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Uredničin kotiček

Lep predpraznični pozdrav!
V letošnji jeseni, natančno 9. okto
bra, je minilo dvajset let, odkar je 
Sekcija za predšolsko pedagogiko 
pri Zvezi društev pedagoških de
lavcev Slovenije v letu 1996 izdala 
Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu, 
ki so ga ob sodelovanju številnih 
strokovnjakov in praktikov pripra
vili  mag. Marjeta Domicelj, mag. Jo
žica Ferjančič in dr. Zoran Pavlovič. 
Kodeks je v vrednotah in načelih 
opredelil  osnove za presojo etičnos
ti ravnanja ljudi, ki v vrtcu skrbimo 
za otroke. Izpostavil je odgovornost 
do otrok, staršev in družin, odgo
vornost do vrtca in sodelavcev in 
odgovornost do širše skupnosti. 
 Marsikatera poklicna skupina 
nima lastnega kodeksa, vzgojitelji 
in drugi zaposleni v vrtcih ga ima
mo. Na to smo lahko ponosni! V teh 
dvajsetih letih je Kodeks pomembno 
sooblikoval vrednostni sistem mar
sikaterega zavoda, vzgojiteljev in 
drugih zaposlenih delavcev v vrtcu. 
 Vrednote Kodeksa, ki bi se jih na
učili na pamet kot se učimo členov 
ustave ali zakona, v vsakodnevnem 
življenju vrtca same po sebi ne mo
rejo delovati. Potrebno jih je osebno 
prevzeti, premišljeno sprejeti za 
svoje in se po njih vedno znova rav
nati, potem pa postanejo velika not
ranja moč posameznika in zavoda 
kot celote.
 V številnih javnih vrtcih je vsak 
na novo zaposleni, naj bo za stalno 
ali začasno, seznanjen s  pomenom 
Kodeksa, njegovo vsebino in etično 
obveznostjo. Marsikje v vrtcih visi 
Kodeks na vidnem in častnem mes
tu, kjer si ga lahko vsak zaposleni 
večkrat prebere, se o njem pogovar
ja in se po njem zaradi tega tudi laže 
ravna. V mejnih ali konfliktnih situ
acijah, ki jih je vrtčevsko sobivanje 
vedno polno, se s pomočjo Kodeksa 

laže odločimo za pravilno ravnanje, 
pa tudi laže presodimo, ali je bilo 
naše ravnanje v skladu z vredno
tami in načeli Kodeksa, torej etično 
primerno.     
 Etično odločanje in ravnanje na 
takšen način dviguje osebno in ko
lektivno samodisciplino, daje not
ranjo trdnost, povečuje človekovo 
osebno zrelost, osmišlja težavnost 
vzgojiteljevega dela in dela vseh 
drugih zaposlenih v vrtcu. V tem pa 
je tudi njegova največja vrednost in 
moč!
 Po dvajsetih letih je nastala pot
reba po nekaterih dopolnitvah in 
spremembah v besedilu. Z mag. 
Marjeto Domicelj, ki je koordinira
la  delo za prenovo Kodeksa s Peda
goškim društvom Vzgojiteljica in s 
svetovalnimi delavkami ljubljan
skega aktiva, bomo objavili intervju 
v naslednji številki revije in obenem 
posredovali vse potrebne informa
cije o naročilu izvodov prenovljene
ga Kodeksa. Prenovljeni Kodeks bo 
izšel pri Pedagoškem društvu Vzgo
jiteljica še pred iztekom leta 2016.  
Z uspešno zaključenim delom smo 
tako vsi vpleteni tudi najlepše po
častili dvajsetletni jubilej Kodeksa.
 

Leto 2016 se poslavlja. Kljub vsiljive
mu potrošniškemu nagovarjanju od 
vsepovsod je pomembno, da vzgoji
teljice in vzgojitelji skupaj z otroki 
in ostalimi tudi v predprazničnih 
dneh ohranjamo v vrtcu vsako
dnevno toplino, pristnost medseboj
nih odnosov in umirjen, pa čeprav 
pravljično obarvan kurikularni 
ritem.

Urednica Betka Vrbovšek

Naj bodo božični prazniki polni miru in poglobljenega 
doživljanja. V novo leto pa stopimo tako, da bomo zado-
voljni s seboj, notranje bogati in sočutni ter pripravljeni 
deliti sebe z drugimi. 

Samo tako prikličemo v svoje srce tudi srečo, ki bo z 
nami ostala vse dni v letu 2017.

Srečno! 
Urednica in vsi pri Vzgojiteljici.
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Ravnateljica predstavlja vrtec

Nagrado sem sprejela s ponosom
Mag. Breda Forjanič, Vrtec Manka Golarja, Gornja Radgona

''Veliko nalog lahko ravnatelj opravi s spremljanjem peda-
goškega procesa preko hospitacij. Zelo pomembni so tudi 
letni razvojni pogovori, ki ravnatelju omogočajo prepozna-
vanje močnih področij pri sodelavcih in postavljanje jasnih 
ciljev, ki nato vodijo k pozitivnim kakovostnim premikom.

Spodbujamo razvoj "močnih" področij strokovnih delavcev 
in jih vključujemo v izobraževanja, posebej kadar ima nad-
gradnja njihovega znanja pomen za doseganje boljših rezul-
tatov dela vrtca.''

Čestitamo za državno nagrado za 
področje predšolske vzgoje, ki ste 
jo prejeli iz rok ministrice ob sve-
tovnem dnevu učiteljev. Kaj vam 
nagrada pomeni?
Prejeti državno nagrado za življenj
sko delo na področju, ki mu vso svojo 
kariero namenjaš pozornost, čas in 
energijo in v to usmerjaš tudi osebno 
in strokovno rast, zagotovo pome
ni največje priznanje. Nagrado sem 
sprejela s ponosom.

Lahko na kratko predstavite svoje 
dosedanje uspešno delo v predšol-
ski vzgoji?
Po osnovni izobrazbi sem vzgojiteljica 
predšolskih otrok. Svojo službeno pot 
sem pričela v Vrtcu Velenje, kjer sem 
bila od leta 1981 do 1984 zaposlena na 
delovnem mestu vzgojiteljice pred
šolskih otrok. Zaradi preselitve sem 
se 1984 leta zaposlila v Vrtcu Manka 
Golarja Gornja Radgona, kjer sem 
najprej delala kot vzgojiteljica pred
šolskih otrok. Leta 1990 sem postala 
v. d. ravnateljice vrtca, leta 1991 pa 
sem nastopila svoj prvi ravnateljski 
mandat. Naloge ravnateljice sedaj op
ravljam že šesti mandat. 

Ste magistrica znanosti. Lahko 
predstavite pomembnejše pre-

lomnice na svoji izobraževalni 
poti?
Osnovno šolo Gustava Šiliha sem kon
čala v Velenju. V Celju sem leta 1981 
končala srednjo šolo za vzgojiteljice 
in se nato vpisala na Pedagoško fakul
teto v Mariboru, kjer sem leta 1995 z 
diplomo zaključila takratni študijski 
program za vzgojiteljice. Svoje znanje 
sem želela nadgraditi, zato sem se od
ločila za študij socialne pedagogike na 
Pedagoški fakulteti Univerze v Ljub
ljani in leta 2000 pridobila strokovni 
naziv univerzitetna diplomirana soci
alna pedagoginja. Svoje formalno zna
nje sem nadgradila še s podiplomskim 
magistrskim študijem socialne peda
gogike v letih 2000–2002 na Pedago
ški fakulteti Univerze v Ljubljani. 
 Zagotovo sodim med tiste, ki pri
segajo na vseživljenjsko učenje, zato 
nenehno spremljam ponudbe raz
ličnih izobraževalnih programov in 
se vanje aktivno vključujem. Zadnja 
leta sem aktivno vključena v izvaja
nje programov na Šoli za ravnatelje, 
kjer sodelujem v programu Mentor
stvo novoimenovanim ravnateljem. 
Program daje odlične rezultate, no
voimenovani ravnatelji imajo v svojih 
mentorjih (izkušeni/ne ravnatelji/
ce vrtcev) odlične sogovornike in 
strokovne sodelavce, obenem pa se 

v programu učimo drug od drugega. 
Drugi mandat sem tudi predsednica 
Združenja ravnateljic in ravnateljev 
vrtcev Slovenije in tako sodelujem v 
različnih delovnih skupinah na Mini
strstvu za izobraževanje, znanost in 
šport, kjer si skupaj z drugimi priza
devamo za izboljšanje položaja ravna
teljev.

Koliko ima vrtec, ki ga vodite, v tem 
šolskem letu oddelkov in otrok? 
Število narašča ali upada?
V Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgo
na zadnja leta narašča število v vrtec 
vključenih otrok in s tem tudi oddel
kov. Tudi v šolskem letu 2016/17 smo 
skupno število oddelkov vrtca pove
čali za en oddelek, tako da dejavnost 
izvajamo v 21 oddelkih predšolske 
vzgoje, vpisanih pa imamo 322 pred
šolskih otrok. V našem vrtcu nimamo 
težav z vključitvijo novincev, saj ima
mo dovolj prostorskih kapacitet. Velik 
posluh za predšolsko dejavnost je tudi 
na strani občine ustanoviteljice, ki 
nam tudi med šolskim letom izda po
zitivno soglasje za odprtje dodatnega 
oddelka vrtca, če se pokažejo potrebe 
po vključitvi otrok tudi med letom.



november–december 2016letnik XVIII, št. 6 vzgojiteljica 5

Kakšna je organizacija vašega vrt-
ca? 
Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona 
deluje v štirih enotah vrtca in sicer: v 
enoti Kocljeva 2 in Kocljeva 4 v Gor
nji Radgoni, v enoti Negova in v enoti 
Črešnjevci. V enotah Gornja Radgo
na in Črešnjevci imamo zagotovljene 
dobre prostorske pogoje za delo vrt
ca, saj sta radgonska vrtca prenovlje
na po standardu energetsko varčne 
zgradbe, v Črešnjevcih pa imamo nov 
nizkoenergijski vrtec. 
 Slabše pogoje za delo vrtca imamo 
na Negovi, kjer imamo v vrtcu prosto
ra za dva oddelka predšolskih otrok, 
v tem šolskem letu pa imamo v enoto 
vpisanih za štiri oddelke otrok. To 
pomeni, da imamo dva oddelka vrtca 
v prostorih Osnovne šole dr. Antona 
Trstenjaka Negova. Upamo in verja
memo, da bomo tudi na Negovi v čim 
krajšem možnem času dobili nove 
prostore za delovanje vrtca in tako 
tudi otrokom iz te krajevne skupnosti 
zagotovili dobre prostorske pogoje za 
delo.

Kakšne so posebnosti izvedbenega 
kurikula v vašem vrtcu? 
Vrtec Manka Golarja Gornja Radgo
na že vrsto let izvaja delo v skladu s 
procesnorazvojnim modelom. Pri 
tem dajemo poudarek procesu, otroke 
navajamo, da napovedujejo, načrtuje
jo, iščejo informacije ter preko lastne 
aktivnosti prihajajo do novih znanj in 
spoznanj. Aktivno otroke vključuje
mo tudi v refleksijo njihovega dela.
 V tem šolskem letu želimo pedago
ško delo vrtca nadgraditi s petstopenj
skim načrtovanjem, z izvajanjem in 
evalviranjem pedagoškega dela, kar 
pomeni ponovno učenje za vse peda
goške delavce vrtca, obenem pa to po
meni tudi bolj aktivno participacijo o
trok, staršev in okolja pri dejavnostih 
vrtca.

Znani ste po mednarodnem sodelo-
vanju. Lahko o tem poveste kaj več?
Sem začetnica mednarodnega sode
lovanja Vrtca Manka Golarja Gornja 
Radgone s sosednjo Avstrijo (Bad Rad
kersburg in Mureck). Vrtec tako že 
vrsto let aktivno sodeluje z vrtcem v 
sosednji Avstriji, saj nas povezuje in 
ločuje le most čez reko Muro. To po
meni, da se lahko otroci obeh vrtcev 
obiskujejo in ta izmenjava je v pretek
losti potekala tedensko (naši otroci so 
odhajali v vrtec v Avstrijo. Naše stro
kovne delavke so pripravile dejav
nosti za vse otroke v slovenskem je
ziku. Prihodnji teden so prišle k nam 
kolegice iz Avstrije z njihovimi otroki 
in pripravile dejavnosti v nemškem 
jeziku. Delo je potekalo po metodi 
CLIL. Zadnja tri leta se je to sodelova
nje, predvsem zaradi zamenjave vod
stva v avstrijskem vrtcu, zmanjšalo, 
kar pomeni, da se otroci in strokovne 
delavke obeh vrtcev družijo samo še 
dva do trikrat letno na skupnih do
godkih.
 Naš vrtec se tudi sicer odpira v 
mednarodni prostor in tako smo 
dvakrat sodelovali v mednarodnih 
Comenius projektih. V šolskih letih 
2009/10 in 2010/11 je vrtec sodeloval 
v mednarodnem projektu Comenius 
s petimi partnerskimi vrtci (Francijo, 
Italijo, Anglijo, Bolgarijo in Estoni
jo). Vsebina projekta je bila From the 
Waste Basket.
 V šolskih letih 2013/14 in 2014/15 
smo sodelovali z osmimi partnerski
mi vrtci: z Anglijo, s Turčijo, z Litvo, 
Latvijo in Estonijo, s Francijo, Šved
sko in Češko, pri čemer je bila Slove
nija koordinatorka projekta. Vsebina 
projekta je bila Celebrations Across 
Europe.
 Zadnji dve leti vrtec sodeluje tudi 
v projektu Pomahajmo v svet, kjer se 
povezujemo z vrtci v državi in tujini. 
Mednarodna sodelovanja nas bogati
jo, tako strokovno kot tudi vsebinsko, 

saj v proces bolj aktivno vključujemo 
tudi starše in celotno lokalno skup
nost.

Katerim nalogam namenite največ 
svojega časa in zakaj? 
Ravnatelj je razpet med dvema po
membnima področjema, to je po
slovno in pedagoško vodenje vrtca. 
Naloge poslovnega vodenja so zelo ob
sežne in tudi pogojene z veliko osebno 
odgovornostjo. Zakonodaja se v naši 
državi hitro spreminja, zato je po
trebno nenehno slediti zakonodajnim 
spremembam in novostim. 
 Ustanovitelj javnega vrtca je ob
čina, zato je še kako pomembno tudi 
sodelovanje z ustanoviteljem, ki pa ni 
vedno enostavno, saj financiranje vrt
ca predstavlja velik delež občinskih 
sredstev, zato so potrebna nenehna 
usklajevanja in dogovarjanja. Lepo 
je, če imamo v lokalnem okolju in pri 
ustanovitelju posluh za dejavnost 
vrtca. Mi to srečo imamo, saj je sodelo
vanje med občino in vrtcem v Občini 
Gornja Radgona zgledno urejeno.
 Enako pomembna naloga ravnate
lja je pedagoško vodenje vrtca, ki za
jema tako dolgoročno in kratkoročno 
načrtovanje in evalviranje. Naj ome
nim samo razvojni načrt, letni delov
ni načrt za posamezno šolsko leto in 
načrt izboljšav na ravni vrtca. Brez 
natančnega načrtovanja in evalvira
nja, dobrega timskega sodelovanja, 
distribuiranega vodenja, jasne vizije 
vrtca in vnašanja novosti v pedago
ško prakso težko govorimo o uspe
šnem delu vrtca. Pri tem je pomembno 
tudi kadrovanje, delo s kolektivom, 
ustvarjanje pozitivne sodelovalne 
klime med udeleženci vzgojnoizobra
ževalnega procesa in izobraževanje 
zaposlenih. 

Kako poskrbite za stalno strokovno 
izpopolnjevanje vaših strokovnih 
delavcev?

Ravnateljica predstavlja vrtec
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Ravnateljica predstavlja vrtec

Prepričana sem, da brez stalnega 
izobraževanja ni strokovne rasti za
poslenih. V našem vrtcu vsako leto 
natančno načrtujemo izobraževanja 
znotraj kolektiva, ki so povezana z 
izbranim prednostnim področjem in 
v skladu z vizijo in razvojnim načr
tom vrtca. Strokovne delavke se učijo 
in izmenjajo primere dobrih praks na 
strokovnih aktivih, pedagoške konfe
rence so namenjene strokovnim pre
davanjem in delavnicam. Seveda se 
zaposleni udeležijo tudi drugih oblik 
izobraževanja, ki jih organizirajo in 
izvajajo verificirani izvajalci progra
mov. 
 Zaposlene spodbujam tudi k izo
braževanju za pridobivanje višje 
formalne izobrazbe. Vsako leto orga
niziramo tudi izobraževanje za vse 
zaposlene, ki je usmerjeno v osebno
stno rast zaposlenih in pozitivno kli
mo v kolektivu. V času, ko je finanč
nih sredstev v vrtcih manj, pa iščemo 
tudi notranji intelektualni kapital, 
zato različni profili zaposlenih v na
šem vrtcu pripravimo predavanja in 
delavnice za sodelavce.

Kako spremljate delo vzgojiteljic in 
vzgojiteljev v oddelku? 
Hospitacije so v našem vrtcu ustalje
na oblika spremljanja pedagoškega 
procesa. Dolgoletno delo na tem pod
ročju nas je privedlo do nadgradnje 
klasičnih hospitacij in tako smo uved
li "kritično prijateljstvo". To pomeni, 
da vsak tandem vsaj enkrat letno po
vabi v oddelek ravnateljico in njeno 
pomočnico ter dve izbrani strokovni 
delavki. Hospitacija se prične s pogo
vorom pred hospitacijo, nadaljuje z 
ogledom dela v oddelku in se zaključi 
s timsko evalvacijo, kjer vsaka udele
ženka procesa poda svojo refleksijo in 
predloge za izboljšave. Takšen način 
dela zahteva veliko časa, vendar je to 
najboljša oblika za delo z vsako stro
kovno delavko, pomembno pa je tudi 

zaupanje med nami, ki se na ta način 
ustvarja. Naše vodilo je: V oddelek ne 
pridemo iskati napak, delo pa kljub 
temu kritično ovrednotimo in poda
mo predloge za izboljšave, da bomo 
jutri vsi skupaj boljši. 
 Na podlagi pozitivnih izkušenj so 
v letošnjem šolskem letu strokovne 
delavke izbrale še "kritične prijatelji
ce", ki bodo senčile delo v oddelku in 
na podlagi ugotovitev podale pred
loge izboljšav. 
 Posebej me veseli, da sem lahko 
tudi sama "kritična prijateljica" so
delavkam in da obliko "kritičnega 
prijateljstva" vnašamo tudi v druge 
oblike dela in reševanja konfliktov 
med zaposlenimi. Vsi pa se zavedamo, 
da kritični prijatelj ni tisti, ki samo 
kima in boža, temveč tisti, ki postavlja 
strokovno provokativna vprašanja z 
namenom, da bo naše delo še bolj ka
kovostno.
 
