih je seveda logotip podje-

dijo in slišijo. Prav tako verjamejo, da

ga, z mojega zornega kota, zlorablja-

tja oz. nek drug prepoznaven znak?

je vse res in da je vse dobronamerno.

jo izključno v namen prepričevanja

Kolikokrat z otroki obravnavate dolo-

Kot takšna dojemajo tudi reklamna

starša in otroka v nakup njihovega

čena besedila (zgodbe, pesmice, izšte-

sporočila, ki so, roko na srce, na tak

izdelka oz. storitve. Njihov edini na-

vanke, uganke …), v katerih se skriva

način tudi pripravljena. Računajo na

men je prodaja izdelka oz. storitve in

ime kakšne blagovne znamke oz. nji-

to otrokovo nedolžnost in način doje-

s tem ustvarjanje lojalnega (in ne kri-

hove maskote?

manja. V bistvu bi lahko dejali, da gre

tičnega!) kupca v prihodnje. Vrtec kot

v tem primeru za nasilje nad otrokom.

vzgojno-izobraževalna institucija pa

Zakaj je takšno skrito oglaševanje

Načrtno namreč počno nekaj, kar je v

ima povsem drug pomen in cilj. Zato

problem?

škodo otrokovemu razvoju v zdravo,

je nesprejemljivo, da se vrtec s tem, ko

Problem prikritega oglaševanja je

odgovorno in samozavestno, osebno-

ponuja vedno več reklamnega mate-

v tem, da si določeni proizvajalci oz.

stno zrelo osebo. Ker to vemo, je tukaj

riala v svojih prostorih, na tak način

prodajalci izdelkov in storitev s tem,

vloga odraslih, še posebej staršev in

spreminja v prodajno oz. posredoval-

ko svoj izdelek ali storitev vpletejo

vzgojiteljev, ogromna. Otroke mora-

no institucijo oz. prostor. Zelo subtil-

v nalogo oz. zgodbo oz. pesem, ki je

mo pripraviti na realni svet in jih na-

no postaja delno odvisno od vpliva

otroku v izziv in jo dojema kot igro,

učiti prepoznavati tudi vsebino in po-

trga, s čimer bo na dolgi rok vedno tež-

s tem vzgajajo lojalnega potrošnika.

men reklamnih sporočil ter jim stvari

je sledilo osnovnim ciljem in načelom,

Takšnega, ki bo njihov izdelek kupo-

ustrezno pojasniti.

ki so bili postavljeni s prej omenjeno

val zato, ker ga bo povezal z nečim pri-

kurikularno prenovo.

jetnim, igrivim, določenim ugodjem

Dojemljivost otrok želijo izkoristiti

iz otroštva (vsi otroci imajo radi nove

tudi izdajatelji raznih tako imeno-

So lahko reklamna sporočila tudi

igrače, mar ne?). Otrok bo v tak izde-

vanih revij za otroke ter otroke in

zelo prikrita?

lek ali storitev povsem zaupal tudi

starše. Po kakšnih kriterijih naj jih

Prikritih reklamnih (oglasnih) spo-

zato, ker mu bo vsebino tega posredo-

izbirajo ali priporočajo?

ročil je zelo veliko, več, kot bi si želeli.

val nekdo, ki mu povsem zaupa in se

V slovenskem prostoru se pojavlja

Problem pa je, da jih številni vzgoji-

po njem zgleduje (starš, vzgojitelj). In

veliko revij za otroke z najrazličnej-

telji (in tudi starši) ne prepoznajo kot

točno na to ciljajo ponudniki reklam!

šimi vsebinami, niso pa vse dobre oz.
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takšne, ki bi kakovostno spodbujale
vsestranski razvoj predšolskega otroka. Pri izbiri se je potrebno ravnati
po določenih kriterijih, ki zagotavljajo kakovost in ustreznost. Nekateri izmed kriterijev so vsekakor ustrezna
pisava (črke), slike in risbe oz. likovna
podoba revije, širok nabor vsebine –
leposlovna besedila (poezija, proza,
dramatika), poučna besedila in drugi
mejni žanri, naloge za spodbujanje
učenja in razvoja spretnosti in ustvarjalnosti, miselne naloge idr.
Bi pa želela ob tem poudariti, da v
kolikor od staršev težko zahtevamo,
da bodo vedno prepoznali kakovo-

mag. Branka Izda, dipl. soc. pedag. in dipl. vzgojiteljica
OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, vrtec "Murenčki"

Refleksija in njen pomen za profesionalni razvoj strokovnih delavcev v
vrtcu
Povzetek
V članku je izpostavljena potreba po razvijanju profesio
nalne odgovornosti strokovnih delavcev vrtca, poudarek
pa je tudi na dejstvu, da dobrega pedagoškega dela ne more
biti brez nenehnega sprotnega in sistematičnega reflekti
ranja lastne in tuje pedagoške prakse.
Ključne besede: profesionalna odgovornost, refleksija,
model refleksije.

stno revijo in morebitne pasti v obliki reklamnih sporočil, pa to ne more
biti opravičilo za strokovne delavce v

Sodobna vzgoja in izobraževanje postavljata pedagoškim delavcem v vrtcu vse

vrtcih. Vse vzgojiteljice in pomočnice

več izzivov, saj se večajo zahteve stroke, pa tudi staršev in otrok. Le-ti morajo

vzgojiteljic kot strokovno izobražene

obvladati širok spekter znanj iz različnih področij ter ga povezovati s poznava-

za področje vzgoje in izobraževanja

njem in z učinkovitim praktičnim ravnanjem s posameznikom in skupino otrok.

predšolskih otrok bi morale znati pre-

Kobolt (1997) pravi, da so strokovni delavci v vrtcu prvi, ki sprejemajo otroka

poznati kakovostno revijo, v tej reviji

iz neposrednega družinskega okolja, torej prvi, ki otroku predstavljajo "zuna-

tudi morebitno pojavljanje reklamnih

nji" družbeni svet. Potemtakem so odvisne tudi od tega, kakšen je bil otrokov

(oglasnih) sporočil, še posebej prikri-

družinski in neposredni "socialni svet" in koliko sta si oba prostora, družina in

tih. V skladu s tem bi morale tudi rav-

vrtec, podobna, združljiva ali nasprotujoča. Če so razlike med omenjenima okol-

nati, izobraževati in navajati otroke

jema velike, se vzgojiteljice znajdejo pred dilemami, kako pristopiti do otroka in

na uporabo revije, hkrati pa svetovati

kako z njim delati. Prav tako ima vsaka vzgojiteljica svojo osebnost, življenjsko

staršem, v kolikor bi ti to želeli.

pot, svoje izkušnje iz otroštva in svoja doživljanja v poklicni in življenjski vlogi.
Vonta (2005, str. 17–18) navaja nekaj najpomembnejših vlog (kompetenc ali spo-

Kaj bi še želeli poudariti?

sobnosti), ki jih sodobna vzgoja in izobraževanje terjata od strokovnih delavcev.

Želim si in pričakujem, da bi bili vsi,
ki se ukvarjamo z vzgojo in izobra-

Pomembno je, da je vzgojitelj/ica:

ževanjem predšolskih otrok ob vsa-

• reflektivni praktik (pozorno tehta in razmišlja o vzgoji in izobraževanju in je

kodnevnem stiku z otrokom njegov
kritični opazovalec, razumevajoč sogovornik, moralni vzgled in spreten
retorik ter da bi si kdaj dovolili razmišljati in delovati kot otrok ter ob tem

sposoben etičnih odločitev);
• zagovornik otrok (zaveda se, da je središče dogajanja v vzgoji in izobraževanju otrok);
• strokovnjak za razvoj otroka (uporablja profesionalno znanje o otrokovem
razvoju);

uživati v brezskrbni igri z njim.

• olajševalec učenja (razume kognitivne in sociokulturne teorije ter njihov po-

Vsi vaši odgovori so zelo pomemb-

• kreator in oblikovalec okolja (ve, kako oblikovati varno, zdravo, razvojno pri-

men za implementacijo v praksi);
ni za prakso v vrtcih. Hvala vam
zanje!

merno fizično okolje za učenje);
• razvijalec kurikula (zna načrtovati dejavnosti, tematske sklope, projekte in
programe, v katerih je mogoče zaznati spoštovanje različnosti in enkratnosti

Spraševala je Betka Vrbovšek

otrok, družin in skupnosti);
• odločevalec (zna hitro in učinkovito izbirati med možnimi alternativami);
• načrtovalec vzgoje in izobraževanja (razume različne načine in nivoje sku-
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pnega načrtovanja in organizacije življenja ter zna im-

zaključku nekega obdobja pa služi za to, da razmislimo o

plementirati smiselni kurikul, ki je v sozvočju z interesi

doseženih ciljih in o njihovi skladnosti s svojimi pričakova-

in s potrebami otrok);

nji in načrtovanji ter da ob tem identificiramo svoja močna

• evalvator (razume in uporablja principe ocenjevanja oz.

in šibka področja. Zraven aktivnega načrtovanja izboljšav

sledenja dosežkov in učinkov, ko sledi napredku vsake-

in sprememb pri svojem delu si zastavljamo cilje, vendar je

ga od otrok ter napredku svojega dela);

potrebno razmisliti tudi o tem, kako bomo zastavljene cilje

• mediator in model (vodi otrokovo vedenje in modelira
spretnosti reševanja problemov in konfliktov);

uresničevali (Sentočnik 1999).
Polak (2010) refleksijo opredeljuje kot poseben način

• svetovalec (je vir informacij za družine, gradi zaupanje

samoevalvacije pedagoških delavcev, za katero je značil-

in spoštovanje med vrtcem in šolo, med samimi člani

na osebna vpletenost, subjektivnost, (samo)kritičnost in

družine, med različnimi družinami in med družinami

izražanje na osebni ravni doživljanja. Bistveni dejavnik

in skupnostjo);

človekovega oblikovanja, tudi profesionalnega, je proces

• nastajajoči profesionalec (raziskuje svojo prakso, išče
poti za svoje razvijanje in evalvira svoj napredek);
• upravljavec z viri (ve, kje dobiti in kako uporabljati fizične in človeške vire za spodbujanje in podpiranje otrok
in njihovih družin ter svojega razvoja).

vseživljenjskega učenja, v njem pa vsak izmed nas prevzema odgovornost za svojo osebnostno in strokovno rast,
pri čemer ima profesionalna refleksija izredno pomembno
vlogo.
Glathhhorn (1996, v Vonta 2005, str. 24–25) meni, da se
refleksija vzgojitelja začne, ko se ta zaveda otrokovih reak-

Dobrega pedagoškega dela ne more biti brez nenehnega

cij, njegovih občutkov in misli ter posledic svojih odločitev

sprotnega in sistematičnega reflektiranja lastne in tuje pe-

pri poučevanju. Temeljna zahteva, ki oblikuje vzgojitelja,

dagoške prakse, ki vključuje pedagoško načrtovanje, rav-

je kritična refleksija lastne prakse. Več ko bodo vzgojitelji

nanje in evalvacijo. Refleksija povezuje osebne in profesi-

razmišljali o svojih izkušnjah in o svojem delu, več se bodo

onalne vidike pedagoškega dela. Nujno jo je sistematično

naučili, samo izkušnje torej niso dovolj.

spodbujati čimbolj zgodaj v profesionalnem razvoju pedagoških delavcev (Polak, 2010). Refleksija je torej pomembna
za profesionalni razvoj in izobraževanje, definicije refleksije pa se razlikujejo od avtorja do avtorja.
Schön (v Sergiovanni in Starratt 1993) poudarja, da
tradicionalna razumevanja profesionalnega dela o teoretičnih poznavanjih iz izobraževanja niso dovolj dober
pokazatelj profesionalnega dela. Njegova študija kaže, da
praktikanti usvojijo največ znanja in izkušenj, ko svoje
znanje povežejo v posamezne primere in samoiniciativno
oblikujejo notranja spoznanja za dano situacijo. Ta "samo-

Slika 1: Prikaz hierarhičnega modela vsebinskih ravni reflektiranja,
ki ga je oblikovala C. O`Hanlon (v Polak 2010, str. 436)

iniciativa" je oblikovana skozi izkušnje uspelih in neuspelih izkušenj v njihovi pretekli praksi.

