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Uredničin kotiček

Mednarodni dan učiteljev, 
ki ga vsako leto praznujemo 
5. oktobra, vključuje učitelje 
vseh vrst od vrtca do univer-
ze, ki se poklicno ukvarjajo 
z vzgojo in izobraževanjem. 
V medijih se v tem času na-
meni več pozornosti vpraša-
njem, ki zadevajo delovanje 
vrtcev in šol. Država nagradi 
učitelje, ki jih posebna komi-
sija prepozna kot najboljše 
ali najbolj zaslužne na posa-
meznih področjih vzgoje in 
izobraževanja.
 Vprašanj za učitelje, ki jih 
odpirajo razmere pri nas in 
v svetu, nikoli ne zmanjka. 
Gotovo je  potreben temeljni 
razmislek o tem, katere so 
osnovne značilnosti sveta, v 
katerem živimo, kakšne so 
možnosti za delovanje vzgoj-
no-izobraževalnega sistema, 
kakšni so izzivi bližnje pri-
hodnosti in kako omogočiti 
otrokom razvijanje potencia-
lov za uspešno življenje v tej 
potencialni prihodnosti.
 Vse to velja tudi za vrtec 
in vzgojitelje. Radi se pohva-
limo s sistemsko urejenostjo 
vrtcev, z visoko vključeno-
stjo otrok, s prilagajanjem 
na potrebe staršev v okolju, 
s pestrostjo vsebin in dejav-

nosti v izvedbenem kuriku-
lu, z izobraženostjo vzgojite-
ljev in še s čim. Prav, a si tudi 
ne smemo zatiskati oči pred 
problemi in izzivi, ki so pri-
sotni in jih je potrebno reše-
vati. 
 Za uspešno funkcionira-
nje kompleksne moderne 
slovenske družbe so potreb-
ni dobro vzgojeni in izšolani 
ljudje, zato mora ves vzgoj-
no-izobraževalni sistem stre-
meti k temu, da kar v naj-
boljši meri pomaga vsakemu 
otroku razviti vse njegove 
potenciale. Za dobro delova-
nje sistema so ključni ljudje, 
vzgojitelji in učitelji. 
 Glas učiteljev in vzgoji-
teljev se premalokrat sliši, 
čeprav z vzgojo in izobraže-
vanjem mladega rodu pris-
pevajo tako h gospodarskih 
uspehom kot kulturnih in k 
humanističnim procesom v 
slovenski  družbi. Zavedajo 
se, da ne more biti edini cilj 
gospodarska uspešnost, am-
pak tudi kulturna in huma-
na Slovenija, v kateri bomo 
radi živeli. 

Drage vzgojiteljice in 
vzgojitelji, pomočnice in 
pomočniki vzgojiteljic in 
vzgojiteljev, naj bo medna-
rodni dan učiteljev izziv 
za razmislek o vzgojno-iz-
obraževalnem poslanstvu, 
a tudi dan, ki nas naj napol-
ni s poklicnim ponosom in 
z voljo za pozitivne spre-
membe pri sebi in v širšem 
okolju.

Urednica

Lep jesenski pozdrav!
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Ravnateljica predstavlja vrtec

V svoje delo moramo vložiti najboljše, kar zmoremo
Ravnateljica Bernardka Marič, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Murska Sobota

"Od Ministrstva za javno upravo pričakujem ureditev plač v 
podcenjeni J skupini in ureditev podcenjenih plač pomočnic 
vzgojiteljic. Pričakujem tudi vrnitev ocenjevanja delovne 
uspešnosti v zvezi z motivacijo zaposlenih, saj ravnatelj 
trenutno nima možnosti finančno nagraditi ljudi, ki so nad-
povprečno uspešno vpeti v delo v vrtcu."

Lahko na kratko predstavite sebe, 
svoje izobraževanje, poklic in dose-
danje izkušnje s predšolsko vzgojo? 
Sem diplomirana vzgojiteljica pred-
šolskih otrok. Moja vzgojiteljska pot 
se je začela v Mariboru, kjer sem kon-
čala srednjo in nato višjo vzgojiteljsko 
šolo. Naziv diplomirana vzgojiteljica 
predšolskih otrok sem pridobila na 
Univerzi na Primorskem, kjer sem za-
ključila študij. Preden sem opravljala 
vodstvenega dela, sem bila vzgojitelji-
ca v oddelku. Vzgojno-izobraževalno 
delo me je vedno veselilo, bogatilo in 
vedno znova sem spoznavala, da je to 
tisto, kar želim početi v svoji delovni 
karieri.

Imate tudi kakšen konjiček ali po-
sebno zanimanje?
V veselje mi je pomoč pri vzgoji vnu-
kov, ki me trenutno najbolj potrebuje-
jo. Moj konjiček je tudi prepevanje v 
pevskem zboru, ki pa mora biti sedaj 
malo bolj na stranskem tiru.

Od kdaj vodite vrtec? Kaj vas je 
motiviralo za to zahtevno delovno 
mesto?
V vodstvene vode sem se najprej po-
dala kot pomočnica ravnatelja in to 
delo opravljala vrsto let. Kot ravnate-
ljeva desna roka sem si pridobila mno-
go izkušenj. Vedno sem se zavedala, 
da je vodstveno delo odgovorno, po-
trebno je veliko potrpljenja, sklepanja 
kompromisov in odrekanja. Ko sem 

bila postavljena pred nov izziv, da lah-
ko kandidiram za ravnateljico, sem 
ta korak naredila kar z malo strahu. 
Prvo leto, 2009, ko sem postala ravna-
teljica, je bilo težko, a je vsako leto pos-
tajalo lažje, saj sem se lahko oprla na 
pretekle vodstvene izkušnje, čeprav 
je vsak dan prinašal nove izkušnje.

Katerim nalogam namenite kot 
ravnateljica največ svojega časa in 
zakaj?
Največ časa namenim dejavnostim, 
s katerimi dosegam zadovoljstvo de-
lavcev. Le-to namreč privede do za-
dovoljstva tudi pri otrocih in starših. 
Motiviranje, kot temu učeno rečemo, 
temelji na tem, da se moramo vsi za-
posleni truditi za kakovost vrtca in v 
svoje delo vložiti najboljše, kar zmo-
remo. V prvi vrsti želim, da bi se bili 
vsi zaposleni v vrtcu sposobni o vsem, 
povezanim z delom, sproti pogovar-
jati, reševati konflikte na primeren 
način in se kar najbolj izkazati. Vsake-
ga spodrsljaja ne moremo preprečiti, 
lahko pa se po padcih vedno znova 
poberemo in gremo naprej brez nepo-
trebnega pritoževanja in obupovanja. 
To zahtevam od sebe in pričakujem od 
svojih zaposlenih. 

Najbrž marsikdo, ki tega ni izkusil, 
misli, da je razmeroma lahko biti 
dober vodja.
Biti dober vodja ni lahko. Ne moreš 
vedno vsem ustreči in to marsikoga 

bega. Moj moto je: Ravnaj tako, da je 
rezultat za vse najboljši.

Kakšna je organizacija vašega vrt-
ca? Koliko ima vrtec, ki ga vodite, 
v šolskem letu 2016/17 oddelkov in 
otrok? Število oddelkov oz. otrok 
narašča ali upada?
Organizacija vrtca je zahtevna. Ima-
mo štiri enote v samem mestu Mur-
ska Sobota, štiri obmestne enote in en 
oddelek v bolnišnici Murska Sobota. 
Oddelkov v celem vrtcu je 44, vključe-
nih je 720 otrok. Število je že nekaj let 
približno enako.

Imate dovolj prostih mest za vse o-
troke, ki se zanimajo za vaš vrtec?
Trenutno lahko sprejmemo vse o-
troke. Tudi med samim šolskim letom 
še sprejemamo otroke, če imamo še 
prosta mesta. 

Ste v vrtcu v zadnjem času kaj poso-
dobili, spremenili na bolje?
Pohvalimo se lahko z izgradnjo nove 
enote vrtca Gozdiček. Izgradnja je bila 
zahtevna, saj smo imeli ves čas v eno-
ti tudi otroke. Potrebno je bilo veliko 
dobre organizacije, da smo izgradnjo 
pripeljali uspešno do konca. Sanira-
li smo tudi druge enote vrtca. Poleg 
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tega smo spremenili celostno grafično 
podobo spletne strani, ki je v prid in-
formiranosti staršev, saj nudi boljšo 
preglednost naših dejavnosti. 

Kakšne so posebnosti izvedbenega 
kurikula v vašem vrtcu? 
Vsekakor je osnova za načrtovanje 
našega izvedbenega kurikula nacio-
nalni dokument Kurikulum za vrtce. 
Prav vsaka izmed enot našega vrtca je 
po nečem edinstvena in drugačna, saj 
so enote vrtca vpete v različna okolja, 
obiskujejo jih različni otroci in njiho-
vi starši. V eni izmed enot izvedbeni 
način kurikula poteka po metodolo-
giji Korak za korakom. V prav vseh 
enotah našega vrtca pa strokovni de-
lavci stremijo predvsem k temu, da se 
otroci dobro počutijo ter da jim je igra 
osnovna dejavnost. Posebnost, ki bi jo 
vseeno izpostavila, imamo v enoti Ro-
mano. Enota je namenjena predvsem 
romskim otrokom, toda prav dobro so 
se vanjo vključili tudi številni nerom-
ski otroci.

To kaže na precejšnje uspehe med-
sebojnega sožitja, kar je gotovo po-
hvale vredno. Kako pa spremljate 
delo vzgojiteljic in vzgojiteljev v 
oddelku?
Delo spremljam z rednimi obiski po 
enotah. Tudi na spletni strani vrtca 
vzgojiteljice vestno objavljajo dejav-
nosti, ki jih izvajajo. Spletno stran re-
dno spremljam in mi je v veliko pomoč 
pri vpogledu v delo vzgojiteljic. Izva-
jam hospitacije, spremljam pa tudi 
priprave vzgojiteljic.

Kako poskrbite za stalno strokovno 
izpopolnjevanje vaših strokovnih 
delavcev?
Strokovni delavci izpolnjujejo ob kon-
cu šolskega leta mnenjske ankete, na 
katerih lahko navedejo tudi, katera 
strokovna usposabljanja si želijo oz. 
ocenjujejo, da jih potrebujejo za svoj 

profesionalni razvoj. Delavci, ki se 
podrobneje posvetijo nekemu podro-
čju, se izobražujejo v tej smeri. Sicer 
pa na izbiro nekaterih usposabljanj in 
izobraževanj vplivajo tudi ugotovitve 
s hospitacij in spremljanja dela vseh 
zaposlenih.

Kakšno je povezovanje vašega vrt-
ca z osnovno šolo? 
Povezovanje z osnovnimi šolami oce-
njujem kot uspešno. Otroci pred vsto-
pom v šolo obiskujejo tiste šole, v ka-
tere bodo odšli po zaključenem vrtcu. 
Imamo tudi oddelek za otroke s poseb-
nimi potrebami, zato smo povezani s 
šolo za otroke s posebnimi potrebami. 

Za kaj si v zadnjem času prizadeva-
te v sodelovanju z občino?
V zadnjem času smo skupaj z občino 
največ energije vložili v novogradnjo 
ter energetsko sanacijo vseh ostalih 
enot. Spreminjali smo tudi ekonom-
sko ceno. Sprotno se dogovarjamo o 
raznih nadstandardnih programih. 
Tako se dogovorimo za fizioterapije 
za otroke s PP, za plavalne urice za vse 
otroke pred vstopom v šolo, ki ji obiš-
če okoli 180 otrok in podobno. Lahko 
rečem, da z MO Murska Sobota dobro 
sodelujemo, saj hitro se odzivajo na 
naše potrebe.

Kaj pričakujete od Ministrstva 
za izobraževanje … in vlade za po-
dročje predšolske vzgoje in vrtcev? 
Od Ministrstva za javno upravo pri-
čakujem predvsem ureditev plač v 
podcenjeni J skupini ter ureditev pod-
cenjenih plač pomočnic vzgojiteljic. 
Pričakujem tudi vrnitev ocenjevanja 
delovne uspešnosti v zvezi z motiva-
cijo zaposlenih, saj ravnatelj trenutno 
nima možnosti finančno nagraditi lju-
di, ki so nadpovprečno uspešno vpeti 
v delo v vrtcu. Prav tako upam, da bo 
na ravni normativov in standardov v 
oddelkih ostalo vse, kot je že doseže-

no. Večje število otrok v oddelku ni 
neugodno samo za otroke, ampak bi 
pomenilo tudi večjo obremenjenost 
strokovnih delavcev, kar ob dejstvu, 
da se delovna doba podaljšuje, ni 
sprejemljivo. Sama spadam v prvo 
generacijo, ki bo imela prvi pogoj za 
upokojitev po 40. letih delovne dobe 
in ob doseženih šestdesetih letih. Ko 
pa sem pred 38. leti začela delati, so se 
vzgojiteljice in vse ostale delavke upo-
kojevale pri petdesetih let in ob samo 
30. letih delovne dobe.

Resnici na ljubo morava ob tem 
pomisliti tudi na to, da so bili ta-
krat pogoji dela težji od današnjih. 
Vzgojiteljice so imele v oddelku 30 
predšolskih otrok, ob sebi pa niso 
imele pomočnic. Tudi delovni te-
den je trajal sprva 48, nato 42 ur. A 
pustimo preteklost! Kaj bi bilo po 
vaše treba urediti, spremeniti na 
področju predšolske vzgoje v jav-
nih vrtcih? 
Imamo strokovno usposobljen kader 
in dobro vključenost otrok, skratka, 
imamo kakovostne vrtce. Vključe-
nost otrok je v veliki meri odvisna 
tudi od zaposlenosti staršev. Prek-
murska regija je bila v preteklosti za-
radi propada številnih delovnih mest 
zelo prizadeta, zato želim, da država 
dela predvsem na pridobivanju novih 
delovnih mest, še posebno za mlade 
ljudi. S tem bo dvignila kakovost živ-
ljenja številnih družin, to pa pomeni 
tudi za otroke lepšo prihodnost.

Hvala za vaše odgovore!
Spraševala je B. V.

Ravnateljica predstavlja vrtec
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Aktualno

Interakcije med vzgojitelji in starši
Ester Pečarič, dipl. vzgojiteljica, OŠ Frana Metelka Škocjan, vrtec Radovednež

Povzetek
Komunikacija med vzgojitelji in starši je izjemno pomembna za otroka. V članku predstavljam 
raziskavo o stališču vzgojiteljev in staršev o medsebojni komunikaciji. V njej smo preverjali, 
kakšna so pričakovanja, vrednotenje in vidiki obeh strani in jih med seboj primerjali. Na ta 
način smo prišli do ugotovitev o interakciji med omenjenima subjektoma in raziskavo sklenili 
s priporočili za nadaljnje razvijanje komunikacijskih veščin.

Ključne besede: komunikacija, starši, vzgojitelji, otrok, sodelovanje.

Teoretska izhodišča
Kljub temu da v osnovi opredeljujemo komunikacijo kot 
izmenjavo sporočil med sporočevalcem in prejemnikom, 
je komunikacija zelo kompleksen proces. Kaj pa kadar 
gre za poseg v intimni prostor človeka? Pri odnosu med 
vzgojiteljem in staršem gre prav za to, za poslovni odnos, 
pri katerem je poseg v intimno družinsko življenje neizo-
giben. To je specifika poslovne komunikacije med starši in 
strokovnimi delavci vrtca. Kompleksnost komunikacije se 
tako le še poglablja z nasprotujočo si nujnostjo intimnega 
in hkrati formalnega odnosa. 

Opredelitev sodelovanja s starši v temeljnih dokumen-
tih za delo v javnih vrtcih
V Kurikulumu za vrtce (1999), ki je nacionalni strokovni do-
kument, v katerem so zapisane smernice za delo strokov-
nih delavcev v slovenskih vrtcih, so zapisana tudi načela 
sodelovanja s starši. Uspešen vsakodnevni komunikacijski 
proces med strokovnimi delavci vrtca in starši prispeva 
h kakovostnemu razvoju otrok. Kurikulum za vrtce daje v 
načelu sodelovanja s starši poudarek na naslednje pravice 
staršev v odnosu do vrtca:
• staršem mora biti javno dostopno pisno in ustno obvesti-

lo o različnih ponudbah programov v vrtcih;
• starši imajo pravico do sprotne izmenjave informacij in 

poglobljenega razgovora o otroku z vzgojiteljico, s po-
močnico vzgojiteljice in svetovalno službo;

• starši imajo pravico do postopnega uvajanja otrok v raz-
lične programe vrtca;

• starši imajo pravico do načrtovanja življenja in dela v 
vrtcu in v oddelku ter imajo po dogovoru z vzgojitelji-
cama možnost aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, pri 
tem pa morajo upoštevati strokovno avtonomnost vrtca;

• pri stiku s starši je potrebno upoštevati zasebnost dru-
žin, njihov jezik, kulturo, identiteto, nazore, prepriča-

nja, navade in običaje, pravico do zasebnosti in varstva 
človekovih podatkov;

• staršem je potrebno zagotoviti stalno informiranje in 
seznanjanje z njihovimi pravicami in odgovornostmi 
(str. 24).

Kurikulum pri delu strokovnih delavcev v vrtcu predvide-
va tudi pomemben element imenovan prikriti kurikulum. 
To je izvedba kurikula pri komunikacijskih procesih med 
vzgojitelji in otroki, sodelavci in starši. Gre predvsem za 
subjektivne lastnosti delovanja zaposlenih, ki močno vpli-
vajo na klimo in odnose in jih ne gre zapostavljati.

Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu
Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu pa je dokument, ki vsebu-
je skupek načel in vrednot, ki predstavljajo osnovo za etič-
no ravnanje pri delu s predšolskimi otroki. Ta se nanašajo 
na odgovornost do otrok, do instutucije in sodelavcev ter 
do staršev in družin. Slednja zajemajo naslednje vrednote 
pri interakciji s starši (Domicelj, M., Ferjančič, J., Pavlovič, 
Z. 1996):
• Upoštevanje in spoštovanje staršev oziroma primar-

nih skrbnikov, ki nosijo glavno odgovornost za otrokov 
razvoj in vzgojo (s poudarkom na odprtem dialogu, mož-
nosti soodločanja, sprejemanja različnih nazorov ter 
prizadevanju k soglasju v dobrobit otroka).

• Pravica staršev do obveščenosti o programu vrtca in 
aktivnega sodelovanja (seznanjanje s cilji, z metodami, 
vrednotami znotraj vzgojnega dela ter spodbujanje star-
šev k aktivnem sodelovanju pri delu v vrtcu).

• Strokovna pomoč staršem pri vzgoji njihovega otroka 
(pri čimer gre za seznanjanje staršev o spoznanjih stro-
ke in posredovanje opažanj o razvoju otroka).

• Spoštovanje zasebnosti družine (odgovorno in zaupno 
ravnanje s podatki o družini).
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Skupni cilji in razhajanja v interakciji med vzgojitelji 
in starši
Starši in vzgojitelji se borijo za isto: za dobrobit otroka, če-
tudi so razhajanja v pojmovanju le-tega lahko precej velika. 
S starševske perspektive je vedno v središču njihov otrok, 
poznajo ga od rojstva in ga doživljajo drugače od vzgojite-
ljev. Slednji pa je izobražen in temelji na strokovnih peda-
goških spoznanjih, ki jih marsikateri starši nimajo. Otrok 
pa je tisti, ki se nahaja v obeh perspektivah, zato je izjemne-
ga pomena, da starši in vzgojitelji iskreno sodelujejo v par-
tnerskem, sodelovalnem odnosu, ki z zaupanjem in spošto-
vanjem dosega skupni cilj. Odnosi med starši in vzgojitelji 
so namreč lahko vir dobrega počutja in optimalnega razvo-
ja otrok (Jensen in Jensen 2011).