Kakšne so vaše posebnosti pri sode-
lovanju s starši?
Pri sodelovanju s starši iščemo vedno 
nove in inovativne oblike sodelovanja. 
V zadnjih letih se uveljavljajo športne 
aktivnosti otrok, zaposlenih in star
šev, poimenovane Barvni noski, Pisa
ni klobuki, Pisane cvetlice in Veseli 
baloni. V tednu mobilnosti tudi sku
paj kolesarimo.
 Uvedli smo Skupnostne kavarne, 
na katerih s starši odpiramo dileme 
na različne izzive, s katerimi se sre
čujejo pri vzgoji svojih otrok. Ob tem 
ugotavljamo, da so izzivi pri vzgoji 
otrok podobni, načini reševanja pa 
so različni in jih je toliko, kolikor je 
različnih otrok. Starše v skupnostni 
kavarni tudi pogostimo s čajem, kavo, 
sokom in z vodo, da pogovor poteka 
bolj sproščeno. 
 Občasno izvedemo ankete med 
starši, s katerimi ovrednotimo, koliko 
in kakšne oblike sodelovanja si želi
jo straši. Na osnovi izvedenih anket 

lahko tudi ugotovimo, da so starši in 
družine v današnjem času zelo obre
menjeni in da si težko najdejo čas za 
vse oblike sodelovanja vrtca s starši, 
zato je tudi na tem področju smiseln 
premislek.

Kakšno je povezovanje vašega vrt-
ca z osnovno šolo? 
Povezovanje vrtca in osnovne šole 
ocenjujemo kot pozitivno. Poteka na 
različne načine. V preteklosti smo iz
vajali kolegialne hospitacije, kjer smo 
si skupaj ogledali primere dobrih pra
ks. Zadnja leta sodelovanje bolj temelji 
na obiskih naših otrok v prostorih 
osnovne šole in občasno na obiskih 
skupnih prireditev v kraju. Vsako 
leto se strokovne delavke in vodstvo 
vrtca udeležijo prvega srečanja bodo
čih osnovnošolcev in njihovih staršev 
v osnovni šoli. Na tem področju so 
zagotovo še priložnosti za izboljšanje 
in vsebinsko bogatejše oblike sode
lovanja med vrtcem in osnovno šolo, 
čemur bomo v prihodnjem obdobju 
namenili več pozornosti

Za kaj ste si v zadnjem času prizade-
vate v sodelovanju z občino?
Sodelovanje z občino ustanoviteljico 
ocenjujemo kot primer dobrega so
delovanja, saj si občina prizadeva za 
zagotavljanje dobrih materialnih po
gojev za delo vrtca, obenem pa poma
ga mladim družinam s predšolskimi 
otroki iz naše občine pri sofinancira
nju deleža plačila vrtca. Vrtec dobro 
sodeluje s strokovnimi službami ob
čine, s katerimi usklajujemo finančne 
načrte in iščemo priložnosti za izbolj
šanje materialnega položaja vrtca. 
 Zadnja leta je sodelovanje med 
Vrtcem Manka Golarja in Občino Gor
nja Radgona označila skrb za zagota
vljanje dobrih prostorskih pogojev 
za delo vrtca. To pomeni, da smo leta 
2008 dobili prvi nov energetsko var
čen vrtec v Gornji Radgoni, leta 2009 
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pa še drugega. Leta 2014 smo predali 
svojem namenu nov, sodoben in opre
mljen vrtec v Črešnjevcih. Naša sku
pna skrb v tem obdobju je zagotovitev 
primernih pogojev tudi za otroke iz 
krajevnih skupnosti Negova in Spo
dnji Ivanjci. Verjamemo, da je vrtec 
lahko konkurenčna prednost občine 
ustanoviteljice in prizadevali si bomo, 
da Vrtec Manka Golarja Gornja Rad
gona to tudi ostane.

Bi bilo po vašem mnenju treba kaj 
urediti, spremeniti na področju 
predšolske vzgoje v javnih vrtcih? 
Kaj pričakujete od Ministrstva za 
šolstvo …?
Prepričana sem, da so slovenski vrtci 
zgled dobre pedagoške prakse tudi v 

evropskem prostoru. Imamo nacio
nalni dokument, Kurikulum za vrtce, 
ki je zasnovan dovolj široko, da omo
goča upoštevanje vseh šestih področij 
kurikula in razvijanje sposobnosti 
predšolskih otrok skozi različne vse
binske sklope in projekte, na drugi 
strani pa z uporabo tehnik aktivnega 
učenja otroci, skozi procesnorazvoj
ni model, prihajajo do novih znanj in 
spretnosti. Slovenski vrtci imajo tudi 
strokovno kompetentne delavce, ki 
svoje delo vidijo kot poslanstvo in ga 
opravljajo s srcem.
 Prav bi bilo, da bi zaposleni za svo
je delo prejeli ustrezno plačilo, zato je 
nujno odpraviti vse anomalije v plač
nem sistemu. Verjamem, da bomo sku
paj z Ministrstvom za izobraževanje, 

znanost in šport znali ubraniti dose
žene normative in kakovost sloven
skih vrtcev tudi v obdobju, ko so vrtci 
vse bolj na prepihu v lokalnem okolju, 
kjer pogosto prihaja do pritiskov za 
kršitev standardov in normativov v 
vrtcih. Prepričana sem, da je za naše 
otroke samo najboljše dovolj dobro, 
česar se zaposleni v vrtcih še kako 
zavedamo in v praksi udejanjamo. Pri 
tem pa ne smemo pozabiti na osnovne 
vrednote, tradicijo, spoštovanje med 
ljudmi, saj so to naši temelji, ki jih mo
ramo prenesti tudi na najmlajše. 

Še naprej vam želimo uspešno delo.
 

 Spraševala je urednica.

Aktualno

Psihosocialna  tveganja  pri strokovnih delavcih v vrtcih
Sabina Žavski, mag. manag. znanja in dipl. vzgojiteljica, Vrtec Tončke Čečeve Celje

Povzetek
V današnjem času prihaja v delovnem okolju do nenehnih sprememb, novosti in vedno več-
jih zahtev, ki terjajo od strokovnih delavcev več časa, dodatnega izobraževanja, zahtevne ko-
munikacije, fleksibilnosti itd. To jih privede do različnih psihosocialnih tveganj, kot so stres, 
izgorevanje, absentizem, prezentizem in fluktuacija. Predstavljam značilnosti posameznih 
psihosocialnih tveganj in predloge za zmanjševanje le-teh, kot je izobraževanje na to tematiko, 
sprotno reševanje nastalih stresnih situacij itd.

Ključne besede: psihosocialna tveganja, stres, strokovni delavci.

Širši (socialne in organizacijske okoliščine dela) in ožji 
dejavniki dela ter njegove organizacije lahko predstavlja
jo različne vire obremenitev za strokovne delavce v vrt
cu. Razumemo jih kot psihosocialna tveganja, ki ogrožajo 
zdravje in dobro počutje zaposlenih (psihično, fizično in 
socialno) in vplivajo na učinkovitost organizacije dela v 
vrtcu (več bolniških izostankov in odsotnosti z dela – ab
sentizem, zmanjšana storilnost na delu – prezentizem, 
odhajanje delavcev na druga delovna mesta – fluktuacija 
ipd.). Pri posameznikih lahko psihosocialna tveganja izzo

vejo občutek ogroženosti, preobremenjenosti, nevarnosti, 
strahu in nelagodja, kar posledično povečuje raven stresa 
(Šprah in Dolenc 2014). 

Stres kot univerzalen fenomen
Pastirk (v Božič, 2012) opozarja na dva temeljna poudarka:
• stres v večini primerov povzroča nekdo/nekaj zunaj člo

vekovega organizma,
• posledice stresa so notranje, psihološke in fiziološke na

rave, navadno so opisane kot napetost, napor.
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Kadar zahteve prevladajo nad sposobnostmi, pride do po
rušenega ravnotežja. Pojavijo se telesni in čustveni simp
tomi. Njihova oblika je običajno pogojena z dednostjo in s 
človekovim temperamentom (Powell 1997). Raziskava je 
pokazala (Kralj [et al.] 2012), da delavci najpogosteje pre
poznavajo stres, ki se kaže v zdravstvenem stanju, kot so 
kronična utrujenost, pomanjkanje motivacije, razdražlji
vost, težave z nespečnostjo, glavobol in povišan pritisk. 
Motivacija in energičnost pa sta pomembna za poklic vzgo
jitelja, ki mora upoštevati vsa kurikularna načela, zahteve 
vodij, staršev, se dogovarjati s sodelavci itd. Končna stopnja 
stresa je izgorelost, ko odpovejo prilagoditveni mehaniz
mi, saj neravnovesje med zahtevami in sposobnostmi traja 
predolgo. Izgorelost v nasprotju s stresom vključuje razvoj 
negativnih stališč in vedenja do prejemnikov storitev, dela 
(Černigoj Sadar 2002). Izgorelost je izkušnja dolgoročne 
emocionalne izčrpanosti, ki se kaže v:
• fizičnih simptomih: spremenjene spalne in prehranje

valne navade, nenehna utrujenost, oslabljen imunski 
sistem, pogostejše obolevanje, povišana raven stresnih 
hormonov, koronarna srčna motnja, motnje krvavitve;

• psihičnih simptomih: dvom o sebi, občutek nemoči, ob
čutki izpraznjenosti, neuspeha, občutek osamljenosti, 
izguba motivacije, negativna nastrojenost, razdražlji
vost, preobčutljivost, nezadovoljstvo, občutek zgara
nosti, pomanjkanje empatije, večja verjetnost depresije;

• vedenjskih simptomih: izogibanje odgovornostim in 
delovnim nalogam, izogibanje stikom z ljudmi, avtode
struktivno vedenje, slabša delovna učinkovitost, neose
ben ali konflikten odnos do sodelavcev ali strank, odpor 
do dela (Kralj [et al.] 2012).

Absentizem
Absentizem je odsotnost zaposlenega na delovnem mes
tu. V delovni organizaciji je zelo težko natančno ugotoviti 
vzroke odsotnosti. Zaposleni kot vzrok izostanka navajajo 
običajno tiste dejavnike, na katere sami ne morejo povsem 
vplivati (bolezen, poškodbe). Med drugim se opaža, da so 
tisti zaposleni, ki so pogosteje odsotni, običajno tudi manj 
sodelovalni in ne ubesedijo svojega nezadovoljstva. Najbolj 
zaskrbljujočo odsotnost z dela predstavlja t. i. skriti absen-
tizem, ki se kaže v obliki zdravstvenih izostankov z dela, v 
ozadju pa je paleta različnih vzrokov, kot so: slabo finančno 
stanje družine, neurejeni družinski odnosi, varstvo otrok, 
oddaljenost prebivališča, slabi medsebojni odnosi na de
lovnem mestu, neustrezno varstvo pri delu in slaba moti
vacija (Bernik, Florjančič in Tajlovič 2003).

Prezentizem
Pomeni zmanjšano učinkovitost posameznika na delov
nem mestu, kar pomeni, da delavec dela manj učinkovi
to, kakor bi lahko. Sama prisotnost na delovnem mestu 
namreč ne pomeni, da bo posameznik tudi motiviran za 
delo in učinkovit pri svojem delu. Prezentizem se tesno 
povezuje z delovnimi razmerami, ključni vzroki za pojav 
prezentizma so stres in izgorevanje na delovnem mestu, 
slaba organizacija dela, nezadostno nagrajevanje dela ter 
prisotnost na delovnem mestu kljub bolezni (Kralj [et al.] 
2012). Prezentizem lahko vključuje: znižano kakovost dela, 
znižane sposobnosti (iniciativnost, organizacija in načr
tovanje lastnega dela, sposobnost reševanja iz težav ipd.), 
znižano medosebno sodelovanje in motivacijo, znižane 
zmogljivosti za vrhunske dosežke, motnje v delovni klimi, 
dinamiki v timih in uspešnosti oddelkov (Božič 2012).

Fluktuacija
Ustaljenost strokovnih delavcev je za organizacijo v vrtcu 
izredno pomembna, saj visoka fluktuacija zaposlenih ne
posredno vpliva na kakovost delovnega procesa, zvišuje 
stroške in kaže na potrebo po reorganizaciji razmer v orga
nizaciji. Večja stopnja fluktuacije se običajno pojavlja v or
ganizacijah, kjer obstajajo visoka zaposlitvena negotovost 
(zaposlovanje za določen čas), pomanjkanje motivacijskih, 
preglednih sistemov nagrajevanja, omejevanje napredova
nja in možnosti dodatnega izobraževanja in usposabljanja, 
slabi medosebni odnosi in omejevanje svobode pri delu 
(Kralj [et al.] 2012).

Obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih tveganj
Pri obvladovanju psihosocialnih tveganj je treba pouda
riti, da stresa ne določa tisto, kar ga povzroča, ampak člo
vekova reakcija na ta vzrok – stresor. Dovzetnost za stres 
je pomembno odvisna od posameznikovih osebnostnih 
lastnosti in sposobnosti (Bilban 2007). Med dejavnike, ki 
vplivajo na obvladovanje psihosocialnih tveganj, lahko 
prištevamo (Dernovšek, Gorenc, Jeriček Klanšek 2006): 
posameznikovo osebnost, starost, njegove pretekle izkuš
nje, vrednote, prepričanja, okoliščine, v katerih se pojavijo, 
širše in ožje okolje, v katerem živi.
 Za preprečevanje stresa na delovnem mestu in delovno 
pogojenih drugih psihosocialnih tveganj in težav morajo 
biti v organizacijah vodje pozorne na načrtovanje delovne
ga časa, posluževati se morajo sodelovanja pri odločitvah 
in ukrepih, ki so vezani na njihovo delovno mesto, delitev 
dela mora biti skladna z znanji in s sposobnostmi posa
meznega zaposlenega, delovne naloge naj dajejo občutek 
smiselnosti dela, vloge in odgovornosti naj bodo jasno de
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finirane, omogočeno naj bo medsebojno sodelovanje, pod
pora in ustrezna pomoč med sodelavci. Najbolj so za zgoraj 
omenjene dejavnosti odgovorne vodje, ki naj si prizadeva
jo preprečiti stres, ocenijo tveganje za nastanek različnih 
vrst psihosocialnih tveganj in s tem odkrijejo pritiske v 
organizaciji (Meško 2011).
Ne glede na vrsto dejavnosti se je potrebno zavedati teh tr
ditev (Plut in Plut 1995):
• Stres je boleč, vendar lahko pomeni tudi izziv, da svoje 

moči razvijemo in obrnemo v pravo smer. Ko stres pre
bolimo, je to znak za nove priložnosti.

• Negotovost lahko premagamo, če delujemo, kot da je 
sploh ni. Če postajamo nemirni, bodimo še naprej pozor
ni na tisto, kar v danem trenutku delamo, in nadaljujmo 
z delom. Upočasnimo ritem in vztrajanje bo poplačano.

• Čestitajmo si. Ko trpimo, se spomnimo, da smo se bili v 
svojem življenju vedno sposobni spoprijeti s težavami. 
Ozrimo se na pretekle uspehe, dosežke in jih uporabimo 
za razvijanje samozavesti.

• Pozabimo na neuspehe. Če nam neki posel ni uspel, si 
štejmo v dobro, ker smo vsaj poskušali. Na slabše izkuš
nje ne glejmo kot na neuspehe, ampak kot na kažipot za 
uspehe v prihodnje in s tem bomo premagovali stres.

• Prepričajmo se, da ni nobene stvari, ki bi pomenila po
poln uspeh. Po neuspehu razmislimo, kje smo naredili 
napako, in nato izdelajmo načrt za prihodnost.

• Ne bojmo se neuspeha. To bi vzbudilo strah in blokira
lo naše delovanje. Vzemimo neuspeh kot možnost, da se 
učimo, in poskusimo najti kakšen drug posel oz. idejo.

• Ohranjajmo optimalno psihofizično kondicijo tako, da 
preudarno načrtujemo premore. Uredimo svoj program 
dela, da bomo najtežje naloge opravljali, kadar smo spo
čiti, in lažje takrat, ko je naša učinkovitost oziroma sto
pnja energije manjša. Če hočemo biti uspešni podjetniki, 
moramo ohranjati svojo raven energije na vrhuncu.

Čil, zdrav in sproščen strokovni delavec je telesno in dušev
no bolje pripravljen na spopad s stresom vsakdanjih dolž
nosti (Powell 1997). Pri tem je treba omeniti tudi življenjsko 
naravnanost in njegovo trdnost ter kakovost medsebojnih 
odnosov z ljudmi, ki ga obdajajo. Tako bo lahko določen do
godek za nekoga predstavljal stresor, za drugega pa le do
brodošlo spodbudo v dani situaciji. Med osebne strategije 
za premagovanje negativnih posledic stresa večina delav
cev izpostavlja dejavno preživljanje prostega časa (ukvar
janje s športom in prostočasnimi dejavnostmi) ter pogovor 
z ljudmi, ki so jim blizu, predvsem z družinskimi člani in s 
prijatelji (Kralj [et al.] 2012). Obstaja še več vrst strategij, s 
katerimi premagujemo stres.