Vsaka naslednja raven je naprednejša ter vključuje prejšnje

Pomembno je, da pridemo do spoznanja, da za kakovo-

in za vsako višjo raven je značilna višja raven reflektira-

stno delo ne zadostuje le dobro poznavanje področja, ki ga

nja, kar nakazuje na višjo raven profesionalnega razvoja.

poučujemo, niti ni dovolj obvladovanje učinkovitih metod

Najnižja raven je raven poročanja, kjer so pedagoški de-

in oblik poučevanja. Potrebno je vedeti, zakaj je določena

lavci pri opisovanju svoje pedagoške prakse usmerjeni

metoda boljša kot druga, kdaj jo je priporočljivo uporabiti

predvsem k ustnemu in pisnemu opisovanju dogodkov, k

in kako je potrebno razmišljati o učinkih svojega delovanja

navajanju podatkov in dejstev, povezanih z dogajanjem in s

in ravnanja ter jih kritično vrednotiti glede na postavljene

pedagoškim delom. Reflektiranje temelji na sosledju in na-

cilje. Proces refleksije, ki pokriva vsaj štiri metakognitivna

tančnemu opisu dogodkov, ne vključuje pa osebnih mnenj,

področja, kamor sodijo samorefleksija, samoocena, samoe-

presoj ali razlag.

valvacija in aktivno načrtovanje nadaljnjega razvoja, nam

Druga raven reflektiranja je raven interpretiranja, ki

pomaga, da se v procesu samorefleksije zavemo svojih ču-

poleg prejšnje ravni vključuje še razlago, vključno z name-

stev ter razmišljanja o določenem segmentu svojega dela. S

ni ravnanja, osebnimi videnji in vrednostnimi sodbami.

samooceno se poglobi razmislek o delu, samoevalvacija ob

Pedagoški delavci izpostavljajo svoje pedagoške namene,
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interpretirajo, zakaj je prišlo do določenih situacij, razla-

ksijo vzgojnega dela, saj težko razmišlja s kritično distanco.

gajo okoliščine, opisujejo dogajanje in odnose v skupinah.

Samoevalvacija, pri kateri poslušamo in upoštevamo o-

Tretja vsebinska raven reflektiranja je raven prave reflek-

troke in njihove starše, sodelujemo z drugimi (v kolektivu

sije, katere najpomembnejša značilnost je prisotnost sa-

ali izven njega) ter se nenehno (samo)izobražujemo, zago-

movrednotenja in izražanja aktivne vpetosti v pedagoški

tavlja, da poleg lastnega čustvenega doživljanja in pogle-

proces. Na tej ravni se pedagoški delavci ukvarjajo s seboj:

dov upoštevamo tudi doživljanje in mnenja drugih.

reflektirajo svoje pedagoško delo, kritično razmišljajo o
posledicah ravnanja in o svojih napakah, izpostavljajo
svoje osebne in strokovne dileme ter jih skušajo na miselni
ravni razreševati in presegati.
Najvišja raven reflektiranja je raven integracije osebnega in strokovnega, ki se kaže v najbolj poglobljeni samoevalvaciji. Na tej ravni pedagoški delavci prepletajo svoje
osebne izkušnje in strokovne ugotovitve s strokovnimi
utemeljitvami iz aktualne strokovne in znanstvene literature.
Znanje in refleksija
Za dobrega strokovnega delavca v vrtcu, ki strmi k profesionalnemu razvoju, torej niso dovolj teoretična znanja in
znanja, pridobljena iz izkušenj, ampak je pomembno tudi
to, da zna svoje delo primerno reflektirati, kar ga pripelje
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do bogatih spoznanj. Dobro je, kot izpostavi Batistič Zorec
(2004), da se vzgojitelj/ica ne zadovolji zgolj z lastno refle-

Vzgojiteljica vzgojiteljicam in vzgojiteljem
Jožica Železnik, dipl. vzgojiteljica
Vrtec Tončke Čečeve Celje

Krepimo prepoznavnost vzgojiteljskega poklica v družbi
''Širimo veselje med otroki, ki so nam zaupani, ter med
starši, in ljubezen do otrok in do življenja.''

V vrtcu vodite otroški zbor. Vam je

živa beseda, zato sem se odločila, da

to področje kurikula najbližje?

bom vsak dan otrokom povedala ali

Rada pojem zase in rada pojem otro-

prebrala pravljico. Ponosna sem, ker

kom v vrtcu. Glasba je univerzalna

mi to uspeva že nekaj let, saj se trudim

govorica, ki jo razumejo vsi otroci.

v vsako pripoved vnesti primerne

Glasba mi pomaga tako pri vključe-

dramske poudarke tako, da vsebina

vanju novincev kot pri vključevanju

pri otrocih pusti sled.

otrok s posebnimi potrebami. Vesela
sem, ko slišim otroke prepevati in

Zakaj ste se odločili za vzgojiteljski

da to navdušenje opazijo tudi starši.

poklic?

nja, ki me preprosto osrečuje in mi

Moje drugo ljubo področje je jezik,

Biti vzgojiteljica je zame način življe-

dnevno prinaša določene izzive in po-
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trditve. Danes gledam s ponosom na

delu v oddelku. Vse našteto pa ni tako

skrajšane programe takratne male

svojo prehojeno poklicno pot in vem,

enostavno pridobiti. V pomoč nam je

šole po okoliških podeželskih naseljih

da je bila odločitev za poklic vzgoji-

Kodeks etičnega ravnanja v vrtcih, ne

takratne celjske občine. Tako sem bila

teljice prava. Ta poklic živim, saj me

le pri presojanju in ravnanju z otroki

že naslednje leto dodeljena za izvaja-

osebno osrečuje.

in s starši, ampak tudi pri uvajanju

nje skrajšanih programov priprave

mlajših kolegic, ko je potrebno jasno

otrok na šolo. Delo je bilo terensko in

Kaj vam je pri vzgojiteljskem delu

predstaviti naše skupne vrednote in

za začetnico seveda zelo naporno, saj

najbolj všeč?

načela, na katerih temelji naše delo z

sem v petih dneh izvajala delo v petih

Všeč mi je, da me otroci vsak dan pre-

otroki.

skupinah otrok na petih različnih lo-

senetijo s svojo iskrenostjo, vedoželj-

kacijah, zraven pa še program ''Ciciba-

nostjo, njihovi odzivi so tako spon-

Kakšno izobraževanje ste zaključi-

tani in odkriti. Ker sem vodja enote,

li, kdaj in kje?

svoj delovni dan običajno začnem z

Leta 1979 sem zaključila štiriletno

Kaj ste najbolj pogrešali pri svojih

obhodom vseh oddelkov. Spontana

srednjo vzgojiteljsko šolo v Celju. Ker

začetkih v poklicu?

srečanja z otroki mi dajejo energijo za

takrat še ni bilo možnosti za nadalj-

Pogrešala sem strokovno povezova-

ves delovnik. Všeč so mi tudi jutranja

nji študij na višji oz. visoki šoli, sem

nje z drugimi vzgojiteljicami in po-

srečevanja s starši, ko s pozdravom

bila prepričana, da sem zaključila s

gostejše usmerjanje s strani takratne

začutim njihovo naklonjenost. Vzgo-

formalnim izobraževanjem. Bila sem

pedagoške vodje, saj sem se na terenu

jiteljica mora imeti sposobnost empa-

prva generacija usmerjenega izobra-

srečevala s problemi, ki so se zdeli

tije, otrokom nuditi maksimalno vse

ževanja in sem takoj dobila priložnost

kolegicam v rednih oddelkih vrtca

za njihov razvoj in dobro počutje. Moj

zaposlitve kot vzgojiteljica priprav-

nepredstavljivi. Gledano z današnji-

odnos s starši temelji na profesional-

nica. Brez težav sem nato zamenjala

mi očmi so bili tudi nekateri prostori,

nem delu z otroki, kar mi daje dobro

zavod in takoj začela delati kot vodja

kjer se je izvajal program, povsem ne-

samopodobo in pravo mero samoza-

oddelka v drugem vrtcu. Razmere,

ustrezni. Na topel obrok, ki ga v celem

vesti.

ki so nastale na področju predšolske

tednu sploh nisem imela, nisem smela

nove urice'' v šesti skupini.

vzgoje po sprejetju nove šolske zako-

niti pomisliti. Tudi obveščanje in ko-

Vsak poklic ima tudi svojo težavno

nodaje 1996, so me spodbudile, da sem

munikacija je bila tistemu času pri-

stran. Kaj je za vas pri vzgojitelj-

se odločila za nadaljnji študij v pro-

merna, torej počasna in pomanjkljiva,

skem delu najtežje?

gramu predšolska vzgoja na Pedago-

saj po vaseh marsikje niso imeli niti

Najtežje mi je takrat, ko začutim, da

ški fakulteti v Mariboru in pridobila

telefona. Potrebno je bilo veliko potr-

nekateri starši pričakujejo, da bo

strokovni naziv diplomirana vzgojite-

pežljivega prilagajanja in improviza-

vrtec vzgajal njihovega otroka brez

ljica predšolskih otrok.

cije.

vključevanja staršev, ker ti preprosto

Kot zanimivost naj povem, da niti

nimajo ali pa si ne vzamejo časa zanj.

Lahko malo opišete spremembe, ki

takratno vodstvo vrtca ni vedno ve-

Pričakovanja staršev glede vrtca so

so vas spremljale na vaši karierni

delo za točen urnik mojega dela, zato

vedno večja, po drugi strani pa so or-

poti?

me je, na primer, o datumu opravlja-

ganizirana izobraževanja za starše, ki

Kot vzgojiteljica pripravnica sem

nja strokovnega izpita obvestilo kar

jih pripravljamo v vrtcu, slabo obiska-

prvo leto službovanja spoznala skoraj

s telegramom na domači naslov. Po

na. Običajno ne pridejo tisti starši, ki

vse enote vrtca v Občini Slovenske Ko-

treh letih terenskega dela sem v istem

bi taka izobraževanja najbolj potre-

njice. Že takrat smo se srečevali s ka-

zavodu dobila oddelek otrok na enoti

bovali. Najlaže je veliko pričakovati

drovskim primanjkljajem oz. z veliko

Hudinja, kjer danes poleg vzgojnega

in zahtevati od vrtca, pa pozabljati

vsakodnevno bolniško odsotnostjo,

dela opravljam naloge vodje enote

na lastno starševsko odgovornost za

zato sem kot neizkušena pripravni-

in organizatorke zdravstveno-higi-

vzgojo.

ca dobila veliko priložnosti za delo v

enskega režima.

različnih oddelkih. Po prihodu v VrKako ste lahko kljub temu uspešni?

tec Tončke Čečeve v Celju, kjer sem

Omenili ste, da ste bili dijakinja us-

Če ima vzgojiteljica zaupanje in pod-

se zaposlila leta 1980, me je kmalu

merjenega srednjega strokovnega

poro staršev, če si zagotovi njihovo

čakal velik poklicni izziv. Vrtec je na-

izobraževanja, ki v poznejših letih

sodelovanje, je uspešna pri vzgojnem

mreč kot prvi v Sloveniji začel izvajati

ni bilo dobro ocenjeno. Kakšno se je
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Vzgojiteljica vzgojiteljicam in vzgojiteljem
zdelo vam?

raznovrstnega teoretičnega znanja in

sprehodi v naravo, petje v zboru, dob-

Res sem bila prva generacija dijakov

znanja iz metodik posameznih podro-

ra knjiga. V tem šolskem letu je vrtec

usmerjenega izobraževanja, ki je

čij.

organiziral za zaposlene tedensko

vzgojiteljskemu poklicu naredilo pre-

vadbo pod vodstvom trenerja, z vese-

cej škode. V primerjavi s predhodno

Ste se tudi strokovno izpopolnjeva-

petletno vzgojiteljsko šolo, je bil to

li?

precejšen korak nazaj. Bodočim učite-

Seveda, saj vzgojiteljica pri svojem

Vam je ostal v spominu kakšen po-

ljem razrednega pouka je bil namreč

delu potrebuje nova strokovna zna-

seben dogodek (anekdota) iz vašega

omogočen takojšni prehod s srednje

nja, pa tudi druga znanja in veščine,

vzgojiteljskega dela z otroki?

šole na študij na pedagoški akademiji,

ki ji pomagajo, da ostaja njeno znanje

Takšnih dogodkov se je z leti nabralo

pri vzgojiteljicah pa se je nekje zatak-

sveže in uporabno. Danes znanje hit-

zelo veliko. Nekaj zamisli bistrih glav

nilo. Tako je minilo deset let, preden

reje zastara kot nekoč. Spet sem ime-

občasno objavimo v lokalnem časopi-

je bil tudi vzgojiteljicam omogočen

la srečo, saj so Vrtec Tončke Čečeve

su naše mestne četrti Hudinja. Razmi-

študij, kar je imelo slabe posledice na

vodile ravnateljice, ki so me vseskozi

šljam, da bi bilo smiselno anekdote in

področju strokovnega dela.

spodbujale in organizirale strokov-

izjave otrok zbrati in objaviti, morda

ljem sem se pridružila in še vztrajam.

no izpopolnjevanje, da sem se lahko

mi bo pa to izziv za naslednje življenj-

Se spominjate kakšne slabe posle-

udeleževala seminarjev in strokov-

sko obdobje. Morda bo med njimi tudi

dice?

nih srečanjih. Tako sem tudi preko

tale prigoda v skupini triletnih otrok.

Vzgojiteljice, ki smo se morale za-

seminarjev pridobila razna nova te-

Pogostokrat otrokom igram tudi na

posliti brez možnosti nadaljnjega

oretična znanja, dodatne veščine me-

flavto, tako so petje pesmic povezali z

študija, smo se v primerjavi z učite-

todik dela, znanje za komunikacijo in

igranjem na ta instrument. Zgodilo

ljicami razrednega pouka počutile

poslovni bonton ter se sproti osvežila

se je, da sem bila malo prehlajena,

ogoljufane, saj so nam odgovorni ves

tudi s primeri dobre prakse.

zato tisti dan nisem igrala in pela.