Čemu dajati tolikšen pomen partnerstvu med starši in 
vzgojitelji?
Kot kaže nova paradigma v razvojni psihologiji, pride do-
jenček na svet s socialnimi kompetencami, ki pa jih razvije 
le v interakciji z okoljem. Najosnovnejše informacije o sve-
tu tako dobi v stiku s primarno družino, socialne veščine 
pa dobijo novo širino prav z vključitvijo v vrtec. Otroci na 
podlagi paradigme že od rojstva čutijo potrebo po odnosu 
osebek-osebek, to pomeni, da se počuti vrednega, ima po-
zornost in se čuti kompetentnega v vseh oblikah vedenja 
odraslih. Ta odnos pa nanj lahko vpliva konstruktivno ali 
destruktivno. Interakcija med osebama, ki sta vir vzora in 
sta z otrokom najtesneje povezana (starši in vzgojitelji), je 
prav zato izjemnega pomena. Kritično obdobje za socializi-
ranje in oblikovanje predstav v svetu gradimo prav starši 
in vzgojitelji, zato je smoter vzgoje tudi dober vzgled v ko-
munikaciji (Jensen in Jensen 2011).

Empirična raziskava o interakciji med vzgojitelji in 
starši v slovenskih vrtcih
V namen boljšega razumevanja stališč vzgojiteljev zaposle-
nih v slovenskih vrtcih, in staršev, katerih otroci so vklju-
čeni v slovenske javne vrtce, smo izvedli raziskavo. V njej 
je sodelovalo 131 anketiranih. Na eni strani nas je zanimal 
vidik staršev in na drugi vzgojiteljev, torej kakšna so pri-
čakovanja, pogledi na načine komuniciranja in morebitni 
predlogi. Rezultate enih in drugih smo statistično obde-
lali in primerjali. Obe anketi sta bili izvedeni anonimno v 
spletni obliki leta 2015. Na ta način smo prišli do spoznanj o 
razhajanjih in skupnih pogledih na vzgojo in pomen medo-
sebne komunikacije med dotičnima subjektoma. 

V nadaljevanju predstavljamo ključna spoznanja:
1. Prvo vsebinsko vprašanje nam razkrije, da se zdi komu-

nikacija med obema skupinama anketirancev vsem zelo 
pomembna. Tako se je namreč opredelila velika večina 
– kar 93 % strokovnih delavcev vrtca in 88 % staršev. Ta 
podatek nam razkrije, da je v interesu obeh strani, da 
se daje velik poudarek na interpersonalni odnos med 
primarno družino in vrtcem, kar je dobra iztočnica za 
nadaljnje delo vzgojno-izobraževalnih ustanov na tem 
področju.

2. Iz primerjave odgovorov o zadovoljstvu medsebojnih 
odnosov lahko sklepamo, da so starši za odtenek bolj 
zadovoljni s sodelovanjem z vrtcem glede na izkušnje, 
medtem ko ostajajo zaposleni kritični do svojega dela 
in so s komunikacijo manj zadovoljni. Pri obeh subjek-
tih lahko zaznamo, da je na področju komunikacije še 
precej manevrskega prostora za izboljšave prav zaradi 
nepopolnega zadovoljstva obeh strani.

3. Zanimalo nas je, za kako formalen oz. neformalen komu-
nikacijski odnos smatrajo starši komunikacijo z vrtcem. 
Mnenja so različna, vendar prevladuje skupina staršev 
s 53 %, ki meni, da je komunikacija partnerski odnos, ki 
spoštuje avtonomijo in zasebnost. To je stališče, ki ga na-
vaja Kurikulum … (1999) in za njim formalno stojijo tudi 
zaposleni v javnih vrtcih. Vseeno pa kar 34 % anketira-
nih staršev meni, da gre v komunikaciji za sproščen, 
prijateljski odnos. V nadaljevanju bomo videli, da je to 
navedeno med enimi izmed razlogov, zaradi katerih 
prihaja do konfliktov v odnosu. Najmanj pa starši zago-
varjajo tezo, da je njihov komunikacijski odnos z vrtcem 
strogo formalen – zanjo se je odločilo 13 % vprašanih. 

4. Raziskava razkriva tudi, da si velika večina staršev želi 
in najbolj ceni prav komunikacijo oz. izmenjavo infor-
macij o dnevnem počutju otrok skozi pristne osebne 
odnose. Izmed treh ponujenih možnosti se jih je namreč 
v veliki večini (85 %) opredelilo, da najraje vidijo, da od 
vzgojiteljev prejmejo informacije, ko otroka pripeljejo v 
vrtec in ko ga prevzamejo – nakljub prisotnosti motečih 
dejavnikov (malo časa, prisotnost otrok in drugih star-
šev, varnost otrok …). Vendar le-to ne odtehta pristnih 
odnosov, kar nam povedo odgovori staršev. Le manj kot 
10 % jih je izbralo komunikacijo preko spleta (e-mail spo-
ročil in e-asistenta) ter preko listkov o dnevnem počutju 
otrok, ki jih vzamejo ob prihodu po otroka. Vzgojitelji se 
naj zato bolj poslužujejo tovrstne komunikacije, v koli-
kor jim okoliščine dovoljujejo. To bi namreč izboljšalo 
kvaliteto komunikacije. 

5. Kje so torej najpogostejši viri konfliktov med starši in 
vzgojitelji, je izjemno pomembno vprašanje, saj odgovor 
ponuja tudi možnosti za izboljšave. Kakor smo uspeli 
razbrati problem v veliki meri tiči v pomanjkanju časa 
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Komunikacija s starši otrok s posebnimi potrebami
Simona Žnidar, prof. defektologije, Vrtec Mavrica Vojnik

Povzetek
Starši z vstopom otroka v vrtec prihajajo v novo okolje številnih bodočih izkušenj in spodbud 
za vsa razvojna področja njihovega otroka s posebnimi potrebami. Predstavljamo pot k us-
trezni obravnavi otroka s posebnimi potrebami in znotraj tega pomena učinkovite komunik-
acije med strokovnimi delavci in starši. 

Ključne besede: vrtec, komunikacija, otroci s posebnimi potrebami, starši.

Predstavitveni pogovor
Pričakovanja staršev so včasih bolj, drugič pa manj uskla-
jena z zmožnostmi, s sposobnostmi in z razvojnimi zna-
čilnostmi njihovih otrok. Strokovni delavci v vrtcih se s 
ciljem spoznavanja otroka in vzpostavitve učinkovitega 
sodelovanja najprej srečamo s starši, ki nam (kot dobri 
poznavalci) svojega otroka lahko najbolje predstavijo. 

Povabilo strokovnega delavca na predstavitveni pogovor 
prispeva k vzpostavitvi ozračja zaupanja, saj daje staršem 
sporočilo in zagotovilo, da bomo otroku pomagali pri uva-
janju in nadgrajevanju njegovega razvoja po svojih najbolj-
ših močeh, predvsem pa bomo vseskozi spodbujali medse-
bojno sodelovanje in morebitne ovire reševali s potrebno 
profesionalnostjo in človeško toplino. Spoštljivo povabilo 

staršev. To je namreč odgovor, ki se je med najpogostej-
šimi (40 %) znašel kot vir težav tako med vzgojitelji kot 
tudi med starši. Mnogo staršev (34 %) pa meni tudi, da 
je skupnih srečanj in izmenjav informacij med družino 
in vrtcem premalo. Strokovni delavci si želijo več avto-
nomije, spoštovanja strokovnosti in zaupanja in zato ne 
čutijo potrebe po dodatnem sodelovanju, medtem ko si 
starši le-tega želijo več, več vključevanja v življenje v 
vrtcu, izmenjave informacij in osebnih stikov. 

6. V zaključku nas je zanimalo, kaj je tisto, kar bi izboljšalo 
komunikacijo in s tem partnerski odnos med strokov-
nimi delavci vrtca in starši. Med odgovori se je znašlo 
veliko idej. Starši so navajali predvsem več sodelovanja, 
skupnih aktivnosti, popoldanskih neformalnih druženj 
ter več sprotnih izmenjav informacij, predvsem oseb-
nih, pa tudi prek spleta. Vzgojitelji so jim prikimavali v 
potrebi po izmenjavi informacij in iskrenem pogovoru 
ter dodajali, da si želijo predvsem več spoštovanja in 
odgovornosti obeh ter sodelovanje pri doseganju raz-
vojnih ciljev pa tudi več upoštevanja avtonomije vrtca.

Kakšne so torej spodbude za izboljšanje interakcij med 
vzgojitelji in starši? 
Dobrodošla so izobraževanja, ki temeljijo na delu na sebi, 
kakršni so treningi asertivnosti. Teh naj se udeležujejo 
tako zaposleni v vrtcu kot tudi starši. Zagovarjamo namreč 

dejstvo, da smo sami vir komunikacije in nosimo dobršen 
del za njeno učinkovitost, ki je ne smemo prelagati na dru-
ge udeležence komunikacije. Verjamemo, da lahko s samo-
refleksijo zmanjšamo število morebitnih konfliktov.

Sklepne misli
Za konec lahko sklenemo z mislijo, da recept za uspešno ko-
munikacijo med starši in vzgojitelji ni tako zapleten. Temelj 
dobre komunikacije med vzgojitelji in starši se namreč 
skriva v osnovnih prvinah za interpersonalne odnose, kot 
so spoštovanje, zaupanje, prilagajanje, razumevanje, spre-
jemanje različnih mnenj, pogledov, sprotnost izmenjave 
informacij in podobno. Tako kot starši so tudi strokovni 
delavci vrtca le ljudje, ki si želijo dobrih medsebojnih od-
nosov in obojestranskega zadovoljstva. Zavedanje obeh, da 
sta na istem bregu in ne različnih, je nujno za partnerski 
odnos. Ne pozabimo torej na dejstvo, da je cilj obeh subjek-
tov komuniciranja enak: srečen in samozavesten otrok, či-
gar razvoj je optimalen na vseh področjih. 

Literatura: 
Bahovec, E.D., etal (1999). Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih. 
Ljubljana:
Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Republike Slovenije.
Domicelj, M., Ferjančič, J., Pavlovič, Z. (1996). Kodeks etičnega ravnanja v 
vrtcih. Ljubljana: Sekcija za predšolsko pedagogiko, Zveza društev pedago-
ških delavcev Slovenije.
Jensen, E. in Jensen, H. (2011). Dialog s starši. Ljubljana: Inštitut za sodobno 
družino.
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k sodelovanju in iskrena komunikacija sta še pomembnej-
ši, ko v vrtec vključujemo otroka s posebnimi potrebami. 
Od uspešnosti sodelovanja in usklajenosti delovanja je na-
mreč odvisna uspešnost napredovanja otroka, pa tudi stro-
kovna kompetentnost vzgojitelja/pomočnika vzgojitelja in 
zadovoljstvo ter samozavest staršev. 
 Starši se v ozračju, ko začutijo skrb za ustvarjanje spod-
budnega, prijaznega učnega okolja počutijo enakovredni 
partnerji, cenjeni, pa tudi razbremenjeni v smislu občutka, 
da lahko ljudem, ki so z otrokom, popolnoma zaupajo. Tako 
imamo pripravljene najugodnejše pogoje tudi za morebi-
tne prihodnje konfliktne stiske, do katerih prihaja zaradi 
različnih pogledov, ki so posledica različnih vlog, ki jih 
imamo pri celoviti skrbi za otroka.

Vključevanje v vrtec
Otroci s posebnimi potrebami, opredeljeni v Zakonu o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011), so otroci z 
motnjami v duševnem razvoju, gluhi in naglušni otroci, 
slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne 
funkcije, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno 
ovirani otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih pod-
ročjih učenja, dolgotrajno bolni otroci, otroci s čustvenimi 
in z vedenjskimi motnjami in otroci z avtističnimi motnja-
mi. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami določa, 
da je potrebno otrokom zagotavljati prilagoditve (organi-
zacija dela, metode, oblike, pripomočke …) in da lahko star-
ši sodelujejo pri pripravi in spremljanju izvajanja dodatne 
strokovne pomoči, ki jo v vrtcu največkrat izvajajo special-
ni pedagogi in logopedi.

Sodelovanje staršev pri pripravi individualiziranega 
programa
Po zaključenem procesu usmerjanja, ki vključuje prepo-
znavanje otrokovih primanjkljajev, oblikovanje predlo-
ga za vključitev otroka v vzgojno-izobraževalni program 
in ugotavljanje najustreznejših prilagoditev in potrebne 
dodatne strokovne pomoči (v nekaterih primerih pa tudi 
fizičnega spremljevalca) je na koncu izdana Odločba o 
usmerjanju otroka s posebnimi potrebami. Na osnovi nje 
ravnatelj s sklepom imenuje strokovno skupino za pripra-
vo in spremljanje individualiziranega programa, ki ga je 
potrebno pripraviti v 30. dneh po dokončnosti odločbe. V 
njem se izhajajoč iz strokovnega mnenja zapiše, kaj je za o-
troka najbolje in kako, določijo se cilji, oblike in strategije 
dela, določi se organizacija in izvedba dodatne strokovne 
pomoči, potem pa se redno evalvira in dopolnjuje glede na 
otrokov napredek in morebitne težave. Strokovno skupino 
za pripravo in spremljanje individualiziranega programa 

dela sestavljajo vsi, ki bodo delali z otrokom in s starši o-
troka, običajno pa jo vodi svetovalna delavka oz. strokovni 
delavec vrtca.
 Pri pripravi učinkovitega individualiziranega progra-
ma dela je potrebno izhajati iz otrokove dosežene ravni 
razvoja, zmožnosti za učenje, otrokovih potreb na posa-
meznih področjih razvoja in prognozo otrokovega nadalj-
njega razvoja. Ciljna usmerjenost je sicer zelo pomembna, 
kljub temu pa je dosti pomembnejše sprotno preverjanje 
kje smo, ali nas naše delovanje pelje k cilju in ali je to dobro 
za vse, ki smo vključeni v proces. Strokovni tim opredeli 
naloge in odgovornosti posameznih članov tima. 
 Pomemben člen tima je tudi pomočnica vzgojiteljice. 
Pomočnica vzgojiteljice je zaradi svoje vloge v tandemu tis-
ta, ki prihaja do zelo pomembnih informacij o otrokovem 
počutju, o sodelovanju otroka pri dnevni rutini, o vplivu 
raznih dejavnikov na počutje otroka, o reagiranju v posa-
meznih situacijah itd.

Kakšna naj bo komunikacija s starši?
Pri soočanju z različnimi stiskami, ki izhajajo tudi iz spre-
jemanja otrokove drugačnosti, potrebujejo starši empatič-
nega poslušalca in informacije, kam se lahko še obrnejo za 
pomoč in podporo. Potrebe staršev se med seboj zelo razli-
kujejo. Kalinova (2003) pri sodelovanju med starši in stro-
kovnimi delavci izpostavlja naslednja načela:
• medsebojno spoštovanje in odkrita skrb za sodelovanje,
• upoštevanje in spoštovanje različnih osebnosti in indi-

vidualnih razlik med starši (različna izobrazba, različne 
sposobnosti in interes za sodelovanje, kritičnost in ne-
realna pričakovanja …),

• zagotavljanje principa aktivnega vključevanja staršev.

Komunikacija med strokovnimi delavci in starši mora biti 
dvosmerna, kar pomeni, da se sogovornika odzivata drug 
na drugega, slišita in spoštujeta vlogo drug drugega. Zlasti 
pomembna je usklajenost verbalne in neverbalne komuni-
kacije, ki sicer kaže predvsem čustven odnos do sočloveka, 
problema. Čustva, tako pozitivna kot negativna, imajo iz-
jemne vplive na vse, kar počnemo. Pozitivna čustva omo-
gočajo lažje učenje, ker vzbujajo pričakovanje in odpirajo 
možnosti spreminjanja. 
 Pomembna naloga za uspešno komunikacijo med starši 
in strokovnimi delavci, ki je nepogrešljivi del poklicne vlo-
ge zaposlenih v vrtcu, je ustvarjanje pogojev za pogovor, ki 
bodo kljub našim razlikam omogočili naše razumevanje. 
Na uspešnost komunikacije vplivata oba sogovornika in ne 
pomeni zgolj prenos informacij, sporočil, ampak je poleg 
vsebinskega dela izjemno pomemben še odnosni vidik, ki 
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vpliva na razvoj občutkov privlačnosti ali odbojnosti (Ule 
2009 v Ažman 2015, str. 69), ki vzpostavljata zaupanje in 
motivacijo za sodelovanje ali odpor in napetosti. Ko govori-
mo o odnosnem vidiku komunikacije, mislimo na obširno 
polje občutkov in čustev, ki se vzpostavljajo med sogovor-
cema, ko poteče komunikacija na besedni ali nebesedni 
ravni. "Zanimivo je, da človek svoje mnenje pogosto obli-
kuje na podlagi nebesednega dela sporočila ( Argyle 1998 v 
Ažman 2015) oz. da lahko nebesednemu delu pripišemo od 
60 do 65 odstotkov pomena v komuniciranju," (Burgoon in 
Hoobler 2002 v Ažman 2015, 69). Večina nesoglasij nastane 
ravno zaradi nerazumevanja odvisnosti uspešnosti komu-
niciranja od več dejavnikov, od katerih je najpomembnejši 
odnosni.
 Besedno sporočanje staršem je govorno in pisno. Pri 
vsakodnevnem delu v vrtcu, zaradi pomembnosti takoj-
šnjega pretoka informacij in vrednosti povratne informa-
cije, večina komunikacije poteče ustno. Ker pri tovrstni 
komunikaciji praviloma ni takojšnjega preverjanja razu-
mevanja oz. večkrat nismo popolnoma prepričani, da je po-
men sporočila, ki ga prejeme sogovornik, enak pomenu, ki 
smo ga želeli sporočili, lahko včasih pride do nepravilnega 
razumevanje na eni ali drugi strani sogovornika. Motnje 
v komuniciranju lahko nastanejo na vsebinski ali odnosni 
ravni, pomembno je, da to razumemo, se tega zavedamo, 
ozaveščamo svoje misli, svoj način komuniciranja, dejanja 
in vedenja in ne vrednotimo kot slabo vse tisto, kar je dru-
gače od tistega, kar bi mi radi. Motnje so lahko pri staršu 
ali pomočnici vzgojiteljice posledice slabih predhodnih iz-
kušenj, pomanjkljivega znanja, preveč posrednikov, pred-
sodkov, različnih vrednot in prepričanj. 
 Za boljše sporazumevanje je zato zelo pomembna po-
vratna informacija. "Povratna informacija naj bo pravo-
časna, konkretna, jasna, razumljiva, objektivna, iskrena, 
popolna, dobronamerna, konstruktivna, prilagojena itd." 
(Brajša 1994, 111). "Če želimo resnično slišati druge, moramo 
včasih nekatera svoja prepričanja dati na stran. Ne pomeni, 
da se jim odpovemo, samo na stran jih damo toliko, da nas 
ne ovirajo (kot filter) pri poslušanju druge osebe," (Prgič 
2016, str. 22).
 Resnična skrb in prevzemanje odgovornosti za ohranja-
nje kakovostne komunikacije zagotavlja suverenost vzgoji-
teljice. Zato je zelo pomembno, da le-ta pri sebi kritično pre-
poznava svoje komunikacijske spretnosti, čustvene odzive 
in dobro pozna in spoštuje etiko komuniciranja, ki temelji 
na zaupanju, verodostojnosti in iskrenosti. Pomembni 
veščini sta pozitivna naravnanost in pozorno poslušanje, 
ki vključuje poslušanje z vsemi čutili, s ciljem, da bi razu-
meli sogovornikov "notranji svet". Ob dobrem sodelovanju 

vrtca s starši se bolj varne in sprejete počutijo tudi otroci. 
"Izogibati se je treba kritiziranju, obsojanju, sumničenju, 
klepetanju, ovajanju, sramotenju, obtoževanju, zbadanju, 
grožnjam, izzivanju, posmehovanju, ironiziranju, opona-
šanju, nerganju, ignoriranju, zbujanju občutka krivde, pri-
diganju, zasliševanju," (Brajša 1994; Gordon 1997 v Ažman, 
73).