Za premagovanje stresa na delovnem mestu je priporočlji
vo tudi, da vsem pokažemo svoja čustva, da si vzamemo čas 
za družabno življenje, da ne odlašamo z nalogami, ki jih 
moramo opraviti, da nismo perfekcionisti vedno in pov
sod, da prerazporejamo dolžnosti na sodelavce, se nauči
mo reči ne, ko imamo preveč dela, ne postanemo zasvojeni 
z raznimi substancami in s hrano, da prosimo za pomoč, če 
imamo težave.
 Za obvladovanje stresa so potrebne spremembe na rav
ni družbe, pri vodenju, organizaciji, komunikaciji in so
cialni pomoči. Zaposleni se zaradi sprememb in pritiskov 
spopadajo s psihično napetimi stanji in zato potrebujejo in
formacije, s katerimi se hitreje znebijo krča in nadaljujejo 
produktivno delovanje (Tomažič 2013, 22). V težkih razme
rah so zaposleni bolj občutljivi, zato sta medsebojno zaupa
nje in dobro delovno okolje izrednega pomena za uspešno 
delo. Zato potrebujejo zaposleni tudi delovno okolje, kjer so 
spoštovani, imajo podporo sodelavcev in odprto komunici
rajo (Petrov 2013, 21).
 Dernovšek, Gorenc, Jeriček Klanšek (2006) navajajo ob
vladovanje stresa v šestih korakih: 
• Pričakujte in načrtujte (poskusite predvideti, kateri 

stresorji vas lahko doletijo in se nanje pripravite; nare
dite načrt, kako se boste soočili s stresorji).

• Omejite vpliv stresorjev (majhni stresorji se lahko raz
širijo na vsa področja našega življenja, zato jih je treba 
postaviti na svoje mesto – tako poklicno življenje ne 
vpliva na družinsko in obratno).

• Odzivajte se mirno (če se takoj odzovemo z akcijo ali s 
čustvenim vzburjenjem, postanemo žrtev stresne situ
acije. Sproži se stresna reakcija, ki dolgoročno slabi naš 
imunski sistem. Z mirnim odzivanjem lahko ohranimo 
notranje ravnovesje in s tem pridobimo čas, da se za
vestno odločimo, kako se bomo soočili s težavami.).

• Vzpostavite nadzor nad svojim telesom (pomembno je 
čim prej ustaviti stresno situacijo: umirite dihanje in 
sprostite mišično napetost).

• Upočasnite se in iščite svojo notranjo moč (stresne situa
cije nas običajno besno silijo v dejavnosti, da bi odstrani
li stres ali se mu izognili. S sprostitvenimi tehnikami se 
duševno in fizično umirite. Ko boste postali pozorni na 
dihanje in bodo mišice sproščene, se bo pozornost avto
matično obrnila navznoter, kar predstavlja izvor vaših 
moči.).

• Razmišljajte optimistično (ko smo v stresu, pogosto izgu
bimo pregled nad tem, kaj je mogoče in kaj je pomembno. 
V trenutnem negativnem položaju je treba najti dobre 
strani in priložnosti.).
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Zaključek
Večina avtorjev ugotavlja, da je v veliki meri za pojav psiho
socialnih tveganj odločilna naravnanost delavca do orga
nizacije in širšega okolja ter njegove osebne značilnosti. Pri 
vseh psihosocialnih tveganjih se kot posledice v grobem 
pojavljajo fizični, psihični in vedenjski simptomi, za katere 
je najbolje, če jih čim prej prepoznamo in odpravimo. 
Navajam predloge in morebitne izboljšave za zmanjševa
nje psihosocialnih tveganj v vrtcu:
• več izobraževanja o psihosocialnih tveganjih,
• sprotno reševanje nastalih stresnih situacij s pogovo

rom, npr. s sklicevanjem okroglih miz,
• pogostejše poseganje po sprostitvenih tehnikah, ki 

učinkovito pomagajo pri odpravljanju psihosocialnih 
tveganj,

• posvetovanje s starejšimi, ki naj bi se zaradi izkušenj v 
stresnih situacijah bolje znašli.

Zelo pomembna je tudi motivacija, ki žene in spodbuja za
poslenega k izvajanju njegovih nalog. Če motiviranosti 
med zaposlenimi ni, lahko prihaja pri zaposlenih do različ
nih oblik psihosocialnih tveganj.
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Aktualno

Pogovarjamo se z znanstveniki in s strokovnjaki

Glasba je pomemben del vašega 
življenjskega in strokovnega delo-
vanja. Nam lahko zaupate, kako se 
je razvijala vaša kariera na glasbe-
nem področju?
Glasba mi je bila položena v zibelko, 
saj so se z glasbo profesionalno ali v 
prostem času ukvarjali moji predni
ki. V otroštvu sem pela v šolskem pev

skem zboru, se učila klavir v glasbeni 
šoli, v obdobju najstništva pa pela v 
različnih pop zasedbah. Po končanem 
univerzitetnem študiju na Oddelku za 
glasbeno pedagogiko Pedagoške fa
kultete Maribor sem nadaljevala štu
dij še na magistrskem in doktorskem 
študiju na Akademiji za glasbo iz te
matike ljudska glasba v šoli. Dokva
lificirala sem se tudi za vzgojiteljico 
predšolskih otrok, ker menim, da je 

najpomembnejši del šolske vertikale 
ravno predšolsko obdobje. 
 Praktične izkušnje sem si nabira
la kot učiteljica glasbe na osnovnih 
šolah, kot mlada raziskovalka na Pe
dagoški fakulteti Maribor, kot zbo
rovodkinja MePZ KD Mary Jurman 
Lenart ter kot solo pevka ljudske in 
umetne glasbe ob različnih priložno
stih. 

Vsak dan začnimo s pesmijo
dr. Inge Breznik, Zavod RS za šolstvo, predmetna skupina za glasbeno umetnost

''Zavedati se moramo odgovornosti in vpliva pedagoškega 
poklica na izgradnjo osebnosti otrok in prek tega na celotno 
družbo. Pedagoški delavci smo neposredni kreatorji čustve-
no-socialne zrelosti otrok in velikokrat tisto, kar pedagoški 
delavci in starši zgrešimo, zdravniki zdravijo. Torej, zakaj 
koristiti kurativo, če lahko poskrbimo za preventivo.''
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Kakšne naloge imate kot svetoval-
ka na Zavodu RS za šolstvo na pod-
ročju glasbe?
Poklic, ki ga opravljam v zadnjih de
vetih letih kot svetovalka za glasbo 
na Zavodu RS za šolstvo, je zelo dina
mičen. Osnovna naloga je nuditi stro
kovno podporo strokovnim delavcem 
v VIZ praksi v obliki svetovanj za po
sameznike in kolektive, organizacije 
študijskih srečanj, seminarjev ter 
različnih delovnih srečanj, ki so veza
ni na področje glasbe. 
 Omenjene naloge zahtevajo tudi 
terensko delo, prek katerega se naju
činkoviteje vzpostavlja in ohranja ne
posreden stik s prakso. Ravno nepo
sreden stik s prakso prinaša bogastvo 
v delu svetovalca na Zavodu RS za šol
stvo s praktiki v vrtcih in šolah. Dru
ge naloge so vezane na oblikovanje 
kurikularnih dokumentov, didaktič
nih priporočil, strokovnih in eksper
tnih mnenj, izvajanje spremljav jav
no veljavnih programom, izvajanje 
projektov, sodelovanje s fakultetami, 
z Ministrstvom za izobraževanje ter 
različnimi javnimi zavodi, občinami 
in društvi, ki so (ne)posredno poveza
ni z vzgojo in izobraževanjem.

Kaj je po vaši oceni pri vašem delu 
najbolj pomembno?
Menim, da je pri delu svetovalca po
membna njegova odzivnost na pro
bleme, ki jih izpostavlja praksa, pri če
mer je potrebno veliko svetovalčeve 
volje, energije in pozitivne naravna
nosti. Pomembno je, da ima svetovalec 
ZRSŠ posluh za ljudi.

S kom največ sodelujete?
Na razpolago sem učiteljem glasbene 
vzgoje v osnovnih šolah, učiteljem 
glasbe v srednjih šolah, učiteljem na 
glasbenih šolah, učiteljem razrednega 
pouka, učiteljem na OŠPPjih, zavodih 
ter društvih za otroke s posebnimi 
potrebami ter vzgojiteljem, pomočni

kom vzgojiteljev, ki gojijo afiniteto do 
glasbe oz. jih glasba profesionalno ali 
osebnostno bogati. Širok spekter pe
dagoških delavcev, ki jih zelo visoko 
cenim. 

Vsak otrok naj ima možnosti za 
glasbeni razvoj. Se strinjate s to tr-
ditvijo? Zakaj je razvoj glasbenih 
sposobnosti pomemben dejavnik 
kakovostnega življenja?
Dokazano je, da ima ukvarjanje z glas
bo pozitivne učinke na celosten raz
voj človeka, tako na razvoj možganov, 
emocionalne inteligence, kot tudi na 
socialno zrelost. To trdijo Campbell, 
Nam Yoon, Sacks in drugi. Otrok, ki 
se ukvarja z glasbo, lažje usvaja snov 
različnih predmetov, še posebno na 
področju matematike, lažje povezuje, 
obdeluje, reflektira informacije, po
datke, na področju socialne zrelosti 
prednjači v disciplini, volji in zavze
tosti za doseganje ciljev, je učinkovi
tejši v iskanju in dograjevanju osebne 
identitete, je čustveno bolj subtilen in 
lažje premaguje strese. Ni iz trte izvit 
rek, da je v glasbi moč.

Prirojene dispozicije se lahko raz-
vijejo samo v ugodnem okolju. 
Kakšno okolje je ugodno za otrokov 
glasbeni razvoj?
Spodbudno učno okolje za glasben 
razvoj je tisto, ki ponuja čim več glas
benih dražljajev prek izvajanja in 
poslušanja glasbe in eksperimentira
nja z zvoki. To lahko lažje zagotovimo 
v domačem okolju kot v vrtcu. Doma 
lahko z otrokom pojemo, poslušamo 
otroške pesmice, saj je poplava leteh 
na spletu, igramo na improvizirana 
glasbila, kot so kartonske škatle, po
krovke, lonci, kuhalnice in zato ni po
trebno dodatnih finančnih sredstev, 
le čas in volja staršev. 

Kako pa v vrtcu?
V vrtcu je drugače. Glasba je del ume

tniškega področja, poleg še ostalih 
petih področij v okviru Kurikuluma 
za vrtce in večkrat nehote zmanjka 
časa za glasbene dejavnosti. Obstaja 
bojazen, da se glasba v vrtcih prepo
gosto uporablja kot mašilo med de
javnostmi. Ko na primer vzgojiteljica 
reče: "Medtem ko čakamo, pa zapojmo 
eno pesmico!", kar je v nasprotju z 
glasbenodidaktičnimi cilji.

Na kaj naj bodo vzgojitelji pozorni 
pri spodbujanju glasbenih sposob-
nosti? Ločimo več vrst glasbenih 
sposobnosti: ritmično, tonalno, 
estetsko, kreativno … Kako jih 
spoznamo pri otroku? 
Glasba predstavlja predšolskemu 
otroku primarno izrazno sredstvo, 
zato ti otroci tako radi pojejo, igrajo 
na glasbila, se igrajo izštevanke, glas
bo ustvarjajo, poslušajo ter se ob njej 
gibno, likovno ali besedno izražajo. 
 V otrokovem prvem letu starosti 
je v ospredju čebljanje, v drugem letu 
pridobivanje glasbenih izkušenj pre
ko imitacije, ko je vzgojiteljica zgled 
otroku pri govorni izreki, petju, iz
raznemu gibu, tehniki igranja ter pre
ko eksperimentiranja z zvoki, gibi, 
išče tudi koordinacijo med gibom in 
glasbo. 
 Od tretjega do petega leta, ko se 
mu razvija in širi glasovni obseg med 
enkrat črtanim d in a ter oblikuje za
znava ritma, naj otrok intenzivneje 
poje, si izmišlja besedila in melodije 
ter se giba ob glasbi. Od šestega leta 
naprej je intenzivnejši razvoj melo
dičnih sposobnosti, zato se lahko o
trok takoj odzove na glasbo in izrazi 
dobe, ritem, akcente, gibanje melodije 
in elemente interpretacije glasbe kot 
so dinamika, tempo, agogika. 

Kaj je torej temeljna naloga vzgoji-
teljice oz. vzgojitelja?
Pomembno je, da vzgojiteljica z otroki 
čim več izvaja glasbo s petjem pesmic, 
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z igranjem na glasbila ter se gibno iz
raža ob poslušanju glasbe. Ker petje 
predstavlja otrokov osnovni izku
stveni glasbeni svet ter zato temeljno 
glasbeno dejavnost v vrtcu, naj vzgo
jiteljica z otroki čim več poje, prepeva, 
pripeva. Petje je spretnost, ki jo otrok 
posnema, zato mora vzgojiteljica otro
kom predstaviti in učiti pesem v celoti 
z lastnim petjem.

Predšolski otrok živi danes v svetu 
mnogih zvokov. Kako vsaj v vrtcu 
doseči zbrano in pozorno posluša-
nje glasbe?
Pozornost predšolskega otroka je 
časovno in po intenziteti krajša od 
pozornosti šolskega otroka ali odras
lega, zato je tudi zbrano in pozorno 
poslušanje glasbe krajše. Večjo pozor
nost si lahko pridobimo z usmerjenim 
poslušanjem. Otroku pred posluša
njem zastavimo vprašanja npr. Zani-
ma me, o čem govori glasba? Kakšno 
zgodbo ti pripoveduje? Na predšolski 
ravni se spodbuja doživljajsko poslu
šanje glasbe. Med poslušanjem po
snetka ne smemo govoriti oz. motiti 
drug drugega z drugimi aktivnostmi. 
Intenzivno poslušanje glasbe naj traja 
do minute in pol. 

Imate vpogled v glasbeno vzgojo v 
vrtcih? Obstaja kakšna raziskava 
glede kakovosti glasbene vzgoje v 
slovenskih vrtcih? 
Izvedba glasbenih dejavnosti v vrtcu 
je odvisna od posameznih vzgojiteljev 
ali vzgojiteljevih pomočnikov v skupi
ni, ki krojijo otrokov vsakdan v vrtcu, 
zato bi bila vsesplošna raziskava o 
kvaliteti izvajanja predšolske glas
bene dejavnosti v slovenskih vrtcih 
nesmiselna. Pomembno je, da se od
kriva, promovira in posnema odlične 
primere prakse, ki jih je mogoče vide
ti na vsakoletnem državnem srečanju 
Orffomanija ter na srečanju Ciciban 
pleše in poje.

Si je možno ogledati kakšen posne-
tek?
Orffomanija na naslovu
http://slorff.weebly.com, Ciciban pleše 
in poje pa na http://nasizbori.jskd.si/
pevskizborvvsakemvrtcu.

V preteklosti je bilo kar veliko skla-
dateljev, ki so pisali za predšolske 
otroke. Če samo omenimo nekate-
re: Jakob Jež, Janez Kuhar, Janez 
Bitenc, Tomaž Habe, Mira Voglar … 
Kako pa je z ustvarjalnostjo mlajše 
generacije skladateljev? 
Omenjene osebe so naredile zelo ve
liko za slovensko glasbeno in pevsko 
vzgojo. V zadnjih 10ih letih pa so 
na površje prodrle nove generacije 
ustvarjalnih, mladih skladateljev, ki 
se uspešno uveljavljajo med mladimi 
pevci. Na primer A. Čopi, B. Jež Bre
zavšček, G. Jereb, D. Močnik, B. Rojko, 
Č. Sojar Voglar, P. Quaggiato, T. Vulc, 
L. Vrhunc in drugi, tako da imamo 
prihodnost kvalitete pevskega notne
ga materiala za otroške zbore zago
tovljeno.

V vseh večjih krajih organizira 
Javni sklad RS za kulturne dejav-
nosti vsakoletne predstavitve otro-
ških glasbenih skupin in pevskih 
zborov. Kaj menite o teh priredi-
tvah? Žal, pogosto medijsko niso 
izpostavljene.
Zelo hvaležna sem, da Javni sklad RS 
za kulturne dejavnosti še vedno vztra
ja pri organizaciji območnih pevskih 
revij širom Slovenije, kjer se imajo 
možnost predstaviti tudi vrtčevski 
zbori. Omenjene revije so odlična pri
ložnost tako za pevce, ki se pokažejo 
širši javnosti izven ožjega okolja vrt
ca, kot tudi za vzgojitelja – zborovod
jo, ki o svojem nastopu dobi povratno 
informacijo. Slednjo lahko izkoristi za 
profesionalno rast. 

Je kakovost otroških zborov, ki jih 
vodijo vzgojiteljice oz. vzgojitelji, 
po vašem mnenju na ustreznem ka-
kovostnem nivoju?
Moja želja je, da bi v vsakem sloven
skem vrtcu deloval zborček, čigar 
namen bi bil čim več peti in uriti rit
mičnomelodični posluh. Vzgojitelj 
zborovodja naj v zbor vključi vse o
troke, ki izkažejo interes in željo po 
pevskem sodelovanju, ne glede na 
razvitost otrokovega posluha. Ker je 
na predšolski ravni otrokov posluh 
v fazi razvoja, je selekcija na osnovi 
posluha neprimerna. Vaje zbora naj 
potekajo 1 x tedensko v dopoldanskem 
času. Poje naj se čim več a cappella 
pesmi, torej pesmi samo za glasove, 
brez inštrumentalne spremljave, s 
čimer vplivamo na to, da se začnejo o
troci poslušati med seboj. Slednje vpli
va na boljšo intonacijo in intenzivnej
šo izgradnjo posluha. Občasno naj bo 
petje podprto z glasbeno spremljavo, 
na primer z zvočno matrico ali Orffo
vimi glasbili.

Kaj bi še povedali o glasbi v vrtcu 
slovenskih vzgojiteljicam in vzgoji-
teljem, pa vas nismo vprašali?
Uživajte v glasbi, uživajte v petju. 
Vsak dan začnite s pesmijo. Otroci naj 
si izmišljujejo pesmi, besedila in me
lodije. Vzgojitelji naj določena navo
dila zapojejo, s čimer potrošijo manj 
energije kot z govorjenjem. Skušajte 
sebe in otroke zdraviti s petjem in svet 
bo lepši.