čas srednješolskega izobraževanja

Neka deklica je hodila po igralnici,

obljubljali takojšen prehod na nadalj-

Kaj se vam zdi trenutno najbolj ak-

zagledala flavto na polici, pogledala

nji študij. V praksi pa se je krajše izo-

tualno pri vzgojnem delu?

skozi flavto in ugotovila: ''Danes pa ni

braževanje pokazalo na pomanjkanju

V ospredju je zanimanje za razvoj

pesmic doma.''

poklicne samozavesti in manjšem

otrokove

znanju. Vzgojiteljice smo se zavedale,

nosti za odločitve in za pozitivno sa-

Ste s čim razširili svoje vzgojitelj-

da nismo dovolj dobro usposobljene

mopodobo. Aktualna je tudi vzgoja

sko delo mimo opisa del in nalog za

za svoje zahtevno delo. Moja genera-

za strpnost in medkulturnost ter za

vaše delovno mesto ?

cija je na primer v srednješolskem

razvijanje pozitivnih medvrstniških

Kot članica kurikularne skupine sem

programu opravila en sam praktični

odnosov. Zadnja leta imam v oddelku

bila večkrat vodja strokovnega tima.

nastop v vrtcu. Spomnim se, da je ime-

vedno tudi kakšnega otroka s poseb-

Svojo prakso sem večkrat predstavila

la tema naslov ''Sladko, slano, kislo''. Si

nimi potrebami. V enoti imamo tudi

na strokovnih posvetih, nekaj član-

predstavljate, kako težko nam je bilo

več otrok z drugega govornega pod-

kov pa je bilo objavljenih v reviji Vzgo-

stopiti pred otroke in starše? Svoje ob-

ročja, ki jim slovenščina ni materin

jiteljica. Kar nekaj let smo v našem

čutke o pomanjkanju znanja smo rajši

jezik. Najbrž bo v prihodnosti teh si-

vrtcu izvajali tudi program Vrtec za

zadržale zase, saj nihče v vrtcu takrat

tuacij še več, zato bi morali vzgojitelji

starše, kjer sem aktivno sodelovala s

še ni spodbujal izmenjave mnenj in

pridobiti več znanja s področja razvi-

predavanji in z delavnicami za starše.

izkušenj med mlajšimi in starejšimi

janja govora in učenja jezika.

V okviru obogatitvenega programa

ustvarjalnosti,

odgovor-

vzgojiteljicami.

sem skoraj vsako leto vodila tudi kak-

Kot pripravnica sem imela vsaj

Ste tudi vodja enote. Pri vodenju

šen krožek za otroke. Več let sem sode-

to srečo, da sem dobila mentorico, ki

enote je veliko vsakodnevnih stre-

lovala v vzgojiteljski lutkovni skupini

me je opogumljala in mi omogočila

snih situacij. Kako se spopadate s

naše enote. Bila sem mentorica števil-

veliko samostojnega dela tako, da sem

stresom?

nim dijakom in študentom na delovni

se dobesedno priučila v svoj poklic.

Pozitivni stres me spodbuja h kakovo-

praksi ter mentorica pripravnicam za

S študijem na Pedagoški fakulteti v

stnemu delu, škodljivega pa se trudim

strokovni izpit. Še vedno z veseljem

Mariboru sem šele pridobila veliko

vsak dan sproti znebiti. Pomirjajo me

sodelujem pri javnih prireditvah na-
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šega vrtca. V Narodnem domu sem

uspešnega timskega načrtovanja in

Kaj bi za zaključek še radi povedali

dolga leta povezovala Otroški mozaik,

timskega izvajanja vzgojnega dela.

svojim kolegicam vzgojiteljicam in

glasbeno in plesno prireditev za star-

Šele, ko spoznamo, da dobro med-

vzgojiteljem v slovenskih vrtcih?

še in javnost. V Likovnem salonu ali

sebojno sodelovanje prinaša korist

Vzgojiteljice opravljamo čudovit, a

v celjskih muzejih sem sodelovala pri

vsem, delo postane veselje in vse nalo-

tudi naporen in odgovoren poklic. So-

pripravi številnih razstav za javnost.

ge lažje opravimo. Letos praznuje naš

dobna oprema, kotički in nove igrače

Redno sodelujem kot koordinatorka

zavod 70-letnico in lepo je vedeti, da

ne pomenijo veliko, če vzgojiteljica

in spremljevalka otrok na predsta-

sem del tega čudovitega mozaika idej

vsak dan ne opazi vsakega posame-

vitvah in javnih nastopih Pojem in

in sprememb, ki so naredile naš vrtec

znega otroka v oddelku, če ne poskrbi

igram in pri Orffomaniji. Vse te doda-

prepoznaven v slovenskem prostoru.

za kakovostne dejavnosti za učenje, če

tne dejavnosti so mi omogočile napre-

Velik izziv je v zadnjem času pred-

jih ne spodbuja in opogumlja, če jim

dovanje v naziv svetnice, na kar sem

stavljala izgradnja nove enote Hudi-

ne postavlja izzivov in se ne poglobi

res ponosna.

nja, saj smo se morale zaradi gradnje

v to, kaj otrok razvojno potrebuje od

večkrat seliti na različne lokacije.

nje. Želim, da bi tudi v težjih časih zna-

Ste član(ica) vzgojiteljskega stro-

Tudi pri selitvi v nove prostore se je

li in zmogli ohraniti pozitivno klimo

kovnega društva? Kaj si želite v pri-

pokazala medsebojna povezanost in

in visoko strokovnost v vseh sloven-

hodnje od društva?

pripadnost vrtcu.

skih vrtcih.

vitve. Menim namreč, da lahko vzgo-

Kako občutite varčevanje v javnem

slovenskih vrtcih že dosegli in delaj-

jiteljice z medsebojno povezanostjo

sektorju pri svojem delu?

mo vse, kar je v naši moči, za dobrobit

krepimo prepoznavnost vzgojitelj-

Prizadela nas je ukinitev napredova-

vsakega otroka.

skega poklica v družbi, izboljšujemo

nja in nagrajevanja, a smo se večino-

strokovnost in nudimo medsebojno

ma trudili delati dobro v upanju, da bo

strokovno podporo. Vse strokovne

varčevalni ukrep kmalu preklican.

delavke v vrtcih bi morale biti ponos-

Prepričana pa sem, da bomo zelo od-

ne na našo strokovno revijo Vzgojite-

ločne, če bo politika poskušala z var-

ljica, ki izhaja pod okriljem društva.

čevalnimi ukrepi poseči v povečanje

V reviji so objavljeni prispevki tako

normativov ali poslabšanje veljavnih

teoretikov in praktikov, še posebno

standardov.

Da, članica sem od njegove ustano-

Bodimo ponosni na to, kar smo v

Spraševala je B. V.

zanimivi so intervjuji. Revija nam
kaže ogledalo, kar je zelo koristno, saj
zaprta samozadostnost posameznega
vrtca ni dobra za uspešno delo.
Menim, da nam še vedno manjka samozavesti za javno besedo. Predlagam društvu, da bi organiziralo
strokovne debate na izbrano temo in
za medsebojno izmenjavo mnenj o
kakšnem aktualnem vprašanju. Čakamo tudi na objavo posodobljenega
Kodeksa etičnega ravnanja v vrtcih,
ki je obljubljena.
Na kaj ste v zadnjem času še posebno ponosni?
Najprej sem ponosna, da že petintrideset let delam v Vrtcu Tončke Če-

Luka Lah (5 let)
Vrtec pri OŠ Belokranjskega odreda Semič;
mentorica Mirjana Šutej

čeve. Skozi opravljeno kurikularno
prenovo smo s kolegicami iskale poti
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Jerneja Plešivčnik, dipl. vzgojiteljica
OŠ Duplek, vrtec Duplek

Deklica iz Mehike – vključevanje v oddelek in učenje jezika
Povzetek:
Namen članka je predstavitev aktivnosti, ki spodbujajo vključevanje in razvoj jezika pri otro
cih, ki jim slovenščina ni materni jezik. V članku so opisane dejavnosti, ki so pripomogle k
napredku otroka iz tuje govorečega okolja oz. iz Mehike.
Ključne besede: tujejezični otrok, vključitev v vrtec, učenje jezika.

Vrtec pri OŠ Duplek je vključen v projekt Zavoda RS za

nje življenje ne glede na spol, telesno in duševno konstitu-

šolstvo z naslovom Porajajoča se pismenost. V tem pro-

cijo, nacionalno pripadnost, kulturno poreklo, veroizpo-

jektu sistematično izvajamo dejavnosti, ki krepijo jezik v

ved. Mesec september je bil namenjen spoznavanju novega

predšolskem obdobju. V okviru projekta sem pripravila

okolja in drug drugega. Metztli je bila tiha, večino časa se je

predstavitev (prikaz dobre prakse), kako je vključitev tuje

igrala sama, a videlo se je, da uživa v različnih možnostih

govorečega otroka v vrtec vplivala na njegov razvoj slo-

za igro. Sporazumevala se je v španskem jeziku, povedala

venskega jezika.

je le osnovne stvari: lulat, žejna, še bi jedla. Opazovala in

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da jezikovna

sledila je drugim otrokom (ko so si šli umivat roke, je isto

dejavnost v predšolskem obdobju, ki je najpomembnejše

storila tudi ona …), tako je samo z opazovanjem drugih o-

obdobje za razvoj govora, vključuje široko polje sodelova-

trok usvojila dnevno rutino, pri tem je bila iznajdljiva in

nja in komunikacije z odraslimi, otroki, seznanjanje s pis-

samostojna. Znala je sama poskrbeti zase, pokazati, če je

nim jezikom in skozi doživljanje spoznavanje nacionalne

kaj želela (igračo, več hrane), pri oblačenju, slačenju in op-

in svetovne književnosti – lastne in tuje kulture. Otroci se

ravilih na stranišču je bila popolnoma samostojna.

v tem obdobju učijo izražati izkušnje, čustva, misli in razu-

Sama sem prvi mesec namenila opazovanju, saj sem jo

meti sporočila drugih. Jezika se učijo ob poslušanju vsak-

želela dobro spoznati in oceniti, kako naprej. Na podlagi

danjih pogovorov in pripovedovanja literarnih besedil, ob

zgoraj navedenih dejstev o Metztli sem spoznala, da bo leto

poslušanju glasnega branja odraslih, s pripovedovanjem, z

namenjeno temu, da Metztli usvoji slovenski jezik. Zato

opisovanjem, ob rabi jezika v domišljijskih igrah, dramati-

sem se odločila, da bo zato to šolsko leto program v oddelku

zacijah, izmišljanju zgodbic in pesmic, ob učenju otrok od

drugačen, s poudarkom na jeziku. Lahko bi rekla, da smo

otrok, in sicer v različnih socialnih igrah, pravljicah, izšte-

vzpostavili "dvojezično komunikacijo", saj so bile dejavno-

vankah, rimah, šaljivkah, ugankah in besednih igrah.

sti vodene tako slovensko kot špansko. Zavedala sem se, da
je vključevanje Metztli v naše okolje tudi vključevanje v

Vključitev tujejezičnega otroka

kulturo, v kateri živimo. Spoznala sem, da je njena vklju-

Leta 2014 v avgustu se je na Vurberk preselila družina iz

čitev v moj oddelek otrok zame izziv in priložnost. Želela

Mehike in septembra je bila deklica iz te družine, z imenom

sem, da postane vključitev Metztli v moj oddelek prilož-

Metztli, vključena v naš vrtec. Deklica je bila vključena v

nost, da bodo od tega vsi otroci odnesli kar največ. Seveda

oddelek Lumpki, ki sem ga vodila kot vzgojiteljica, pomoč-

mi brez dobrega in aktivnega sodelovanja z njenimi starši

nica vzgojiteljice pa je bila Barbara Hazenmali. To je bil ho-

to zagotovo ne bi uspelo.

mogeni oddelek 2. starostnega obdobja, otroci so bili stari
od 4 do 5 let (Metztli je novembra 2014 dopolnila 4 leta).
Najprej sem si pripravila načrt, kako omogočiti Metzt-

Dejavnosti, ki so pripomogle k učenju slovenskega jezika

li, da se bo v oddelku počutila sprejeto in imela občutek

Vse v igralnici je bilo označeno s piktogrami in z zapisi v

varnosti, kljub temu da se z nami ne bo sporazumevala v

obeh jezikih. Tako sva lahko tudi midve s pomočnico čim

našem jeziku. Izhodišče je bil cilj (Kurikulum … 1999), da

večkrat ponavljale španske besede (kotički z igračami,

omogočimo otroku doživljanje vrtca kot okolja, v katerem

vremenski koledar, barve, letni časi …). Pripravila sem si

so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakda-

kartončke s sličicami, s slovensko in špansko besedo. Na
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kartončkih so bili predmeti, stvari, dnevna rutina, hrana,

Pripravili smo lastne kostume in sceno, doživljali besedi-

dejavnosti, ki smo jih v določenem mesecu izvajali. S po-

la in pesmi, ki jih je za to pravljico napisala prof. dr. Olga

močjo teh kartončkov smo vsako dejavnost prikazali sli-

Denac. Pri vseh komponentah so otroci aktivno sodelovali,

kovno in besedno v obeh jezikih. Tako so slovenski otroci

imeli so možnost izraziti svoje predloge in si izbrati vlogo.

spoznali španske besede, Metztli pa slovenske. Besede smo

Večmesečni trud se je izplačal, saj je Metztli skupaj z osta-

razdelili glede na potek dejavnosti in druge aktualnosti.

limi otroki nastopala samozavestno, znala se je orientirati
v prostoru, sledila je zgodbi, vedela je, kje je njen del be-

Primerjava med Mehiko in Slovenijo

sedila, igre in kdaj se vključi. Pri svojem pripovedovanju

Izhajala sem iz tega, da je poleg vključevanja otrok v lastno

je bila odločna, samozavestna in prepričana vase. V vsem

kulturo potrebno zgodnje seznanjanje z drugimi kultura-

tem času je napredovala v sproščeni komunikaciji, širil se

mi in civilizacijami (življenjskimi navadami, tradicijami,

je njen besedni zaklad v slovenskem jeziku.

praznovanji itn.). Tako so začetne dejavnosti temeljile na
tem, da spoznamo, od kod prihaja Metztli, katere navade,

O pomenu skupnega branja

običaje, tradicije so pri njih, kako in kje živijo, kaj jedo. O-

V oddelku izvajamo tudi projekt Palček bralček, ki krepi

troci so na globusu spoznali, kje je Mehika in kje Slovenija.