Vloga pomočnice ali pomočnika vzgojiteljice
Pomočnica vzgojiteljice je skupaj z vzgojiteljico, ki je vod-
ja oddelka, vpeta kot pomoč vzgojiteljici v načrtovanje, 
izvajanje, preverjanje in vrednotenje dela ter v evalvacijo 
dodatne strokovne pomoči pri otroku s posebnimi potre-
bami. Tandem skupaj z ostalimi člani individualiziranega 
tima sodeluje pri postavljanju ciljev. Zato da bo opolnomo-
čena kot strokovna delavka, je izjemnega pomena dobro 
sodelovanje v tandemu, ki temelji na zaupanju in strokovni 
podpori. To utrjuje zaupanje vase in v sodelavce ter daje ek-
spertno moč pri soočanju z izivi, ki jih pred nas postavljajo 
vsi otroci. Ko ob različnih priložnostih pomočnice vzgojite-
ljic sprašujemo, kaj bi pri svojem delu najbolj potrebovale, 
so njihovi odgovori vedno usmerjeni v dodatna usposablja-
nja in spoštovanja vredno vlogo v tandemu. 
 Pomočnica vzgojiteljice mora z vidika lastnega profesi-
onalnega razvoja najprej pri sebi ozavestiti prepričanja o 
tem, kakšen je njen odnos do otrok s posebnimi potrebami, 
kakšne so njene tovrstne izkušnje, kaj jo morebiti ovira pri 
učinkovitem delu z otroki s posebnimi potrebami, kakšni 
strahovi jo morebiti omejujejo in kakšno strokovno podpo-
ro pri delu potrebuje. Pri načrtovanju dela z otrokom s po-
sebnimi potrebami je potrebno jasno določiti in razmejiti 
naloge posameznih članov tima. 
 Informacije o načrtovanju dejavnosti in utemeljitev 
njihovega izbora ter informacije o prilagoditvah, potreb-
nih zaradi zagotavljanja optimalnega razvoja otroka, in-
formacije o odzivih, napredovanju in morebitni otrokovi 
poškodbi, pa mora staršem posredovati vzgojiteljica, vodja 
oddelka. Pomočnica vzgojiteljice staršem predaja informa-
cije o počutju in dnevni rutini, jih seznanja s priljubljenimi 
dejavnostmi ter o otrokovi komunikaciji z odraslimi in vr-
stniki.

Različni pristopi pomočnice vzgojiteljice k staršem 
Starši so zelo različni. Včasih so polni skrbi in strahov, 
zato so preveč zaščitniški, drugi so morda razočarani in 
čustveno prizadeti zaradi otrokovih posebnih potreb, zato 
se počutijo nemočne. Zato potrebujejo različne pristope, ki 
morajo biti v tandemu dogovorjeni. Naša komunikacija naj 
bo usklajena in naj ne izhaja iz prevelikih pričakovanj do 

Aktualno
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staršev, predvsem pa moramo zaupati v to, da se lahko tako 
strokovni delavci kot starši veliko naučimo drug od dru-
gega. Spoštovati moramo tudi dejstvo, da smo pomočniki 
vzgojitelja v komunikaciji s starši v njihovih očeh strokov-
njaki, avtoriteta, starši pa so vedno starši, ki pa zaradi te 
vloge lahko pridejo do številnih alternativnih rešitev mar-
sikatere težave. Pomočnica vzgojiteljice mora najprej za-
upati vase in v svoje znanje in sebe opolnomočiti s potreb-
nimi informacijami – kakšne so posebnosti otroka, kako 
se odziva, kje in kakšno pomoč potrebuje. Vse to zahteva 
od nje profesionalno aktivnost in strokovno odgovornost. 
Izjemno dobrodošle so vse izkušnje in nasveti sodelavcev. 
Potrebno si je vzeti čas za spoznavanje starša in otroka.
 Mnogo staršev otrok s posebnimi potrebami se počuti, 
kot da jih okolica obsoja za težave, ki jih ima njihov otrok, 
zato delo s starši zahteva svoj čas, strpnost in potrpežljivo 
poslušanje. 
 Odgovornost za vzpostavitev dobrega stika je v tandemu 
razdeljena, pomembno je, da oba strokovna delavca toplo 
sprejmeta starša in otroka takšnega kot sta in prilagodita 
komunikacijo potrebam in pričakovanjem staršev (nekate-
ri imajo težave z neveščim izražanjem, nekateri imajo slabe 
predhodne izkušnje …). Pomembno je prepoznati in pohva-
liti trud in delo staršev. Izhajajmo iz notranjega sveta star-
ša, kar pomeni, da spoštujemo njihova čustva in se trudimo 
na stvari pogledati iz njihovega zornega kota.
 "Empatično stališče do staršev vključuje poznavanje 
staršev in družinskih razmer, resnični interes za starše, 
sposobnost empatije oziroma postavljanje v položaj star-
šev, občutljivost za razpoloženje in občutke staršev v dolo-
čenem trenutku in odločenost za nudenje pomoči staršem, 
ko jo potrebujejo," (Kalin 2009, str. 91).
 Seveda je nemogoče, da v popolnosti razumemo in se 
znamo "obuti v čevlje drugega", lahko pa poslušamo in smo 
pripravljeni razumeti tudi stiske, do katerih prihajajo star-
ši pri soočanju z otrokovo drugačnostjo.
 Besedna sporočila morajo biti jasna, enoznačna. Bodi-
mo pozorni na to, koliko sporočil lahko starši sprejmejo 
in kako. Trudimo se poiskati močna področja, kaj otrok že 
zna in ponujamo učinkovite informacije, ki izhajajo iz de-
janskih dogodkov, dejanj in ravnanj. Močno razmislimo o 
svojih govornih vzorcih, jih ozaveščajmo, pozorno in tak-
tno uporabljajmo besede in bodimo pozorni na neverbalno 
komunikacijo, ki jo otroci zelo dobro berejo.
 Iskrenost do sogovornika in tistega, o čemer govorimo, 
naj bo podkrepljena z našim načinom govora, barvo glasu, 
s tonom glasu, z dihanjem, s telesno govorico, z mimiko in 
vzpostavljenim očesnim stikom. Komunikacija naj izraža 
iskreno skrb za napredek otroka in naj omogoča prožnost 

v doživljanju in pridobivanju informacij. Pri svojem delo-
vanju spreminjamo pristope in iščemo nove možnosti in 
vire moči, potrebna je stalna refleksija in evalvacija našega 
delovanja, zato je za oba strokovna delavca zelo pomembna 
redna, stalna komunikacija, katere rezultat bodo skupaj 
sprejete odločitve in okrepljena energija, ki povečuje za-
upanje v lastno delo. Ne sklepajmo in ne postavljajmo se v 
položaj, da točno vemo, kaj bi bilo najbolje. Ne poskušajmo 
branja misli in se raje urimo v načelih asertivne komuni-
kacije, ki temelji na spoštovanju samega sebe in pravic dru-
gih. Izogibajmo se podajanju raznih navodil, kaj naj otrok 
še uri doma, saj so starši z tovrstnimi navodili po navadi 
že zelo "zasuti" od raznih strokovnjakov, ki obravnavajo 
otroka zunaj vrtca. Rahločutno in senzibilno pokažimo ra-
zumevanje, da so tudi starši otrok s posebnimi potrebami 
v prvi vrsti starši in ne strokovnjaki, ki doma cele dneve 
izvajajo razne terapije. Pozorno poslušajmo, saj bomo samo 
tako staršem dali vedeti, da so nam njihove informacije po-
membne in uporabne.
 Pri načrtovanju sodelovanja s starši izhajajmo iz njiho-
vih individualnih potreb – nekateri želijo pogostejše stike, 
drugi ne, nekateri želijo biti prisotni pri urah izvajanja do-
datne strokovne pomoči ali pri delu otroka v oddelku. Na 
vse pogovorne urice se morata vzgojiteljica in pomočnica 
vzgojiteljice dobro pripraviti, dobro pa je, da k temu spod-
budita tudi starše – da si pripravijo vprašanja. Napredek 
otroka in posebnosti v njegovem vedenju predstavi vzgoji-
teljica, ki bo staršem predstavila tudi nadaljnje korake pri 
iskanju najustreznejše pomoči otroku.

Odnos do sebe 
Ker pa smo tudi strokovni delavci samo ljudje, je seveda 
pomembno vedeti, da se tudi pomočnica vzgojiteljice pri 
delu z otroki s posebnimi potrebami sooča z mnogimi stra-
hovi, krizami, ranljivostjo, nemočjo, ker so starši lahko 
zelo zahtevni. V takih primerih se velja pogovoriti v tande-
mu, s svetovalno službo ali z ravnateljico, predvsem pa se 
spomniti, da bo sodelovanje bolj produktivno, če bomo na 
življenjsko situacijo družine gledali širše in v sodelovan-
je vstopali z optimizmom. Verjemimo, da vsi starši želijo 
svojemu otroku najbolje in da se vsi otroci želijo pokazati 
v dobri luči in biti pohvaljeni. 
 Včasih učinkovito komunikacijo onemogočajo preobre-
menjenost in prezaposlenost staršev, njihove negativne 
izkušnje z različnimi strokovnjaki ali pa celo nespreje-
manje otrokove drugačnosti in nerealna pričakovanja. 
Pomembno je raziskati vzroke in se strokovno ustrezno 
odzvati nanje. Ne bojmo se priznati sebi in drugim, da smo 
včasih nemočni, prevzemimo pa odgovornost za to, da iz 
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spoštovanja do otroka, staršev in sebe kot strokovnjaka, 
poiščemo nove vire moči. Prevzemimo skrb za izboljševa-
nje svoje komunikacije in vodimo naše otroke z znanjem, 
razumom in predvsem – s srcem. Naše partnersko sode-
lovanje s starši ima za posledico uspešen razvoj in učenje 
vseh otrok na eni strani in notranje zadovoljstvo sebe, ki 
nas gradi v strokovno kompetentnega in srčno bogatega 
človeka.

Zaključek
Vse raziskave na področju spremljanja otrok s posebni-
mi potrebami kažejo, da je njihov delež v populaciji danes 
večji. S tem se veča tudi naša odgovornost za pridobivanje 
učinkovitih kompetenc dela z otroki, ki so lahko vključeni 
v redne oddelke vrtca in za optimalni razvoj potrebujejo 
različno podporo in prilagoditve. Strokovni delavci vrtca 
lahko otroku učinkovito pomagamo pri usvajanju znanj 
in veščin, pri tem pa potrebujemo podporo specialno-pe-
dagoške stroke in staršev, ki imajo o svojem otroku največ 
informacij.
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Pogovarjamo se z znanstveniki in s strokovnjaki

Prosim vas, da najprej pojasnite 
termin inkluzija.
Najpreprostejša razlaga termina 
inkluzija je vključenost, vendar v 

polnem pomenu besede. To pomeni: 
"Pridi, poskrbeli bomo zate, veselimo 
se te, skupaj bomo pozorni na tvoje 
potrebe, da bomo lahko uredili okolje 
tako, da ti bo omogočalo čim bolj 
varno, samostojno in zanimivo razi-
skovanje, druženje, igro in učenje."  
Inkluzija je bogata in ima veliko ključ-
nih besed. Pomeniti mora pravico, 
vrednoto, nediskriminatornost, pozi-
tivno naravnost do drugačnosti, pri-

ložnost, proces, izziv. Hkrati pa tudi 
učenje, raziskovanje, sodelovanje, 
pomoč, prilagodljivost, inovativnost, 
soustvarjanje, empatijo, rezilientnost 
in optimizem.

Zakaj inkluzija?
Ker svet ne sme biti razdeljen – pravi-
ca do vključenosti sodi med temeljne 
človekove pravice in sodi med najpo-
membnejše vrednote sodobne druž-

Inkluzija zahteva spremembo paradigme
doc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

"V zgodnjem razvojnem obdobju je zelo pomembno, da se ust-
varja bogato in multisenzorno učno okolje, ki celostno spod-
buja razvoj otrok v skupini in pri tem upošteva in omogoča 
individualne razlike."
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be in je zaščitena z zakoni. Inkluzija 
je proces razvoja družbe in iskanja 
optimalnih rešitev za kakovostno so-
bivanje tudi v smislu ena šola oz. en 
vrtec za vse. Intenzivno mednarodno 
prizadevanje za razvoj inkluzivnih 
vzgojno-izobraževalnih sistemov se je 
začelo leta 1994 s podpisom Salaman-
ške izjave, ki poudarja, da so redne 
oblike šol in vrtcev najbolj učinkovito 
sredstvo za boj proti diskriminaciji in 
zagotavljanje enakih možnosti vsem. 
Takrat so se države podpisnice, med 
njimi tudi Slovenija, zavzele za zago-
tavljanje inkluzivnega izobraževal-
nega sistema na vseh stopnjah. V Slo-
veniji smo dolgo imeli dvotirni sistem 
izobraževanja, torej redno in posebno 
šolstvo, kar se je z Belo knjigo 1996 in 
Zakonom o usmerjanju otrok s posebni-
mi potrebami (2000) začelo spreminja-
ti in razvijati v bolj inkluzivno smer. 

Gre za proces, ki koristi vsem?
Inkluzija je proces, nekateri pravi-
jo, da proces, ki se nikoli ne konča. Z 
vidika posameznika zato, ker se uči, 
spreminja, prehaja v nova okolja, se 
ukvarja z različnimi dejavnostmi …  
 Z vidika družbe pa zaradi neneh-
nega napredka na področju znanosti 
in tehnologije, ki ponuja vedno nove 
možnosti in boljše rešitve. Sodobne 
opredelitve inkluzije izpostavljajo, da 
pomeni uresničevanje in zagotavlja-
nje inkluzije splošen dvig kakovosti v 
vzgoji in izobraževanju, torej koristi 
za vse. Inkluzija stremi k zmanjševan-
ju izključenosti in k prepoznavanju 
in odstranjevanju ali preseganju ovir 
ter k povečevanju možnosti za aktiv-
no participacijo vsakega. Inkluzija 
pomeni spremembo paradigme in na 
posameznika ne gleda z vidika nje-
govih primanjkljajev, ovir ali motenj, 
temveč z vidika prepoznavanja njego-
vih zmožnosti in potencialov ter na-
črtovanja čim ustreznejše pomoči in 
podpore za optimalen celostni razvoj.

Kakšna so torej pričakovanja do 
vzgojiteljev v inkluzivnih vrtcih? 
Katere kompetence naj razvijajo 
vzgojitelji, da bodo delovali inklu-
zivno? V Zrečah ste omenjali Profil 
inkluzivnega učitelja, ki ga je prip-
ravila Evropska agencija za izobra-
ževanje oseb s posebnimi potreba-
mi in inkluzivno izobraževanje. 
Lahko o tem poveste kaj več?
Evropska Agencija je pripravila 
smernice za razvoj profila inkluziv-
nega učitelja, ki jih lahko posplošimo 
na vse pedagoške delavce v vzgoji in 
izobraževanju. V teh smernicah so 
pričakovanja do pedagoških delavcev 
v inkluziji strnjena v štiri temeljne 
vrednote, iz katerih so potem izpe-
ljana bolj specifična področja kompe-
tenc. S sodelavko na Pedagoški fakul-
teti Univerze Primorskem, dr. Tino 
Štemberger, sva Profil učitelja v inklu-
ziji priredili in ga bolj usmerjeno na-
ravnali na potrebe oz. specifike vzgo-
jitelja v inkluzivnem vrtcu in zajema, 
tako kot izvirnik, 48 kompetenc. Tu se 
bom omejila na okvir štirih temeljnih 
vrednot, iz katerih te kompetence iz-
hajajo. 

Jih lahko opišete kar po vrsti. Kate-
ra je prva temeljna vrednota?
Sprejemanje in spoštovanje raznolikosti, 
torej sprejemanje vseh otrok. Uresniče-
vanje te vrednote predstavlja upoš-
tevanje otrokove temeljne pravice do 
kakovostne vključenosti v vzgojno iz-
obraževalni sistem, kot tudi uresniče-
vanje koncepta inkluzije na področju 
vzgoje in izobraževanja. Raznolikost 
se smatra tudi kot vir učenja in pred-
nost vzgoje in izobraževanja, zato naj 
sprejemanje drugačnosti in posebnih 
potreb postane izziv, priložnost za 
bogatitev in napredek tako na profe-
sionalnem kot na osebnostnem pod-
ročju.

Katera je druga temeljna vrednota?
Prevzemanje odgovornosti za kakovo-
stno vzgojo in izobraževanje vseh otrok 
v skupini in zagotavljanje potrebne po-
moči vsem otrokom. Ta vrednota teme-
lji na profesionalnosti vzgojitelja in 
učitelja, ki sta eksperta na področju 
vzgoje in izobraževanja in na dejstvu, 
da smo si kljub različnostim podob-
ni. Tako, kot v družini mama in oče 
prevzameta skrb nad otrokom in se 
ob njem iz dneva v dan učita, ker je 
edinstven, tako mora tudi vzgojitelj 
oz. učitelj z vso skrbjo in z visokimi 
pričakovanji sprejeti vsakega otroka 
in glede na njegove značilnosti in 
potrebe načrtovati spodbudno učno 
vzgojno okolje zanj. 
 V našem šolskem sistemu pozna-
mo 5 stopenjski model pomoči in pod-
pore, ki temelji na kontinuumu težav 
in predpostavlja, da je v 80 % učinko-
vita že univerzalna pomoč in podpora 
vzgojitelja oz. učitelja, ki z dobro po-
učevalno prakso, s katero se odzove 
na otrokov stil učenja, predznanje, 
interese pripomore k preseganju te-
žav ter napredovanju in izboljšanju 
učne učinkovitosti posameznika v he-
terogeni skupini. Najbolje je, če se že v 
izhodišču načrtuje čimbolj raznoliko 
in z multisenzornimi spodbudami bo-
gato učno okolje, ki je brez potrebe po 
dodatnem prilagajanju dostopno čim 
širšemu krogu otrok oz. učencev (uni-
verzalni dizajn). 