Hvala za vaše odgovore.
 Spraševala je Betka Vrbovšek.
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Pomahajmo v svet – Švedska
Klavdija Berglez, dipl. vzgojiteljica, OŠ Štore, vrtec Lipa

Z otroki oddelka Rdeči palček, v starosti od 5 do 6 let, smo 
letos prvič vključeni v mednarodni projekt "Pomahajmo v 
svet". Prijateljujemo z vrtcem iz Švedske, z otroki, starimi 
3–6 let. Ta multikulturni vrtec se nahaja v Stockholmu in 
deluje po vzgojni metodi dr. Marie Montessori. Z medna
rodnim sodelovanjem gradimo mostove prijateljstva med 
vsemi ljudmi, nacijami, verami … Kratkoročni cilji (pet pr
stov) so: 
• 1. prst: To sem jaz/This is me 
• 2. prst: Jaz in moja družina/ My family and I
• 3. prst: Moj vrtec/My kindergarten 
• 4. prst: Moje mesto/My hometown 
• 5. prst: Moja država/My country 

Projekt smo pričeli s spoznavanjem sebe, veliko smo se po
govarjali o tem, kako in po čem smo si med seboj tako po
dobni in hkrati različni. Risali in slikali smo svoje portrete. 
Izdelali smo mapo z naši izdelki, s fotografijami in podpisi 
otrok in obeh vzgojiteljic ter prijateljem poslali preseneče
nje po pošti. Otroci so fotografirali drug drugega, nato smo 
si fotografije pogledali na projekciji in šele nato smo jih 
razvili in razobesili na razstavo, tako da so bile lete stal
no prisotne v igralnici. Spoznali smo, da smo si podobni in 
različni tudi po temperamentu in značaju, po tem, kako se 
obnašamo. 
 Z otroško literaturo in s pomočjo spletnega omrežja smo 
spoznali otroke sveta. Pogovarjali smo se o podobnostih in 
razlikah (materni jezik in zunanje značilnosti, kot so barva 
kože, značilnosti obraznih potez, velikost ...). Na posnetku 
smo poslušali različne jezike otrok z vsega sveta in jih s po
močjo globusa in zemljevida sveta tudi "našli". 
 Prisluhnili smo najrazličnejši glasbi v različnih jezikih. 
Zraven smo umestili tudi ples in se preizkusili v novih 
plesnih korakih. Izvedli smo ogromno socialnih iger (igre 
predstavljanja in spoznavanja, igre razlik in podobnosti, 
igre skupinske identitete in pripadnosti, igre reševanja 
konfliktnih situacij). 
 Veliko smo se pogovarjali o odnosih in razpoloženju v 
našem oddelku, trudili smo se izboljšati medsebojno ko
munikacijo (poslušati, slišati). Skrbeli smo, da je pogovor 
vedno nanesel na naše počutje in doživljanje med samo 
igro. 
 Cilj vztrajnega ponavljanja istih iger in dodajanja novih 
je bil predvsem v tem, da so se otroci vedno bolj (s pomočjo 
igralnih situacij) vživljali v čustva in občutja svojih prijate

ljev v skupini. Priča smo generaciji otrok, ki "raste z raču
nalnikom", tako da jim uporaba letega ni povzročala težav. 
Računalnik veliko uporabljamo pri raziskovalnem delu v 
skupini. Tudi samostojno delo (brskanje in iskanje fotogra
fij na spletu) s prisotnostjo odrasle osebe je v naši skupini 
vsakodnevno omogočeno. 
 Novo in zanimivo je bilo komuniciranje preko progra
ma Skype. Na prvo srečanje s prijatelji s Švedske smo bili 
dobro pripravljeni, saj smo se vsakodnevno o tem tudi po
govarjali. Vendar je presenetljivo, da so nekoga s Švedske 
ne samo videli, ampak tudi slišali. Vznemirjenje, presene
čenje in vzhičenje je bilo čustveno, otroci so se drug dru
gega razveselili. Na zemljevidu sveta so iskali Slovenijo in 
Švedsko ter merili razdaljo med njima. 
 Drugi prst smo namenili svoji družini. Otroci so prines
li družinske albume s fotografijami svoje družine, tako ožje 
kot razširjene. S pomočjo fotografij so prijateljem predsta
vili svojo družino. Nato smo risali/slikali svojo ožjo dru
žino – starše, brate, sestre. Risbice smo nato opremili še s 
fotografijami in jih razobesili na velik pano z naslovom: My 
home in se naučili angleško pesmico Family finger. Spoznali 
smo, kako so si naše družine med seboj različne v sestavi. 
Spoznali smo nove angleške besede (mother, father, sister, 
brother, baby, family, love). 
 Na naše drugo javljanje smo se intenzivno pripravljali, 
saj smo se trudili predstaviti svojo družino v angleškem 
jeziku (jeziku, ki ga razumejo in zelo dobro tekoče govori
jo naši mali prijatelji s severa). Pred samim javljanjem smo 
švedske prijatelje presenetili še s poštno pošiljko. Poslali 
smo jim pravo voščilnico velikanko z najlepšimi željami 
za novo prihajajoče leto. Naše drugo srečanje je bilo zelo 
dinamično in polno novih informacij. Drug drugemu smo 
s pomočjo ilustracij, obogatenih z angleškimi napisi naših 
družinskih članov kot tudi s fotografijami, predstavili svo
je družine. 
 Januar in februar smo namenili raziskovanju tretjega 
prsta "Jaz in moj vrtec". Odpravili smo se na terensko delo 
s fotoaparatom in kamero. Najprej smo si ogledali in doku
mentirali zunanjost in okolico vrtca, nato pa smo raziskali 
vse kotičke notranjosti vrtca. Skupaj smo si pridobljeno 
gradivo ogledali na projekciji in s pogovorom vse obnovili. 
Nato so otroci videno tudi podoživljali skozi risbo in izde
lovanjem makete vrtca z odpadnega materiala. Izdelali smo 
plakat s tlorisom vrtca (tako 1. kot tudi 2. nadstropje zgrad
be), ga izobesili v kotiček "Pomahajmo v svet" in ga slikovno 
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opremili z razvitimi fotografijami, ki so jih otroci s posneli 
sami. Imeli smo veliko zbranega gradiva in odločili smo se, 
da izdelamo animirani film, ki ga pošljemo prijateljem na 
Švedsko. 
 V maju so bili zelo aktivni in vedoželjni v sklopu med
narodnega projekta "Pomahajmo v svet", saj so se ogrom
no naučili o domačem kraju Štore in o državi Sloveniji. 
Raziskovali so, od kod prihajajo v vrtec, kaj vse srečajo na 
poti in koliko časa potrebujejo od doma do vrtca. Najbliž
je domove otrok so tudi obiskali. Spoznali in obiskali so 
pomembne predele kraja: osnovno šolo, zdravstveni dom, 
dom za starejše občane, lekarno, trafiko, nogometni stadi
on, knjižnico, občino, pošto in trgovino Mercator. 
 Spoznali so zemljevid Slovenije in zemljevid sveta in na
redili primerjavo s Švedsko. Naučili so se slovensko himno 

in spoznali zastavo in grb kot pomembna državna simbola. 
Spoznavali pa so tudi slovensko kulinariko in se pogovar
jali o tem, katere so tradicionalne slovenske jedi. V petek, 
27. maja 2016, so se poslovili od prijateljev s Švedske in jim 
zaklicali glasen: "Goodbye!"

Zaključek
Vrtec Lipa Štore bo ob koncu uspešno izpeljanega medna
rodnega projekta "Pomahajmo v svet" pridobil časten na
ziv "Strpen vrtec", kar bo otrokom, staršem in celotnemu 
strokovnemu timu v velik ponos. Vrtec bo s tem pokazal, 
da otroke uči strpnosti in razumevanje drugačnosti v vseh 
oblikah. Znanje, ki ga bomo tako majhni kot tudi veliki v 
projektu "Pomahajmo v svet" pridobili, nas bo vodil k ra
zumevanju, razumevanje pa nas bo vodilo k sprejemanju. 

Iz teorije v prakso

Ljudska glasba v vrtcu
Dr. Jerneja Žnidaršič, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Povzetek
V raziskavi, v katero smo vključili vzgojitelje predšolskih otrok, smo ugotavljali kvantiteto 
in kvaliteto zastopanosti ljudske glasbe vrtcu, interes otrok do petja ljudskih pesmi, igranja 
na ljudska glasbila in poslušanja ljudske glasbe in aktivnosti vzgojiteljev na področju ljudske 
umetnosti v prostem času. Rezultati kažejo, da bi morali vzgojitelji pri načrtovanju, izvajan-
ju in vrednotenju vzgojno-izobraževalnega procesa več pozornosti posvečati igranju na ljud-
ska glasbila in poslušanju ljudske glasbe ter poskrbeti za enakovredno zastopanost ljudske 
in umetne pesmi. Otroci v vrtcu z veseljem pojejo ljudske pesmi, igrajo na ljudska glasbila in 
poslušajo ljudsko glasbo. Vzgojitelji pa so na področju ohranjanja ljudskega izročila dejavni 
tudi v prostem času.

Ključne besede: vzgojitelji, ljudska glasba, interes otrok, igranje, poslušanje.

Uvod
Ljudska glasba, kot pomemben del naše kulture živi in se 
prenaša iz roda v rod. "Glasba, ki ji pravimo ljudska, je glas
ba širokih množic določenega časa in kraja, ki individualne 
stvaritve posameznikov sprejme, spreminja in prilagaja 
svojemu estetskemu občutenju." (Omerzel Terlep 1984, 3) 
 Sodobno poimenovanje ljudskega izročila je povezano 
z izrazom dediščina in kulturna dediščina, ki obsega kul
turne oblike oziroma načine življenja v vseh obdobjih in 
družbenih okoljih (Baš 2004, 292). Poznavanje glasbene 
zakladnice je nujen pogoj za ohranjanje ljudskega izroči
la. Ljudska glasba obsega ljudsko pesem, ljudska glasbila 

in ljudski ples. Ljudska pesem je del kulturne dediščine 
določenega naroda, ki nastaja kot stvaritev posameznika 
in živi v skupnosti, za katero je značilna pretežno sponta
na, ustvarjalna oziroma poustvarjalna dejavnost. Ljudska 
glasbila so del ljudske instrumentalne glasbe, ljudski ples 
pa so plesne oblike, ki ne glede na izvor ali starost pome
nijo sestavni del ljudske kulture. V ljudsko izročilo nekega 
naroda pa štejemo tudi ritmizirana besedila (npr. izšteval
nice, uspavanke, voščila, oponašanja idr.) in druge glasbe
no vokalne pojave (vriskanje, jodlanje, posnemanje instru
mentalnih glasov ipd.) (Kumer 1977, 77).
Pomemben dejavnik pri srečanju otroka z ljudsko 
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umetnostjo že v predšolskem obdobju je družina oz. starši 
in stari starši, ki so otroku prvi vzgojitelji. Veliko vlogo pri 
ohranjanju ljudskega izročila pa ima tudi vrtec, kjer vzgoji
telji s sistematično zastavljeno glasbeno vzgojo pri otrocih 
vzbujajo, razvijajo in oblikujejo odnos do ljudske glasbe. V 
Kurikulumu za vrtce (1999, 41–43) je v okviru področja de
javnosti umetnost zapisano, da se naj otrok sreča z ljudsko 
umetnostjo in obrtjo, ritmično izreka enostavne ljudske 
izštevanke, poje otroške, ljudske pesmi. Ljudsko tematiko 
moramo v vrtcu vključevati v okvir različnih glasbenih 
dejavnosti: petja, igranja, poslušanja in ustvarjanja. Otro
ški svet pozna raznovrstne ljudske pesmi, ljudska glasbila, 
ritmizirana besedila, izštevanke, rajalne igre … 
 Ljudska pesem, kot pravi Zmaga Kumer (2002), je ses
tavni del slovenske narodne kulture tudi danes, je ena
kovredna umetni poeziji in glasbi ter neodvisna ob njiju, 
ker se ravna po svojih zakonih. Otroška ljudska pesem bi 
morala biti prisotna v vsakdanjem življenju otrok. Ker so 
otroške ljudske pesmi vsebinsko in glasbeno preproste, 
jih lahko prepeva že najmlajši otrok. Seveda pa na izbi
ro ljudske pesmi vplivajo tematika, oblika, jezik in njena 
ritmičnomelodična struktura. "Vsebinska pisanost otro
ških pesmi je odvisna od okolja, v katerem otrok odrašča. 
V pesmi podeželskih otrok je viden njihov stik z naravo, 
živalmi, ustvarjalnost mestnih otrok pa se navdihuje bolj 
v svetu tehnike. Otroške ljudske pesmi so velikokrat zgolj 
igrivo rimanje besed, oponašanje raznih glasov. Govorijo 
tudi o vremenu, jedeh, prigodah na paši ali doma, skratka 
o vsem, kar se med otroki dogaja ali jim je blizu." (Kumer 
1987, 169) 
 Ob petju ljudskih pesmi je tudi pomembna glasbena 
dejavnost igranje na ljudska glasbila. Ob najstarejših glas
bilih, kot so trstenke, žvegle, oprekelj, cimbale, dvojnice, 
rogovi, okarina, lončeni bas, citre, poznamo tudi otroška 
ljudska glasbila in zvočila, ki so izdelana iz različnih ma
terialov, predmetov, ki nas obdajajo, iz rastlin in plodov, 
npr. koruzne goslice, ropotulje, ritmična zvočila (pokrov
ke), raglja, klopotec, tanek papir in glavnik, piščali, rogovi 
iz lubja, trstenke ... Otroci iz mnogih preprostih zvočnih 
igrač izdelujejo glasbila, kot so: vetrnice (iz oreha, paliči
ce in nitke), goslice (dva konca koruznega stebla primerno 
obdelajo in igrajo tako kot na violino), piskala (piskajo na 
gosje pero, slamo, regrat, trobentice, rezljajo piščalke, izde
lujejo piske). Med otroška glasbila in zvočne igrače lahko 
uvrstimo vse, s čimer otroci muzicirajo, ustvarjajo zvok, 
se oglašajo, piskajo ali trobijo, ropotajo, drdrajo, drsajo po 
podlagi ali brenkajo, godejo, tolčejo (Cvetko 1991).
 Vzbujanje otrokovega veselja do petja ljudskih pesmi, 
igranja na ljudska glasbila in poslušanja ljudske glasbe je 

eden izmed pomembnejših ciljev glasbene vzgoje v pred
šolskem obdobju. Da bomo lahko pri otrocih ohranjali 
ljudsko izročilo in oblikovali pozitiven odnos do kulturne 
dediščine, mora vzgojitelj sistematično pristopiti k načrto
vanju, izvajanju in vrednotenju vzgojnoizobraževalnega 
procesa glasbene vzgoje. 

Cilji raziskave
Na osnovi podanih izhodišč smo izvedli raziskavo, v okvi
ru katere smo ugotavljali zastopanost ljudske glasbe v vrt
cu, interes otrok do petja ljudskih pesmi, igranja na otro
ška ljudska glasbila in poslušanja ljudske glasbe v vrtcu ter 
aktivnosti vzgojiteljev na področju ohranjanja ljudskega 
izročila tudi v prostem času.
 V raziskavo smo vključili vzgojitelje (n = 198), ki vodijo 
oddelke različnih starostnih skupin (od 3. leta do 6. leta 
starosti) na območju Štajerske in Prekmurja. Podatke za 
raziskavo smo zbrali z anketnim vprašalnikom za vzgoji
telje ter jih kvantitativno obdelali in prikazali s pomočjo 
frekvenčnih porazdelitev (f, f %).

Rezultati in interpretacija
Rezultati raziskave
Kako pogosto vzgojitelji v vzgojno-izobraževalni proces vklju-
čujejo ljudsko glasbo?

Dejavnosti
Odgovori

Petje ljudskih 
pesmi

f  f%

Igranje na ljud
ska glasbila

f  f%

Poslušanje 
ljudske glasbe

f  f%

Pogosto 133  67,2 44  22,2 31  15,7

Redko 65  32,8 128  64,7 121  61,1

Nikoli 0  0 26  13,1 46  23,2

Skupaj 198  100 198  100 198  100

Večina vzgojiteljev pogosto vključuje petje ljudskih pesmi 
in redko igranje na ljudska glasbila in dejavnost poslu
šanje ljudske glasbe v vzgojnoizobraževalni proces. Pri 
obravnavanju ljudske tematike moramo poskrbeti za ena
kovredno zastopanost glasbenih dejavnosti. Naloga vzgoji
telja je, da otroke spodbuja k petju ljudskih pesmi, ustvar
janju na otroška ljudska glasbila in zvočila, izdelovanju 
ljudskih glasbil in aktivnemu poslušanju ljudske glasbe. 

Katere pesmi vzgojitelji pogosteje vključujejo v učni proces?
Večina vzgojiteljev pogosteje vključuje umetne pesmi 
(pesmi, kjer je avtor znan) v učni proces.

Tabela 1: Pogostost vključevanja izvajanja in poslušanja ljudske glasbe v 
vzgojno-izobraževalni proces
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Pesmi f  f%

Umetne 146  73,7

Ljudske 52  26,3

Skupaj 198  100

Vzgojitelji bi morali poskrbeti za enakovredno zastopanost 
umetnih in ljudskih pesmi, to pa pomeni, da bi v obdobju 
enega leta naučili otroke vsaj toliko ljudskih kot umetnih 
pesmi. 

Koliko in katere otroške ljudske pesmi so se otroci naučili v 
obdobju enega leta?

Starost otrok 3–6 let

Število naučenih pesmi 350

Število vzgojiteljev oz. oddelkov 198

Povprečje naučenih pesmi 1,8

Vzgojitelji so najpogosteje posegali po naslednjih ljudskih 
pesmih: Čukova ženitev, Barčica po morju plava, Marko 
skače, Jaz pa grem na zeleno travco, Majhna sem bila, Mi 
se imamo radi, Lisička je prav zvita zver, Šmentana muha, 
Moj očka ima konjička dva, Sijaj, sijaj sončece, Ob bistrem 
potoku je mlin, Petelinček je na goro šel, Rdeče češnje rada 
jem.

Iz tabele je razvidno, da so se otroci v povprečju v enem 
letu naučili le 1,8 pesmice. Iz pregleda zapisanih naslovov 
pesmi smo ugotovili, da otroci v različnih starostnih sku
pinah pojejo iste pesmi, da so vzgojitelji, glede na ritmično
melodično strukturo pesmi, izbirali pretežavne pesmi, ki 
pa so bile vsebinsko raznolike (pesmi o živalih, o naravi, 
letnih časih, pesmi za rajanje in igro, šaljivke). 

Ali otroci spremljajo petje ljudskih pesmi na glasbila?

Odgovori f  f%

Pogosto 134  67,7

Redko 64  32,3

Nikoli 0  0

Skupaj 198  100

Iz rezultatov je razvidno, da večina vzgojiteljev pogosto 
vključuje dejavnost spremljanje ljudskih pesmi na glasbila.