čustvene vezi med družino, vzgojiteljicami in otroki. Starši

Primerjali so velikost obeh držav, oddaljenost na globusu.

otrokom berejo pravljice, skupaj uživajo in skupaj z otroki

Poslušali so besede v slovenskem in španskem jeziku, jih

vstopajo v domišljijski svet. Otroci nato prebrane vsebine

primerjali. Na razpolago so imeli enciklopedije, literaturo

pripovedujejo v vrtcu pred drugimi otroki. Tako si krepijo

in pravljice, ki govorijo o drugačnosti, drugih kulturah,

samozavest, zaupanje vase in se počutijo pomembne. Pro-

jezikih. Te dejavnosti so bile po mojem mnenju nujne in so

jekt sem nadgradila še z Bralnim nahrbtnikom, ki ga otroci

nudile osnovo za krepitev medsebojne strpnosti in spošto-

odnesejo domov, v njem pa so skrbno izbrane pravljice, pri-

vanja drugačnosti.

merne njihovi starosti in razvojni stopnji. Ko je Metztli meseca aprila pripovedovala pravljici iz knjige Anje Štefan,

Vključitev staršev v skupino (predstavitev mehiške

Melje, melje mlinček, je bil njen jezikovni napredek viden

tradicije)

vsem. Pripovedovala je pred vsemi otroki, njeno pripo-

Meseca novembra je Metztli praznovala rojstni dan. Ta-

vedovanje je bilo doživeto, tekoče. Opazila sem, da je pov-

krat sem v oddelek povabila njene starše, ki so skupaj z

sem razumela vsebino pravljice. Iz knjige Lonček na pike

njo prikazali njihov običaj ob praznovanju rojstnega dne,

je brezhibno povedala pesmico oz. izštevanko. Ob našem

in sicer razbijanje pinjate. Dejavnost je bila posneta, skozi

aplavzu pa sta njena radost v očeh in nasmešek na obrazu

njo so otroci spoznali tradicijo druge države, se seznanili

povedala, kako zelo dobro se počuti ob tem.

z delčkom drugačne kulture. S pomočjo Metztlinih staršev
smo se naučili špansko pesem za rojstni dan. Mi smo njej

Refleksija

zapeli po slovensko Vse najboljše zate. Pogovarjali, primer-

Otroci so se aktivno vključevali v vse dejavnosti in pripo-

jali smo praznovanje tu in tam ter peli pesmice v obeh jezi-

mogli k realizaciji ciljev. Ob različnih igrah in dejavnostih

kih. Razbijanje pinjate pa je bilo resnično doživetje za vse

si je Metztli pridobila občutek sprejetosti in varnosti, ki

otroke. Ob tem dogodku so se otroci še bolj zbližali, Metztli

sta pomembna dejavnika za uspešno vključitev v vrtec.

pa je po tem obdobju "razcvetela". Prešla je iz tihega v odpr-

Zavedala sem se, da se moram dobro pripraviti, imela sem

to obdobje, postala je aktivna pri govorjenju, ni ji bilo več

pozitiven pogled in motivacijo, da Metztli čim bolj olajšam

nerodno, pokazala je željo po komunikaciji.

prihod v vrtec, ostalim otrokom pa približam njeno deželo, kulturo, navade in jezik. Večkrat sem se vživela v njeno

Vključitev v dramatizacijo in samostojne nastope

vlogo, položaj in opazovala njen odziv ter razumevanje

Sredi meseca januarja sem se odločila, da bomo temeljito

posameznih dejavnosti. Vključevala sem različne oblike

preučili, razčlenili in dramatizirali pravljico Rokavič-

dela in didaktične pripomočke, ki so prispevali k vključe-

ka (ruska ljudska). Glavni cilj je bil, da se z dramatizacijo

vanju v novo okolje in učenju jezika. Za konec pa bi z vami

predstavimo ostalim skupinam vrtca in staršem. Seveda

delila citat Metztline mame, ki veliko pove o napredku in

sem imela v mislih Metztli, njeno vključitev v dejavnost ter

sprejetosti Metztli: "Odkar smo prišli v Slovenijo, nam gre

možnost, da tudi drugi vidijo njen govorni napredek. Za

vse samo navzgor. Hvaležni smo za vse, kar se nam je zgo-

celoten projekt smo si vzeli dva meseca in pol. Začeli smo

dilo tukaj in za vse vas, ki nas obkrožate in ste nas sprejeli.

z dramsko simbolno igro, ki je prerasla v dramatizacijo.

Iskreno se vam zahvaljujem za prizadevanje in trud, brez
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vrtca in brez vas, skupine Lumpki, Metztli ne bi tako “zrasla” in bila tu, kjer je. Tudi zaradi vas je Metztli tako srečen

Literatura:
Kurikulum za vrtce. (1999). Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod RS za šolstvo.

otrok.” (Brišnik)

Ana Peharc, vzgojiteljica, Vrtec Tržič

Opazovanje neposrednega dela "vrtca 48" na Poljskem

Projekt Erasmus+: through democracy to literacy

Povzetek:
V članku želim posredovati in predstaviti metode, elemente in karakteristike strokovnega
dela v poljskem vrtcu. Izpostavila sem vlogo odraslega in vlogo otroka. Poudarek je na vklju
čevanju opismenjevanja in demokracije pri njihovem delu.
Ključne besede: neposredno opazovanje v oddelku, pismenost, demokracija, vloga odraslega
in vloga otrok.

Vrtec Tržič je bil v letu 2015 sprejet v projekt Erasmus+

konkretno izmenjali izkušnje in znanja s področja razvoja

strateška partnerstva. Projekt Skozi demokracijo do pisme-

raziskovanja 7 inteligenc Howarda Gardnerja, ki ga tudi v

nosti (Through democracy to literacy) povezuje 4 države, in

našem vrtcu in naši praksi dobro poznamo.

sicer Slovenijo, Islandijo, Španijo in Poljsko. Cilj dvoletnega

Že prvi dan smo bili razdeljeni v skupine, v katerih smo

projekta je izboljšati kakovost predšolske vzgoje z uporabo

bili predstavniki vseh štirih vključenih držav med seboj

inovativnih metod pri delu z otroki.

ločeni. Moje prvo neposredno opazovanje potekalo v od-

Projekt je usmerjen predvsem na vzgojitelje sodelujočih
vrtcev, ki bodo z uporabo strokovnega znanja in avtonomi-

delku 4–5-letnih otrok, v katerem je bilo prisotnih 19 od 20
vpisanih otrok.

je dali še dodaten poudarek predpisnemu razvoju otrok.

Igralnica je velik, svetel prostor, razdeljen na dva dela.

Bolj bomo pozorni na vsebine dejavnosti, ki razvijajo pis-

Polovica prostora je namenjena mizam in stolom, druga

menost predšolskih otrok, hkrati pa si želimo ustvarjati de-

polovica je opremljena z veliko preprogo, po stenah so

mokratično vzdušje, ki spodbuja pozitivne procese v sku-

različne table, opremljene s plakati, z didaktičnimi slikami

pini in se postavlja po robu negativnim. S tem bomo posegli

in otroškimi risbicami. Kotički so razporejeni ob stenah

v še kakovostnejšo izvedbo dejavnosti, ki so že umeščene

igralnice, bogato opremljeni z igračami, didaktičnim in

v delo v vrtcu. Med seboj si izmenjujemo delo in izkušnje,

naravnim materialom. Opazen je bil natančen in struktu-

saj predvidoma delujemo po različnih pristopih, modelih

riran red, razporeditev vsega materiala, dostopnega otro-

in metodah dela.

kom. Velik poudarek je bil na opismenjevanju, saj so bili vsi
kotički opremljeni z imeni ter s simbolnimi znaki.

Opazovanje neposrednega dela v skupini

Po malici, kjer je bila zaznavna utečena dnevna ruti-

V tednu od 2. do 6. novembra smo se štiri strokovne de-

na, so se otroci zbrali in posedli na tla po robu preproge.

lavke našega vrtca udeležile obiska vrtca na Poljskem,

S tem se je začela vodena skupna frontalna zaposlitev. Ce-

imenovanega Przedskole Nr. 48 (Vrtec 48). Skupaj s kolegi

lotna opazovana hospitacija je potekala v skupni obliki,

oz. partnerji z Islandije in iz Španije smo se sestali v mestu

dominantno vlogo sta imeli vzgojiteljici, ki sta si med seboj

Zabrze, okoli 50 km oddaljenem od mesta Krakov. Organi-

usklajeno menjali vlogo vodje aktivnosti. Vsebine so bile

zacija tega srečanja je bila v domeni strokovnih delavk iz

raznolike, starosti primerne, vključena so bila različna

Poljske, pri tem pa so se odlično izkazale.

področja dejavnosti (prepevanje pesmic, ples, gibalna

Obisk je trajal pet delovnih dni in hvaležni smo, da smo

minutka, matematika, pismenost). Iz opazovanega je bilo

imeli možnost opazovanja dela v vrtcu, primerjave raz-

razvidno, da je bilo vse skrbno načrtovano, vzgojiteljici sta

ličnih metod dela iz prakse, tematskih predavanj in eval-

sledili začrtanemu metodičnemu postopku. Otroci so bili v

vacij ter diskusij po opravljenih hospitacijah. Prav tako

vlogi poslušalca, v posameznih segmentih so odgovarjali

smo ugotovili, da našim kolegom teorija ni tuja, saj smo si

na vprašanja z dvigom rok. Možnost izbire so imeli pri so-
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Ekskurzija na prostem

delovanju v posameznih delih zaposlitve.
Presenetili so me umirjenost, sodelovalnost in odziv-

Prisotna sem bila tudi na izobraževalni ekskurziji na pros-

nost vseh otrok ves čas načrtovane zaposlitve. Otroci so

tem, na obisku kmetije Agroskalko, ki so jo pripravili za

pokazali dolgotrajno koncentracijo in pozornost. Uporab-

otroke, stare od pet do šest let. Na kmetiji so se otroci raz-

ljenega je bilo veliko različnega didaktičnega materiala, ki

delili v dve skupini. Seznanili so se s postopkom nastanka

je bilo dobro motivacijsko sredstvo, obenem pa je služilo

masla (od krave, mleka, molzenja, pokušine mleka do izde-

tudi preverjanju razumevanja otrok.

lovanja masla in pokušine masla) in življenjskim okoljem v

Področje pismenosti in kompetenc s področja matema-

starih časih (ogled stare kmečke hiše). V prvem delu je imel

tične pismenosti je del področja našega projekta, zato smo

vodilno vlogo odrasli. Prevladovala je metoda razlage. O-

bili zelo veseli, da so nam strokovni kolegi pokazali tudi ta

troci so z zanimanjem poslušali razlago, saj je bila vsebina

del svoje prakse. Elemente matematike uporabljajo pri delu

zanimiva in predstavljena na primeren način, podkreplje-

v veliki meri. Za to področje dejavnosti je treba priznati,

na z vprašanji odprtega tipa in s humorjem. V drugem

da imajo Poljaki na voljo ogromno didaktičnega materiala

delu so otroci imeli možnost z lastno aktivnostjo izkusiti

(predstavljena nam je bila metoda dela poljske strokovnja-

postopek nastanka masla od molzenja do končnega izdel-

kinje Edyte Gruszczyk – Kolczyńske, ki se poglobljeno po-

ka. Na koncu izleta so vzgojiteljice skupaj z otroki naredile

sveča tako diagnostiki matematičnih kompetenc otrok kot

evalvacijo, s katero so ugotavljale, koliko in kaj so si otroci

tudi zgodnjemu učenju ter didaktičnim pristopom pri delu

zapomnili, kaj se jim je vtisnilo v spomin, kakšne izkušnje

v predšolskem obdobju). Vse to znanje so delili z nami. Tako

so si pridobili, vse to so povezale z opismenjevanjem. Prese-

kot druga področja imajo tudi to sistematično urejeno, saj

netil nas je pripravljen didaktični material, ki so ga izdelale

lahko opazimo, da njihovo delo, posredovanje otrokom, po-

vzgojiteljice same.

teka izjemno strukturirano. Opazila sem, da so pozorni na

Ob opazovanju dela sem ugotovila, da imajo strokovni

to, da je res vključen prav vsak otrok, nihče ni bil spregle-

delavci pripravljenega ogromno materiala za delo, da pa je

dan. Zagotovo mi je pogled dal potrditev, da je matematično

prisotno premalo vključevanja otrok oz. sem pogrešala več

pismenost potrebno dobro osmišljati pri našem delu.

njihovih izdelkov in sodelovanja.