Lahko razložite tretjo temeljno 
vrednoto?
To je sodelovanje, timsko in partnersko 
delo. Inkluzija je proces sodelovanja 
in soustvarjanja, zato tretja vrednota 
izpostavi, da lahko vzgojitelji in učitel-
ji učinkovito uresničujejo inkluzijo 
le ob podpori specializiranih stro-
kovnjakov, staršev, vodstva, lokalne 
skupnosti, vzgojno-izobraževalnih 
politik … Izpostavljen je večdiscipli-
naren timski pristop in pomen raz-
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ličnih dopolnjujočih se pogledov na 
otroka in inkluzijo, pri čemer ima 
vsak svojo pomembno vlogo in na-
logo. Posebej je poudarjeno sodelo-
vanje s starši in z družinami, ki jih 
prepoznavamo kot eksperte iz izku-
šenj in so lahko neprecenljiva pomoč 
pri načrtovanju vključevanja otrok 
v dnevno rutino vrtca. Prav tako je 
nepogrešljivo sodelovanje z različni-
mi strokovnjaki, ki so pomembni za 
spodbujanje otrokovega optimalnega 
razvoja in lahko vzgojitelju pomagajo 
razviti določene specifične kompeten-
ce za delo z otroki s posebnimi potre-
bami. V inkluziji je pomembna dobra 
medsebojna komunikacija, predaja-
nje informacij, opažanj in ugotovitev, 
pa tudi medsebojno učenje, izmenjava 
izkušenj, tudi vprašanj in skrbi. Vzgo-
jitelj ima v krogu strokovnih delavcev 
izjemno pomembno vlogo, saj najbolje 
pozna značilnosti otrokovega funk-
cioniranja v različnih dejavnostih, 
okoliščinah in interakcijah z vrstniki 
in odraslimi. 

Ostala nama je še četrta temeljna 
vrednota! Kako se imenuje?
Skrb za nenehni osebni in profesio-
nalni razvoj. Za inkluzivne vrtce in 
šole so značilni vzgojitelji in učitelji, 
ki si postavljajo visoke standarde, so 
pripravljeni presegati običajnost in 
strmijo k izvrstnosti, so se priprav-
ljeni nenehno izobraževati, skrbno 
reflektirati in izboljševati prakso ter 
ob tem posodabljati učno okolje tudi 
z uporabo sodobnih tehnologij, da bi 
bilo le-to dostopno in spodbudno za 
čim večji krog različnih otrok. V okvi-
ru te vrednote pa je prepoznana tudi 
vloga vzgojiteljev kot razmišljujočih 
sevpraktikov, ki ustvarjajo učeče se 
skupnosti in s predstavitvijo dobrih 
praks ter predajanjem znanja in izku-
šenj povečujejo inkluzivnost celotne-
ga okolja.

Večkrat poudarjate, da je inkluzija 
tudi pravica otrok brez večjih po-
sebnosti,  da živijo in pridobivajo 
izkušnje v naravno heterogenem 
okolju, ki jim tako posreduje temelj-
ne življenjske vrednote. Katere? 
O tem, da ima vsako življenje nepre-
cenljivo vrednost, da smo ljudje med 
seboj različni in se dopolnjujemo in 
s sodelovanjem ustvarjamo čudovite 
stvari – predstavljajmo si orkester, v 
katerem toliko različnih inštrumen-
tov ustvarja harmonijo zvokov. Vsak-
do doprinese nekaj pomembnega in 
lahko obogati naše življenje in mi nje-
govega. Smo individuumi, a smo tudi 
skupnost. In teh skupnosti je več – od 
družine, vrtca, prijateljev, v vsaki se 
oblikujemo kot osebnost. Znati živeti 
drug z drugim in sam s seboj je eden 
od štirih stebrov, ki jih je za vzgojo in 
izobraževanje v 21. stoletju izpostavil 
Delors. Obojega se učimo tudi preko 
tega, da smo dani drug drugemu v po-
moč in oporo. Kako radi otroci prev-
zamejo odgovornost za pomoč!
 V inkluzivnih skupinah se imajo 
otroci priložnost naučiti iskanja dru-
gačnih poti in načinov sodelovanja, 
komunikacije, osredotočajo se na is-
kanje potencialov, rešitev, na dejavni-
ke in dejavnosti, ki nas združujejo ne 
ločujejo. Ob tem pridejo do pomemb-
nih spoznanj tudi o samem sebi. Prija-
teljstva so iskrenejša. 

Kako inkluzivno učno okolje vpli-
va na otroke?
Številne raziskave poudarjajo, da so o-
troci v inkluzivnih učnih okoljih bolj 
aktivni in učinkovitejši pri učenju, saj 
vzgojitelji in učitelji učno okolje na-
črtujejo tako, da spodbuja učenje po 
več senzornih poteh. Tudi podpornih 
dejavnikov je v inkluzivnih oddelkih 
več, več je učenja o učenju in različ-
nih učinkovitih učnih tehnikah, kar 
spodbuja ustvarjanje lastnega sloga 
učenja in preprečuje kopičenje vrzeli. 

Visoka pričakovanja in podporno, na-
vadno tudi bolj strukturirano okolje z 
jasnimi dogovori in mejami, ki omogo-
čajo kakovostno sodelovanje in vklju-
čevanje vseh, spodbujajo tudi učenje 
samoobvladovanja in konstruktivne-
ga reševanja problemov, predvsem 
pa aktivnega iskanja priložnosti za 
prevzemanje odgovornosti in razvoj 
interesov. Predvsem pa, če želimo 
ustvariti inkluzivno družbo, naj že o-
troci odraščajo skupaj, saj se bomo le 
tako lahko naučili tudi lepo živeti sku-
paj. V tem so lahko otroci mnogokrat 
svetel zgled odraslim. 
 
Zakaj je inkluzija otrok s posebni-
mi potrebami razmeroma zahte-
ven izziv za vrtce in šole?
Z inkluzijo se ustvarjajo nove okoliš-
čine, ki so pogosto še neuveljavljene 
in nepredvidljive. Vključitev otroka, 
ki ima določene posebnosti, pogosto 
pomeni, da mora vzgojitelj nekoliko 
spremeniti svoj ustaljeni pedagoški 
pristop. Če vzame to kot izziv in razi-
skuje, kako lahko na drugačen način 
načrtuje izvajanje kurikula, bo pri 
svojem inkluzivnem delovanju zelo 
ustvarjalen – to je dobro za vse! Prav 
tako se mora povezovati z različnimi 
strokovnjaki, se naučiti česa novega, 
komunikacija s starši je navadno po-
gostejša in drugačna. Poznam veli-
ko vzgojiteljic, ki povedo, kako jih je 
vključevanje otrok s posebnimi po-
trebami osebnostno in profesionalno 
obogatilo, tudi da so lahko dale še več 
in boljše ostalim otrokom. Vse so v za-
četku občutile negotovost, tudi strah, 
ki pa se je ob otroku razblinil. Vse tudi 
zelo poudarijo pomen sodelovanja 
in podpore. Zelo pomembno je dobro 
ujemanje med vzgojiteljem in pomoč-
nikom vzgojitelja, sodelovanje s speci-
aliziranimi strokovnjaki ter dejavna 
podpora vodstva vrtca, tako v smislu 
organizacije, kot tudi opreme in izo-
braževanj. Prava inkluzija ne more 

Pogovarjamo se z znanstveniki in s strokovnjaki



september–oktober 2016letnik XVIII, št. 5 vzgojiteljica 15

Pogovarjamo se z znanstveniki in s strokovnjaki

biti omejena zgolj na en oddelek otrok, 
ampak jo mora živeti celoten vrtec. 

Vzgojitelji in učitelji pogosto me-
nijo, da nimajo izgrajenih vseh 
potrebnih kompetenc za delo z otro-
kom s posebnimi potrebami … 
Res je, da se je potrebno naučiti novih 
pristopov, a tudi s tem učenjem smo 
lahko zgled otrokom, da težave, s kate-
rimi se soočamo ne morejo biti nikoli 
večje od naših potencialov s katerimi 
jih lahko rešimo. Inkluzija zahteva 
spremembo paradigme. Pedagogi ne 
smemo izhajati iz medicinskega pog-
leda, ki se ustavlja v ovirah, motnjah, 
primanjkljajih, ker jih skuša popravi-
ti, pozdraviti. Pedagogu tako izhodi-
šče lahko zastre pogled na otrokove 
zmožnosti in potenciale in prav preko 
teh področij je otrok najbolj učljiv. V 
večini stvari je otrok s posebnimi po-
trebami zelo podoben otrokom brez 
večjih razvojnih posebnosti, zato 
menim, da vzgojitelj ne bi smel pre-
več dvomiti v svojo kompetentnost. 
Pomembno pa je sodelovanje. Speci-
aliziran strokovnjak (na primer lo-
goped, specialni pedagog, inkluzivni 
pedagog) lahko pozna veliko pristo-
pov in načinov za pomoč in podporo v 
primeru otrokovih posebnih potreb, 
vendar so lahko le-ti povsem neučin-
koviti, če niso naravnani na konkret-
nega otroka, ki ga (ob starših) najbolje 
pozna prav vzgojitelj, zato sodelova-
nje obeh (vseh) lahko ustvarja naju-
činkovitejšo pomoč in podporo.

Na srečanju v Zrečah (maj 2016) ste 
dejali, da med vsemi vzgojno-izo-
braževalnimi zavodi ravno vrtci 
najbolj široko odpirajo vrata inklu-
ziji? Kaj je vzrok temu bolj naklo-
njenemu odnosu do otrok s poseb-
nimi potrebami v vrtcih?
V vrtcu je v ospredju otrokov razvoj. 
Ne standardi znanja in pogoji za nap-
redovanje, ampak  otrok. Njegove 

zmožnosti, značilnosti, posebnosti, 
njegov tempo. Vrtci so prvi v verigi 
vključevanja otrok v vzgojno-izo-
braževalni sistem. Hkrati gre tudi za 
prvo obliko socializacije otroka izven 
družine. V tem prehodu se odvija og-
romno pomembnih in občutljivih pro-
cesov, ki so tako razvojni, kot odnosni. 
Zato je v tem zgodnjem razvojnem ob-
dobju zelo pomembno, da se ustvarja 
bogato in multisenzorno učno okolje, 
ki celostno spodbuja razvoj otrok v 
skupini in pri tem upošteva in omogo-
ča individualne razlike. 
 Vrtec ima pomembno vlogo tudi 
v konceptu zgodnje obravnave otrok 
s posebnimi potrebami. Starši, ki 
vedo, da ima njihov otrok razvojne 
posebnosti, prvič gradijo zaupanje 
do inštitucije, ki ji predajajo otroka v 
nego, varstvo in vzgojo in potrebujejo 
tesno sodelovanje, da zgradijo obču-
tek varnosti. Pri nekaterih otrocih 
pa se razvojne posebnosti začnejo z 
vstopom v vrtec šele odkrivati. V teh 
primerih sodelovanje med vrtcem in 
družino drugačno, vendar mora prav 
tako temeljiti na empatiji, saj starši 
niso vnaprej pripravljeni na soočanje 
z otrokovimi posebnostmi. To je pro-
ces, ki je pogosto težak in boleč, zato 
je vedno znova potrebno pozornost 
posvečati tudi otrokovim zmožnos-
tim in potencialom, da v komunikaciji 
ne bi prevladovale samo posebnosti. 
Potrebna pa je tudi odzivnost v smislu 
izgradnje konkretne pomoči in pod-
pore otroku in okolju. 
 Vzgojitelj ima pri tem pomembno 
vlogo, saj lahko neposredno spremlja 
značilnosti otrokovega funkcioni-
ranja pri vključevanju v dejavnosti 
in v skupino, zato je dragoceno, da 
pozna osnovne značilnosti različnih 
primanjkljajev, ovir in motenj ter 
osnovne pristope k delu z otroki, pri 
katerih se nakazujejo razvojne poseb-
nosti. Čim prej pa se mora vzpostaviti 
sodelovanje, ne le med strokovnjaki v 

vrtcu, ampak pogosto tudi z zunanji-
mi strokovnjaki, ki skupaj z vrtcem in 
družino težijo k ustvarjanju najbolj-
ših pogojev za otrokov razvoj.

Kakšno vlogo naj imajo specializi-
rani strokovnjaki, ki prihajajo k 
otroku v oddelek iz drugih institu-
cij?
Predvsem se moramo vsi zavedati, da 
je otrok nedeljiva celota in da njego-
ve značilnosti in posebne potrebe ne 
morejo biti obravnavane ločeno in la-
boratorijsko. Koncept pomoči in pod-
pore ter zagotavljanja prilagoditev 
mora biti celosten in sodelovalen – so-
delovati morajo vsi, ki so pomembno 
vključeni v otrokov razvoj. Vsak ima 
glede na svoje kompetence svojo vlogo 
in nalogo. Pomembno je, da medseboj-
no spoštujejo in cenijo znanje, izkuš-
nje in ugotovitve o otroku.  Posebno 
in najbolj kompleksno vlogo imajo 
(ob starših) prav gotovo vzgojitelji, ki 
z namenom optimalnega spodbuja-
nja otrokovega razvoja otroka vodijo 
preko različnih aktivnosti in morajo 
pri tem poznati optimalne pristope za 
vsakodnevno pomoč in podporo otro-
ku ter poznati pripomočke oz. prila-
goditve, ki jih otrok potrebuje.  
 Študentom vedno razčlenim po-
men odločbe o usmeritvi otroka, po 
kateri je otrok v rednem vrtcu usmer-
jen v program za predšolske otroke s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo. Dodatna stro-
kovna pomoč je omejena z urami, 
navadno največ tremi. Prvi del, to je 
prilagojeno izvajanje programa, pa se 
nanaša na ves čas otrokovega bivanja 
v vrtcu – za uresničevanje tega dela 
sta odgovorna vzgojitelj in pomočnik 
vzgojitelja, včasih tudi spremljevalec. 
Vendar da lahko oni dobro opravijo 
svoje delo je potrebno sodelovanje 
vseh članov strokovne skupine, ki 
pripravlja individualiziran program 
– ti morajo vsak s svojim znanjem in 
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pristojnostmi sodelovati pri razvoju 
vzgojiteljevih inkluzivnih kompe-
tenc in vzpostavljanju optimalnega  
inkluzivnega okolja prilagojenega in-
dividualnim potrebam otroka. Zato je 
spet ključno sodelovanje in medseboj-
no učenje ter timsko delo.

Vzgoja v vrtčevskem oddelku se 
odvija v interakciji med otroki in 
odraslimi, pa tudi v interakciji med 
sovrstniki. Osnovni cilj je razvoj 
vsakega otroka do maksimuma nje-
govih zmožnosti. Velja takšen cilj 
tudi za otroka s posebnimi potreba-
mi?
Za ta odgovor bom citirala profesorja 
Reuvena Feuersteina, izraelskega kli-
ničnega, razvojnega in kognitivnega 
psihologa, ki se je veliko ukvarjal z 
učenjem otrok s posebnimi potreba-
mi in je bil velik zagovornik inkluzi-
je. Pravi, da je območje mogočega (ali 
po Vigotskem bližnjega razvoja, op. 
av.) vzvod za učenje in napredovanje 
v razvoju, ki ga otrok lahko doseže 
le v interakciji z drugim – s pomočjo 
odraslega ali s pomočjo sovrstnika, 
ki je spoznavno bolj razvit, ne more 
pa ga doseči sam. Vloga vzgojitelja 
je, da ugotovi otrokov način učenja, 
vanj vstopi in otroka na njegov način 
spodbudi k napredovanju. Ta princip 
velja za vse otroke in odpira možnosti 
njihovega razvoja!

Inkluzija otroka s posebnimi potre-
bami najbrž zahteva od vzgojiteljev 
v oddelku več inovativnih rešitev?
Zagotovo. Vzgojiteljeva inovativ-
nost se kaže kot rezultat strokovne 
ustvarjalnosti, ki izhaja iz budnega 
opazovanja otrokovega delovanja in 
prepoznavanja njegovih potreb in in-
teresov. Udejanja se lahko tako preko 
pedagoških pristopov, organizacije 
dela in podobno kot tudi preko ustvar-
janja pripomočkov, prilagoditev, spe-
cializiranih didaktičnih materialov 

in pripomočkov za igro. Igra je naj-
pomembnejša oblika učenja predšol-
skega otroka in zelo je pomembno, da 
jo ima otrok v izobilju. Pomembno je, 
da so igrače ter didaktični materiali, s 
katerimi se otrok ukvarja, kakovostni 
in premišljeno zasnovani s strani po-
znavalcev, ki stremijo k ustvarjanju 
spodbudnega učnega okolja, ki otroka 
vabi k samostojnemu raziskovanju, 
odkrivanju novega in napredovanju.

Kaj bi sporočili vzgojiteljem, ki 
imajo v tem šolskem letu v oddelku 
otroka z odločbo o  posebnih potre-
bah?
Naj z vso odprtostjo in srčnostjo sprej-
mejo otroka, saj otrok najprej potre-
buje osebo, ki ga sprejema, ob kateri 
se čuti varen, zaželen, tudi ljubljen. 
Preko svojega sprejemanja vzgojitelj  
ustvarja sprejemajočo in spodbud-
no klimo v vsej skupini in to je izho-
dišče za učinkovito vzgojo, učenje 
in so ustvarjanje novega. Najprej to. 
Hkrati pa naj bo to vzgojiteljem stro-
kovni izziv. Priložnost za učenje. Naj 
dobro spoznajo otroka, njegove zna-
čilnosti, potrebe, kaj ima rad in kaj ga 
pomirja, pa tudi česa ga je strah, kaj 

ga vznemirja, česa ne mara. Tako pri 
spoznavanju otroka kot pri načrto-
vanju individualiziranega programa 
in pristopov spodbud, pomoči in pod-
pore, naj sodelujejo z otrokovimi star-
ši in s strokovnjaki. Če je otroku do-
deljena dodatna strokovna pomoč, je 
lahko to zelo dobra priložnost za med-
sebojno strokovno izpopolnjevanje, 
saj bosta vzgojitelj in izvajalec pomoči 
skupaj ustvarila najboljše rešitve, ki 
ne bodo omejene le na posameznega 
otroka, ampak na vso skupino. In naj 
ne pozabi, da se inkluzija odvija v sku-
pini in je uspešna le, če so otroci med 
seboj povezani v igri.

Najlepša hvala za vaše odgovore.
Spraševala je  Betka Vrbovšek.

Pogovarjamo se z znanstveniki in s strokovnjaki

ČESTITAMO

mag. Bredi Forjanič
ravnateljici Vrtca Gornja Radgona 

in
 

Osnovni šoli Bistrica ob Sotli
(šola z vrtcem)

za prejeto nagrado Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport za leto 2016.

Z vami se veselimo uspehov! 

Uredništvo Vzgojiteljice
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Iz teorije v prakso

Zgodnje učenje tujega jezika in Kurikulum za vrtce 
Daniela Košalin, mag. prof. pred. vzgoje, Vrtec Najdihojca Ljubljana

Povzetek
Spodbujanje večjezičnosti je eden od ciljev, ki jih lahko najdemo v dokumentih Evropske uni-
je, zato si jezikovna politika v posameznih državah prizadeva slediti tem ciljem z namenom 
razširjenja in zgodnjega učenja enega ali več tujih jezikov na primarni ali predšolski stopnji 
izobraževanja. Pri oblikovanju ciljev je treba upoštevati otrokova izhodišča za usvajanje 
jezikov, ki temeljijo predvsem na osnovah otrokovega razvoja ter njegovih predispozicijah za 
učenje jezikov. Prispevek povzame prednosti učenja tujih jezikov na predšolski stopnji in daje 
odgovor, zakaj si prizadevati za zniževanje starosti za učenje tujih jezikov in ga vključiti v 
Kurikulum za vrtce (1999). 