Na katera glasbila otroci spremljajo ljudske pesmi? 
Otroci najpogosteje spremljajo ljudske pesmi na lastna 
glasbila (ploskanje, tleskanje, trkanje z rokami, udarjanje 
z nogami), mala ritmična glasbila Orffovega instrumen
tarija (ropotulje, palčke, triangel, boben, zvončki, činele) 
ter improvizirana glasbila, med katerimi le v manjši meri 
zasledimo tudi nekatera otroška ljudska glasbila in zvočila 
(koruzne goslice, orehove lupinice, trstenke, ritmična zvo
čilapokrovke).

Pri katerih glasbenih dejavnostih z ljudsko tematiko otroci v 
vrtcu z veseljem sodelujejo?

Dejavnosti
Odgovori

Petje 
ljudskih pesmi

f  f%

Igranje na 
ljudska glasbila

f  f%

Poslušanje 
ljudske glasbe

f  f%

Pogosto 156  78,7 177  89,4 122  61,6

Redko 42  21,3 21  10,6 76  38,4

Nikoli 0  0 0  0 0  0

Skupaj 198  100 198  100 198  100

Po mnenju vzgojiteljev večina otrok pogosto z veseljem so
deluje pri petju ljudskih pesmi, igranju na ljudska glasbila 
in poslušanju ljudske glasbe. Ker otroci izražajo veselje do 
glasbenih dejavnosti, bi morali vzgojitelji glasbene dejav
nosti z ljudsko tematiko pogosteje vključevati v vzgojnoiz
obraževalni proces.

Ali so vzgojitelji dejavni na področju ohranjanja ljudskega iz-
ročila tudi v prostem času?

Odgovori
Dejavnosti vzgojiteljev

Pogosto
f  f%

Redko
f  f%

Nikoli
f  f%

Skupaj

f  f%

Petje ljudskih pesmi 134  67,7 64  32,3 0  0

198  100

Igranje na ljudska glasbila 56  28,3 75  37,9 67  33,8

Poslušanje ljudske glasbe 20  10,1 101  51 77  38,9

Obisk kulturnih prireditev 
z ljudsko tematiko

33  16,7 84  42,4 81  40,9

Sodelovanje v folklorni 
skupini

15  7,6 0  0 183  92,4

Spremljanje knjižnih izdaj 
z ljudsko tematiko

98  49,5 58  29,3 42  21,2

Tabela 2: Pogostost vključevanja umetnih in ljudskih pesmi 

Tabela 3: Število naučenih ljudskih pesmi

Tabela 4: Pogostost spremljanja ljudskih pesmi na glasbila

Tabela 5: Dejavnosti, pri katerih otroci z veseljem sodelujejo

Tabela 6: Dejavnosti vzgojiteljev na področju ohranjanja ljudskega izročila v 
prostem času
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Iz rezultatov lahko sklepamo, da imajo vzgojitelji stik z 
ljudsko tematiko tudi v prostem času. Večina vzgojiteljev 
pogosto prepeva ljudske pesmi in spremlja knjižne izdaje 
z ljudsko tematiko. Redko pa v prostem času igrajo na ljud
ska glasbila, poslušajo ljudsko glasbo in se udeležujejo kul
turnih prireditev. Iz sodelovanja v različnih aktivnostih, 
lahko sklepamo, da so vzgojitelji dejavni na posameznih 
področjih, ki vključujejo ljudsko tematiko in imajo obliko
van pozitiven odnos do ljudskega izročila. 

Zaključek
Kot je razvidno iz rezultatov raziskave, glasbene dejav
nosti z ljudsko tematiko niso v zadostni meri vključene v 
vzgojnoizobraževalni proces. Otroci bi se naj v vrtcu nau
čili več ljudskih pesmi in jih tudi pogosteje prepevali. Vzgo
jitelji bi morali poznati kriterije za izbiro ustrezne ljudske 
pesmi oziroma upoštevati razvitost glasbenih sposobnosti 
otrok in okolje, v katerem živijo. Prav tako bi morali več 
pozornosti posvetiti poslušanju ljudske glasbe in igranju 
na ljudska glasbila. Svet otroških glasbil in zvočil je razno
vrsten. Otroku lahko vsaka stvar predstavlja igračo, ki jo 
lahko spremeni v glasbilo, mu prisluhne in iz njega izvablja 
različne zvoke, ki ga spodbujajo k ustvarjanju. V preteklo

sti sta bila zelo pomembna dejavnika ohranjanja glasbene 
kulturne dediščine tudi družina in način življenja v druž
beni skupnosti. V današnjem času pa se način življenja 
spreminja, na glasbeni okus pa vse močneje vplivajo medi
ji, vrtec, šola in kulturne ustanove. Zato bi morala družina, 
kot pomemben dejavnik v procesu ohranjanja ljudskega 
izročila, prevzeti aktivnejšo vlogo pri prenašanju svojega 
znanja na mlajše rodove. Eden izmed ključnih dejavnikov 
uspešnosti pa je vsekakor tudi vzgojitelj, ki naj bi že v naj
zgodnejšem obdobju otroka, s svojim znanjem in z lastnim 
udejstvovanjem, pri otrocih vzbujal veselje in oblikoval 
pozitiven odnos do kulturne dediščine našega naroda.
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Raziskava o uporabi Orffovega instrumentarija
Lucija Lenarčič, dipl. vzgojiteljica, Zavod sv. Danijela Celje, zasebni vrtec Danijelov levček

Povzetek
Namen članka je predstaviti rezultate raziskave o uporabi Orffovega instrumentarija v celjskih 
vrtcih. Raziskava je bila izvedena za potrebe moje diplomske naloge na Pedagoški fakulteti v 
Mariboru, pod mentorstvom dr. Olge Denac. Zanimalo nas je, koliko in na kakšen način vzgo-
jitelji v celjskih vrtcih vključujejo instrumente v svoje vzgojno delo, katerim ciljem sledijo ter 
ali poznajo Orffov učni koncept. 

Ključne besede: Carl Orff, Orff-Schulwerk, Orffov instrumentarij, glasbene dejavnosti.

Orffov instrumentarij v celjskih vrtcih

Carl Orff je bil akademski glasbenik, skladatelj, dirigent 
in umetniški vodja. Izhajal je iz glasbene družine, njegova 
mama je bila umetnica, nadarjena pianistka. Glasba je to
rej igrala pomembno vlogo v njegovem življenju, postala 
njegov poklic. Med svojim glasbenim izobraževanjem se 
je srečal s težavami, povezanimi z akademskim pristopom, 
zato je kasneje želel uvesti nove metode poučevanja, ki bi 
učenca spodbujale k aktivnemu učenju. Ukvarjal se je s 
prvinsko glasbo. Skupaj z Dorothee Günther sta ustanovi
la Güntherschule za mlade plesalce in glasbenike, kjer sta 

uresničevala svoje zamisli o glasbeni in plesni vzgoji: Pre
ko giba do glasbe. Preko glasbe do giba. (Mojstri klasične 
glasbe 1999). Skupaj Gunild Keetman je razvil nov pristop 
h glasbi Orff-Schulwerk, za katerega je značilno: razvoj 
muzikalnosti, glasbena zbirka Glasba za otroke, podiranje 
zaprek med umetnostjo in poučevanjem, učenje glasbe z 
vsemi čutili (petje, ples, igranje na glasbila).
 OrffSchulwerk je primer izkustvenega poučevanja in 
učenja glasbe, ki s pomočjo spodbudnega okolja omogoči 
razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti, predvsem pa učenje 
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socialnih kompetenc ter zavedanja lastnega kulturnega 
izročila. Otrok razvija tudi kritično mišljenja, zmožnos
ti reševanja problemov, prevzemanje odgovornosti in 
upravljanje s čustvi (Zalar 2014).

Offov instrumentarij
Pred igro na Orffova glasbila se vedno učimo igrati na 
lastna glasbila, da bi usvojili ustrezno tehniko igre. Poz
namo štiri osnove zvočne gibe, ki so ploskanje, tleskanje s 
prsti, udarjanje z dlanmi ob stegna in korakanje oz. stopa
nje na mestu. Dodamo lahko še seveda mnoge druge. 
 Zvočni gibi (ang. "body percussion") so kombinirani v 
zvočne vzorce in posamezne fraze, ki jih izvajamo same ali 
pa v kombinacijah v dejavnostih vprašanje – odgovor, rit
mičnih kanonih, izmišljarijah, spremljavah govora, petja 
ali ritmiziranih besedil ali pa so enakovredno vključeni v 
instrumentalno igro (Keetman 1974).
      Carl Orff je zasnoval in oblikoval ritmična in melodič
na tolkala, ki jih poimenujemo Orffov instrumentarij. 
Oblikoval jih je v skladu s svojim konceptom o elementarni 
vzgoji, ki temelji na povezovanju besede, glasbe in gibanja 
(Wikipedia/Glasbeno izvajanje v osnovni šoli, 12. 4. 2013). 
Orffov instrumentarij vključuje naslednje instrumente:
• melodična tolkala: zvončki, metalofon, ksilofon;
• ritmična tolkala: ropotulja (marakás), činele, tambu

rin, kraguljčki, triangel, kastanjete, les (leseni boben), 
paličice (klaves), guiro (strgalo), agogo (dvocevasti les), 
veliki in mali boben, pavke;

• instrumente za posebne efekte: oceanski boben, grme
či boben (grom).

Pri igri na Orffov instrumentarij je pomembno, da otroke 
učimo pravilne tehnike igranja in uporabe instrumentov. 
Orff je vedno znova opozarjal na napačno rabo glasbil. Po
gosto je bil namreč priča, da so glasbilo uporabljali samo 
kot sredstvo za izražanje določenega efekta (kar lahko s 
prakso potrdimo še danes), ki pripada drugemu umetni
škemu izražanju in katerega osnova ni glasba sama po sebi. 
Zalar (2014) potrdi, da je tudi to mogoče, vendar "je jasno, 
da to ni osnovni namen in smisel uporabe Orffovih glasbil" 
(str. 20). 

Načrtovanje glasbene vzgoje v vrtcu
Občutljivost za glasbene vsebine razvijamo s spodbuja
njem glasbenega doživljanja preko slušnega zaznavanja in 
v reproduciranju glasbenih vsebin. Vloga vzgojitelja je v 
tem, da spodbuja glasbena doživljanja z metodami dela, ki 
temeljijo na otroški igri, ki je otrokova osnovna dejavnost 
(Denac 2012).

V predšolskem obdobju je pomembno, da otroku vzbuja
mo sproščenosti, veselje ter doživljanje glasbenih vsebin, 
hkrati pa vplivamo na razvoj glasbenih sposobnosti in 
spretnosti.
 Vemo, da Kurikulum … (1999) izhaja iz temeljnih načel 
in ciljev predšolske vzgoje, ki temeljijo na spoznanjih, da 
otroci spoznavajo in razumevajo svet na celosten način 
ter da se razvijajo in učijo dejavnosti v povezavi s svojim 
socialnim in fizičnim okoljem. Z OrffSchulwerkom sovpa
dajo predvsem tisti cilji, ki med seboj združujejo dejavnosti 
različnih področij. Pomembno povezavo ciljev najdemo 
v načelu razvojnoprocesnega pristopa (Zalar 2014). Cilji 
Kurikuluma … (1999), ki vsebujejo elemente koncepta Orff
Schulwerk, so
A) na glasbenem področju:

• doživljanje, poustvarjanje, ustvarjanje, izražanje 
glasbe in komuniciranje v glasbi s petjem, z igra
njem, s poslušanjem in z izmišljanjem glasbe;

• spontano izmišljanje ritmičnomelodičnih vzorcev 
(str. 26);

B) na gibalnem področju:
• povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in pros

tora;
• razvijanje fine motorike;
• usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje 

prostora (kje se telo giblje), načina (kako se telo gi
blje), spoznavanje različnih položajev in odnosov 
med deli lastnega telesa, med predmeti in ljudmi;

• spoznavanje in izvajanje različnih elementarnih gi
balnih iger;

• usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in dru
gih plesnih iger (str. 15);

C) na jezikovnem področju:
• jezik kot objekt igre;
• razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti;
• poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika (str. 

19).

Raziskava v vrtcih celjske regije
Namen raziskave je bil ugotoviti, ali strokovni delavci poz
najo celoten Orffov učni koncept in pri svojem delu vklju
čujejo elemente oziroma pedagoške ideje, ali imajo v vrtcih 
celjske regije Orffov instrumentarij in ga uporabljajo v uč
nem procesu ter katerim ciljem sledijo v posameznih sta
rostnih skupinah. Želeli smo ugotoviti, ali obstaja želja po 
izobraževanju na tem področju.
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K raziskavi so bili povabljeni vsi vrtci celjske regije, tj. 31 
vrtcev, od tega so štirje vrtci sodelovanje zavrnili, trije pa 
anketnih vprašalnikov niso vrnili. Za nadaljnjo uporabo 
smo imeli 281 anketnih vprašalnikov, kar je 79,2 odstot
kov vseh poslanih anketnih vprašalnikov. Sodelovalo je 
24 vrtcev celjske regije. Anketa je bila izvedena februarja 
2015. Izmed vseh anketnih vprašanj bom izpostavila nekaj 
najpomembnejših, ki po mojem mnenju ključno vplivajo 
na rezultate.

1.  Ali imajo v vrtcih celjske regije Orffov instrumentarij?
Z raziskavo smo ugotovili, da imajo v vrtcih Orffov instru
mentarij, kar dokazuje 87,2 % pritrdilnih odgovorov an
ketirancev. V nadaljevanju so anketiranci odgovarjali še, 
katera glasbila imajo v vrtcu. Raziskava je pokazala, da je 
najbolj zastopan triangel. Sledijo mu palčke (klaves), tam
burin, kraguljčki, ropotulje (marakas), les, činele, ročni 
zvončki itn. Iz naštevanja je razvidno, da gre pretežno za 
ritmične instrumente. Melodični pa so bolj na dnu lestvice.

2. Katere instrumente uporabljajo vzgojitelji pri svojem vzgoj-
nem delu?
Na splošno vzgojitelji uporabljajo ritmične instrumente, 
saj so pogosto melodični instrumenti, po njihovem mnenju, 
za otroke prezahtevni. V mlajših oddelkih slednjih otroci 
skoraj ne poznajo. Iz anket je razvidno, da je v nekaterih 
oddelkih problem tudi to, da vzgojitelji ne stremijo k pra
vilni uporabi instrumentov oziroma k razvoju ritmičnega 
posluha pri otroku, ampak samo k eksperimentiranju z 
zvokom (otrok samo "udarja" po instrumentu).

3.  Na katere instrumente otroci najraje igrajo?
Otroci med ritmičnimi instrumenti najraje igrajo na boben 
(140 anketirancev), palčke (132 anketirancev) in ropotulje 
(119 anketirancev); med melodičnimi najraje izbirajo med 
ksilofonom (90 anketirancev), zvončki (84 anketirancev) 
in metalofonom (38 anketirancev); med instrumenti za po
sebne efekte izstopa grom (grmeči boben), ker ga navaja 5 
anketirancev.
 Otroci bolj posegajo po ritmičnih instrumentih. Razlog 
za to je visoka zastopanost tovrstnih instrumentov. Glede 
na pogosto zastopanost instrumentov predvidevamo, da 
jih strokovni delavci tudi največkrat ponudijo otrokom.

4.  Ali strokovni delavci menijo, da so dovolj usposobljeni za 
delo z Orffovim instrumentarijem?
54,1 % strokovnih delavcev meni, da so dovolj usposobljeni 
za delo z Orffovim instrumentarijem, 45,9 % pa jih meni, da 
ne.

5.  Ali strokovni delavci poznajo celoten Orffov učni koncept?
Celoten Orffov učni koncept pozna le 15,7 % strokovnih de
lavcev, kar predstavlja 44 anketirancev.

6.  Kako pogosto vključujejo v vzgojno delo druge elemente Or-
ffove pedagoške ideje?
Opazimo, da anketiranci, ki poznajo Orffov učni koncept, 
najbolj pogosto vključujejo gib in govor, ples pa ni zastopan 
v veliki meri. Skoraj nikoli ne vključujejo področja govora.

7.  Ali se želijo izobraževati na področju uporabe Orffovega in-
strumentarija?
73,7 % odgovorov anketirancev je bilo pritrdilnih, 26,3 % 
pa se jih ne bi želelo izobraževati. Menimo, da so pritrdilni 
odgovori spodbudni, saj kaže na interes po novem znanju. 
Nikalni odgovori pa so, predvidevamo, zaradi že opravlje
nih izobraževanj.

8. V katerih vrtcih imajo oblikovano Orffovo instrumentalno 
skupino?
Na vprašanje, če imajo v svojem vrtcu Orffovo instru
mentalno skupino, je odgovorilo 82,6 % nikalno, 17,4 % pa 
pritrdilno. Ugotavljamo, da v odgovorih med strokovnimi 
delavci znotraj istega vrtca prihaja do razlik v odgovorih. 
Sledili in upoštevali smo večino enakih odgovorov. Rezul
tati kažejo, da imajo Orffovo instrumentalno skupino obli
kovano v štirih vrtcih, od tega sta dve odrasli skupini, dve 
otroški, dve delujeta občasno. 

Zaključek
Rezultati kažejo, da v celjskih vrtcih imajo Orffov instru
mentarij, vendar je leta nepopoln. Vzgojitelji uporabljajo 
vse instrumente, ki jih imajo na razpolago v vrtcu, prevla
dujejo pa ritmični instrumenti. Otroci se raje poslužujejo 
ritmičnih instrumentov: predvidevamo, da je temu tako, 
ker imajo leteh več na razpolago. Kljub omejenosti po
sameznih instrumentov pa menimo, da je ravno to dobro 
izhodišče za izdelavo improviziranih instrumentov, ki na
domestijo "prave", otroka pa aktivno vključimo v vzgojni 
proces.
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Spodbujanje razvoja čustev in empatije pri predšolskem 
Mateja Marolt, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Velenje

Povzetek
Otroci izražajo čustva na različne načine in različno intenzivno, na njihovo čustvovanje vpli-
vajo različni dejavniki. Otroci z razvojem in s socialnim učenjem vedno bolje prepoznavajo 
in razumejo svoja čustva in čustva drugih ljudi ter se v vsakodnevnih vrtčevskih situacijah 
učijo ustreznih načinov čustvenega izražanja. Pomembno je spodbujati razvoj  empatije, ki 
omogoča, da se vživimo v druge ljudi.

Ključne besede: otrok, razvoj in izražanje čustev, razvoj in izražanje empatije. 