Morda sem pogrešala več otrokovih možnosti za svobodno izbiro dejavnosti in več spontanosti pri delu. Reflek-

Delo z otroki s posebnimi potrebami

tivno sem se spraševala, kaj je dejansko za razvoj otrok bo-

Posebej bi rada izpostavila opazovanje dela glede na vklju-

lje. Preveč lagodja pri izbiri igre in dejavnosti je prav tako

čenost otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke. V tem

lahko za otroka škodljivo.

vrtcu je običajna praksa, da je v oddelek vključenih vsaj 4
ali 5 otrok s specifičnimi težavami. Imela sem možnost obi-

Intelektualna disciplina in socialno področje pri delu z

ska in opazovanja metod dela s področja vizualno-senzor-

otroki

ne integracije (pri nas poznane kot metoda Snoezelen, ki pa

V oddelkih otrok je bilo opaziti red, vzdušje je prevevala

jo imajo večinoma le v šolah in zavodih za otroke s posebni-

disciplina. Poljaki zagovarjajo stališče, da je to področje

mi potrebami). To je bila predstavitev sobe za relaksacijo

intelektualne discipline, kjer je nujno ustvarjati pogoje za

otrok z vizualno ter glasbeno stimulacijo. V tem vrtcu ima-

delo z otroki. Prav tako je bilo pri delu z otroki opaziti več

jo vključenih kar veliko število otrok z diagnozo avtizma.

zunanje kot notranje motivacije otrok. Ob tem je potrebno

Imela sem možnost opazovanja neposrednega dela z njimi,

poudariti, da se za otroke zelo potrudijo in jih spodbujajo

kar je bila dodana vrednost. Bila sem prisotna ob metodi

k sodelovanju. Sicer pa smo tudi to področje podrobneje

vizualizacije telesa.

evalvirali in se pogovorili ter izpostavili svoja različna vi-

Druga soba je bila namenjena izključno gibalno-sen-

denja. Poljaki so navedli, da so imeli v preteklosti veliko te-

zoričnemu področju, področju grobe in fine motorike ter

žav s tem, da demokracija ni imela možnosti, da bi bila pri-

spodbujanju vaj iz ravnotežja. Področju individualne in-

sotna v šolah. Veliko pa razmišljajo o tem, kako in kje lahko

tegracije dajejo poseben pomen in pokazali so nam primer

več demokracije vnesejo v predšolsko področje. Strokovni

dobre prakse integracije otrok od lokalnega h globalnemu

delavci razpravljajo o tem, kako svoje delo v večji meri obo-

(od individualnega dela k sodelovanju z ostalimi v skupini).

gatiti z demokratičnimi metodami v svojih oddelkih. Veseli

V vrtcu imajo zaposleni tudi psihologinjo in logopedinjo,

smo bili, da smo si lahko izmenjali mnenja o tem, kako dela-

predstavljeno nam je bilo tudi njuno delo.

mo v slovenskih javnih vrtcih. Menim, da je bila to dragocena izkušnja za vse.
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Zahtevana aktivna udeležba

Pri zadnji diskusiji smo razmišljali in se pogovarjali o tem,

V vse aktivnosti, ki so jih za nas pripravili kolegi iz Poljske,

kar nam je bilo v tem tednu pomembno, kar smo videli, kaj

so vključevali tudi nas, obiskovalce. V večini smo bili so-

bi od videnega in doživetega prenesli v naše vrtce in kaj bi

udeleženi kot opazovalci, na povabilo odraslih pa smo se

predlagali vrtcu 48, da vnese v svoje delo.

vključevali tudi v dejavnosti, ki so potekale v oddelkih, kjer
smo hospitirale. Ob organiziranih izletih, kot so bili ogled

Zaključili smo:

jame (ang. Black Trout Adit), ogled rudnika (ang. Silesian

• da so strokovni delavci predani svojemu delu,

Coalmine) in ogled mesta Krakov, smo dobile delovne liste,

• da sledijo skupnim načelom in ciljem, ki jih imajo zapisa-

ki so bili opremljeni z različnimi nalogami. Delovni listi so
bili namenjeni kot motivacija za spremljanje ogleda in poteka izletov, za večjo koncentracijo in poslušanje vodičev,

ne v njihovem nacionalnem dokumentu,
• da pri vsakodnevnem delu sledijo natančno načrtovanemu metodičnemu postopku,

pridobivanje novega znanja, evalvacijo in utrjevanje. Nalo-

• da prevladujejo frontalne, skupne oblike dela,

ge so se nanašale na vsebino izleta in so bile oblikovane kot

• da so otroci sistemsko spremljani in vodeni,

naloge, ki jih odrasli pripravimo za naše otroke v vrtcu. Na

• da imajo veliko dokumentov spremljanja pedagoškega

delovne liste smo risale, obkroževale pravilne odgovore,
podpisovale, vpisovale črke, štele, povezovale, obkroževale, iskale pravilne in napačne odgovore.

dela in spremljanja otrok,
• da pri svojem delu uporabljajo veliko kakovostnih didaktičnih sredstev,

Zadnji dan pa smo dobile nalogo, ki nam je predstavljala
pravi miselni izziv. Pokazati smo morale veliko medseboj-

• da imajo dobro opremljene igralnice in ostale prostore,
ki so namenjeni za individualno obravnavo otrok,

nega sodelovanja, timskega dela, ustvarjalnosti, sprošče-

• da v vrtcu namenjajo veliko pozornost in skrb otrokom s

nosti in empatije. Naša naloga je bila otrokom v oddelku

posebnimi potrebami, zaposlene imajo strokovnjake za

predstaviti zgodbico iz slikanice o nastanku mesta Kra-

delo z otroki s posebnimi potrebami, dodatna strokovna

kov. Odločile smo se, da jo bomo zaigrale v obliki igrice za

znanja iz specialne pedagogike pa imajo tudi vse vzgo-

otroke. Zgodbo smo prevedle iz angleščine v slovenščino,

jiteljice.

si razdelile vloge, poiskale sredstva za dramatizacijo in se
dogovorile o izvedbi le-te. Nekaj prostora smo si pustile

Zaključili smo tudi, da je bilo skozi naše celotno srečanje

tudi za improvizacijo, saj smo kolegom iz Poljske želele po-

in opazovanja dela v vrtcu na Poljskem zaznati veliko ele-

kazati, da aktivnost lahko uspe tudi na manj strukturiran

mentov opismenjevanja, nekoliko manj pa elementov de-

način dela. V dejavnost smo vključile tudi prisotne otroke,

mokracije. Ob zaključku skupnega srečanja smo se dogovo-

pripravile smo jim dve aktivnosti in otrokom pustile mož-

rili in že pripravili vzgojnoizobraževalno temo in vsebino

nost soodločanja in izbire. Nad našo izvedbo in odzivnostjo

novega e-twinning projekta. Vsi smo bili navdušeni nad

otrok so bile vzgojiteljice navdušene.

zgodovino in pripovedko o nastanku mesta Krakov, kjer

Vzporedno z opazovanjem in s hospitiranjem nepo-

je v glavni vlogi zmaj. Nov e-twinning projekt se bo tako

srednega dela v oddelku smo vsi strokovni delavci vsako-

imenoval Štiriglavi zmaj, ki simbolizira vse štiri države, iz

dnevno sodelovali v izčrpnih razgovorih, diskusijah in

katerih prihajamo vključeni v ta projekt. To bo nov izziv,

evalviranju videnega in opaženega. Strokovni delavci so

saj bo projekt vključeval aktivnosti in dejavnosti naših o-

nam v tem času v enem bloku srečanj predstavili področje

trok, preko IKT-tehnologije se bomo spoznavali in povezo-

preverjanja otrokovega napredka ter vse dokumentacije,

vali med seboj.

ki jo pri delu uporabljajo.
Z vprašalnikom smo natančno ocenili, koliko so se različni elementi opismenjevanja (poznavanje številk, digitalna pismenost, glasbena pismenost, socialne veščine, kulturne veščine in ekološka osveščenost) pojavljali v prosti
igri, v garderobi, igralnici, v času kosila, pri počitku, pri
skupnem delu, bivanju na prostem, pri umetnosti, gibanju
in glasbi. Elemente demokracije pa smo ocenjevali prek
vprašanj, kako pogosto je bila uporabljena pobuda otrok,
interes otrok, želje otrok, pogovori med otroki.
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Kaj so drobna bitja?

Povzetek:
V članku predstavljam vzgojno-izobraževalno temo, obravnavano v oddelku otrok, starih 5–6
let, ki smo jo obravnavali pozimi, ko smo bili zaradi nizkih temperatur in okužb pogosto preh
lajeni. Prispevek obravnava postopno in aktivno vključevanje otrok v raziskovalne dejavnosti
in aktivnosti s področja naravoslovja ter njihova spoznanja o obstoju in delovanju drobnih bitij
(bacilov, virusov). Tema je bila oblikovana na osnovi spodbud in konkretnih prikazov. Ideje za
dejavnosti sem povzela iz svoje diplomske naloge z naslovom Predstave predšolskih otrok o
drobnih bitjih.
Ključne besede: drobna bitja, mikroorganizmi ali drobnoživke, predstave predšolskih otrok o
drobnih bitjih, okužba, prehlad.

Pri izboru vsebine vzgojno-izobraževalne teme sem sledi-

nadaljnjemu delu.

la pobudi deklice, katere bratec je zbolel za mononukleozo.
Navdušilo me je njeno poznavanje simptomov bolezni. De-

Dejavnost: Kakšna so drobna bitja?

ček se je okužil z nam neznanim virusom, zaradi katerega

Po obnovi vsebine preko pogovora sem otrokom obrazloži-

se je zdravil v bolnišnici.Temu sporočilu je sledilo vpraša-

la, da so drobna bitja tako zelo majhna, da jih ne moremo

nje otrok: "Kaj je to virus?", ki je bilo tudi iztočnica za obli-

videti s prosti očesom, zato v ta namen uporabljamo mi-

kovanje raziskovalnih vprašanj:

kroskop, ki nam poveča še tako majhne delce. Po predstavi-

• Kaj so drobna bitja in kje živijo?

tvi mikroskopa (sestavne dele, način dela …) sem na stekle-

• Kakšna je vloga drobnih bitij v našem vsakdanjem živ-

no ploščico dala kapljico v vodi raztopljenega kvasa, ki sem

ljenju?

jo nato položila pod objektiv mikroskopa. Vsakega otroka

• Zakaj se prehladimo in zakaj zbolimo?

posebej sem povabila k ogledu "kvasa" (kvasovk), nato pa

• Zakaj se cepimo?

jih spodbudila k risanju videnega. Bili so presenečeni nad

• Zakaj kruh vzhaja?

videzom kvasovk, poimenovali so jih "mehurčki".

• Zakaj se hrana pokvari?
Dejavnost: Moč kvasa
Izbrani cilji so bili predvsem iz področja narave:

Pri tem poskusu so otroci spoznavali lastnosti kvasa. Kvas

• Otrok spoznava, kako se lahko varuje pred poškodbami,

so vohali, tipali, nekateri so ga celo poskusili. Nato smo ga

boleznimi in škodljivimi snovmi.

v plastični posodici zmešali s toplo vodo in sladkorjem in

• Otrok spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje in
on sam.

jo pokrili z balonom. Nekateri otroci so nestrpno čakali in
opazovali, kaj se bo zgodilo. Balon se je napihnil in povzro-

• Otrok spoznava, kaj potrebuje sam in druga živa bitja za

čil veliko navdušenje. Otroci so ob tem spoznali, da pri

življenje ter ohranjanje in krepitev zdravja (Kurikulum

vzhajanju testa nastaja neviden plin, imenovan ogljikov di-

za vrtce 1999).

oksid. Ob zaključnem pogovoru smo ugotovili, da se drobna bitja – kvasovke rade prehranjujejo s sladkorjem, saj se

Opisi dejavnosti

brez tega balone ne bi napihnil.