Ključne besede: zgodnje učenje tujega jezika v vrtcu, prednosti učenja tujega jezika v vrtcu, 
kompetence vzgojiteljev za učenje tujega jezika.

Učenje tujih jezikov v predšolskem obdobju prinaša po 
mnenju številnih strokovnjakov prednosti, ki se pozna-
jo pri nadaljnjem šolanju otrok. Če upoštevamo nekatere 
teorije o razvoju otroka, so otroci v tem obdobju izredno 
dojemljivi za učenje tujega jezika. Znanje tujih jezikov pa 
spodbujajo tudi starši, ker se zavedajo pomembnosti zna-
nja tujega jezika v današnji globalni družbi. Zgodnje uče-
nje tujega jezika ima poleg znanja še druge prednosti, kot 
je razvijanje strpnosti do drugih jezikov in kultur. Otroci v 
zgodnjem obdobju lahko tako razvijejo pozitiven odnos in 
željo po spoznavanju drugih jezikov. 
 Po podatkih Eurydice (2009) večjezičnost in spoznava-
nje različnih kultur krepi otrokov individualni in soci-
alni razvoj ter povečuje njegovo sposobnost empatije do 
drugih. Dejavnosti zgodnjega učenja tujega jezika lahko 
bogatijo otrokove izkušnje in prinašajo številne koristi. So 
ključnega pomena za krepitev kompetenc, kot so razume-
vanje, izražanje, komuniciranje in reševanje problemov, 
ki omogočajo otrokom uspešno interakcijo z vrstniki in 
odraslimi. Te kompetence lahko povečajo koncentracijo in 
krepijo samozavest. Zgodnje učenje tujih jezikov vpliva na 
odnos do drugih jezikov in kultur z dvigovanjem zavesti o 
različnosti in kulturnih raznolikostih, torej spodbuja ra-
zumevanja in spoštovanje.
 Če torej upoštevamo težnjo Evropske unije po večjezič-
nosti, potem je potrebno, da otroci začnejo pridobivati prvi 
tuji jezik z začetkom šolanja ali na predšolski stopnji. 

Razlogi za učenja tujega jezika v vrtcu
Razloge, zakaj začeti z učenjem tujega jezika v vrtcu, naj-
demo, kot pravi Brumen (2003), v zgodnji plastičnosti mo-
žganov, ki je kapital in ga moramo izkoristiti tudi v korist 

učenja jezika. Nevropsihološke raziskave navajajo, da je 
struktura mladih možganov izredno prilagodljiva. Otrok 
je tako bolj odprt za pridobivanje besedišča tujega jezika, 
ker gre za prilagodljivost možganov oz. avtomatizacijo je-
zikovnih struktur. Pižorn (2009) dodaja, da je učenje tujega 
jezika uspešno, če ga otroci rabijo v različnih govornih po-
ložajih in funkcijah. Ugotovitve kažejo, da je učenje doda-
tnega jezika v predšolskem obdobju otrokova prednost in 
ne ovira v razvoju. In če se strinjamo s "Hipotezo o kritič-
nem obdobju" (angl. Critical Period Hypothesis), ki jo je leta 
1967 predlagal Lennenberg, je predšolsko obdobje idealni 
čas za učenje tujega jezika. Hipoteza temelji namreč na 
domnevah, da obstaja specifičen in omejen čas oz. obdob-
je za usvajanje jezika. Raziskovalci namreč opredeljujejo 
kritično obdobje za učenje in poučevanje tujega jezika med 
tretjim in osmim letom starosti, vendar ocenjujejo, da zače-
tek učenja tujega jezika ni povezan le z biološkimi in nevro-
loškimi značilnostmi, temveč tudi s socialnimi dejavniki. 
Poučevanje in učenje tujega jezika v predšolskem obdobju 
uspešno, če je upoštevan razvoj otrokovega govora ter spe-
cifičnosti učenja v tem obdobju, če so opredeljeni jasni cilji 
in je zagotovljena kontinuiteta. Predvsem pomembno je, da 
učenje tujega jezika prevzame kvalificiran učitelj oz. vzgo-
jitelj, ki ima jezikovno in didaktično znanje za poučevanje 
tujih jezikov (Marjanovič Umek 2009). 
 
Kaj potrebuje vzgojitelj za poučevanje tujega jezika?
Poučevanje tujega jezika v vrtcu zahteva od vzgojiteljev 
specifične kompetence, ki med drugim temeljijo na razu-
mevanju otrokovega razvoja nasploh ter ustrezno jezikov-
no znanje in razvite kompetence, ki so potrebne za učenje 
tujega jezika mlajših otrok. Vzgojitelj v vrtcu mora biti še 
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posebej pozoren, kako načrtovati učenje tujega jezika pri 
mlajših otrocih ter se zavedati odgovornosti, ki jo ta vloga 
prinaša. Vzgojitelj lahko namreč s pristopi oz. z metodami, 
ki jih izbere, navduši otroke za učenje tujega jezika ali pa 
jim vzame veselje za nadaljnje učenje. Vzgojitelji imajo na 
voljo veliko pristopov, ki jih lahko uporabljajo pri učenju 
tujih jezikov. Pomembno je, da pristope poznajo in jih zna-
jo uporabiti glede na skupino, ki jo poučujejo. Vsak otrok 
je namreč edinstven in ima drugačne učne potrebe. Zato z 
uporabo enega pristopa ne moremo nikoli zadovoljiti po-
treb vseh otrok. Poznavanje otrok in zavedanje otrokovih 
zmožnosti pripomore k temu, da lažje izberejo pristope, 
ki ustrezajo skupini. S tem se strinja tudi Pinter (2006), ki 
pravi, da je tuji jezik lahko naravno vključen med področja 
izvedbenega kurikula. Prednost tega je, da vzgojitelji poz-
najo otroke in njihove potrebe, kajti k uspešnemu učenju 
prispeva tudi varno in spodbudno okolje. Učenje lahko 
tako poteka tudi večkrat na teden, kajti študije so pokaza-
le, da je takšno učenje uspešnejše (Edelenbos, Johnstone in 
Kubanek 2006). 
 V Beli knjigi (2011) je bilo zapisano, da neodvisno za 
kakšne oblike poučevanja v vrtcu gre, se le-te izvajajo naj-
pogosteje enkrat tedensko v obliki tečajev po prenehanju 
programa oz. dejavnosti po Kurikulumu za vrtce (1999). 
Zavzemamo se za spremembo tega določila, saj bi učenje v 
času izvedbenega kurikula v vrtcu prineslo številne pred-
nosti za otroke na področju učenja tujega jezika. 

Kako sedaj poteka učenje tujega jezika v vrtcih?
V Sloveniji učenje tujega jezika ni vgrajeno v Kurikulum 
za vrtce (1999), vendar vseeno poteka v različnih oblikah. S 
sistemsko ureditvijo tega področja in s spremembo študij-
skih programov bi lahko zagotovili sistematično uvajanje 
tujega jezika v vrtec. Zaradi neurejenih standardov na tem 
področju se pogosto krat učenje tujih jezikov izvaja neka-
kovostno, kar ne zagotavlja uspešnosti na dolgi rok. Slove-
nija je zavezana k reševanju problematike na tem podro-
čju, izvedenih pa je bilo tudi več manjših projektov, ki bi 
pripomogli k sistemski ureditvi poučevanja tujega jezika 
v vrtcu (Bela knjiga 2011). Med študijske cilje za prihodnost 
lahko torej štejemo boljšo jezikovno izobrazbo učiteljev oz. 
vzgojiteljev na zgodnji stopnji ter uvajanje metodike tujega 
jezika za predšolsko stopnjo. Tako bi tudi Slovenija uspo-
sobila nove generacije vzgojiteljev, ki bodo kompetentni na 
področju učenja tujega jezika predšolskih otrok. 

Zaključek
Spodbujanje otrok k večjezičnosti od predšolske stopnje 
dalje vključuje vse zainteresirane strani, ki bodo prispe-

vale, da se ta premik zgodi. Potrebno je ozaveščanje star-
šev o pristopih in metodah, ki se uporabljajo pri zgodnjem 
učenju tujega jezika, in prav tako je pomembno, da se tudi 
vzgojitelji zavedajo sprememb in prednosti na tem podro-
čju. To lahko posledično vpliva na njihov odnos do učenja 
tujega jezika na predšolski stopnji in na motivacijo za do-
datno usposabljanje ter študij za izvajanje tujega jezika v 
vrtcu. 
 Trenutno lahko vzgojitelji nadgrajujejo svoje znanja 
tujega jezika s pomočjo Študijskega programa za izpopolnje-
vanje iz zgodnjega poučevanja angleščine, ki ga nudi Peda-
goška fakulteta v Ljubljani. Podoben program nudita tudi 
Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem. Vzgo-
jitelji v vrtcu se lahko vključijo tudi v program Erasmus+, 
ki spodbuja mobilnost in izobraževanje šolskega osebja v 
tujini ali pa sodelujejo v projektih, kjer imajo otroci prav 
tako možnost spoznavati druge kulture in jezik. 
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Moje delo je poslanstvo
Sabina Sopko, dipl. vzgojiteljica, OŠ Toneta Pavčka, Vrtec Cepetavček

Zakaj ste se odločili za vzgojiteljski 
poklic? Vam je bilo kdaj žal, da ste 
postali vzgojiteljica?
Vzgojiteljski poklic je bila moja zelo 
spontana izbira v zrelih letih, potem 
ko sem postala socialna mama trem 
otrokom v različnih razvojnih obdob-
jih, z različno preteklostjo, družin-
skim nahrbtnikom, kot radi rečemo, 
in so me prav vsak dan postavljali 
pred vzgojne izzive. Pomoč in nasve-
te sem iskala na različne načine in na 
različnih koncih in bolj ko sem se pog-
labljala v teme, bolj so me zanimale 
in vabile k raziskovanju. Tako sem se 
odločila, da se vpišem na pedagoško 
fakulteto – smer predšolska vzgoja.

Kaj vam je pri vzgojiteljskem delu 
najbolj všeč?
Najbolj uživam v raznovrstnosti, v 
priložnostih, da svoje hobije, znanja 
in sposobnosti vključujem v moje 
vsakdanje profesionalno delo. Uži-
vam, ko raziskujem otroke – vsakega 
posebej, jih opazujem, analiziram, iš-
čem prave načine za njih in doživljam 
iskrene odzive.

V kakšnih situacijah vam je pri 
vzgojiteljskem delu težko?
Najtežje mi je, ko srečam otroka v 
stiski, ko subtilno zaznavam njegovo 
stisko, pa ne najdem načina, kako mu 
pomagati. Seveda ne odneham, iščem, 
se posvetujem, opazujem. Pri vsem 
tem ostajam previdna, saj lahko hitro 
prideš do napačnih zaključkov, zaideš 
v smer, ki si jo hipotetično postavil na 
začetku, posledice pa so lahko tudi 
usodne. Še bolj nesprejemljiva pa bi 
bila zame neodzivnost.

Kakšno izobraževanje ste zaključi-
li, kdaj in kje? 

Po nezaključenem študiju arhitekture 
in 15-letnem delu kot arhitektka in kot 
vodja gradbišča sem najprej naredila 
prekvalifikacijo za pomočnico vzgoji-
teljice. Pred študijem arhitekture sem 
končala naravoslovno-matematično 
srednjo šolo po takratnem usmerje-
nem izobraževanju. Nato sem konča-
la prvo stopnjo predšolske vzgoje na 
Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Letos 
pa se mi je ponudila priložnost, da 
se vpišem na drugostopenjski študij 
Družinske študije. Menim, da bom s 
tem zaokrožila cel spekter, ki vpliva 
na oblikovanje človeka, poleg okolja v 
širšem pomenu.

Kako ocenjujete kakovost izobra-
ževanja in študija za vzgojiteljski 
poklic? Kaj bi pohvalili? Ste kaj po-
grešali? 
Izobraževanje oz. študij se mi je zdel 
zahteven samo z vidika obvezne fizič-
ne prisotnosti in zaradi veliko semi-
narskih nalog, ki pa niso bile podane 
kot izziv študentom. Šlo je bolj za to, 
da bi se znašli v literaturi in za pravil-
no povzemanje drugih avtorjev. Ker 
sem se za študij odločila v zrelih letih, 
se mi je zdelo pogosto preverjanje pri 
tej zadevi s strani profesorjev nekako 
podcenjevalno do študentov. Pričako-
vala sem več v smislu strokovnih pris-
topov k otrokom in staršem, več peda-
gogike in didaktike. Manj potrebno se 
mi je zdelo pridobivanje znanja in ob-
navljanje znanja s kurikularnih pod-
ročjih, saj sem kot večletni praktik 
v vrtcu takrat kurikul že obvladala. 
Veliko premalo ali skoraj nič pa ni bilo 
tem in predmetov, ki bi nas pripravilo 
na delo z otroki s posebnimi potreba-
mi in z drugimi posebnostmi, ki jih 
današnji čas prinaša zelo veliko (npr. 
tujejezični otrok v oddelku).

Kje ste začeli delati kot vzgojiteljica 
in kako se je vaša poklicna pot na-
daljevala do danes?
Kot sem že omenila, sem delala 15 let 
kot arhitektka v svetu gradbeništva 
in materializma, bi rekla, da v krutem 
kapitalizmu. Ta me je v marsičem do-
dobra obrusil in me pripravil tudi na 
delo vzgojiteljice na malo drugačen 
način. Po pridobitvi srednješolske 
izobrazbe za pomočnico vzgojitelji-
ce sem se zaposlila v vrtcu, vendar 
sem že po treh mesecih dala odpoved 
zaradi nestrinjanja s prikritim kuri-
kulom, ki se je izvajal v tistem vrtcu. 
K sreči sem takoj dobila delo v veliko 
bolj spodbudnem delovnem okolju. 
Med nepričakovanim porodniškim 
dopustom, ko smo v družino sprejeli 
novorojenko, za katero mama ni mog-
la skrbeti, se mi je pogodba iztekla in 
tako sem bila primorana spet iskati 
novo službo. Dobila sem priložnost v 
krasnem vrtcu med dolenjskimi griči, 
kjer vztrajam že tri vrtčevska leta. 

Koliko ste se do sedaj strokovno iz-
popolnjevali na strokovnih sreča-
njih, seminarjih …?
Izrabila sem vse priložnosti za izobra-
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ževanja, ki so se mi ponudila spotoma, 
saj se mi zdi strokovno izpopolnjeva-
nje ključnega pomena, še posebej zato, 
ker se običajno udeležujem izobraže-
vanj na aktualno problematiko. Letos 
sem bila posebej vesela izobraževanja 
na temo nadarjenih in talentiranih o-
trok, za katere menim, da so v vrtcih 
mnogokrat prezrti. 

V kakšnem oddelku otrok opravlja-
te delo sedaj?
Preteklo šolsko leto sem zaključila v 
oddelku predšolskih otrok in pri delu 
z njimi, kljub zahtevnosti, neizmerno 
uživala. Njihova želja po sodelovanju, 
njihova stalna aktivnost, domišljija 
sta me navdihovala in mi dajala nove-
ga elana vsak dan sproti. 

Kaj se vam zdi trenutno najbolj ak-
tualno pri vzgojnem delu? 
Vključevanje širše družbe, vse njene 
barvitosti in možnost otrokom ponu-
diti različne izkušnje, ki jih v zaprtem 
družinskem okolju težko doživijo, se 
mi zdi velik izziv. Še posebej zato, ker 
se zavedam avtonomnosti staršev-
stva, hkrati pa menim, da je otrokom 
vrtec prva stopnica na poti v širšo 
družbo, ki pa je danes mnogokrat 
čisto drugačna od njihovega mikro 
sveta.

Katero področje kurikula vam 
je najbližje oz. je vaše močno po-
dročje?
Po naravi sem matematik, po duši 
umetnica, v življenju praktik. Še naj-
več truda moram vložiti na področju 
glasbe.

Vam je ostal v spominu kakšen po-
seben dogodek (anekdota) iz vašega 
vzgojiteljskega dela z otroki? 
Anekdot je veliko, še bolj kot anek-
dote mi ostanejo v spominu otroci, ki 
izstopajo na različne načine. Običajno 
so to bolj živahni otroci, vzgojno zah-

tevnejši ali pa tisti, ki iščejo svoje poti. 
Te še posebej rada podprem v njihovi 
"drugačnosti", saj se mi zdi, da so naši 
vzgojni sistemi še vedno veliko pre-
več naravnani na sistem "vsi enaki, za 
vse enako".

Ste s čim razširili svoje vzgojitelj-
sko delo mimo opisa del in nalog za 
vaše delovno mesto? Ste kdaj nasto-
pi na strokovnih posvetih, objavili 
strokovne članke, sodelovali v lut-
kovnih predstavah izven vrtca in 
podobno?
Nekaj let sem vodila Pravljično jogo za 
otroke kot interesno dejavnost. Letos 
sem v vrtcu celo leto vodila dramsko 
interesno dejavnost za starejše otroke 
in vodila odraslo gledališko skupino. 
Aktivno sem sodelovala pri urejanju 
igrišča in oblikovanju čutne poti ter 
izdelavi nekaterih igral. V zbornik 
Miselni izzivi v vrtcu je uredniški 
odbor strokovnega posveta Supre 
uvrstil tudi moj članek "Ali teče voda 
navzgor?". 

Kaj je vaš dosedanji največji poklic-
ni uspeh, dosežek, na katerega ste 
še posebno ponosni? 
Kljub moji kratkoletni praksi sem do-
segla naziv mentorja in čisto malo mi 
še manjka do predčasne pridobitve 
naziva svetovalca. Vsekakor pa sem 
najbolj ponosna na to, da svoje delo ne 
razumem kot službo, ampak kot pos-
lanstvo, kot to pravi naš ravnatelj, in 
zavedam se, da sem v življenju otrok 
izjemno pomembna, tudi če se me čez 
nekaj let ne bodo več spomnili. Z nji-
mi preživim veliko ur vsak dan, moj 
odnos do njih in moje strokovno delo 
pomembno vpliva na njihov razvoj, 
oblikovanje njihove samopodobe in 
na njihovo odzivanje na težave in lepe 
trenutke. Trudim se to upoštevati 
vsak dan. Verjamem, da mi večinoma 
uspeva.

Kako se spopadate s stresom? 
Ohranjam pozitiven odnos in posku-
šam razumeti tudi drugačna stališča. 
Težav ne jemljem osebno in poskušam 
ohranjati ustrezno čustveno distanco. 
Kadar pa ne gre in se me stres vseeno 
dotakne, poskušam o njih govoriti z 
različnimi ljudmi. Tako kanaliziram 
svojo napetost, obenem pa imam pri-
ložnost svoja stališča prevetriti, jih v 
diskusijah preveriti, potrditi ali prila-
goditi. In tako spet malo zrasti.

Tudi vzgojiteljica potrebuje poči-
tek? Kako se najbolje spočijete?
Rada bi rekla, da s telesno aktivnostjo, 
pa, žal, ne morem. Se pa rada zatečem 
na svoj vrt ali pa se lotim slikanja, bra-
nja. Velik vir energije mi je tudi dru-
žina.