Čustva so sestavni del našega življenja. Otroci v vsako
dnevnih situacijah izražajo različna čustva, njihova inten
zivnost je različna, kar je odvisno od vsakega posameznika 
posebej in tudi od situacije, v kateri se je znašel. Pomembno 
je, da vzgojitelji sprejemamo izražanje vseh njihovih ob
čutkov in doživetij ter jim pomagamo pri prepoznavanju 
in razumevanju lastnih čustev in čustev drugih ljudi.

Razvoj čustev pri otroku 
Čustvo je duševni proces ali stanje, ki je posledica odnosa 
med človekom in okoljem. Temeljna čustva lahko nepos
redno prepoznavamo na podlagi izrazov na obrazu – ve
selje, zanimanje, presenečenje, strah, jeza, žalost in gnus. 
Večina strokovnjakov meni, da že dojenčki izražajo vsa te
meljna čustva. Malček doživlja in izraža tudi čustva samo
zavedanja, ki se nanašajo na ugodno ali neugodno doživlja
nje in vrednotenje sebe: sram, krivda, zadrega, zavidanje 
ali ponos (Marjanovič Umek idr. 2004, str. 233–235). 
 Vsakodnevno se srečujemo z različnimi občutki, ki 
vplivajo na naše razpoloženje. Na počutje vpliva več dejav
nikov, med njimi tudi reakcije drugih ljudi. Horvat in Ma
gajna (1989, str. 107–108) navajata, da je čustveno odzivanje 
posameznika odvisno od treh dejavnikov, in sicer od indi
vidualnih značilnosti temperamenta in odzivanja, od tre
nutne starosti in zunanjih okoliščin. Sanders (1999, str. 7) 
tako navaja primer, da se majhni otroci pri prvem srečanju 
pogosto bojijo klovnov, a če odrasli ne kažejo strahu, jim s 
tem pomagajo razumeti, da se jim ni potrebno bati.
 V zgodnjem otroštvu poraste število dražljajev, ki pri 
otrocih vzbujajo veselje. Predšolski otroci se veselijo so
delovanja pri dejavnostih, predvsem z vrstniki, veselje je 
posebej intenzivno, kadar so uspešnejši od drugih. Veselje 
spremlja smeh in sproščenost celega telesa, veselje pa izra
žajo tudi z gibanjem, npr. s skakanjem, ploskanjem… (Mar
janovič Umek idr. 2004, str. 334).

"Jezo običajno povzroči preprečitev doseganja nekega cilja, 
frustracija" (Horvat in Magajna 1989, str. 111). Dogaja se, da 
posameznik nagaja pri igri vrstnikov tako, da vzame igra
čo ali podre, kar so zgradili. Otroci v teh situacijah reagira
jo z jezo, ker se je zgodilo nekaj, česar niso želeli ali pa rea
girajo z jokom, ker so žalostni, ker je uničeno, za kar so se 
trudili. Nekateri otroci v skupini močno čustveno odreagi
rajo in včasih tako jokajo, da je težko razumeti, kako v joku 
pojasnjujejo situacijo, v kateri se jim je zgodila krivica ali 
pa odreagirajo fizično. "Ena od ključnih razvojnih nalog v 
otroštvu je, da se otrok nauči nadzorovati izražanje jeze na 
neškodljiv način" (Rice 1998 v Marjanovič Umek idr. 2004, 
str. 335).
 "Posameznik se odziva s strahom, če zazna ogroženost 
ali grožnjo ogroženosti. Strah velja za prilagojen odziv, če 
se pojavlja na primernem mestu in ob primernem času. Z 
razvojem prihaja do spremembe v intenzivnosti, številu ter 
vsebini strahov. S starostjo se otrokovo okolje razširja, zato 
prihaja v stik z vedno več dražljaji, ki lahko sprožijo strah. 
Večina strahov predstavljajo naučeno vedenje" (Hurlock 
1974 v Marjanovič Umek idr. 2004, str. 336). Strahove lahko 
vzbudijo otrokove resnične izkušnje z dražljaji, ki vzbujajo 
strah (npr. glasni zvok), neprijetni dogodki (npr. strah pred 
psi, ker je otroka ta že ugriznil), posnemanje vedenja oseb 
(npr. oseba v bližini se tudi boji), grozljivi posnetki in bujna 
domišljija, predvsem zato, ker imajo predšolski otroci še 
šibko sposobnost ločevanja resničnosti od domišljije (Pa
palia, Olds in Feldman 2001 v Marjanovič Umek idr. 2004, 
str. 337). S starostjo so strahovi številčnejši in močnejši, 
hkrati pa z razvojem in izkušnjami zbledijo ali izginejo, 
ker otrok spozna pravi pomen predmetov in pojavov, ki se 
jih boji (Marjanovič Umek idr. 2004, str. 337). Strahovi so 
v predšolskem obdobju dokaj običajni, tipični v tem obdob
ju so: strah pred psi ali živalmi na sploh, pred temo, pred 
fantazijskimi bitji, smrtjo, tatovi ter strah pred biti sam v 

otroku
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prostoru (Horvat in Magajna 1989, str. 192).
 Otrokova čustva se razvijajo v vseh razvojnih obdob
jih, zato je otrokom potrebno nuditi ustrezno spodbudno 
okolje, ki jim omogoča pridobivanje novih doživetij, za
znav in izkušenj ter jim omogočiti in jih spodbujati k izra
žanju svojih občutkov in doživetij ter k prepoznavanju in 
postopno tudi k razumevanju občutij drugih ljudi. 
  "V zgodnjem otroštvu se nadaljuje razvoj prepozna
vanja in razumevanja tako temeljnih kot tudi sestavljenih 
čustev, otroci pa tudi vse bolj razumejo, da lahko posame
znik doživlja več različnih čustev hkrati. Glavni razvojni 
napredek v tem obdobju se kaže na področju nadzora nad 
čustvenim doživljanjem in izražanjem, ki postaja vse bolj 
uravnoteženo in socialno sprejemljivo" (Marjanovič Umek 
idr. 2004, str. 334). 
 Med četrtim in petim letom začnejo otroci razumeti 
osnovna čustva (veselje, žalost) z vidika posameznikovih 
mentalnih stanj, prepričanj in želja, ki pripeljejo do teh ču
stev. Otroci so najprej zmožni opisati situacije, pri katerih 
posameznik doživlja osnovna čustva in jih prepoznavno 
izraža na svojem obrazu. Starejši predšolski otroci pravi
loma opišejo tudi situacije, ki privedejo do čustev samoza
vedanja – ponos, krivda, sram, ljubosumje (prav tam, 2004, 
str. 339–340). 
 Med osnovne čustvene potrebe, ki morajo biti zadovo
ljene, če želimo, da se bo otrok razvil v zdravo in prilago
jeno osebnost, spadajo predvsem: potreba po izkazovanju 
in prejemanju ljubezni, potreba po varnosti, potreba po 
uspehu, potreba po spoštovanju in priznavanju, potreba 
po koristnosti, potreba po osamosvajanju, potreba po di
sciplini in omejitvah ter še druga vrsta potreb (Horvat in 
Magajna 1989, str. 113–114).

Otrokovo izražanje čustev
Počutje in izražanje otrokovih čustev sta odvisna od situ
acij, s katerimi se soočajo in od okolja, v katerem doživljajo 
različne občutke. Kako se odzovejo v danih okoliščinah in 
v kolikšni meri pokažejo svoja čustva, laže razumemo ob 
pojasnilu Sandersa (1999, str. 8): "Način posameznikovega 
čustvenega odziva je odvisen od občutka samega, od njego
ve intenzivnosti in položaja, v katerem je oseba. Kulturno 
in družbeno okolje posameznika prav tako vplivata na ču
stvene reakcije. Veliko stvari bo vplivalo na to, kako boš 
pokazal in obvladoval občutke. Ni nujno, da bo reakcija 
enaka, kadar boš sam ali v družbi. Nekateri ljudje so odpr
ti in z lahkoto izražajo svoje občutke, drugim pa je to dosti 
teže."
"O univerzalnosti izražanja čustev lahko sklepamo iz ču
stvenega odzivanja otrok, ki so slepi ali gluhi že od rojstva. 

Tako kot ostali, se tudi ti otroci naučijo izražati čustva. Pri 
otrocih, ki pri drugih niso mogli videti značilnega čustve
nega izražanja, prepoznavamo podobne izraze veselje, ža
losti, strahu in presenečenja kot pri ostalih otrocih, le da so 
njihovi izrazi nekoliko manj "izdelani" (Oatley in Jenkins 
2002 v Smrtnik Vitulić 2007, str. 22). Weisbach (1999, str. 
17) navaja verjetno nam vsem znan primer, in sicer: "Otrok 
pade, se prestraši ali se udari in začne jokati. Odrasli prihi
ti, a otroka hitro pomiri z besedami: 'Saj te ne boli več.' Kako 
to ve? Verjetno si bolj želi, da bi otrok nehal jokati."
 Različne kulture spodbujajo izražanje določenih čustev 
ter prikrivanje drugih, zato ljudje različnih kultur javno 
izražajo različna čustva. Tri in štiriletniki se naučijo prik
rivati čustva v določenih situacijah največkrat zaradi zah
tev staršev po lepem vedenju. V tej starosti še ne razumejo, 
da lahko določeno čustvo prikrijejo z izražanjem drugega 
čustva, medtem ko v petem in šestem letu že razlikujejo do
življanje in izražanje čustev (Marjanovič Umek idr. 2004, 
str. 344). 
 Nekatera čustva so res bolj zaželena kot druga, po
membno je, da vzgojitelji zagotovimo otrokom sproščeno 
in zaupno okolje, v katerem se bodo lahko pogovarjali o 
čustvih in izražali vse svoje občutke. O počutju in čustvih 
se lahko pogovarjamo ob prihodu v vrtec, med prebira
njem literarnih del oz. v kasnejšem pogovoru o prebrani 
vsebini in nastopajočih literarnih junakih, po izvedenih 
dejavnostih, ob morebitnih konfliktih … Pri pogovoru o 
čustvih so nam lahko v pomoč slikanice in pravljice, ki se 
tematsko navezujejo na določeno počutje in čustveno sta
nje posameznika. Primerne se mi zdijo slikanice iz zbirke 
Vsak je kdaj … (žalosten/jezen/prestrašen/srečen), avtorice 
Jane Bingham. Vsaka slikanica je osredotočena na eno 
čustvo, ga na razumljiv način predstavi, podkrepljena pa je 
tudi s kratkimi zgodbami, ki predstavljajo situacije, v kate
rih nastopajoče osebe občutijo določene občutke in čustva.

Empatija in njen pomen
Empatija je zmožnost za vživljanje v druge. K njej spada 
doumevanje položaja drugega, okoliščine, v katerih se je 
posameznik znašel in razumevanje njegovega trenutnega 
počutja, pri čemer ves čas razlikujemo med svojimi občut
ki in občutki drugega (Weisbach 1999, str. 77). 
Zgodnja empatija je zelo pomembna za oblikovanje in 
vzdrževanje prijateljstva, njen razvoj pa je tesno povezan 
z razvojem otrokove teorije uma – otrokovo zavedanje in 
razumevanje lastnih miselnih procesov in miselnih proce
sov drugih (Marjanovič Umek 2001, str. 33). Shapiro (1999, 
str. 50) navaja, da so otroci z razvitejšo empatijo manj agre
sivni, raje sodelujejo v družbenih dejavnostih pomoči, so 
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bolj priljubljeni med vrstniki in odraslimi ter dosegajo več
je uspehe. Horvat in Magajna (1989, str. 188) navajata, da je 
empatija zelo pomembna za razvoj globljih in zadovoljivih 
medsebojnih odnosov kot tudi za nudenje učinkovite po
moči nekomu, ki je v stiski.
 Empatija ima pomembno vlogo v vseh življenjskih ob
dobjih. Pri delu v vrtcu se z njo srečujemo, tako v odnosu 
strokovni delavec – otrok, strokovni delavec – starš in o
trok – otrok. Predvsem ob otrokovem začetku obiskovanja 
vrtca je še posebej pomembno vzgojiteljevo vživljanje v o
troka na eni strani in vživljanje v počutje staršev na drugi 
strani. 
 Otroci v oddelku različno odreagirajo na ubesedeno sla
bo počutje in izražanje različnih čustev svojih vrstnikov. 
Nekateri otroci o svoji zaznavi poročajo vzgojiteljici, drugi 
pristopijo k vrstniku in ga na primer poskušajo potolažiti 
(ga pobožajo, mu kaj povejo, mu prinesejo igračo). Zelo red
ko pri otrocih zaznam negativno odzivanje s silo, večkrat 
pa zaznam otrokov umik od prizadetega. V primerih, ko o
troci pristopijo k meni in mi povedo o svojih zaznavah, jih 
spodbujam,  naj pristopijo k vrstniku in mu poskušajo po
magati ali pa glede na situacijo pristopim sama. Pri mlajših, 
glede na potrebo, sugeriram možen način pomoči. V vseh 
primerih spremljam nadaljevanje odzivanja vpletenih po
sameznikov in se glede na potrebo vključim. 
 Dejavnosti, ki pripomorejo k razvijanju vživljanja v 
druge, so vsaj v majhnih delčkih prisotne vsakodnevno, 
npr. ko se ob trenutnih ali preteklih dogodkih pogovarja
mo o počutju posameznikov, o njihovih vzrokih, načinih 
reagiranja. Pravljice otrokom preko literarnih junakov 
predstavijo določeno situacijo in jih preko vsebine sezna
nijo z možnimi potmi do želenega cilja. V nadaljevanju je 
pravljica lahko osnova za voden pogovor o prebrani vse
bini, ki pa ga lahko smiselno razširimo s svojimi vprašanji 
odprtega tipa, npr. Kako bi se ti počutil, če bi izgubil svojo 
najljubšo igračo? Kaj bi naredil? Kako bi ti pomagal prija
telju, če bi izgubil svojo igračo? Otroci imajo z igro vlog, s 
simbolno igro ali tudi z dramatizacijami in animacijo lutk 
prav tako odlično priložnost, da se preizkusijo v vlogi dru
gega, preizkušajo različne odzive, uporabljajo svoje izkuš
nje (npr. vloga zdravnika, obnašanje živalskega literarnega 
lika v znani pravljici …). Vse te in podobne druge dejavnosti 
prispevajo k širjenju otrokovih izkušenj in spoznanj ter 
pripomorejo k razvoju empatije in k celostnemu oblikova
nju njihove osebnosti.
 Razumem, da je vsakemu staršu najpomembnejši nji
hov otrok ter se zavedam enake pomembnosti vsakega po
sameznika za nas, strokovne delavce. Poskušam se postavi
ti v vlogo staršev, razumeti njihove poglede, dileme ter jih 

predvsem slišati. Večkrat se nam zdijo odgovori na določe
na zastavljena vprašanja nam samoumevni, ampak lahko 
z njimi olajšamo tudi marsikatero stisko, kajti vsak od nas 
ima namreč svoj pogled, različne izkušnje, družine priha
jajo iz različnih poklicnih, socialnih in kulturnih krogov. 
Velikokrat je potrebnih le nekaj besed ali le prijazen pog
led.

Razvoj empatije
Večina dojenčkov, ki vidijo jokajočega otroka, tudi sami 
zajočejo. Po prvem letu starosti otroci počasi prepoznajo, 
da stiska drugega ni njihova. Večina otrok si prizadeva 
zmanjšati stisko vrstnika, vendar ne vedo, kaj naj naredijo, 
kar sproži empatično zmedenost. Z razvojem zaznavnih in 
spoznavnih sposobnosti otroci vedno bolj prepoznavajo 
čustvene stiske drugih in so sposobni ustrezno ravnati. V 
raziskavi (Shapiro 1999) empatije pri otrocih, ki so komaj 
shodili, so jih glede na njihove odzive razdelili v tri skupi
ne, in sicer:
• otroci, ki se odzovejo na vrstnikovo žalost z izražanjem 

empatičnih občutkov in z neposrednimi poskusi pomo
či;

• otroci, ki vrstnika le pogledajo in pokažejo zanimanje, 
ne pa tudi prizadetosti;

• otroci z negativnim odzivanjem, kot je npr. oddaljitev, 
zmerjanje ali udarec.

Pri šestih letih se začne obdobje spoznave empatije, ki po
meni sposobnost pogleda na stvari z gledišča drugega in 
ustreznega vedenja. Otrok ima že razvito izhodišče, po ka
terem presoja počutje drugega v stiski, ne glede na to, ali to 
pokaže ali ne (str. 51–52).

Zaključek
Čustva, empatija in njun razvoj predstavljajo pomembni 
del osebnosti, ključnega pomena za njun razvoj pa je že 
predšolsko obdobje. Vzgojitelji z ustvarjanjem spodbud
nega in sproščenega ter varnega okolja, s prepletanjem 
različnih dejavnosti, pomembno prispevamo k razvijanju 
omenjenih procesov pri otroku.
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Otroci potrebujejo danes drugačne pristope
Dejan Gutman, dipl. vzgojitelj, VVZ Slovenj Gradec

''Ko je moje telo umirjeno, sproščeno in napolnjeno s pozi-
tivno energijo, je kos vsem izzivom, s katerimi se srečujem. 
Energijo začutijo tudi otroci, saj jo vračajo podvojeno.''

Zakaj ste se odločili za vzgojiteljski 
poklic? Vam je bilo kdaj žal, da ste 
postali vzgojitelj?
Že od nekdaj sem z lahkoto navezoval 
stike z otroki. Skoraj vedno in povsod 
sem bil obdan s skupino otrok.  Neka
ko smo začutili drug drugega, pozitiv
no energijo, odkritost in sprejemanje 
kot sebi enakega. S tem dobrim poču
tjem v družbi otrok je zorela in rasla 
tudi najprej želja, kasneje pa kar odlo
čenost po poklicu za vzgojo in izobra
ževanje otrok. 

Pridejo pa tudi navadni dnevi, vča-
sih naporni … Kako pa se počutite 
takrat?
Prav vsak dan, ki ga preživim v druž
bi otrok, je zame poseben in čaroben. 
Z vsakim dnem pišemo novo pravlji
co. Pravljico iskrenosti, veselja in 
smeha. Pravljico zadovoljnih otrok, 
takšno s srečnim koncem. V vseh teh 
igrivih dneh, polnih presenečenja, mi 
res prav nikdar ni bilo žal, da sem si 
izbral najlepši poklic na svetu.