Uvod v temo smo pričeli z ilustrirano zgodbo Nejc in drobnoživke (A. Konjajev), ki pripoveduje o dečku Nejcu ter o

Dejavnost: Kako naredimo kruh?

njegovem prvem stiku z drobnimi bitji. Otroci so preko

Otroci so se po predhodni seznanitvi z načinom priprave

zgodbe izvedeli veliko zanimivih informacij o podobi

testa za kruh ter z vsemi potrebnimi sestavinami, ki jih za

drobnih bitij, o njihovem delovanju in škodljivosti. S po-

to potrebujemo (kvas, moka, sol, voda), v pripravi preizku-

močjo izbrane knjige sem otroke usmerila in motivirala k

sili tudi sami. Dodajali so sestavine, mešali in gnetili, pri
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čemer so bili nekateri bolj uspešni.

govarjala: "Katarina, glej kolku škodljivih bitij mam na roki,
ene kr lezejo v umivalnik, druge nočjo dol.", Katarina pa mu

Dejavnost: Kako se prehladimo?

je odvrnila: "Hitru Jernej, umij si roke z milom, če ne te bojo

S preprostim poskusom (pršenje dezodoranta v zaprtem

slaba bitja nalezla."

prostoru in zunaj) so otroci spoznali, da se bolezenske klice
(mikrobi), ko na primer kihnemo, zelo hitro širijo po zapr-

Dejavnost: Kako ustaviti mikrobe?

tem prostoru. Do spoznanja so prišli na osnovi konkretne

Mikrobi so dobri in slabi za človeka. V veliko nadlogo so

izkušnje, saj so v igralnici slej ali prej vsi zavohali vonj iz-

nam tisti, ki kvarijo hrano. S to dejavnostjo smo spoznali

brane dišave. Sledila je ugotovitev dečka, da moramo zato

nekaj načinov ustavljanja nastanka mikrobov: vlaganje

v vrtcu in doma večkrat prezračiti prostore, ker gredo pri

kumaric s kisom, soljo in z vlaganje sadja s sladkorjem.

tem umazane in hudobne drobnoživke ven, čisti zrak pa
noter. Ugotovili smo tudi, da steka pri kihanju iz naših ust

Zaključek

veliko majhnih kapljic vode, med katerimi so skrita majhna

Otroci so preko izbranih vsebin, različnih poskusov z ne-

drobna bitja. In ker so ta škodljiva, saj povzročajo prehlad

posrednim opazovanjem in lastno aktivnostjo (gledanje

in bolezen, si moramo vedno, preden kihnemo, z roko prek-

pod mikroskopom, priprava in opazovanje vzhajanja testa

riti usta.

…) prišli do novih spoznanj. Izvedba načrtovanih dejav-

Ugotovili smo tudi, da prehlad in bolezen nista enaka:

nosti je obogatila in dopolnila njihove nejasne predstave

"Prehladimo se zato, ker pridejo drobna bitja u usta, ku so ta

o drobnih bitjih, ki so predhodno temeljile na konkretnih

drobna bitja še bolj škodljiva in ostanejo v nas pol zbolimo."

izkušnjah posameznika. Besedni zvezi drobna bitja niso
več pripisovali že videnih majhnih živali iz okolja (miši, pi-

Dejavnost: Zakaj se cepimo?

kapolonice, mravlje …). Najpomembnejše spoznanje otrok

Otroci so me z zanimanjem opazovali, ko sem jih s kosom

pa je bilo, da se ne prehladimo zaradi mraza in ker nas zebe,

vate podrgnila po roki. Večina otrok se je že cepila, zato

temveč zaradi padca odpornosti, zaradi česar postanemo

so vedeli, da to počne zdravnik. Preko pogovora sem jih

bolj dovzetni za razne okužbe z bakterijami in virusi.

seznanila z ožjim (cepljenje proti določeni bolezni) in s

Izbrana vzgojno-izobraževalna tema je bila tudi potrdi-

širšim (cepljenje živali) pomenom besede cepljenje. Preko

tev uspešnosti aktivnega vključevanja otrok pri obravnavi

te dejavnosti so otroci spoznali, da obstajajo bolezni, ki jih

naravoslovnih vsebin.

lahko dobimo le enkrat, in da lahko mnoge preprečimo s
cepljenjem.
Dejavnost: Kaj se je razvilo na kruhu?
Poskus je trajal en teden. Otroci so vsakodnevno spremljali

Literatura:
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in
Urad Republike Slovenije za šolstvo.
Likar, M. (1985). Mikrobiologija in imunologija: 1.del. Medicinska fakulteta
v Ljubljani.

in ugotavljali spremembe na dveh kosih kruha. En kos kruha je bil v plastični vrečki, drugi pa ne. Spoznali so, da so
drobna bitja lahko tudi škodljiva in pokvarijo hrano. Plesen na nastalem kruhu smo si ogledali s prostim očesom, s
povečevalnim steklom in pod mikroskopom. Plesen je bila
med celotno izvedbo dejavnosti zaščitena s polivinilom, s
čimer sem preprečila vdihavanje strupenih spor.
Dejavnost: Izdelovanje dobrih (zelenih) in slabih, škodljivih
(rdečih) mikrobov
Otroci so bili pri izdelovanju mikrobov iz testenin zelo
ustvarjalni. Nastale so zelo zanimive oblike mikrobov:
podolgovate, okrogle, ukrivljene. Večina otrok je izdelala
dobre (zelene) mikrobov. Nastale izdelke smo jih razstavili
pred igralnico.
Zanimiva prigoda ob tej dejavnosti: Deklica in deček
sta si po končani dejavnosti umivala roke in se ob tem po-
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Sodelovanje učiteljice in vzgojiteljice in kakovost izvedbe
pouka v prvem razredu
Povzetek:
Kakovost dela v prvem razredu osnovne šole je odvisna od timskega načrtovanja in poučevan
ja. Tim, ki ga sestavljata učitelj in vzgojitelj (v nadaljevanju bom uporabljala žensko obliko
poklica za oba spola), neposredno vstopa v učni proces. Oba se trudita učence pripeljati do
želenega cilja. Oba vnašata v razred svoja znanja, spretnosti osebne značilnosti in navade,
ki želenemu cilju dodaja pestrost, hkrati pa je želeno, da imata oba možnost izražanja lastne
avtonomije.
Ključne besede: pouk, sodelovanje, učitelj, vzgojitelj.

Za uspešno poučevanje v prvem razredu je zelo pomembna

nega znanja, a je povezana tudi z izkušnjami. Pridobivanje

učiteljičina in vzgojiteljičina ustvarjalnost, pozitivna na-

znanja za poučevanje je nenehen proces. Pri timskem pou-

ravnanost do timskega poučevanja, veščina individualne-

čevanju v prvem razredu pa znanje posameznika ni dovolj.

ga pristopa, znanje različnih metod in oblik dela pri posa-

Oba člana v tandemu morata znanje, ki ga imata in ga želita

meznih predmetih, ki je nujno zaradi razvojnih značilnosti

posredovati učencem, uskladiti in se natančno dogovoriti o

šestletnika, ki za svoj razvoj in učenje potrebuje veliko gi-

poteku dela. Njun odnos mora biti usmerjen k sprotnemu

banja in igre. Timsko poučevanje je tisto dogajanje v razre-

načrtovanju, dogovoru, obveščanju in evalvaciji.

du, ko se dve osebi (tandem) ali več oseb (tim) s pedagoškimi

Pojem odnos je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika

nameni hkrati usmerjata na iste učence v okviru posame-

(1994) opisan kot tisto, kar obstaja med stvarmi, ki imajo

znega učnega predmeta ali kombinacije predmetov (Polak

nekaj skupnega, ali tisto, kar obstaja med posamezniki in

2001, str. 9). Sodelovanje med učiteljico in vzgojiteljico je

skupinami ob skupni dejavnosti, ob sodelovanju ali oseb-

zelo pomembno, kajti vsaka v razred in poučevanje vnaša

nem življenju, ali tisto, kar se izraža v ravnanju s kom, ali

svoje metode dela, osebnostne značilnosti, pričakovanja

tisto, kar se kaže in izraža v ocenjevanju in presojanju časa.

in opažanja, kar za delo v tandemu predstavlja izziv, če je

V odnosu se posameznikovo mišljenje, čustva, stališča,

sodelovanje med vzgojiteljico in učiteljico usmerjeno k do-

motivi, interesi, vrednote, nenehno srečujejo in soočajo z

polnjevanju v znanju in izvedbi načrtovanega pouka. Brez

mišljenjem, s čustvi, stališči, z motivi, interesi, vrednotami

timskega načrtovanja, medsebojnih obveščanj o opažanjih

drugih (Lipičnik Vodopivec 1996). Učiteljica in vzgojiteljica

in informacijah, pridobljenih pri pouku ali podaljšanem

morata v odnos vnašati obojestransko sprejemanje, podpo-

bivanju bodisi s strani staršev ali strokovnih delavk, dela v

ro in potrjevanje, ki se izraža v medsebojni komunikaciji.

prvem razredu skoraj ni možno kvalitetno izvesti.

Brajša (1993) razlikuje štiri osnovne tipe komunikacij:

Tim vzgojiteljic in učiteljic skupaj oblikuje tematsko pri-

• Ali jaz ali ti. Gre za simetrično komunikacijo, kjer pre-

pravo pouka, kjer so izbrani operativni cilji, opredeljeni so

vladuje tekmovanje, kdo bo prevzel moč nad potekom

modeli poučevanja, učne enote, dejavnosti in vsebine, zapi-

komunikacije. Agresivnost udeležencev je tista, ki na

sano je preverjanje in ocenjevanje znanja v skladu s stan-

koncu prevlada.

dardi. Tim tematske priprave tedensko evalvira, ob tem si
izmenjava izkušnje, opažanja, ki so pomembna za nadalje-

• Jaz in ti je toga komplementarna komunikacija, kjer se
točno ve, kdo je kje.

vanje tematskega načrtovanja. Refleksijo dnevnih priprav

• Jaz nad tabo je skrita komunikacija. Pri tej komunikaciji

pa učiteljica in vzgojiteljica naredita po načrtovani uri oz.

prevladuje mišljenje, da je nekdo sicer prvi, odloča pa

dnevu.

nekdo drug, ki je skrit.
• Tako jaz kot ti je fleksibilna in komplementarna. Prevla-

Rast avtonomije pri delu v tandemu

duje vsebina komunikacije, vsebina in stališča določajo

Strokovnost učitelja in vzgojitelja je odvisna od pridoblje-

položaje. Medsebojni odnosi so fleksibilni in se nenehno
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prilagajajo.

potekajo po skupinah v razredih, v okolici šole, šolski te-

Med učiteljico in vzgojiteljico naj bi prevladovala reflekti-

lovadnici ali hodniku. Za razvoj lastne avtonomije morata

rajoča komunikacija (Andersen 1990), kjer so govorjenje in

imeti veselje do timskega dela in se truditi, da sta pri delu

poslušanje, razmišljanje o slišanem in sporočanje o razmi-

usklajeni. Usklajenost tandema se izraža v medsebojnem

šljanju, temeljne prvine. Takšna komunikacija temelji na

zaupanju in dajanju možnosti za svobodno izražanje idej,

enakopravnosti, iskanju pozitivnih rešitev. Reflektirajoči

ki se navezujejo na doseganje načrtovanih ciljev. Dobro

vzgojitelj in učitelj zna poslušati, jasno in svobodno izra-

sodelovanje med učiteljico in vzgojiteljico ponuja veliko

žati svoja mnenja, hkrati pa spoštuje mnenje sogovornika.

možnosti za prijetno ustvarjalno delo. Strokovna avto-

V pogovoru ne vsiljuje svojih prepričanj, temveč sprejema

nomija poučevanja in vzgajanja je povezana z osebnim

in išče skupne predloge, ki popestrijo že znane dejavnosti

zadovoljstvom. Samo v odprti komunikaciji, usmerjeni

v praksi. Pri reflektirajoči komunikaciji sogovornika upo-

k medsebojnemu sodelovanju, lahko obe izražata lastno

števata osebnostne značilnosti posameznika.

avtonomijo in jo hkrati odgovorno zagovarjata. Učiteljica

Pri komunikaciji v odnosu ne smemo prezreti neverbal-

in vzgojiteljica morata poleg teoretičnega znanja imeti ob-

ne komunikacije, ki se prepleta z verbalno komunikacijo.

čutek za spoznavanje otrokovih sposobnostih, vedenjskih

Mehrabin je (1996, po Kovačič 1994) prišel do ugotovitev,

značilnostih in obnašanja v dani situaciji. V prvem razre-

da predstavljajo besede sedem odstotkov celotne komuni-

du učenci navezujejo nove socialne stike, prijateljstva, s

kacije, višina in barva glasu 38 odstotkov, kar 55 odstotkov

pomočjo katerih vstopajo v igro in učenje novih veščin.

pa je usmerjenih nejezikovnim sestavinam (pogledu, hi-

Učitelj in vzgojitelj se morata truditi, da je delo v razredu

trosti dihanja, drži …). Verbalna in neverbalna komunika-

čimbolj fleksibilno in kreativno.

cija med člani tima oz. tandema v razredu ima pomembno
vlogo na vsebinski, odnosni in osebni ravni. Neverbalna

Zaključne misli

komunikacija na vsebinski ravni sporočila članov tima oz.