Kaj bi še radi povedali svojim ko-
legicam vzgojiteljicam in vzgojite-
ljem v slovenskih vrtcih?
Poudarila bi, da je sodelovanje in iz-
menjava izkušenj, mnenj in prime-
rov dobre prakse izrednega pomena. 
Timsko delo vedno rodi boljše rezul-
tate. Ne pozabite na odprtost do vsega 
in vsakega, saj nas različnost bogati in 
pravo svobodo občutimo šele takrat, 
ko jo dopustimo tudi drugim. Nekje 
sem prebrala misel, ki me spremlja že 
vsa leta mojega profesionalnega dela: 
Čez petdeset let ne bo več pomembno, 
kakšen avto ste vozili, v kakšni hiši 
ste živeli, koliko ste imeli na bančnem 
računu in kako ste se oblačili. A svet 
bo morda za odtenek boljši, ker ste bili 
pomembni v življenju nekega otroka.

Spraševala je B. V.
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Prehod iz vrtca v šolo
Mateja Teja Bučinel, vzgojiteljica, Vrtec "La Coccinella" Piran

Povzetek
Z zgodnejšim všolanjem otrok smo strokovni delavci v pedagoški praksi na vseh ravneh prev-
zeli odgovorno nalogo povezovanja vrtca in šole, kar naj zagotavlja učinkovit prehod otrok iz 
ene v drugo inštitucijo. V prispevku predstavljam določene vidike prehoda otrok iz vrtca v 
šolske prostore, kjer je rutina v marsičem drugačna od vrtčevske. 

Ključne besede: zgodnje všolanje, kontinuiteta pedagoškega procesa, vstop v šolo.

Prehod iz vrtca v šolsko okolje je za vse vpletene čustveno 
doživetje, za starše vzgojiteljice, učiteljice prvega triletja, 
najbolj pa za otroka samega. Otroci so polni pričakovanj, 
starši ponosa in dvomov, vzgojiteljice se zavedajo, da so z 
otroki že marsikaj dosegle, učiteljice pa čutijo odgovornost 
sprejeti in vključiti otroka, ki je zanje še neznanka. Vrtec 
se zaveda pomembnosti tega prehoda. Vsak otrok, od ka-
terega se poslovimo, ker gre septembra v šolo, od našega 
vrtca prejme na zaključni prireditvi posebno listino. Naš 
vrtec z italijanskim učnim jezikom se namreč imenuje "La 
coccinella", kar v slovenščini pomeni pikapolonica. Naše 
"pikapolonice" dobijo listino, da lahko poletijo v šolski svet.

Priprava za šolo
Pred tem pa se v vrtcu odvijajo številne dejavnosti, ki o-
troka pripravijo na samostojnost. Samostojnost je del oseb-
nostne zrelosti, ki vključuje še emocionalno in socialno 
zrelost, ti pa se kažeta v otrokovi pripravljenosti, da se v 
šoli vključi v skupinsko delo, da se zanima za vrstnike, ima 
željo po učenju, sodelovanju, izvrševanju naloge in drugo. 
Poleg osebnostne zrelosti se pri vpisu v šolo preverja tudi 
telesno in funkcionalno zrelost. Pri prvi gre za stopnjo te-
lesne razvitosti, ki bo otroku omogočala izvajanje šolskih 
obveznosti, druga pa se nanaša na otrokov odnos do sveta 
in stopnjo dojemanja le-tega; pomnjenje in zadržanje neka-
terih vsebin, miselno dojemanje kvantitativnih odnosov in 
sprememb, operativno mišljenje v obliki analize in sinteze, 
itd. (Jurman 1995). 
 Mnogo otrok, ki v Sloveniji prestopijo šolski prag, še ni 
dopolnilo 6 let. To pa je podatek, ki kar kliče po kontinuiteti 
v pedagoškem procesu, ki si sledi iz vrtca v šolske prostore. 
Kontinuiteto v pedagoškem procesu pa lahko zagotovimo s 
prenosom vsebin, načina in metod dela, s katerimi se prib-
ližamo otrokovim zmožnostim in posebnostim tudi takrat, 
ko že zapustijo vrtčevsko rutino. Po Piagetu naredi otroko-
vo mišljenje ravno okoli šestega leta (Marjanovič Umek in 
Fekonja Peklaj 2008, str. 44) kvalitativni preskok iz predo-

perativne v operativno fazo razvoja. To se opazi v tem, da 
je otrok sposoben bolj zahtevnih miselnih operacij in pove-
zav med njimi. Ker pa je njegov organizem zaposlen s tem 
kognitivnim premikom ravno v času, ko otrok zamenja 
institucijo, je dobro, da se nanjo postopno navadi, da brez 
naglice sprejme nova pravila in način dela. Proces adapta-
cije zahteva svoj čas, ki je nepredvidljiv. Nekateri otroci to 
obdobje preživijo hitro in brez velikih pretresov, drugi pa 
počasi in z že navzven vidnimi znaki, ki nas opozarjajo, da 
je otrok v stiski (Vonta 1995, str. 66). Pri delu z najstarejšimi 
otroki smo v kolektivu hitro uvidele, da jim prehod v šolo 
najbolj olajšamo tako, da že pred tem vzgojiteljice in učite-
ljice snujejo način sodelovanja, ki bi povezal dve ustanovi, 
ki sta za otroka, poleg družine, najbolj pomembni. To sta 
vrtec in šola.

Projekt Vrtec vstopi v šolo 
Ta spoznanja so nas skupaj z učiteljicami prve triade 
Osnovne šole "Vincenzo e Diego de Castro" Piran prived-
la do odločitve, da začnemo izvajati pilotski projekt z nas-
lovom Vrtec vstopi v šolo. Cilj projekta je bil, da bi otroci 
enkrat mesečno obiskovali izmenjaje prve tri razrede, 
seveda pod varnim vodstvom njihove vzgojiteljice in po-
močnika. V začetku smo želele le to, da bi otroci na prijazen 
in zanimiv način spoznavali šolske prostore, učence prvih 
treh razredov in njihove učiteljice – skratka, da bi nekako 
začutili pozitivni utrip v razredu. Projekt pa je kmalu pre-
rasel vsa naša pričakovanja. 
 Prvi obisk je bil v prvem, nato v drugem in nazadnje v 
tretjem razredu. Po novoletnih počitnicah pa smo cikel 
srečanj ponovile še dvakrat. Pred vsakim srečanjem smo 
se skrbno dogovorile za vsebino "učne ure" in definirale 
dejavnosti, ki jih bodo otroci izvedli. Razdelile smo si delo 
tako, da je vse potekalo gladko. Naš vrtec je priskrbel zvez-
ke, kamor so otroci risali, lepili in spravljali ves didaktičen 
material, ki so ga uporabili pri aktivnostih. Učiteljice so v 
razred postavile dodatne stole za otroke, saj je vsak učenec 
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dobil svojega varovanca. Skupaj sta izvajala zaposlitve, se 
dogovarjala, si pomagala, izmenjavala ideje in pri tem upo-
števala drug drugega. Z vidika socialnih interakcij je bila 
izkušnja vsakokrat neprecenljiva. Nihče ni nikogar pre-
ganjal, se mu rogal ali ga zasmehoval, tudi če je bilo očitno, 
da ima mlajši veliko manj kompetenc. Vsak "varuh" je bil 
ponosen na dosežke svojega varovanca, ni mu bilo vseeno, 
ali je bil uspešen ali ne. To je bil krasen primer modelnega 
učenja, otroci so se z zgledom naučili, da je za dober zaklju-
ček potreben trud. Učenci so nas presenetili, koliko "peda-
goškega" znanja premorejo, kajti po kratkih navodilih so 
se pari samostojno posvetili dejavnosti; če je bila potrebna 
razlaga, je za to poskrbel naš "varuh". Prisrčno je bilo vide-
ti, kako tudi plahi in tihi učenci postanejo učitelji in s tem 
pridobijo na medvrstniški veljavi. Zanemarile pa nismo 
niti kreativnega sodelovanja nas pedagoških delavk. Sama 
sem otroke iz svojega oddelka in učence učila ravnati z gli-
no in z njimi ustvarjala razne keramične izdelke, učiteljica 
tretjega razreda jih je naučila plesno koreografijo za bo-
žični nastop, z učiteljico iz drugega razreda so pripravljali 
sokove iz lokalnega sadja, z učiteljico prvega razreda pa so 
pripravili dobrote iz kvašenega testa. 
 Starši so bili nad projektom navdušeni, otroci so namreč 
vneto pripovedovali, kaj so počeli v šolskem razredu. Ko so 
spoznali že vse učiteljice in otroke, so se nanje velikokrat 
spomnili in jim tudi kaj narisali v svoj zvezek, da so jih 
naslednjič lahko presenetili. Aktivnosti, ki smo jih pripra-
vile za srečanja "Vrtec vstopi v šolo", so bile zelo raznolike, 
vse pa so vključevale igro kot metodo dela. Z igro dosežemo 
največjo možno koncentracijo pazljivosti, čustveni odnos 
otrok do igre je pozitivnejši kakor do resnega učenja, ak-

tivnost otrok je večja (Bognar 1987). Naj omenim nekatere 
skupne dejavnosti: ploskanje imena po zlogih, z lastnimi te-
lesi so na parketu naredili krog, trikotnik in kvadrat, sode-
lovali so v igrici na jesensko tematiko, skupaj so pripravili 
božično prireditev, spoznali so lokalne dišavnice, sestav-
ljali nize kroglic na vrvico, skupaj so pustno rajali in delili 
krofe, skupaj so pojedli tradicionalni slovenski zajtrk, peli 
pesmice, telovadili ipd.

Zaključek
Po skupni evalvaciji narejenega smo si bile enotne, da je 
vredno nadaljevati projekt, mogoče ne v tako obsežni ob-
liki, kajti njegovi pozitivni učinki zagotovo ne bodo izos-
tali tudi v rahlo bolj skrčeni izvedbi. Projekt priča o tem, 
kako lahko z močnim sodelovanjem med vrtcem in šolo 
ter z veliko posluha za potrebe otrok, le-tem zgradimo sa-
mozaupanje, ki ublaži prehod iz poznanega okolja vrtca v 
nov, še neraziskan svet. Za naše otroke je bil čas adaptacije 
v prvem razredu izredno kratek, kar je bil namen naših 
prizadevanj. 
 Za uresničitev tega projekta in za vse ideje se iskreno 
zahvaljujem učiteljicam prvega triletja omenjene osnovne 
šole, Sonji Mugherli Imperl, Dorjani Kozlovič Smotlak in 
Irene Ciani.
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Za dobro prakso

Vključevanje romskega otroka v oddelek vrtca
Mateja Podgorelec, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Najdihojca Ljubljana

Povzetek
V članku predstavljam svojo izkušnjo vključevanja romskega otroka iz priseljene družine Ro-
mov v oddelek javnega vrtca. S pomočjo multikulturnega vzgojno-izobraževalnega dela je us-
pelo premagati začetno nestrinjanje drugih staršev in proces obrniti v odnose sprejemanja 
različnosti.

Ključne besede: romski otrok, vrtec, multikulturalizem.

Civilna družba, raziskovalne ustanove in romske organi-
zacije se v zadnjem času več ukvarjajo s proučevanjem kul-
ture Romov, romskega jezika, njihovega posebnega položa-
ja in potreb (Gligič 2010). Gotovo je že veliko storjenega na 

tem področju, zato je njihovo vključevanje v našo družbo 
lažje. Kljub temu pa se še vedno srečujejo z določenimi pro-
blemi v zvezi s slabim socialnim položajem, predsodki in z 
diskriminacijo. 
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Vključitev romskega otroka v vrtec
Romski otrok (v nadaljevanju ga zaradi zaščite njegove 
identitete poimenujem otrok A) se je z vključitvijo v vrtec 
srečal z neznano kulturo. Vsakodnevno se je soočil z dve-
ma kulturnima tradicijama, dvema jezikoma ter dvema po-
polnoma različnima načinoma življenja. Izpostavljen je bil 
tudi dvojnim vzgojnim vplivom.
 Izhajal je iz skupine Romov, ki dosega visoko stopnjo 
kulture bivanja. Imeli so dostojne bivalne razmere. V 
družbo so se uspešno vključili, oče je bil zaposlen, mama 
je bila gospodinja. V družinskem ozadju je bila številčno 
močna razširjena romska družina, ki je vključevala tudi 
tete, strice, babice in dedke. V prvih dveh letih življenja sta 
zanj veliko skrbela starejša brata in sestre. Po moji oceni 
primarna socializacija ni potekala v čustveno ugodnem in 
neposrednem osebnem kontaktu s prezaposlenimi starši, 
zato od staršev ni bil deležen dovolj pozornosti in telesnega 
stika.
 Po vključitvi v vrtec so otroka A začeli zavračati starši 
ostalih otrok oddelka, v katerega je bil vključen. Izražali so 
nestrinjanje in nejevoljo, ker je otrok A vključen v oddelek 
njihovih otrok. Posledično so imeli starši otroka A težave 
z zaupanjem, ali naj otrok še obiskuje vrtec. Težave sem 
imela tudi jaz, njegova vzgojiteljica, saj se zaradi nasproto-
vanja ostalih, starši otroka A niso udeleževali roditeljskih 
sestankov, govorilnih ur, delavnic in drugih skupnih sre-
čanj. Problem se je samo stopnjeval. Potrebno je bilo veliko 
strpnih pogovorov, saj romski starši zaradi kulturne dru-
gačnosti že v osnovi težko zaupajo vzgojno-izobraževalnim 
institucijam. Otroka so s tem, ko so ga vključili v vrtec, pos-
lali v popolnoma drugačen svet, kot ga je bil navajen. Že to 
je predstavljalo potencialen vir težav, težave pa so se poja-
vile tudi pri sporazumevanju, saj starši otroka A niso znali 
slovenskega jezika. Oče je znal povedati nekaj slovenskih 
besed, mama nobene. 
 Vzgojiteljici sva otroku posvečali posebno pozornost. 
Trudili sva se, da bi osvojil čim več slovenskih besed. Pris-
krbeli sva si slovar romskega jezika (Baranja 2012). Pri 
razlagi določene besede sva si pomagali z veliko slikovne-
ga gradiva. Otrok je vsakodnevno hodil do sličic in nama 
ob njih skušal razložiti, kaj želi. Za lažje učenje slovenskih 
besed sva izdelali različne didaktične in družabne igre, ki 
so bile zasnovane tako, da spodbujajo govorjenje in razu-
mevanje slovenskih besed. Otrok se je ob njih srečal z raz-
ličnimi materiali in orodji. Pri igri z izdelanimi igrami se 
je razumevanje in govorjenje močno izboljšalo. Besede je 
izgovarjal vedno bolj pravilno. Pri izdelavi, uporabi in igri 
je otrok večkrat spontano začel komunicirati v slovenskem 
jeziku. Veliko smo prebirali pravljice in se pogovarjali ob 

fotografijah, ki predstavljajo človekove pravice in dolžnos-
ti, diskriminacijo in enakopravnost ter reševanje konflik-
tov. Slovenski jezik je obvladal v dveh letih in se uspešno 
všolal v prvi razred osnovne šole.

Reševanje situacije z ostalimi starši, ki so odklanjali 
vključenost romskega otroka 
Situacijo z ostalimi starši, ki so odklanjali vključenost rom-
skega otroka v oddelek, sem reševala tako, da sem v skupi-
no vpeljevala številne medkulturne vsebine, dejavnosti in 
aktivnosti. Igralnico sem vizualno uredila tako, da je pod-
pirala vrednote multikulturalizma (Kurikulum za vrtce 
1999). V igralnici so bili razstavljeni predmeti in različne 
fotografije iz romskega kulturnega okolja. 
 Ko so se starši otroka A malo sprostili, sem pripravila 
srečanje v obliki delavnice z naslovom Glasba sveta za vse 
otroke in starše v oddelku. Romska starša sem povabila, 
da nam predstavita pesmi in inštrumente iz svojega rom-
skega kulturnega okolja. Nekatere pesmi smo se kasneje 
tudi skupaj naučili. Ker sem v oddelku imela tudi otroka 
angleško govorečih staršev iz Avstralije, sem tudi njih 
povabila k sodelovanju. Tudi oni so nam predstavili nekaj 
pesmi in inštrumentov iz avstralskega kulturnega okolja. 
Tako so otroci in njihovi starši skozi predstavitve glasbe iz 
dveh različnih kultur, v dveh različnih jezikih, spoznavali 
podobnosti in razlike med različno glasbo, predvsem pa 
spoznavali, da je različnost sprejemljiva. 
 Po drugem letu bivanja romskega otroka v vrtcu, so ostali 
starši začeli gledati na situacijo drugače. Spoznali so, da je 
vključenost romskega otroka v skupino le dodana vred-
nost za razvoj njihovih otrok. Otroci dobili veliko možnosti 
za bogat družbeni (kulturni), umetnostni (glasbeni, plesni 
in likovni) in jezikovni razvoj, predvsem pa razvijali spo-
štovanje do različnosti kultur in posameznikov.

Zaključek
Na svoji nadaljnji poklicni poti bom vedno stremela k temu, 
da bo otrok, ki bo izhajal iz romske družine ali kakršnekoli 
druge manjšine, sprejet med otroki in njihovimi starši. Na 
podlagi predelane izkušnje grem tem izzivom naproti z 
večjo strokovno samozavestjo.
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Projekt za več gibanja
Ksenja Kosi Viher, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Ljutomer

Povzetek
V prispevku predstavljam, kako s sistematičnim delom v vrtcu in aktivnim vključevanjem 
staršev v proces lahko spodbudimo interes do gibalnih dejavnosti tudi tistim otrokom, ki jim 
gibanje ne predstavlja izziva. Spodbudno učno okolje, ki je ključnega pomena, ne pomeni samo 
okolja v vrtcu, ampak vključuje družino in starše, ki otrokom dajejo neposreden vzgled in 
odnos do posameznih dejavnosti.

Ključne besede: gibanje, otroci, starši, vzgojitelji, zdrav življenjski slog.

Videmškova in Pišot (2007) poudarjata, kako je uvajanje in 
seznanitev otrok s športnim in z zdravim načinom življe-
nja že v vrtcu zelo pomembno in opozarjata, da je otrok v 
predšolskem obdobju najbolj dojemljiv, nima predsodkov 
in negativnih izkušenj, prav tako pa tega obdobja kasneje 
v celoti ni mogoče več nadoknaditi. V zgodnjem otroštvu 
je ves organizem, zlasti pa živčni sistem, najdovzetnejši za 
vplive okolja. 
 Predšolsko obdobje je z vidika razvoja eno najobčutlji-
vejših obdobji za razvoj naravnih oblik gibanja, ki so pod-
laga za nadaljnje zahtevnejše oblike gibanja. Razvoj poteka 
od naravnih oblik gibanja do celostnih in skladnostno zah-
tevnejših športnih dejavnosti, v interakciji med zorenjem, 
učenjem in posameznikovo lastno aktivnostjo. Potrebi po 
gibanju in igri sta otrokovi primarni potrebi. Z gibanjem 
otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo 
zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposob-
nostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje 
otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega 
počutja … V gibalnih dejavnostih je telo izhodiščna točka 
za presojo položaja, smeri, razmerja do drugih; otrok raz-
vija občutek za ritem in hitrost ter dojema prostor in čas 
(Videmšek, Stančevič in Zajec 2012).
 Nekatere raziskave (Pišot 2016) poročajo, da se današnji 
otroci manj gibajo oz. so slabše gibalno razviti, kot so bili 
otroci v preteklosti. Razlogi za to so različni, od pomanjka-
nja časa staršev, številnih drugih obveznosti, do sodobne 
tehnologije, kot sta televizija in računalnik. Kljub temu da 
v vrtcu posvečamo gibalnim dejavnostim veliko pozornos-
ti, se zavedamo, da ima vse več otrok težav na področju mo-
torike. S ciljem, da bi otroci v spodbudnem okolju razvili 
gibalno-športne aktivnosti kot sprostitveno in razvedril-
no preživljanje prostega časa ali del njegovega vsakdana, 
smo v našem vrtcu k problemu pristopili projektno (v so-
delovanju z Zavodom ZR za šolstvo). Aktivno smo vključili 
tudi starše, ki s svojim zgledom pomembno vplivajo na sta-

lišča svojih otrok do gibanja. Vzgojitelji smo izbrali nasled-
nje cilje projekta:
• razviti nove oblike sodelovanja s starši in z zunanjimi 

strokovnimi institucijami, ki bodo pomembno vplivale 
na oblikovanje gibalno-športno aktivnega in zdravega 
življenjskega sloga ter gibalnih navad otrok in odraslih;

• z raznovrstnimi gibalnimi igrami vplivati na intelektu-
alni in socialno emocionalni razvoj otrok;

• razvijati otrokovo ustvarjalnost in domišljijo pri iska-
nju poti in načinov za reševanje različnih gibalnih na-
log.