Kaj vam je pri vzgojiteljskem delu 
torej najbolj všeč? 
Veliko je stvari in težko bi izpostavil 
eno samo stvar. Vsak dan ponovno me 
navdušuje otroška iskrenost. Otroci 
zelo jasno izražajo in nam sporočajo 
svoja občutja. Ne pretvarjajo se in ne 
skrivajo za maskami popolnosti. O
troci so v predšolskem obdobju zelo 
vedoželjni, dojemljivi in gnetljivi. Z 
veseljem opazujem te male bučke, 
kako se jim pri odkrivanju in doži
vljanju novih stvari iskrijo očke. Nav

dušuje me spremljanje njihovega ra
zvoja in napredka. Spoznanje, da sem 
k temu pripomogel tudi jaz, je zame 
neprecenljivo.

Kaj pa je pri vzgojiteljskem delu 
najtežje?
Vzgojiteljski poklic opravljam s 
srcem. Sem optimistično in pozitivno 
naravnana oseba. Ovire, s katerimi se 
srečujem pri svojem delu, ne pojmu
jem kot težave, temveč jih sprejmem 
kot izzive, ki jih poskušam kar najbo
lje rešiti. Zavedam se pomembnosti 
svojega vpliva na celostni razvoj o
trok. Prav tako se zavedam, da je vsak 
otrok poseben, unikaten, svet zase. 
Tako se vsak dan trudim načrtovati in 
pripravljati raznovrstne dejavnosti, 
ki vplivajo in kar najbolje pripomore
jo k optimalnemu razvoju vsakega o
troka posebej. Poseben izziv mi pred
stavlja tudi delo z otroki s posebnimi 
potrebami, njihova uspešna integra
cija v oddelke ter opazovanje in ugo
tavljanje pozitivnih učinkov dela na 
njihov razvoj.

Kakšno izobraževanje ste zaključi-
li, kdaj in kje? 
Po končani gimnaziji sem se vpisal na 
Fakulteto za šport, študija pa tam ni
sem zaključil. Leta 2006 sem opravil 
prekvalifikacijo za poklic vzgojitelj 
predšolskih otrok. V letu 2007 sem se 
vpisal na Pedagoško fakulteto Mari
bor, smer predšolska vzgoja, kjer sem 
leta 2010 tudi uspešno zaključil študij 
in si z diplomo pridobil naziv diplomi
rani vzgojitelj predšolskih otrok.

Kako ocenjujete kakovost izobra-
ževanja za svoj poklic, ki ste ga bili 
deležni v institucijah? Kaj bi pohva-
lili? Kaj ste pogrešali?
Izobraževanje na Pedagoški fakulte
ti v Mariboru lahko ocenim kot zelo 
kakovostno. Odlično so se prepleta
la teoretična in praktična znanja, ki 
jih potrebujemo pri našem delu. Po
hvala gre tudi večini profesorjev, ki 
so vsebine posredovali na zanimiv 
način, pri svojem delu pa so bili zelo 
korektni. Pridobljeno znanje sem lah
ko izvrstno uresničeval, preizkušal, 
dopolnjeval in nadgrajeval s praktič
nim in teoretičnim delom, saj sem bil 
v času študija že zaposlen na mestu 
pomočnika vzgojitelja. Sam tako v 
času študija nisem pogrešal bistvenih 
stvari. Morebitne ovire vidim le pri 
študentih, ki v času študija niso zapos
leni na področju vzgoje in izobraževa
nja. Zanje je mogoče praktičnega dela 
z usposabljanjem, ki ga organizira fa
kulteta v vrtcih, premalo.

Kje se je začela vaša poklicna pot in 
kako se je nadaljevala do danes?
Po pridobitvi naziva vzgojitelj pred
šolskih otrok sem se še istega leta 
zaposlil kot pomočnik vzgojitelja v 
Vzgojnovarstvenem zavodu Slovenj 
Gradec. Z uspešno zaključenim študi
jem mi je v istem vrtcu bila ponujena 
priložnost, da se preizkusim tudi na 
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delovnem mestu vzgojitelja. Kot vzgo
jitelj opravljam delo v eni izmed števil
nih enot Vrtca Slovenj Gradec sedaj že 
sedmo leto. 

Vzgojitelj se mora kar naprej izpo-
polnjevati. Koliko ste se do sedaj 
lahko strokovno izpopolnjevali  na 
raznih strokovnih srečanjih, semi-
narjih  …?
Menim, da moramo zaposleni v vzgoji 
in izobraževanju nenehno pridobiva
ti nova, aktualna znanja. Družba se 
nenehno spreminja, z njo tudi otroci, 
ki danes potrebujejo drugačne pri
stope kot "včeraj". Delo zaposlenih v 
našem poklicu skozi zgodovino lahko 
ocenim kot odlično. 
 Naša dolžnost, dolžnost zaposle
nih v tem trenutku je, da storimo vse, 
kar je v naši moči, da nadaljujemo in 
nadgradimo izvrstno zapuščino, ki 
smo jo prejeli.  Že od samih začetkov 
moje zaposlitve in vse do danes sem 
izkoristil vsako možnost za dodatno 
strokovno izobraževanje. Izobraže
vanj v obliki seminarjev, posvetov, 
strokovnih srečanj, študijskih skupin 
je bilo v vseh teh letih zelo veliko. Na 
tem mestu moram pohvaliti  vodstvo 
našega zavoda, ki je imelo in ima 
posluh za dodatna strokovna izobra
ževanja svojih zaposlenih. 

Kakšno delo v  tem šolskem letu 
opravljate v vrtcu? 
Opravljam delo vzgojitelja v homo
genem oddelku otrok, starih 5–6 let. 
Pred dvema letoma mi je bila zaupana 
tudi vloga vodje enote Podgorje ''Škrat 
Bučko'', ki jo opravljam po svojih naj
boljših močeh.

Katero področje kurikula je vaše 
močno področje in zakaj?
Otrokom se trudim enakovredno 
približati vsa področja kurikuluma. 
Že od malih nog se ukvarjam s števil
nimi športi, ki jih gojim še danes. Brez 

najrazličnejšega gibanja si ne znam 
predstavljati dneva. Verjetno mi ni 
potrebno posebej razlagati, zakaj je 
gibanje moje najmočnejše področje.

Kaj se vam zdi trenutno najbolj ak-
tualna problematika pri vzgojnem 
delu v vrtcu? Kje bi radi spremem-
be in kaj predlagate?
Veliko je aktualnih tem, s katerimi 
se srečujemo danes vzgojitelji. Ena 
izmed njih je uspešno vključevanje 
otrok priseljencev v našo sredino. 
Večina priseljenih otrok in staršev 
ne razume našega jezika, naše nava
de in značilnosti kulture se povsem 
razlikujejo od njihove. Vzgojitelji se 
srečujemo z velikim izzivom uspešne 
vključitve otrok. Naslednja aktualna 
tema je naraščanje števila otrok s po
sebnimi potrebami, vključenih v od
delke. Tudi ta tema je velik izziv za vse 
vzgojitelje. S pridobivanjem dodatnih 
strokovnih znanj se pogosto pojavijo 
tudi težnje po spremembah. Sam veli
kokrat uvajam spremembe pri svojem 
delu z otroki. Z nestrpnostjo sprem
ljam, opazujem in reflektiram, kako 
vplivajo na njihov napredek in razvoj. 
Trenutno uvajam in se ukvarjam z gi
balnim projektom, ki je na Zavodu za 
šolstvo prijavljen kot inovacijski pro
jekt. Preko vsakodnevnih gibalnih 
dejavnosti želim razvijati vsa kuriku
larna področja in pozitivno vplivati 
na celostni razvoj otrok.

Vam je ostal v spominu kakšen po-
seben dogodek (anekdota) iz vašega 
vzgojiteljskega dela z otroki? 
Prav vsak dan se zgodi kakšen pose
ben dogodek in tudi današnji ni bil 
izjema. Pripravljali smo se h kosilu in 
otroci so me vprašali, kaj bomo ta dan 
jedli. Naštejem vse jedi, med drugim 
tudi testenine. Otroci lepo jedo hrano, 
na kar se oglasi fant: "Vzgojitelj Dejan! 
Jaz bi še plasteline!" 

Ste s čim razširili svoje vzgojitelj-
sko delo mimo opisa del in nalog 
za vaše delovno mesto? Ste kdaj 
nastopi na strokovnih posvetih ali 
seminarjih za druge vrtce, objavi-
li strokovne članke, sodelovali v  
lutkovnih predstavah vrtca ali kaj 
podobnega?
Poleg vodenja enote opravljam tudi 
funkcijo predsednika komisije za 
sprejem otrok v VVZ Slovenj Gradec, 
bil sem predsednik delovne skupine 
za izdelavo Načrta integritete VVZ 
Slovenj Gradec, bil sem tudi član stro
kovnega tima uvajanja Samoevalva
cije v VVZ Slovenj Gradec. S strokov
nima prispevkoma sem sodeloval na 
dveh zaključnih posvetih strokovnih 
delavcev koroških vrtcev. Objavil sem 
tudi kar nekaj člankov v različnih 
zbornikih, revijah in glasilih. 

Kaj je vaš dosedanji največji dose-
žek, na katerega ste še posebno po-
nosni? 
Kar nekaj je dosežkov, na katere sem 
lahko ponosen. Likovni izdelki o
trok, ki sem jim bil mentor, so prejeli 
kar nekaj mednarodnih nagrad, med 
drugim v Egiptu, Litvi, na Japonskem 
in Češkem, v Rusiji … Ponosen sem na 
inovacijski gibalni projekt ''Ne morem 
– zmorem!'', ki ga izvajam že četrto 
leto. Ponosen sem na organizacijo gi
balne prireditve v okviru tega projek
ta, na kateri vsako leto sodeluje preko 
500 otrok in njihovih staršev. Pono
sen sem na izredno napredovanje v 
strokovni naziv svetnik, ki mi ga je 
Ministrstvo za šolstvo in šport trajno 
dodelilo leta 2015. Izjemno ponosen 
sem na vsak najmanjši napredek, ki 
ga opazim pri otrocih in za katerega 
se zavem, da je plod mojega dela.

Kako se spopadate s stresom, ki ga 
ne manjka pri vzgojiteljskem delu?
Glavno zdravilo proti stresu je zame 
gibanje, ki je sestavni del mojega dne
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va. Vsak dan tečem v naravi, v objemu 
gozdov, kjer sprostim misli, diham 
svež zrak in se napolnim z energijo. 
Veliko tudi kolesarim, plavam, po
zimi smučam … Sprostim se tudi ob 
poslušanju glasbe in branju knjig. Če 
je moje telo umirjeno, sproščeno in 
napolnjeno s pozitivno energijo, je 

kos vsem izzivom, s katerimi se sreču
jem. Energijo začutijo tudi otroci, saj 
jo vračajo podvojeno.

Kaj bi še radi povedali svojim ko-
legicam vzgojiteljicam in vzgojite-
ljem v slovenskih vrtcih?
Uživajte vsak dan, ki ga preživite s 

svojimi malčki. Opravljamo zelo zah
teven, a najlepši poklic. Ne poklic, 
poslanstvo! Iskren nasmeh in veselje, 
ki nam ga vsak dan nudijo naši sončki 
– to je neprecenljivo!

Želimo vam še veliko idej in se zah-
valjujemo za odgovore! B. V.

Vzgojitelj vzgojiteljicam in vzgojiteljem

Škatle z dodatki v igri otrok v prvem starostnem obdobju
Sabina Hartman, dipl. vzgojiteljica, OŠ Radlje ob Dravi, vrtec

Povzetek
V prispevku predstavljam vzgojne situacije, v katerih so bile malčkom ponujene velike karton-
ske škatle z raznimi dodatki. Opisujem odzive otrok, način njihove igre in uporabo pridobljene 
izkušnje v novi situaciji.

Ključne besede: malčki, igra, škatle.

Deček je v oddelek malčkov prinesel manjšo škatlo, ki jo je 
našel doma. S sodelavko sva takoj izkoristili idejo za načr
tovanje izbrane vzgojnoizobraževalne teme Igra z odpad-
nim materialom. Najin cilj je bil spodbujati otroke k aktiv
nemu učenju, k razmišljanju in ustvarjalnosti ter iskanju 
možnosti za igro z naravnimi materiali. 
 Želeli sva ugotoviti, kako otroci v oddelku prvega sta
rostnega obdobja (1–2 let) spoznavajo, raziskujejo, preiz
kušajo in pridobivajo izkušnje glede na ponujeni material. 
Izhajali sva iz opazovanja otrokovih odzivov in tako je lah
ko bil vsak posamezen otrok aktivni udeleženec v procesu 
učenja. Otroci so se imeli možnost preizkušati v različnih 
situacijah oziroma so imeli možnost raznovrstnih uporab 
ponujenega materiala (škatla kot avto, velika hiša, vlak …).   
 Odpadni material je lahko zelo uporaben, saj omogoča, 
da je lahko otrok domiseln in ustvarjalen. Uporabljamo ga 
lahko ob izvajanju dejavnosti in uresničevanju ciljev na 
različnih področij kurikulula. Iz odpadnega materiala se 
lahko izdelujejo številne koristne didaktične igrače, raz
lični predmeti, ki spodbujajo otroka, da eksperimentira, 
opazuje, se uči in raziskuje.

Igranje s škatlami
Otrokom sva ponudili škatle različnih velikosti in oblik. O

troci so imeli možnost raziskovalnega manipuliranja s ška
tlami. Otroci so škatle odpirali, zapirali, zlagali eno na dru
go, manjšo škatlo dali v večjo … Ob tem sem ves čas preko 
lastnega govora otrokom nudila tudi primerno jezikovno 
okolje. Pomembno je, da otrok sliši besede, ki se nanašajo 
na aktivnost (velik, majhen, škatla, ven, noter itd.).
 Nato sva dodali plastične zamaške različnih barv in ve
likosti. Ob tem sem ves čas ponavljala posamezne besede 
različnih barv zamaškov (rumen, rdeč, moder, …) in veli
kosti zamaškov (majhen – velik zamašek). Z večkratnim 
ponavljanjem besed otrok sliši izgovorjeno besedo, jo zna 
uporabiti v določeni situaciji in jo kasneje tudi poskuša po
noviti (npr. velik rumen zamašek). 
Zamaške so otroci postavljali v vrsto, enega na drugega, 
polnili škatle in jih z rokami stresali. S stresanjem so ugo
tovili, da slišijo zvok, ki je bil v vsaki škatli drugačen. O
troci so sami odkrili, da s stresanjem zamaškov proizvajajo 
zvok. 

Preplet načrtovanih in nenačrtovanih usmerjenih de-
javnosti 
Otrokom sva ponudili škatlo, v kateri ni bilo zamaškov. Za
nimala naju je njihova reakcija in odziv. Vprašala sem jih, 
zakaj škatla ne oddaja zvoka. Dobila sem odgovor deklice: 

Za dobro prakso
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"Ni!" Zanimalo me, česa ni. Ker deklica še ne zna govoriti, 
je odprla škatlo, odšla do košare, v kateri so bili zamaški, in 
jih dala v škatlo. "Bo škatla zdaj oddajala zvok?" sem vpra
šala. Deklica je zdaj ponovno vzela v roke škatlo, jo stresla 
in zamaški so ponovno padli iz škatle. V očeh deklice sem 
videla zaskrbljenost in hkrati iskanje rešitve. "Kaj moramo 
narediti, da zamaški ne bodo padli iz škatle?" sem vpraša
la. Deklica je odšla do omare, jo odprla in iz nje vzela lepil
ni trak. Prinesla ga je in mi ga položila v roke. Skupaj sva 
zaprli škatlo in deklici se je na obrazu narisal nasmešek. 
Deklica je zdaj stresala škatlo in ob tem se je slišal zvok. Za
nimalo me je, kaj mi želi deklica s tem povedati. Vprašala 
sem jo, če želi, da zapojemo pesmico. Deklica je pokazala 
na plakat, na katerem je bil narisan pes. Sicer sem vedela, 
da želi zapeti pesem o psu, saj narisane živali predstavljajo 
določene pesmi, ki jih pojemo, a vseeno sem želela, da svojo 
željo ubesedi. Spodbudila sem jo, da mi pove, kako se oglaša 
žival, narisana na plakatu. Deklica je to zlahka storila. Nato 
smo skupaj zapeli pesem Kuža pazi (Bitenc).
 Čez nekaj dni smo igralnico napolnili z velikimi škatla
mi. S sodelavko sva otrokom ponudili škatle, ki so bile tudi 
drugačne (zalepljene, široke, ozke …). Ob tem so spoznavali, 
da je lahko škatla zaprta ali odprta ter da je v škatli tesno in 
temno. Otroci so preizkušali možnosti in vstopali v velike 
in male škatle. Deklica, ki je vstopila v veliko škatlo in je 
bilo v njej temno, je pričela jokati. "Zakaj jokaš, te je strah?" 
me je zanimalo. Deklica je prikimala. Vzela sem jo v naročje 
in jo stisnila k sebi. "Ni treba, da te je strah" sem ji povedala 
in pokazala na druge otroke, ki so lezli v škatlo in se vanjo 

zapirali. "Jim reče
va KUKU?" sem jo 
vprašala. Deklica 
se je zdaj nasme
jala in vedela sem, 
da to pomeni pri
trdilni odgovor. 
Igra skrivalnic je 
deklici narisala 
nasmešek na obraz 
in kasneje je želela 
tudi sama biti del 
te igre. 
Otroci so spoznali, 

da lahko v škatlo zlahka ali težko vstopijo in izstopijo. Škatle 
so postavljali eno na drugo, gradili stolpe. Ob tem so otroci 
oblikovali prostor po svoje, ga pregrajevali, delili, zapirali 
in odpirali. Pri igri so otroci uporabljali in razvijali svoja 
čutila in pri tem neizmerno uživali. Otroci so se po svoje 
skupaj zaigrali, se opazovali in drug drugega posnemali. 

Med igro so otroci gradili hiše, se skrivali v škatle … Lete 
so postale hiške zavetja, skrivalnice, avtomobili. Otroci so 
bili kreativni, nadgrajevali so igro in bili ustvarjalni. Vsak 
otrok je našel svoj prostor v igri. Da je škatla postala avto
mobil, sem ugotovila, ko sem opazovala fantka, ki je zlezel 
v škatlo in se igral z glasovi (bm bm, pip pip). Izhajali sva iz 
otrokovih razvojnih potreb, se sami vključili v igro in vsi 
smo se kaj kmalu peljali z avtomobili. Škatla je postala pra
vi avtomobil, ko je fantek pokazal na kolesa, ki jih je imel 
plastični avtomobil. Vprašala sem ga, ali želi dodati kolesa. 
Upoštevali sva njegovo željo. 