Vstop v šolske klopi je za učence veliko doživetje, kajti

vzgojiteljice in učiteljice dopolnjujejo in krepijo ali pa jih

prehod iz vrtca v šolo je za prvošolčke pomemben mejnik.

spreminjajo, na osebni ravni člani izražajo svoja čustva,

Učiteljice in vzgojiteljice so prve, ki učence navajajo v novo

namere in pričakovanja, na odnosni ravni pa se izražajo v

okolje, v katerem se pričnejo učiti in pridobivati nova zna-

komunikaciji, stališčih in odnosu do sogovornika.

nja. Strokovnost in avtonomija vsakega člana v tandemu

Avtonomija učitelja in vzgojitelja je odvisna od prido-

pa prispevata k temu, da so vzgojno-izobraževalni cilji in

bljenega profesionalega znanja, šolskih predpisov, letne

načrtovane dejavnosti zastavljene tako, da so učenci moti-

delovne priprave, vsebin, števila ur za določen predmet,

virani za ustvarjalno pridobivanje znanja.

zakonodajo, organizacijo dela in prostora zunanjega in

Učenci morajo biti pri delu notranje motivirani, hkrati

notranjega, učnih pripomočkov, igralnih sredstev. Delo v

pa imeti dovolj svobode za gibanje in igro. To pomeni, da

tandemu pa ima kljub upoštevanju določenih zahtev, do-

vzgojiteljica in učiteljica morata pri organizaciji dela upo-

volj svobode za kvalitetno poučevanje. Vzgojno-učni pro-

števati čas za učenje gibanje in igro. Torej je čas poteka

ces v prvem razredu mora biti prilagojen starostni stopnji

usvajana snovi fleksibilen, učna ura ni vezana na petinšti-

otrok, znanje se mora prenašati tako, da se upošteva psiho-

rideset minut, temveč se mora prilagajati potrebam otrok.

fizični razvoj posameznika. Učenci se navajajo na učenje v

Ustvarjalni tandem pri delu išče možnosti, kjer bodo učen-

igri. Pridobivanje znanja je usmerjeno k procesnemu pris-

ci bo pridobivanju novega znanj sproščeni, ustvarjalni

topu, učenje ni le pasivno prenašanje določenih pojmov na

in se bodo pri delu dobro počutili. Opremljenost učilnice

učence, ampak aktivni proces. Učitelj in vzgojitelj se mora-

z kotički pa daje možnost medpredmetnega učenja. Pri

ta truditi, da je delo v razredu čimbolj fleksibilno. Delo in

medpredmetnem načrtovanju vzgojiteljica in učiteljica

reševanje nalog je prilagojeno vsakemu učencu. Učiteljica

poiščeta tiste cilje, ki so predmetom enaki, nato pa jih pri

pri poučevanju in preverjanju delo diferencira glede na

načrtovanem delu realizirata. Učenci v prvi razred priha-

sposobnosti učenca.

jajo z različnim predznanjem, imajo različne spretnosti,

Z vzgojiteljico skupaj opazujeta učence in si določena

hitrost usvajanja znanja, samostojnost pri urejanju šolskih

opažanja ob evalvaciji dela izmenjata. Med učiteljico in

potrebščin, zato je sodelovanje z vzgojiteljico nujno potreb-

vzgojiteljico je v prvem razredu sodelovanju tesno pove-

no. Pri dobrem sodelovanju oba člana v tandemu v razred

zano. Pri uresničevanju in usvajanju določenega cilja sta

prihajata z dobrim občutkom, navsezadnje je obema lepo,

obe avtonomni in se dogovorita o poteku dejavnosti, ki bo

ko vesta, da sta enakovredna in se medseboj dopolnjujeta.

učence popeljala do zastavljenega cilja. Dejavnosti lahko
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O tem in onem iz naših vrtcev
Sedem desetletij vrtca Tončke Čečeve Celje
Pred sedemdesetimi leti, natančno 8. marca 1946, je bil

nicama in svetovalno delavko, finančno-administrativno

ustanovljen prvi javni zavod za varstvo in vzgojo predšol-

službo, prehranski sistem centralne in razdelilnih kuhinj,

skih otrok v Celju. Sprva se je imenoval Dom igre in dela,

tehnično-vzdrževalno službo, vsi pa podpirajo s svojim de-

nato pa je pod različnimi organizacijskimi imeni (VVU,

lom vzgojni sistem, da lahko v miru in nemoteno opravlja

VVO, VVZ) deloval do leta 1997, ko ga je v skladu z novo za-

svoje kurikularne naloge. Naloge poslovnega in pedago-

konodajo (15. 3. 1996) kot javni vzgojno-izobraževalni zavod

škega vodenja zavoda nosijo skozi čas na svojih ramenih

Vrtec Tončke Čečeve ustanovila Mestna občina Celje.

ravnateljice. Ema Koželj je prevzela zavod leta 1949, Vilma

Zgodovina zavoda je tesno povezana s celjsko pre-

Štucin leta 1962, Milena Žolgar leta 1980, Emilija Pešec leta

teklostjo. Osrednja hiša, v kateri je bil zavod ustanovljen,

1983, mag. Betka Vrbovšek leta 1998 in Irena Hren leta 2012.

imenovana na kratko "Vila", je bila zasežena Westnova

Mnogi uslužbenci so v vrtcu pustili svoje ustvarjalne za-

družinska hiša. V prvih letih po ustanovitvi so se v nači-

misli, iz generacije v generacijo izpopolnjevali znanje in

nu dela še odražale posledice povojnega pomanjkanja in

dograjevali izkušnje, širili njegovo prepoznavnost in pog-

t. i. realsocialistična vzgoja. V naslednjih desetletjih so

labljali njegovo tradicijo.

vrtčevsko vzgojo uveljavljale za tisti čas dobro izobražene
vzgojiteljice, ki so načrtovale pedagoško delo in ga izvajale
pod budnimi očmi šolskih svetovalk in inšpektoric. Pravo
spremembo paradigme je konec osemdesetih let omogočila sprememba družbenega reda in osamosvojitev države,
zakonodaja leta 1996, še bolj pa sprejetje državnega dokumenta Kurikulum za vrtce v letu 1999. V vseh enotah vrtca
se je postopoma, oprt na veliko strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja strokovnih delavcev, začel izvajati
sodoben kurikul, ki ga izvajajo visoko izobražene vzgojiteljice in strokovno podkovane pomočnice vzgojiteljic.
Ob svoji sedemdesetletnici deluje zavod v petih enotah:

Na slovesni prireditvi, ki je bila v Narodnem domu, so se

Gaberje (vila in rumena hiša), Hudinja (nov sodoben vrtec),

predstavili otroci vseh enot vrtca. Praznično okrašen oder

Center, Aljažev hrib in Ljubečna. Otroci so vključeni v 39

so pripravile vzgojiteljice Anica Trauner, Irena Novak, Jo-

oddelkov in sicer v deveturni dnevni program, ki se izvaja

žica Mraz in Metka Jezovšek. V imenu ustanoviteljice MO

dopoldne in izmenoma dopoldne-popoldne. Strukturna in

Celje sta zaposlenim čestitala župan Bojan Šrot in vodja od-

procesna kakovost izvedbenega kurikula sta po prever-

delka za družbene dejavnosti Polona Ocvirk ter za spomin

jenem mnenju strokovnih institucij in staršev na visoki

podarila vrtcu umetniško sliko.

ravni. Vrtec je tudi mentorsko središče za dijake in štu-

V sedmih desetletjih zavoda je v njegovih igralnicah

dente predšolske vzgoje. Uspešno je povezan s kulturnimi

bivalo na tisoče otrok. Zavod je dobro opravljal svoje pos-

in z izobraževalnimi zavodi v svojem okolju. V javnosti se

lanstvo vzgoje in izobraževanja, varstva in skrbi za otroke

predstavlja z javnimi prireditvami, kot so razstave, glasbe-

in bil v veliko pomoč staršem pri njihovih vzgojnih nalo-

no-plesna prireditev Otroški mozaik, s članki vzgojiteljic v

gah. Naj tako ostane tudi v prihodnje!

strokovnem tisku in z drugimi prispevki v medijih.
Vsak vrtec potrebuje tudi druge: ravnateljico s pomoč-
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Kako smo spoznavali Slovenijo
Človek je del družbenega okolja, v katerem raste, živi in de-

da imamo tudi mi župana. Iskali in tudi našli smo Vodnjak

luje (Kurikulum za vrtce 1999). Odločilno vlogo pri posre-

treh kranjskih rek, znan kot Robbov vodnjak. Vodnjak je

dovanju spoznanj o naravnem in družbenem okolju ima-

pritegnil veliko pozornost otrok, zato smo se pri njem zara-

mo poleg staršev tudi vzgojitelji. S spodaj nanizanimi cilji,

di različnih vprašanj dolgo zadržali. Izvedeli smo, da velja

ki so zajemali vsa področja Kurikuluma … (prav tam), sva s

za najlepši vodnjak v mestu. Doživeli smo življenje na glav-

kolegico želeli doseči, da bi vsak otrok v najinem oddelku:

ni mesti tržnici, kjer se je kljub slabemu vremenu gnetlo

• razvijal interes in zadovoljstvo ob odkrivanju širšega

veliko ljudi. Zmajčku smo uspešno pomagali poiskati svoje

sveta zunaj domačega okolja,

brate, kot jih je sam imenoval. Našli smo jih na Zmajskem

• spoznaval družbeno okolje in pridobil konkretne izkušnje o svoji državi,

mostu.
Naše raziskovanje glavnega mesta se je na tej točki tudi

• doživljal umetnost kot del družabnega in kulturnega
življenja,

končalo. Po besedah otrok je bil sam izlet v Ljubljano, kot
tudi samo raziskovanje glavnega mesta nepozaben dogo-

• spoznaval elementarne in druge igre, ki so značilne za
naše kulturno okolje v preteklosti ter usvojil osnovne
prvine ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger,

dek.
V vrtcu smo nadaljevali s spoznavanjem Slovenije.
Spoznali smo simbole, po katerih smo prepoznavni v sve-

• razvijal jezik v vseh njegovih funkcijah,

tu: zastavo, jezik, himno, denar. Na zemljevidu smo iskali

• razvijal matematično mišljenje.

večja slovenska mesta (Ljubljano, Maribor, Piran, Novo
mesto, Velenje, Postojno, Trebnje …). Preko slik smo spoz-

Na začetku sklopa sva s sodelavko ugotovili, da otroci zelo

nali znamenitosti naše prelepe dežele (Postojnsko jamo,

malo vedo o svoji domovini in da le redki vedo, kako se

idrijsko čipko, kurenta, soline, Lipico, planine, Aljažev

imenuje glavno mesto Slovenije. Otroke sva spodbudili,

stolp). Ugotovili smo, da nihče od otrok še ni bil na Trigla-

da povprašajo svoje starše. V vrtec so tako začeli prinaša-

vu. Ker smo Slovenci narod, ki rad hodi v gore, smo spoz-

li knjige, leksikone, revije in slike različnih znamenitosti.

nali gorsko in alpinistično opremo, ki smo si jo ogledali in

Ob pomoči staršev smo začeli z raziskovalnim učenjem in s

preizkusili. Igrali smo se stare pastirske in ljudske igre, ki

spoznavanjem Slovenije.

so se jih igrali naši dedki in babice. Prebirali smo ljudske

Začeli smo spoznavati glavno mesto. Starši so nam omo-

pravljice, prepevali ljudske pesmi in himno, poslušali na-

gočili, da smo lahko ob pomoči vodiča po imenu Zmajček

rodno zabavno glasbo, ob kateri smo zaplesali in se naučili

raziskovali glavno mesto. Naše raziskovanje se je s pomoč-

nekaj ljudskih plesov.

jo Zmajčka začelo v “srcu“ Ljubljane, na Prešernovem trgu.

Dotaknili smo se tradicionalne slovenske prehrane in

Ogledali smo si center starega mestnega jedra, ki ga vsak

spoznali kraje iz katerih izvira: kremna rezina, kranjska

dan obišče veliko ljudi. Pred Prešernovim spomenikom, po

klobasa, potica, gibanica, ajdovi žganci, sirovi štruklji. S

katerem se imenuje tudi trg, je Zmajček vprašal otroke, kaj

pomočjo staršev in starih staršev otrok smo si ogledali

vedo o spomeniku, pred katerim stojimo. Bil je presenečen,

prikaz postopka od zrna do moke in opazovali postopek

ko je slišal, koliko informacij imajo otroci o našem največ-

priprave tipične slovenske jedi, ajdovih žgancev, ki smo jih

jem pesniku. Izvedeli smo še zanimive zgodbe, ki so se na

tudi poskusili. Če sem želela biti kos otroški radovednosti,

Prešernovem trgu pletle skozi čas in kako so ljudje živeli

sem morala znanje o naši domovini tudi sama poglobiti. Z

v času Franceta Prešerna. S pomočjo usmeritev so otroci

omenjenim sklopom sem zadovoljna in ga lahko ocenim

našli kip Julije Primic, ki ji je, kot so dejali sami, posvetil

kot izredno uspešnega, saj so otroci razširili znanja o svoji

veliko svojih pesmi. Sprehodili smo se po najbolj znanem

domovini in posledično napredovali na govornem, social-

ljubljanskem mostu, ki se imenuje Tromostovje. Z mostu

no-čustvenem, kognitivnem in gibalnem področju.

smo opazovali ladjice, ki so plule po reki Ljubljanici. Otroci
so Zmajčka spraševali, če se bomo tudi mi peljali z njimi, a
na žalost jih je moral z odgovorom razočarati.