Izvedba inovacijskega projekta od načrta do rešitve
V začetku smo se sestale članice projektne skupine. Na 
podlagi zaznanega problema smo načrtovale dejavnosti, ki 
bi otroke notranje motivirale. V načrtovanje smo vključile 
tudi predloge in ideje otrok, kot izhodišča posameznih de-
javnosti, ki smo jih predhodno pridobili z razgovori znot-
raj oddelkov otrok. V začetku šolskega leta smo organizira-
li gibalno popoldne s starši in z otroki ter jih seznanili s cilji 
in z namenom inovacijskega projekta. Izvedli smo kratko 
anketo, s katero smo želeli ugotoviti, katerih oblik gibanja 
se starši najpogosteje udeležujejo, kolikokrat tedensko in 
koliko časa namenijo športnim aktivnostim. Zanimale so 
nas tudi njihove ideje in predlogi, s katerimi bi lahko še 
vplivali na spremembo gibalnih navad in oblikovanje ak-
tivnega življenjskega sloga otrok in odraslih. 
 Glede na analizo rezultatov in predlogov smo načrtovali 
dejavnosti, znotraj katerih smo povezali še ostala področja 
kurikula in sledili načelom zapisanih v njem. Tako smo z 
otroki vsakodnevno izvajali jutranja razgibavanja, katerih 
sooblikovalci so bili otroci. Vedno znova smo se preizkuša-
li v novih gibalnih izzivih, upad koncentracije med dopol-
danskimi dejavnostmi dvigovali z gibalnimi minutkami in 
tedensko izvajali tematsko obarvane vadbene ure. V okvi-
ru projekta smo organizirali jesenski družinski pohod, ki 
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nam ga je popestril kasač Tinko, ki je maskota Kasaškega 
kluba Ljutomer. Sodelovali smo in še naprej sodelujemo v 
projektu FIT gibanja in v Dnevniku potovanj, kjer preko 
otrok vplivamo in spodbujamo starše k aktivnim oblikam 
gibanja. Enkrat tedensko smo izvajali Športne novice pre-
ko improvizirane televizije, ko so otroci poročali o skupnih 
aktivnostih in gibanju s starši, o oblikah gibanja, počutju 
in doživetjih ob tem. V različni strokovni literaturi smo 
iskali informacije o športnih zvrsteh in disciplinah, nji-
hovih učinkih na naše telo in samopodobo. Preko medijev 
smo spremljali naše najbolj aktualne športnike, ki so nam 
bili vzgled vztrajnosti, doslednosti in lastne aktivnosti. 

Vrednotenje projektnih dejavnosti
Ob polletnem vrednotenju in evalviranju smo že ugotovili 
pozitivne učinke projekta. Otroci so pri gibalnih izzivih in 
dejavnostih pokazali višjo motivacijo, samoiniciativno so 
govorili o pomenu gibanja za zdravje, o lastnem uspešnem 
gibanju in bili bolj sproščeni pri premagovanju osebnih 
porazov. Mnogi starši so spremenili svoja stališče do vrtca, 
ker so zaznali, kako pomembno je že zelo zgodaj v otroštvu 
razvijati gibalne dejavnosti. Z lastnim vključevanjem so 
imeli starši možnost slediti gibalnemu napredku svojega 
otroka. Zadovoljni z analizo smo nadaljevali z gibalnimi 
dejavnostmi. Povezali smo se s svetovalko Zavoda RS za šol-
stvo, ki je aktivno sodelovala z nami, nas usmerjala naprej 
in spremljala naš napredek. 
 Ob različnih priložnostih so starši dajali pobude in ide-
je, kje in kaj bi še lahko nadgradili ali izvedli. Dali so pobu-
de za spoznavanje kasaškega športa in spomladansko gi-
balno popoldne. Slednje je potekalo v obliki FIT aktivnega 
pohoda z vmesnimi gibalnimi postajami. Ogledali smo si 
kasaški muzej in se seznanili z zgodovino tega športa, nato 
pa si ogledali trening konjev na hipodromu, njihova biva-
lišča in se na željo posameznikov preizkusili v jahanju. 
 Ob izteku projekta smo našo učinkovitost preverili še 
z anketnim vprašalnikom, ki smo ga primerjali z rezultati 
prvotnega vprašalnika. Zanimalo nas je, kakšen je njihov 

odnos do gibalnih dejavnosti po izvedbi projekta in ali 
smo z skupnimi športnimi aktivnostmi v vrtcu vplivali na 
njihov odnos do le-tega. Ugotovili smo, da je anketiranim 
najbolj priljubljena gibalno-športna aktivnost sprehod. V 
okviru projekta se je povečalo trajanje vadbe od začetne-
ga stanja do končnega za 17,6 %. Izboljšalo se je tudi število 
vadbe tedensko, kar pomeni, da je športno aktivnih kar 47 
% več anketiranih kot ob začetku projekta. Ob končanem 
projektu smo starše še povprašali, ali so jih skupne gibal-
no-športne aktivnosti v vrtcu spodbudile k pogostejšemu 
gibanju v družinskem okolju.

Iz grafa je razvidno, da 82,4 % staršev potrjuje, da so jih 
skupne gibalno/športne aktivnosti resnično spodbudile k 
pogostejšemu gibanju v družinskem okolju. Rezultat anke-
te potrjuje, da smo dosegli cilje in tako pozitivno vplivali na 
spremembo gibalnih navad v večini družin.

Skupne ugotovitve in spoznanja
Sodelovanje s starši je temeljilo na zaupanju in iskreni 
komunikaciji. Ob vzpostavitvi vseh dejavnikov se je med 
vzgojitelji in starši razvila medsebojna povezanost, ki je 
otrokom nudila spodbudno gibalno okolje. Gibalno-špor-
tne dejavnosti smo izvajali v igralnici in na prostem – ne 
glede na omejenost prostora ali vremenske razmere – in 
otrokom posredno sporočali, da je možno ostati gibalno 
aktiven v vseh pogojih. V našem primeru smo z uspešnim 
medsebojnim sodelovanjem otrokom dali pozitiven zgled 
do gibalnih dejavnosti, sami pa se še tesneje povezali med 
sabo, utrdili medsebojne odnose in ugotovili, da je gibanje 
vzgojno učinkovita oblika druženja.
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Graf : Vpliv vrtca na vsakodnevno gibanje v družinah v %

Gibalno popoldne na prostem (Ksenja Kosi Viher)
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Mnogi starši (in vzgojitelji) so pogosto frustrirani, ker o-
trok kljub našemu trudu noče poskusiti nobene nove in 
bolj zdrave jedi. Po raziskavah je takih skoraj 80 % otrok. 
Ta problem izhaja predvsem iz strahu pred "novo" hrano, 
drugačnimi okusi in teksturo (Pirc 2008, str. 12). Zdrava 
prehrana je eden izmed pogojev za dobro počutje vsakega 
človeka. Vpliva na sposobnost igre, učenja, dela in prepre-
čuje bolezni. Pravilno sestavljena in pripravljena hrana 
mora biti enakomerno razporejena skozi ves dan. Pokriva 
naše energijske potrebe in potrebe po hranilnih snoveh. 
Hranilne snovi potrebujemo za rast in razvoj in pravilen 
potek procesov v telesu. Tako kot pomanjkanje hrane tudi 
prevelike količine hrane slabo vplivajo na zdravje (Suwa 
Stanojević 2004). 

Pozitivne prehrambne navade
Prehranjujemo se z različnimi živili, ki jih različno prip-
ravljamo. Pri sestavljanju jedilnika zdrave prehrane nam 
pomaga več normativov in priporočil. Pravilnega prehra-
njevanja se učimo že od otroštva. Ustvariti moramo tudi 
prehranski ritem (Požar 2003). Obroki naj bodo enakomer-
no razporejeni čez dan (Strašek 2009, str. 14):
• zajtrk: 30 % celodnevnega energijskega vnosa; (10–15 

min).
• dopoldanska malica: 10 % celodnevnega energijskega 

vnosa; (10–15 min).
• kosilo: 30 % celodnevnega energijskega vnosa; (20–30 

min).
• popoldanska malica: 10 % celodnevnega energijskega 

vnosa; (10–15 min). 
• večerja: 20 % celodnevnega energijskega vnosa; (20–30 

min). 

Pomembno je tudi samo trajanje obrokov (Koch 2000, str. 
36). Hrana mora biti primerno postrežena in pripravljena. 

Obroki hrane bi naj vsebovali manjše količine posameznih 
živil. V vrtcih prehrana pokriva od 50 do 65 % celodnevnih 
energijskih potreb, zato mora biti kakovostna in uravnove-
šena (Komerički 2008).
 Med 1. in 6. letom starosti je pri otrocih obdobje hitrega 
razvoja, tako telesnega kot duševnega. Potreba po visokih 
hranilnih vrednostih je še vedno velika, saj se otrokova 
teža v tem obdobju lahko poveča tudi za 80 %, višina pa za 
40 %. Da bi zadostili potrebe po visokih hranilnih vrednos-
tih, je potrebno otroku ponuditi vrsto vznemirljivih, oku-
snih in hkrati zdravih obrokov ter prigrizkov. V tej starosti 
sta lahko hrana in njeno uživanje izvrstna priložnost tudi 
za učenje, saj lahko otroci pri kuhi tudi sodelujejo in hra-
njenje zanje postane zabavno ter prijetno (Sheasby 1999). 
Otrokov dan se začne z zajtrkom, ki mora biti obilen in kva-
liteten, polnovreden, to pomeni, da mora biti sestavljen iz 
vseh skupin živil. Otrokom ponudimo tudi dopoldansko 
in popoldansko malico. Jedi, ki jih pri malicah zaužijejo, 
so podobne. Zanjo je pomembno, da je sestavljena iz jedi, 
ki otrokom povrnejo moč in energijo. Otrokom ponudimo 
tudi tople napitke (Škorjanc 2002). Kosilo je glavni dnevni 
obrok. Hrana, ki jo zaužijemo ob kosilu, nam povrne ener-
gijo, ki smo jo porabili med dopoldnevom. Priporočljivo je, 
da jemo láhko prebavljivo hrano, kajti težko prebavljiva 
ima za posledico utrujenost. Večerja je zadnji dnevni ob-
rok. Sestavljena mora biti iz lahkih jedi, da ne bi povzroča-
la težav s prebavo in ovirala spanja. Preden možgani dobijo 
signal, da je želodec poln, traja od 15 do 20 minut. Zato mo-
ramo jesti počasi. Hrano moramo dobro prežvečiti, saj se 
presnova začne že v ustih (Strašek 2009, str. 14).

Prehrana predšolskih otrok 
Pri otroku je od prvega do sedmega leta metabolizem še 
vedno aktivnejši kot pri odraslem človeku. Iz tega sledi, da 
potrebuje organizem v tej starosti relativno več energije, 

Pravilno prehranjevanje in prehrambne navade predšolskega otroka
Metka Fekonja, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Ivana Glinška Maribor

Povzetek
V članku so predstavljena teoretična izhodišča o zdravem prehranjevanju. Piramida zdrave 
prehrane je namenjena ustreznemu vrednotenju uravnoteženega prehranjevanja glede na fi-
nančne zmogljivosti in priljubljenost hrane. Izpostavljen je tudi vpliv negativnih prehranje-
valnih navad, kjer se osredotočam na debelost predšolskih otrok. Ob tem pa razmišljam tudi o 
vlogi vzgojitelja v vrtcu in vlogi staršev.

Ključne besede: predšolski otrok, zdrava prehrana, debelost, vloga vzgojitelja in vloga staršev.
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beljakovin, vitaminov, mineralov in vode. Te potrebe čez 
vso otroško dobo počasi upadajo. Prebavila so dovolj raz-
vita za prebavo hrane. Količino hrane in število obrokov 
odrejajo otrokove potrebe in njegov apetit, kar pa je odvis-
no od starosti, telesnega razvoja in fizične aktivnosti. Upo-
števati moramo, da vsi otroci nimajo enakega apetita. Velja 
omeniti še trditev, da dečki pogosto pojedo več kot deklice. 
Predšolski otroci rabijo v svojem aktivnem življenju veliko 
energije, torej potrebujejo relativno veliko hrane (Hoyer 
1994).
 V predšolski dobi predstavljajo v prehrani poseben pro-
blem slaščice. Najkasneje ob koncu drugega leta jih otrok 
prične okušati. Ko jih spozna, jih seveda želi tudi imeti. 
Vendar so sladkarije mnogokrat zgolj sredstvo za nadome-
ščanje ljubezni, služijo za nagrade in tolažbe. Slaba stran 
sladkarij je predvsem v tem, da otroka energetsko nasitijo 
in zato nima več potrebe po drugi biološki polnovredni 
hrani z nujnimi balastnimi snovmi. Imajo to tudi negativni 
učinek na prebavo (barvila, razni dodatki).

Vpliv zdrave prehrane na otrokovo počutje
Ob vprašanju, kaj vse se znajde na otrokovem krožniku, 
poleg zdrave prehrane, ugotavljamo, da je nujno potrebno 
poskrbeti za kakovostno pridelana živila, saj so potrebna 
za razvoj in odraščanje naših otrok. Mnogo ekološko pride-
lanega sadja in vrtnin prodajajo na tako imenovanih ekolo-
ških tržnicah. Ekološka živila se po prodajni lestvici kljub 
višjim cenam hitro vzpenjajo in jih je v Sloveniji zato pre-
malo. Ekološko ali biološko pridelovanje temelji na ravno-
vesju v sistemu tla – rastline – živali – človek in sklenjenem 
kroženju hranil v njem. Zavrača uporabo vseh mineralnih 
gnojil in kemičnih sredstev za varstvo rastlin. Zaščita teme-
lji na uporabi biotičnih in biotehničnih sredstev. Rodovit-
nost zemlje pridelovalci ohranijo z gnojenjem s hlevskim 
gnojem ali z drugimi organskimi gnojili in z ustrezno ob-
delavo tal. Z izbiro ustreznega kolobarja in odpornost sort 
zmanjšujejo pojav bolezni ter ugodno vplivajo na količino 
pridelka. Prepovedana je pridelava gensko spremenjenih 
organizmov. Ekološko pridelane vrtnine imajo visoko pre-
hransko vrednost (Šfiligoj 2006). 
 Zdrava prehrana je za otroke še toliko pomembnejša, 
ker je odraščanje obdobje intenzivnega fiziološkega, psiho-
socialnega in kognitivnega razvoja. Energijsko in hranilno 
uravnovešena, specifičnim potrebam otrok v fazi rasti in 
razvoja, prilagojena hrana, je eden najpomembnejših pozi-
tivnih dejavnikov varovanja zdravja. Vse oblike organizi-
rane prehrane v vrtcih se uskladijo z načeli zdrave prehra-
ne pri otrocih. To pomeni, da so:
• jedilniki usklajeni s priporočenimi energijskimi in hra-

nilnimi vnosi vsake starostne skupine otrok, ki upošte-
vajo starosti prilagojeno zmerno težko telesno dejav-
nost;

• energijski vnos in poraba sta v ravnovesju, kar lahko 
uravnavamo z zadostno telesno dejavnostjo otrok;

• pripravljeni obroki morajo biti sestavljeni iz priporo-
čenih kombinacij različnih vrst živil iz vseh skupin 
živil, kar ob ustreznem energijskem vnosu zagotovijo 
zadostni vnos vseh hranil, potrebnih za normalno rast, 
razvoj in delovanje organizma;

• priporočene kombinacije živil v obrokih dajejo pred-
nost sadju in zelenjavi, kakovostnim ogljikohidratnim 
živilom (npr. polnovrednim žitom in žitnim izdelkom), 
kakovostnim beljakovinskim živilom (npr. mleku in 
mlečnim izdelkom z manj maščobami, ribam, pustim vr-
stam mesa ter stročnicam) ter kakovostnim maščobam 
(npr. olivnemu, repičnemu, sojinemu olju in drugim ra-
stlinskim oljem);

• v vsak obrok vključujemo (sveže) sadje in/ali zelenjavo, 
ki pomembno prispevata k vzdrževanju ustreznega 
hranilnega in energijskega ravnovesja;

• pri obrokih, zlasti med obroki, ponudimo otrokom za-
dostne količine pijač, predvsem zdravstveno ustrezne 
pitne vode;

• režim in organizacija prehrane omogočata, glede na čas 
dejavnosti ali varstva, možnost uživanja vseh priporo-
čenih obrokov;

• za uživanje vsakega obroka mora biti dovolj časa, obroki 
pa morajo biti ponujeni v okolju in na način, ki vzbuja 
pozitiven odnos do prehranjevanja;

• pri načrtovanju prehrane je treba upoštevati tudi želje 
otrok ter jih uskladiti s priporočili energijsko-hranilne 
in kakovostne sestave ter splošne zdravstvene ustrez-
nosti ponujenih obrokov (Smernice zdravega prehra-
njevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, 2005, str. 
17).

Vloga vzgojitelja pri prehranjevanju otrok
Če imajo vzgojitelji pozitiven odnos do hrane, otroci obi-
čajno posnemajo njihove navade. Hrana mora biti tudi pri-
merno pripravljena in postrežena. Ker je treba vzgojitelje 
in starše naučiti, kakšno hrano naj ponudijo otrokom, le-ti 
ne smejo pričakovati, da bo priporočena hrana pri otrocih 
tudi takoj sprejeta. Idealna je samopostrežna ponudba hra-
ne, ki je bistvena za razvoj neodvisnih prehrambnih ve-
ščin. Priložnosti se pokažejo pri otrocih, ki sami regulirajo 
zaužito hrano. Idealni prigrizki so sadje in koščki zelenjave 
na krožniku (Pokorn 2003). Otroci si v tem starostnem ob-
dobju privzgojijo prehrambne navade. Priprava hrane za 
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otroka prvega in drugega starostnega obdobja je posebna 
tudi zato, ker je potrebno hrano pred delitvijo ustrezno 
pripraviti, da se otroci ustrezno navajajo na prehranjeva-
nje s priborom. Izjema so otroci, ki potrebujejo prilagoje-
no, tako imenovano dietno hrano, zaradi vse večjega šte-
vila preobčutljivosti na določena živila in drugih bolezni, 
kot sta sladkorna bolezen, celiakija. Jedilnik za otroke obeh 
starostnih obdobij je planiran najmanj teden dni vnaprej 
in je enak za vse otroke posameznega starostnega obdobja 
(Mravljak 2005).
 Vsak vrtec je dolžan načrtovati prehrano v skladu s pre-
hranskimi smernicami. Pri vključevanju in izvajanju pre-
hranskih smernic ima pomembno vlogo podpora vodstva 
in staršev otrok ter skupine za prehrano. Namen smernic 
je ohranjati ali izboljšati zdrave prehranjevalne navade 
otrok, na eni strani v okviru kurikuluma z dobrim infor-
miranjem in razvojem veščin, na drugi strani pa preko 
"skritega kurikuluma" z dobrimi zgledi in ustvarjanjem 
pogojev za zdravo izbiro. Vrtčevsko okolje naj ohranja 
in izboljšuje pogoje za zdravo prehranjevanje (Smernice 
zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih usta-
novah 2005, str. 47). Pomembno je, da hrano tudi v vrtcu 
otroci uživajo v prijetnem okolju ob lepo pripravljenih mi-
zah, kjer se hrano uživa počasi in dobro prežveči. Pri de-
javnostih s primernimi vzgojnoizobraževalnimi temami 
se otroke uči in osvešča, kaj je prav in kaj narobe. Otroke je 
potrebno naučiti, da med hranjenjem govorijo malo (dru-
žabni klepet), ni pa potrebno zahtevati tišine. Vsekakor pa 
z lastnim zgledom vzgojitelji usmerjajo otrokove prehran-
ske navade, zato je prav, da vzgojitelji verjamejo v svoje pos-
lanstvo in pri tem tudi vztrajajo.

Svetovanje staršem
Vzgojitelji svetujemo staršem, naj otroke k uživanju ra-
znovrstnih živil spodbudijo tako, da se jih vključujejo v 
načrtovanje in pripravo obrokov. Potrebno jih je vključiti 
v nakupovanje, izbiranje hrane, vrtnarjenje, čeprav le na 
okenski polici, in tudi v kuho. Otroci naj pomagajo posoliti, 
pomešati, poskusiti hrano. Pri tem je treba paziti seveda na 
varnost. Prav gotovo otroke pritegnemo z lepo pripravlje-
no mizo, ki jo bo pomagal pripraviti, s priborom in prtič-
kom, ki ga je dobil. Hrano tudi poimenujemo z različnimi 
nenavadnimi imeni. Včasih je treba poimenovati tudi juho. 
Sadje je treba ponuditi v drugačni obliki, mogoče z rozi-
nami in lešniki. Ker pa otroci ne marajo zelenjave v kosih, 
jo preprosto pretlačimo v juhah in omakah. Na tak način 
bomo postopoma omogočili odkrivati raznolikost okusov 
tudi otrokom (Merljak 2009). 

Negativne prehrambne navade in posledice le-teh
Težave z debelostjo se navadno začnejo že pri dojenčkih, 
ko se oblikujejo hranitvene navade. Videz okrogloličnega 
dojenčka še ni zanesljivo znamenje za čezmerno težo, se-
veda moramo pri tem upoštevati otrokovo konstrukcijo, 
ki je dedno povzročena. Za dojenčke s pretiranim tekom 
moramo pazljivo izbirati hrano, v kateri je manj sladkor-
ja in maščob. Vzrokov za čezmerno otrokovo težo je lahko 
več. Ugotoviti je treba pravi vzrok, ki ne izvira zmeraj le iz 
nepravilnih hranitvenih navad, temveč tudi iz čustvenih. 
Seganje po hrani lahko izvira iz občutka negotovosti, te-
žav v družini ali učnem okolju. Vzroki za debelost so lahko 
tudi bolezenski, vendar so redki (Mrzlikar 1997). Debelost 
v predšolskem obdobju je predmet posmeha vrstnikov in 
povzroča mnogim otrokom psihične travme. Je pa tudi 
škodljiva. Čezmerna teža obremenjuje kardiovaskularni 
sistem, lokomotorni aparat oziroma gibanje in otrok posta-
ne pogosto len (Hoyer, 1994). Previsoka telesna teža pomeni 
oceno števila odvečnih kilogramov pri predšolskem otro-
ku. Kako bo družina lahko ocenila, kaj pomeni previsoka 
telesna teža? Prva ocena staršev je običajno ta, da otrok poje 
veliko. Pri tem pozabijo na skrite kalorije (škatla piškotov, 
dva sendviča po prihodu iz vrtca, litri sladkih pijač). Svoje 
pripomore še telesna neaktivnost, dolgčas in sedenje pred 
računalnikom oziroma pred televizijo. Zelo pogosto se del 
"krivde" pripiše babicam, dedkom, tetam … Le malo star-
šev se zaveda, da otroci svoj vzorec obnašanja prilagodijo 
družini. Danes so redke družine, kjer otrok ob obisku dobi 
jabolko. Razgovor o prehrani je izredno pomemben, saj 
moramo opozoriti na slabosti enostranskih obrokov. V pe-
diatrične klinike pogosto prihajajo starši, ki so zaskrbljeni 
zaradi prevelike teže svojega otroka. Neprijeten, a ven-
darle pomemben, je tisti del pregleda, v katerem skušamo 
pridobiti podatke o prehranskih navadah in življenjskem 
slogu otroka oz. njegove družine (Uršič, Bratina 2008).

Sklepna misel
Že zelo zgodaj, po rojstvu in v prvih mesecih življenja, je 
potrebno otrokom omogočiti spoznavanje z raznolikimi 
okusi hrane, kajti samo na tak način bo otroku omogočeno, 
da si bo sam oblikoval svoj lasten okus, pristop in spreje-
manje hrane. V vrtcu stremimo k temu, da ponudimo otro-
kom raznoliko in zdravo prehrano, ki je doma v večini pri-
merov ne dobijo, bodisi zaradi pomanjkanja časa ali načina 
življenja družine. Upoštevamo tudi pravila, ki jih ponudi 
prehranska piramida in nas nekako vodi k pravilni razpo-
reditvi živil, ki so zastopana v njej. Pomembno je, da imajo 
vzgojitelji in starši pozitiven odnos do hrane, saj le na tak 
način lahko pomagajo otrokom do pravilnega spoznavanja 
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in vrednotenja le-te. 
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O tem in onem iz naših vrtcev

V našem vrtcu smo zasnovali projekt, ki smo ga naslovili 
Igrače malo drugače. Vzgojitelji smo izhajali iz opazovanja 
sodobnega potrošniškega življenja, ki odrasle in otroke 
spodbuja k množičnemu kupovanju takih in drugačnih iz-
delkov, ki so s ciljem potrošništva pogosto tudi  manj kvali-
tetni. Otroške igrače pri tem niso nobena izjema. 
      V projektu Igrače malo drugače so otroci igrače izde-
lovali sami oziroma ob pomoči in vodenju odrasle osebe. 
Vse igrače so bile izdelane iz naravnih in odpadnih mate-
rialov. Tako smo se želeli odvrniti od potrošništva, otroke 
ozaveščati o prekomernem potrošništvu in o pomenu reci-
kliranja, hkrati pa slediti ugotovitvam Ljubice Marjanovič 
Umek (1981), ki pravi, da take igrače pozitivno vplivajo na 
otrokov razvoj in krepijo zaupanje v otrokove lastne spo-
sobnosti. 
     V projekt so bili vključeni vsi oddelki vrtca, torej vsi o-
troci prvega in drugega starostnega obdobja. Strokovni 
delavki v posameznem oddelku sta imeli popolnoma pro-
ste roke pri izbiri, katere igrače bodo izdelovali otroci. Pri 
izbiri pa smo upoštevali starost otrok (pri tem smo se ved-
no vprašali "Ali bo ta igrača za te otroke ustrezna in aktu-
alna?" ter "Ali so ti otroci dovolj spretni, da bodo to igračo 
uspeli izdelati?"). Pazili smo, da je skupen nabor izdelanih 
igrač spodbujal vse vrste iger (funkcijsko, domišljijsko, 
dojemalno in ustvarjalno). Tako so tekom šolskega leta na-
stajale zelo raznolike in zanimive igrače. Vsako izdelano 
igračo smo za nekaj časa razstavili v otroški garderobi. Na 
ta način so otroci dobili priložnost izdelek pokazati tudi 
staršem in drugim zanje pomembnim osebam.
     Ko je bila igrača nekaj časa že razstavljena, smo jo presta-
vili nazaj v igralnico, kjer je bila otrokom na voljo za igro. 
Po teh igračah so otroci radi in pogosto posegali, najbolj 
navdušujoče pa je bilo to, da so se z njimi igrali tudi na nači-

ne, kakršnih strokovne delavke nismo vnaprej predvidele. 
Z namenom, da bi otroci dobili izkušnjo igre s čim več izde-
lanimi igračami, smo igrače med skupinami pogosto tudi 
menjavali. Edina težava, s katero smo se srečevale, je bila 
neobstojnost nekaterih igrač – predvsem tiste, ki so bile iz-
delane iz papirja, kartona in lepenke, so se ob uporabi hitro 
poškodovale.
     Projekt je na pozitiven odziv naletel tudi pri starših. Radi 
so sodelovali pri prinašanju materiala v vrtec, dva oddel-
ka sta starše povabila tudi k sami izdelavi igrač. V prvem 
oddelku so otroci skupaj s starši izdelali lutko na kuhal-
nici, v drugem oddelku pa so k sodelovanju povabili stare 
starše in njihove šivalne stroje. Igralnica se je za nekaj časa 
spremenila v "šiviljsko delavnico" za mehke igrače oziro-
ma "punčke iz cunj". Te igrače so otroci pustili v vrtcu in jih 
uporabljali v raznovrstne namene – kot igrače v domišljij-
ski igri, kot lutke pri lutkovni predstavi, kot ljubkovalne 
igrače ...
     Ugotavljamo, da je imel projekt mnogo pozitivnih učin-
kov. Pozitivno je deloval na otroka kot posameznika, hkrati 
pa je povezal oddelke med seboj in tako pozitivno vplival 
na celotno klimo v vrtcu. 

Petra Buh, dipl. vzgojiteljica, OŠ  Naklo, vrtec Jelka

Projekt vrtca: Igrače malo drugače
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O tem in onem iz naših vrtcev

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije se bo do 
leta 2050 svetovno prebivalstvo, starejše od 60 let, zvišalo 
na dve milijardi. Materialne dobrine ter visoka socialna in 
zdravstvena varnost v razvitem svetu podaljšujeta življenj-
sko dobo človeka. 18. svetovni kongres gerontologije (veda 
o staranju in starosti) leta 2005 v Rio de Janeiru je sprejel 
sklep, da je potrebno prisluhniti potrebam starajočega pre-
bivalstva in najti rešitve, s katerimi bi bila naselja in skup-
nosti bolj prijazne do teh starostnih skupin. Raziskovalci so 
izvedli raziskavo med starejšim prebivalstvom v 33 mestih 
po vsem svetu ter jih povprašali, kaj je starosti prijazno na 
vseh področjih življenja (urbanizem, vključevanje v druž-
bo, spoštovanje,  storitve, skupnosti, obveščanje …) Enako 
so povprašali tudi oskrbovalce starejših ljudi. Na podlagi 
vseh mnenj je raziskava opredelila 84 značilnosti starosti 
prijaznih mest in tako se je pričel oblikovati projekt svetov-
ne mreže starosti prijaznih mest.  Namen projekta je opre-
delitev posameznega mesta, kaj lahko in mora storiti, da bo 
staranju in starosti bolj prijazno (Ramovš 2012).
Inštitut Antona Trstenjaka (ki je tudi slovenski nacional-
ni koordinator mreže) je leta 2008 v dogovoru s Svetovno 
zdravstveno organizacijo sprožil dejavnosti za uvajanje 
programa starosti prijazna mesta. Občine, ki se vključijo 
v nacionalno in svetovno mrežo starosti prijaznih okolij, 
delujejo po Nacionalnem programu starosti prijaznih mest 
in občin in po Pravilih delovanja starosti prijaznih mest in 
občin.
 Tudi Občina Logatec se je v letu 2016 vključila v sloven-
sko mrežo starosti prijaznih mest. K sodelovanju so bile 
povabljene različne organizacije, društva in zavodi, ki de-
lujejo v občini Logatec, med drugim tudi Vrtec Kurirček 
Logatec. Imenovana sta bila častni odbor, v katerega so 
vključeni predstavniki civilne sfere, stroke in politike ter 
projektna skupina, ki bo do konca leta  pripravila petletni 
razvojni načrt starosti prijazne občine. Vanjo je vključena 
ravnateljica vrtca Brigita Česnik.
 Strokovni delavci Vrtca Kurirček Logatec  že nekaj let 
izvajamo aktivnosti na področju povezovanja generacij. 
Že več let poteka projekt Medgeneracijsko sodelovanje - Za 
strpno in socialno sožitje vseh generacij. Vzgojiteljice v svo-
je delo z otroki vnašamo vsebine in dejavnosti s tega pod-
ročja. Izhajajoč iz načela Kurikuluma … (1999) o sodelova-
nju z okoljem postaja vrtec ne le institucija zadovoljevanja 
potreb staršev po vzgoji in varstvu predšolskih otrok, am-
pak ustanova, ki med drugim uči otroke vzpostavljati širše 
socialne mreže. Ena izmed pomembnih socialnih mrež, ki 
jo spletamo, je sodelovanje s starejšimi preko družinskih 

vezi in z domovi starejših v kraju.  Otroci  imajo s tem mož-
nost pridobivati vse bolj kompleksne socialne veščine ter 
pridobivati spoznanja o razlikah med ljudmi različnih sta-
rosti.
 Več let sem bila v vrtcu vodja medgeneracijskega pro-
jekta. V začetku, ko smo pričeli s sodelovanjem z domovi 
v kraju, smo izvedli  nastop z otroki v bližnjem domu sta-
rejših, kjer bivajo varovanci na invalidskih vozičkih in  z 
različnimi motnjami  v telesnem in duševnem razvoju. Po 
pogovoru s starši se je izkazalo, da otroci dejansko nimajo 
stikov s starejšimi in z invalidnimi osebami, zato so starši 
zavzeto podprli naš projekt. Kasneje sva s pomočnico  v 
vrtcu še dodatno izvajali pogovore in dejavnosti na temo 
drugačnosti ter sprejemanja le-te. Ob vsakem naslednjem 
obisku so bili otroci bolj sproščeni.
 Nabor dejavnosti v projektu Medgeneracijsko sodelo-
vanje je res pester, vzgojiteljice vseh enot Vrtca Kurirček 
Logatec pa bomo na tem področju še bolj poglobljeno de-
lovale. Na timskih sestankih smo  (po)iskale nove poti in 
možnosti za   medgeneracijsko učenje, ki zagotavlja prenos, 
izmenjavo znanja in izkušenj na področju dela, solidarno 
pomoč med generacijami ter vključenost v Razvojni načrt 
starosti prijazne Občine Logatec.

Marija Rupnik, vzgojiteljica
Vrtec Kurirček Logatec

Starosti prijazna Občina Logatec
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Strokovna besedila so napisana v strokovnem izrazoslovju, so 
formalizirana, imajo standardno zgradbo in obliko.
Strokovni članek vsebuje: 

• avtorjevo ime in priimek, uradni poklicni naziv, uradni naziv 
vzgojno-izobraževalnega zavoda in naslov članka;

• povzetek in ključne besede;
• uvod, jedro in zaključek;
• literaturo.

V povzetku napovemo ključno vsebino svojega prispevka. Povzetek 
je dolg od 3 do največ 6 vrstic.
Ključne besede: do pet izbranih ključnih besed.
V uvodnem delu moramo opredeliti teoretične osnove, ki so 
teoretična podlaga prispevku. Pri tem moramo natančno upoštevati 
avtorstvo drugih.
Jedro je lahko napisano na dva načina. Lahko predstavimo teoretični 
ali praktični primer. 
Pri opisu teoretičnega problema navedemo ključna spoznanja še 
kakšnega drugega avtorja oz. avtorjev.  Sledi navajanje naših spoznanj 
in razmišljanje (interpretacija). 
Opis primera dobre prakse (predstavitev projekta, primerov uspelih 
dejavnosti) utemeljimo s cilji in z načeli Kurikuluma za vrtce (1999) 
in pojasnimo, zakaj smo neko vzgojno-izobraževalno dejavnost 
vključili v izvedbeni kurikul oddelka in s katerimi drugimi področji 
dejavnosti je bila povezana. Potrebno je dodati, v kakšnem oddelku 
se je dogajala praksa, časovni potek dogajanja in koliko otrok je v 
njej sodelovalo. Prepričanje, da gre za dobro prakso, podkrepimo z 
opisom, kako smo upoštevali elemente dobre prakse (verbalizacijo, 
simbolizacijo, konceptualizacijo, aktivnosti otrok in miselne izzive). 
V zaključku sledi samoevalvacijska ocena kakovosti izvedbe (glede 
na organizacijo prostora, časa, oceno realizacije ciljev, razvojno-
procesni vidik),  predvsem pa ocena, kaj so otroci pridobili glede na že 
doseženi aktualni razvoj (dodani ''korak'' v območju bližnjega razvoja 
otrok).

Vsak del strokovnega članka ima svoj naslov (vse naslove, razen 
slovnično zahtevanih začetnic, napišemo z malimi tiskanimi 
črkami), ki se nanaša na vsebino. Izogibamo se čustvenim izrazom, 
ponavljanjem in naštevanju z alinejami, če ni nujno potrebno. 

Način pisanja zahteva sistematični miselni tok, jasnost izražanja, 
pregledno členjenost, utemeljenost in poštenost zapisanega.

Prav to zadnje, poštenost, terja od avtorja strokovnega članka 
dosledno pravilno navajanje drugih avtorjev, ki jih uporablja, navaja, 
citira. Vsak podatek, vsaka teorija, vsaka misel drugega avtorja mora 
biti pošteno označena. Če tega ne bi delali, zagrešimo plagiat, ki se 
šteje za duhovno tatvino, ki se lahko preganja.
Najpogosteje se uporabljata: 1) povzetek in 2) citat.
Ob obeh je potreben takojšnji bibliografski sklic v tekstu: 
navedemo torej vir povzetega ali citiranega besedila.

Na primer:
K 1: Važno je, da povsem nedvoumno označimo, kateri deli besedila so 

povzeti po drugem avtorju. Kadar povzemamo, s svojimi besedami 
povzamemo vsebino misli, zato navedba zaradi svoje splošnosti ne 
zahteva takšne natančnosti, ampak samo priimek in letnico (Novak 
2009).
K 2: Citati morajo biti ločeni z narekovaji in umaknjeni v samostojni 
odstavek,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”.

Kratki strokovni sestavki (za rubriko Od tu in tam iz naših vrtcev) 
teh zahtev nimajo. V kratkem sestavku (največ 30 vrstic oz. ena stran) 
opišete dogodek ali doživetje otrok v vrtcu, dogodek ali doživetje 
strokovnih delavcev in podobno. Želena je tudi fotografija.

Da boste svoje tekste lahko brali na straneh vaše in naše 
revije, vas prosimo, da napotke upoštevate.

Napotki za avtorje prispevkov