Darja Keber, vzgojiteljica
Vrtec Mavrica Trebnje

Ogledali smo si tudi maketo glavnega mesta. Na glavnem mestnem trgu smo občudovali stolnico in razne znamenite hiše. Z daljnogledom, ki ga nam je posodil Zmajček,
smo našli grad. Ob Mestni hiši so otroci Zmajčku povedali,
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Utrinek iz našega
medgeneracijskega sodelovanja
V našem vrtcu smo se vzgojiteljice sodelovanja med generacijami lotile na različne načine. Z izbiro vsebin smo otrokom omogočile pridobivanje znanja o starejših osebah
in spoznanj o različnosti, ki so jo otroci lahko začutili in
izrazili.

• merjenje obsega dreves tako, da se otroci primejo za
roke in naredijo krog, medtem lahko en otrok šteje, koliko otrok je bilo potrebnih, da se je sklenil krog,
• iskanje in razvrščanje gozdnih plodov (razvrščanje želodov, storžev, iglic, listov),
• utrjevanje pojmov spodaj, nad, pod, zgoraj; otrokom
postavljamo vprašanja, kaj raste na drevesu, kaj najde-

Odločitev za obisk dedkov in babic v oddelku je otroke
prijetno razveselila. Pripravljeni so bili pripraviti progam. Idej je bilo za eno srečanje veliko preveč. Skupaj smo
se dogovorili in jih nekaj izbrali, v času priprave pa še kaj
odvzeli in dodali. Vključili smo tudi pesmi (otroške ljud-

mo v podrasti na tleh,
• iskanje gozdnih plodov in razvrščanje plodov po velikosti in teži,
• tipanje listov ter pogovor o tem, ali je list oster, mehak,
okrogel, oglat,

ske) in izštevanke, za katere so otroci povedali, da jo znajo

• gradnja likov iz palic in listja,

tudi mami, ati oziroma babi ali dedi. Otroci so jim izdelali

• iskanje najdaljše ali najkrajše palice.

spominsko darilce in jih postregli s čajem, ki smo ga skuha-

• merjenje dolžine s koraki, palicam, plodovi,

li iz zelišč, nabranih na našem vrtu, po receptu, ki smo ga

• iskanje podobnih in enakih listov, seriacija, serija,

slišali od otroka, ki ga je kuhanja čaja naučila babi.

• polaganje kamenčkov v razne oblike, štetje kamenčkov,

Po dogodku je bili obiskovalci vidno presenečeni nad
dogodkom in nad otroki. Ob tem ni manjkalo takšnih in

• poimenovanje, opisovanje in štetje dreves (iglavcev, listavcev),

drugačnih pohval. Res je bilo videti, da smo jim dan polep-

• prinašanje storžev po številu (najdi pet storžev),

šali, kar smo si tudi želeli, saj si to zaslužijo. Nemalo dedkov

• ustvarjanje zaporedij (položi v vrsto storž, nato palico,

in babic namreč redno dnevno pripelje, prihaja po vnuke v
vrtec ali poskrbi za oboje.

list, storž, palico, list),
• razne igre: risanje krogov v zemljo, nato hoja ali skok v

Možnosti in oblik sodelovanja je veliko. Ne le organizi-

kroge.

ranih, tudi naključnih. Mi smo jih izrabili kar nekaj, a še
bo čas in priložnost. Ob doživetih oblikah druženja lahko

Opažam, da so otroci zelo zainteresirani za izvajanje ma-

rečem, da so na svoj način prispevala k obogatitvi našega

tematičnih dejavnosti na prostem. Otrokom z dejavnostmi

dela. Omogočene so nam bile dejavnosti, ki jih brez pomoči

v gozdu ponujamo dejavnosti, ki jim predstavljajo izziv in

drugih odraslih ne bi bilo mogoče izpeljati. Otroci so zmog-

hkrati priložnost za premagovanje ovir. Zato ponudimo o-

li sprejemanje starejših brez predsodkov. V dokaz spošto-

trokom možnost, da se v gozdu sprostijo in najdejo čas za

vanja so uporabili velikokrat "prosim" in "hvala".

raziskovanje, gibanje in prosto igro.

Monika Saje, dipl. vzgojiteljica

Barbara Radek, vzgojiteljica,

Kranjski vrtci

OŠ Hajdina, vrtec Najdihojca

V naravnem okolju vrtca
Na sprehod v gozd zahajamo v različnih letnih časih. Hkrati
otroci s tem spoznavajo in doživljajo naravo skozi različne
letne čase. V igralnici ali pred prihodom v gozd se najprej
pogovorimo o tem, kaj bomo počeli v gozdu in na kaj bomo
v gozdu pozorni. S seboj vzamemo nahrbtnik, v katerega
spravimo pripomočke, ki jih bomo morda potrebovali pri
raziskovanju gozda: vrvico, lupo, barvice, liste, vrečke,
robčke, papir …
V gozdu imamo veliko možnosti za izvajanje najrazličnejših matematičnih dejavnosti:
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Pedagoško društvo Vzgojiteljica
Zapisnik (skrajšana oblika) letnega

društva v letu 2015 in sicer:

mandatu vodenja društva uspešno

zbora članstva Pedagoškega društva

• dvomesečno izdajanje strokovne

opravila vrsto pomembnih nalog

Vzgojiteljica, ki je bil v torek, 1. 3. 2016

revije Vzgojiteljica (šest številk),

za društvo. Za opravljeno delo se ji

ob 17. uri v Vrtcu Tončke Čečeve, v

• pripravo predloga sprememb Ko-

iskreno zahvaljujemo in jo obenem

enoti Hudinja, Ulica frankolovskih

deksa o etičnem ravnanju za vrtce

prosimo, da s svojimi izkušnjami še

žrtev 38.

v sodelovanju z mag. Marjeto Do-

naprej podpira delovanje društva.

micelj,
Dnevni red:
1. Poročilo predsednice društva za
leto 2015.
2. Volitve predsednice društva za

• sklenitev pogodbe za vodenje računovodskih zadev za društvo,
• sklep o letni članarini za leto 2016
za člane in članice društva.

naslednji štiriletni mandat.
3. Imenovanje urednice in treh čla-

Upravni odbor društva je za novo
predsednico društva predlagal Ireno
Hren, ravnateljico Vrtca Tončke Čečeve. S predlogom se je strinjal tudi nadzorni odbor društva. Vanja Krašovic

Izpostavila je, da v celoti nista bili rea-

je članice društva pozvala h glasova-

nov uredniškega odbora revije

lizirani dve nalogi:

nju o imenovanju nove predsednice

Vzgojiteljica za naslednji štiriletni

• končno

mandat.
4. Predlog dela v letu 2016.
5. Prvič bomo prisluhnili predavanju
Simone Žnidar, profesorice defek-

oblikovanje

zavihka

društva, Irene Hren. Predlog je bil so-

društva na spletni strani "vzgojite-

glasno sprejet, zato je sejo nadaljevala

ljica.si".

nova predsednica društva.

• izdaja Kodeksa o etičnem ravnanju
v vrtcih, ki je še v pripravi.

tologije, z naslovom: "Podporno
okolje za otroke, ki zmorejo več,

Članice so soglasno prejele poroči-

drugače, bolje".

lo predsednice o opravljenem delu

6. Družabno srečanje.

društva za leto 2015.

Takoj po uradnem pozdravu je pred-

K 2. točki dnevnega reda:

sednica društva Vanja Krašovic poz-

Dosedanja predsednica društva Van

vala članice društva k oblikovanju:

ja Krašovic je članice društva sezna-

• tričlanskega predsedstva letnega

nila, da se izteka štiriletni mandat nje-

zbora, ki bo usmerjalo delovanje

nega predsedovanja in predlagala, da

zbora ter zapisnikarja letnega zbo-

se ta naloga preloži na drugo članico.

ra;

Irena Hren

• tričlanske volilne komisije za novo

Vanja Krašovic je po vrsti druga

K 3. točki dnevnega reda:

predsednico društva Vzgojiteljica

predsednica, ki je v štiriletnem

Nova predsednic društva, Irena Hren,

ter za imenovanje urednice revije

se je zahvalila za zaupanje in članice

Vzgojiteljica in uredniškega odbo-

društva seznanila, da se tudi urednici

ra revije Vzgojiteljica.

in članom uredniškega odbora revije
Vzgojiteljica izteka štiri letni man-

Predsedstvo letnega zbora so sestav-

dat. Članice je seznanila s predlogom

ljale: Andreja Sivka, Marjeta Kundih

upravnega odbora Društva Vzgojite-

in Marina Železnik, ki je bila tudi za-

ljice, ki je kot urednico ponovno pred-

pisnikar. Volilno komisijo so sestav-

lagal mag. Betko Vrbovšek, za članice

ljale: Darinka Belak, Metka Jezovšek,

uredniškega odbora pa Ivico Vaukan,

Zdenka Derča.

Ireno Hren, Vanjo Krašovic in Natalijo Starič Žikic. Predlog je bil sprejet.

K 1. točki dnevnega reda:

Po glasovanju je dobila besedo

Dosedanja predsednica društva Vanja Krašovic nam je predstavila delo
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mag. Betka Vrbovšek, ki se je zahvaVanja Krašovic
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bo na novo izvoljen uredniški odbor
sestal v roku enega meseca. Vse članice društva je pozvala, naj pošljejo
predloge oziroma pričakovanja za de-

• priprava na strokovni posvet leta
2017 (vsake tri leta),

njo, obiščejo njihov vrtec in si ogledajo izvajanje v praksi.

• podpora strokovni rasti članov in
članic.

lovanje društva Vzgojiteljica in revije

K 5. točki dnevnega reda
Sledilo je srečanje ob okusno pri-

Vzgojiteljica v letu 2016 na naslov:

Poudarila je, da je osnovna naloga

pravljenem prigrizku in sproščenih

betka.vrbovsek@gmail.com.

društva strokovna rast čim širšega

strokovnih pogovorih ter družabnem

Poudarila je, da bo osnovna naloga

kroga članov in članic (člani so lah-

klepetu.

tako društva kot revije, podpiranje

ko vzgojiteljice in vzgojitelji na obeh

in razvijanje strokovnosti pri vzgo-

delovnih mestih v javnih vrtcih) in

jiteljicah na obeh delovnih mestih v

podpora kakovostnemu strokovne-

javnih vrtcih. Še naprej bodo v reviji

mu delu v vrtcih. Sledilo je preda-

Zapisala:

objavljali le članke, ki bodo zadostili

vanje Simone Žnidar, profesorice

Marina Železnik, mag. manag.

strokovnim merilom. Meni, da vidi

defektologije, o skrbi za nadarjene

največjo vrednost delovanja revije

otroke z naslovom Podporno okolje za

predvsem v tem, da se omogoči vzgoji-

otroke, ki zmorejo več, drugače, bolje.

teljicam v neposredni praksi javna be-

Predstavila je inovacijski projekt, ki

seda, s tem pa se v strokovni javnosti

je bil realiziran ob strokovni podpori

poudarja pomen poklica vzgojiteljice

Zavoda RS za šolstvo, sedaj pa ga iz-

kot ključne nosilke vzgojnoizobraže-

vajajo v Vrtcu Mavrica Vojnik kot del

valnega delovanja med otroki in star-

redne dejavnosti. Projekt temelji na

ši ter strokovnosti v javnih vrtcih.

Gardnerjevi teoriji raznoterih inteli-

Letni zbor je bil zaključen ob 19.15 uri.

Ob upokojitvi članice
uredniškega odbora

gentnosti. S timskim delom na nivoju
K 4. točki dnevnega reda:

vrtca in tako imenovanimi "odprtimi

Irena Hren je predstavila predlog

vrati" skrbijo za pestro ponudbo de-

programa dela društva v letu 2016 in

javnosti, ki pripomorejo k razvoju

sicer:

vseh sedmih inteligentnosti pri vseh

• izdajanje revije Vzgojiteljica v letu

otrocih. Na ta način zapolnijo določen

2016 (6 številk),
• dokončno

oblikovanje

primanjkljaj pri posameznih vzgojizavihka

teljicah in omogočijo otrokom razvoj

Nasmeh ob redni upokojitvi vzgoji-

društva na spletni strani "vzgojite-

na vseh področjih. Ob koncu preda-

teljice in pedagoginje ter pomočnice

ljica.si",

vanja je predavateljica pozvala člani-

ravnateljice v Vrtcu Velenje Rozalije

ce društva k razpravi in jih povabila,

Rovšnik Kovač, ki jo prijateljice in

da lahko, ob predhodnem dogovoru z

prijatelji poznamo tudi kot Ružo, sim-

• izdaja prenovljenega Kodeksa o
etičnem ravnanju v vrtcih,

bolično ponazarja veselje na pragu
novega življenjskega obdobja. Reviji
Vzgojiteljica je bila predana vse od
njene ustanovitve 1999 leta. Od prve
številke dalje je bila tudi zelo delovna
članica uredniškega odbora. Za revijo
je napisala vrsto strokovnih člankov
in drugih zanimivih prispevkov.
Ruži želimo še veliko srečno nasmejanih dni z željo, da iz svojega
obsežnega znanja in bogatih izkušenj morda kdaj napiše še kakšen
prispevek v revijo. Veseli ga bomo!
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Obvestila in zapisi
Strokovno srečanje za pomočnice
in pomočnike vzgojiteljic in vzgojiteljev

PROŠNJA
Prosimo vse člane in članice društva, da takoj po prejemu položnice poravnate
članarino za leto 2016. Hvala za vašo skrb!

Napotki za avtorje prispevkov
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.