Izkušnjo so malčki uporabili v novi situaciji
Čez nekaj dni sva otrokom ponudili majhne in velike praz
ne plastenke. Otroci so spet peljali igro v novo smer. Polnili 
so posodice z raznimi kamni in preizkušali zvok, ki je pri
hajal iz posodic. Pri tem sva upoštevali načelo horizontal
ne povezanosti iz različnih področij dejavnosti otrokove
ga razvoja in učenja. Izkušnjo, ki so jo imeli s polnjenjem 
škatle z zamaški, so uporabili v novi situaciji z novimi ma
teriali. Ko je fantek napolnil posodico s kamni in jo pričel 
stresati, ne da bi jo pred tem zaprl, so kamni popadali iz 
plastenke. Kar nekaj časa je vztrajal in dajal kamne nazaj 
v plastenko, a vedno znova so mu padali iz nje. V tem tre
nutku sem izkoristila izkušnjo deklice iz prejšnje situacije 
s škatlo in z zamaški. Vprašala sem: ''Se spomniš, kaj smo 
naredili s škatlo, ko so zamaški padli iz nje?'' Deklica je 
odšla po lepilni trak in mi ga prinesla. Skupaj z otroki smo 
v plastenko dali kamne in jo zalepili, da so kamni ostali za
prti. Skozi postavljena vprašanja in s pojasnjevanjem, zakaj 
so kamni padali iz plastenke, sva pri otrocih spodbujali po
memben element načela aktivnega učenje, jih spodbujali k 
razmišljanju in ustvarjalnosti ter iskanju možnosti za igro 
z naravnimi materiali. 

Škatla kot didaktična igrača vtikanka
Skupaj z otroki pa smo si iz velike škatle izdelali tudi di
daktično igračo – vtikanko. Otroci so pri tem sodelovali, 
pomagali pri kaširanju škatle iz časopisnega papirja. Kas
neje smo igračo tudi pobarvali z rdečo barvo. To je bila že
lja fantka, ki je star dve leti, in že pozna vse barve. Kot stro
kovna delavka sem upoštevala otrokovo željo. Zanimalo 
pa me je, zakaj ravno rdeča barva. Tukaj mi fantek ni znal 
odgovoriti, mi je pa pokazal svojo majico, ki jo je imel ta dan 
oblečeno. Skupaj sva ugotovila, da mu je njegova majica, ki 
je rdeče barve, všeč in zato je želel, da je tudi naša izdelana 
didaktična igrača rdeče barve. Otrok je bil slišan, upošte
van kot aktivni udeleženec. 

Narejena didaktična igrača (vtikanka) 
in igra z njo (Foto: Maša Trojak, pom. vzg.)
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Evalvacijska ugotovitev
Otroci so didaktično igračo imeli zelo radi in ob vtikanju 
zamaškov prišli tudi do spoznanja, da velike stvari, kot so 
plastenke, ne gredo v luknje. Še vedno zelo radi posegajo 
po igri z zamaški, s plastenkami in škatlami. Različni od
padni materiali so otrokom še vedno na razpolago, kljub 
že drugi izbrani načrtovani temi. Cilj sva uresničili in ugo
tovili, "da predšolska vzgoja v vrtcu mora graditi na otro
kovih zmožnostih in ga voditi k pridobivanju novih izku
šenj, spoznanj, tako da predenj postavlja smiselne zahteve 
oziroma probleme, ki vključujejo otrokovo aktivno učenje, 
mu omogoča izražanje, doživljanje ter ga močno čustveno 
in socialno angažira" (Kurikulum za vrtce 1999).
Pri aktivnem učenju je namreč pomembno, da sta zago
tovljena oba pogoja – spodbudno okolje in spodbudne inte-
rakcije. Za učenje so pomembne vse izkušnje in socialne in-
terakcije, ki jih je otrok v vrtcu deležen. Sodobni kurikuli 
poudarjajo, da se otrok ne uči le na osnovi načrtovanih in 
s strani vzgojiteljice usmerjenih dejavnosti. Vsaj toliko je 
za učenje pomembna igra in druge dejavnosti, ki si jih o

trok sam izbere, ter vrsta vsakodnevnih dejavnostih in 
dnevnih rutin, tudi tistih, ki zadevajo polje t. i. prikritega 
kurikula.
 
Otrok mora imeti dovolj časa za raziskovanje v dejavnostih. 
Odrasli v vrtcu smo tisti, ki lahko v največji meri omogoča
mo in spodbujamo možnost izbire in drugačnosti. Aktivno 
učenje in raziskovanje bi morala postati prevladujoča nači
na za delo v vrtcih, kar naj ne velja le za otroke, temveč tudi 
za nas – odrasle. 

Literatura: 
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in 
Zavod RS za šolstvo.
Batistič Zorec, M. (2010). Participacija otrok v slovenskih vrtcih z vidika 
stališč in izkušenj vzgojiteljev. V: Devjak,T., 
Batistič Zorec, M., Vogrinc, J., Skubic, D. in Berčnik, S.(ur.). Pedagoški 
pristop Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce: podobnosti v različnosti. 
(str.67−85). Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

O tem in onem iz naših vrtcev

Vzgojitelji v bolnišničnih oddelkih Vrtca Vodmat v Ljublja
ni namenjamo posebno pozornost razvoju govorne kom
petentnosti in pismenosti otrok hospitaliziranih otrok. Pri 
načrtovanju in izvajanju vzgojnoizobraževalnega dela v 
bolnišnici sledimo vsem štirim ravnem področja dejav
nosti jezika: govorni vzgoji, književni vzgoji, predopismen
jevanju in knjižni vzgoji kot delu informacijskega predo
pismenjevanja. Bolni otroci, ki se zdravijo v bolnišnici, se 
vključujejo v vzgojnoizobraževalne dejavnosti bolnišnič
nih oddelkov vrtca. Pomembno je zavedanje vzgojiteljev v 
bolnišnici, da z organizacijo spodbudnega okolja vplivajo 
na razvoj govorne kompetentnosti in pismenosti otrok.
Temeljna naloga vzgojitelja v bolnišničnem oddelku vrtca 
se kaže v ustvarjanju ugodne čustvenosocialne klime na 
bolnišničnem oddelku. V sklopu uresničevanja predno
stnega cilja, ki mu sledi Vrtec Vodmat, in ob spoznanju, da 
pravljica nagovarja otrokovo osebnost v celoti, smo vzgo
jitelji v bolnišničnih oddelkih vrtca pripravili izbor lepo
slovnih knjig, ki predstavljajo izvedbo bolnišnične bralne 
značke za bolne otroke, imenovane Bralni škrat. Poleg stal
no dopolnjujočega seznama upoštevamo tudi književni in

teres otroka. Otrok dobi knjigo za darilo, jo prinese s seboj 
v bolnišnico, ima željo po določeni pravljici in ponovnem 
poslušanju, kar pomeni, da se moramo zavedati in upošte
vati načelo izbirnosti in dopolnjevanja književnih del. 
Izvedba vsebine Bralnega škrata je zelo različna po posa
meznih bolnišničnih oddelkih. Čas, ko smo vzgojitelji v 
vlogi bralca ali pripovedovalca pravljice, pa predstavlja 
neponovljivo srečanje med našim izraznim svetom ter do
življajskim svetom otroka. Vzgojitelji spodbujamo in vklju
čujemo tudi starše bolnega otroka, da z otrokom prebirajo 

Bralni škrat na Pediatrični kliniki v Ljubljani

Prebiranje spominskih knjig (Mateja Jerina Gubanc)
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pravljice. S tem otroku zagotavljamo občutek domačnosti, 
razvijamo bralno kulturo in odnos do knjige ter kvalitetno 
preživljanje časa v interakcijskem odnosu bolnega otroka 
in starša. 

Bralni škrat ni oseba iz pravljic, ampak nastajajoča se zbir
ka risbic (spominska knjiga), s katerimi otroci izrazijo do
življanje pravljične pripovedi. Otrok vloži risbico v mapo 
Bralnega škrata. Če otrok želi, ob risbici dopiše sam ali s 
pomočjo odrasle osebe nekaj, kar se mu je ob prebiranju 
oziroma poslušanju pravljice najbolj vtisnilo v spomin. 
Spominska knjiga Bralnega škrata stoji na polici v igralnici 
in je na vpogled vsem, ki jo listajo. 
 V tednu otroka so se zbirke Bralnega škrata iz vseh pe
diatričnih oddelkov ljubljanskih bolnišnic predstavile na 
javni razstavi v Pediatrični kliniki Ljubljana. 

Janja Hana Jamnikar, dipl. vzgojiteljica in
Mateja Jerina Gubanc, prof. mag. pred. vzg., 

Vrtec Vodmat Ljubljana

V gozdu vzgojitelji in otroci najdemo vedno kaj zanimive
ga. Ob vsem, kar najdemo, si lahko zastavimo vprašanje: 
Zakaj je tako? Razmišljanja in odgovori otrok nam pokaže
jo, kako otrok razmišlja, kaj ga zanima in kakšne teme in 
spodbude lahko vnašamo v vzgojnoizobraževalno delo v 
svojem oddelku. 
 Kar gozd ponuja v vseh letnih časih, lahko otroci upo
rabijo v svoji igri. Z zamislijo, ki jo premore le otroška do
mišljija, vsaka stvar v gozdu dobi pomen in tudi namen. 
Tako se ista veja spremeni v metlo za pometanje listja ali v 
ribiško palico, s katero se lovi ribe na skali. Včasih se ujame 
tudi kakšen "kit". Iz vejic, mahu, praproti in zemlje nastane 
vrtiček, kjer zraste "paradižnik". Deblo naenkrat postane 
"motorka", ki močno zabrni, da se sliši daleč naokoli: br, br, 

br. Daljša veja postane pripomoček, s katero deček sovr
stnika povleče na vrh hriba. 
 V gozdu je dovolj prostora, zato ni nihče nikomur napoti. 
Otrok, ki hodi ali teče skozi gozd, mora vzdrževati ustrez no 
ravnotežje. Paziti mora, da se ne spotakne, izogniti se mora 
kamnu ali potoku, ob tem pa koordinirati celo telo. 
 Gozd postane socialni prostor, kjer se tkejo prijateljstva, 
kjer je medsebojna pomoč samoumevna, kjer se oblikujejo 
dobri medsebojni odnosi. Tako se, na primer, lahko igramo 
igro ''steza slepcev''  in sicer na različne načine. Vrv napelje
mo od drevesa do drevesa, otroku zavežemo oči, on pa ob 
vrvi prehodi neko razdaljo ter ob naravnih ovirah, ki so na 
poti lovi ravnotežje, razvija koordinacijo in izvaja naravne 
oblike gibanja. Lahko se pa igro igramo tudi tako, da na vrv 
navežemo predmete iz gozda, otrok pa z zavezanimi očmi 
prepoznava predmete; seveda ga pri tem vodi in mu poma
ga prijatelj. V gozdu poslušamo zgodbo, pravljico, poezijo. 
Lahko iščemo drobne živali, ustvarjamo iz naravnega ma
teriala, poslušamo zvoke, ptičje petje in ugotavljamo, od 
kod prihaja zvok, lahko razvrščamo predmete po skupnih 
lastnostih.  Ogledujemo si krošnje dreves ob pomoči ogle
dala, iščemo in primerjamo sledi, odtise v snegu in blatu, 
pozimi nesemo pogačo ptičkom, se skrivamo za drevesi in 
počnemo še mnogo drugega.
 Ne smemo pozabiti, da otrok v gozdu dostikrat nezave
dno, pa tudi zavestno spoznava zakonitosti narave in živ
ljenja nasploh  vse, kar je v gozdu, je živo ali pa je bilo živo 
nekoč. Tudi smrt je del življenja. Vse, kar je v gozdu, je po 
eni strani tako raznoliko; tu najdemo veliko barv, oblik, 
velikosti, debelin, materialov, vonjav ... Zato je prav, da se 
ob zaključku obiska gozdu zahvalimo za njegovo gostolju
bje in da ga ohranjamo takšnega, kot je bil, ko smo vstopili 
vanj. Gozd je tudi prostor za generacijsko druženje in ak
tivno preživljanje prostega časa in zdrav način življenja. 
Tudi orientacijski pohod je lahko ena izmed možnosti, s 
katerim spodbudimo otroke in starše k aktivnemu sodelo
vanju in občutenju narave. Ob tem skupaj opazujemo nara
vo, poslušamo, iščemo, vonjamo, tipamo ... ali iščemo skriti 
zaklad. Seveda pa moramo na tej poti opraviti tudi nekaj 
nalog. Na koncu pa se vsi zadovoljni in polni vtisov in do
godivščin še dolgo spominjamo obiska gozda. Otroci nam 
s svojimi besedami, veseljem in radostjo v očeh sporočajo, 
kako doživljajo in občutijo gozd in naravo. Če jih dobro opa
zujemo, bomo kaj hitro spoznali, kako pomemben prostor 
je zanje gozd. Gozd otrokom v vseh letnih časih omogoča, 
da občutijo naravo neposredno in jo vzljubijo. Če nam to 
uspe vzgojiti pri otrocih, se nam zanjo ni treba bati.

Irena Mušič, dipl. vzgojiteljica, 
Vrtec Antona Medveda Kamnik

O tem in onem iz naših vrtcev

Utrinek iz razstave (Mateja Jerina Gubanc)

V gozd v vseh letnih časih
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Odpadni material omogoča otrokom raziskovanje ter hkra
ti razvija domišljijo. Mama enega dečka iz našega oddelka 
(heterogeni oddelek od dveh do štirih let) je prinesla v vr
tec odpadne tulce za igro otrok. Odločili sva se, da otrokom 
naprej dopustiva prosto igro, da spoznajo svoje možnosti 
igre s tulci ter samostojno raziskujejo. Ko sva jim v veliki 
košari prvič ponudili tulce, otroci niso kazali prevelikega 
zanimanja zanje. Nekaj otrok si jih je ogledalo, obračalo v 
roki in jih vrnilo v košaro. Interes in zadovoljstvo otrok ob 
igri s tulci je naraščalo ob načrtovanih dejavnostih, kajti za
igrali so se tudi otroci, ki so pri ostalih dejavnosti nekoliko 
zadržani. Glede na interes otrok smo igro s tulci razvijali in 
jo povezali z različnimi področji kurikula. Preko igre smo 
spoznali, da se tulci kotalijo. Uporabljali smo različne izra
ze za opisovanje položaja tulca (na, v, pod, pred). Tulce smo 
uporabili za postavljanje, kotaljenje, sestavljanje in vsta
vljanje, za vlečenje vrvi skozi tulec in polaganje majhnih 
žog na tulce, za slalom med tulci in nizanje gumic na tulec. 
Matematiko sva povezali s področjem jezika. Izdelali sva 
lutko palčka, ki sva ga oblekli v rdečo majico in  modre hla
če. Iz preproste škatle sva naredili palčkov dom. Iz tulcev 
so mu otroci naredili pot do doma. V področje umetnosti 
sva posegli preko likovne in glasbene dejavnosti. S tulci so 
odtiskovali na podlago, pri tem so uporabili tempera barvo 
(rdečo in modro). Mlajši otroci so se svobodno igrali z upo
rabo tulcev in barv (packe).  Otroci so pihali v tulce, jih upo
rabili kot bobne ali palčke pri ritmični spremljavi petja. 
Prav posebno zvočilo je nastalo iz tulca, na katerem so bile 
nanizane gumice. Primerjali smo zvok iz tulcev, ustvarjen 
v prostoru, z zvokom, ki je nastajal na prostem. 
 

Na vrtčevskem igrišču sva skupaj z otroki spoznavali kota
ljenje tulcev po hribu navzdol. Pri tem so bili gibalno zelo 
aktivni, saj se je bilo potrebno vrniti na hrib, spustiti tulec, 
ga pobrali in na koncu dejavnosti pospraviti v košaro. Sa
moiniciativno so odkrili novo igro spuščanja tulcev po to
boganu, nabiranja listja v tulce ter "gusarsko igrov. 
Dejavnosti sva načrtovali in izpeljali tako, da so bili otroci 
spodbujani k sodelovanju, hkrati pa jih nisva prisilno 
vključevali v dogajanje. Meniva, da sva z načrtovanimi de
javnostmi prispevali k razvoju vsakega otroka v oddelku.

Jana Muršič, vzgojiteljica in
Maša Hojs, pomočnica vzgojiteljice,

OŠ Lenart, vrtec Lenart

O tem in onem iz naših vrtcev

Od igre do učenja s pomočjo odpadnih tulcev

Avtor (po reprodukciji):  
Adela Medić (6 let)

Vrtec Tončke Čečeve, Hudinja
Mentorica Tanja Ravnjak
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Obvestila in napotki

Vrtec Postojna razpisuje nagradni natečaj z naslovom Moja 
ideja – nova igrača 2017.

Kriteriji:
• izvirnost ideje,
• varna uporaba igrače,
• kakovost izvedbe,
• estetski vidik,
• izobraževalni in vzgojni učinki oz. rezultati.

Varnostni in estetski kriteriji naj veljajo tudi za embalažo.
Igrači priložite obrazec za prijavo v pisni obliki.
Zgoščenki priložite:
• obrazec za prijavo,
• dve barvni fotografiji.
Uporabite ustrezno embalažo.

Obrazec za prijavo in vse ostale informacije najdete na naši 
spletni strani: 
http://www.vrtecpostojna.si 

Razstava vseh igrač in podelitev nagrad bo 16. junija 2017 
ob 17. uri v Kulturnem domu v Postojni.  Avtorji prevzame
jo igrače eno uro po zaključeni razstavi. Igrače pošljite naj
kasneje do 30. aprila 2017 na naslov: 
Vrtec Postojna, Cesta na Kremenco 4, 6230 Postojna

Iz prejšnje številke ... 

Nagradni natečaj 
Moja ideja – Nova igrača 2017

Likovni natečaj revije 
Vzgojiteljica za objave v letu 2017
Vabimo vas, da sodelujete na likovnem natečaju za 
otroška likovna dela za objave v reviji v letu 2017.  
Pogoji so:
• likovni izdelki so lahko risbe ali slike ali kombina

cija obojih v formatu A3 in A4,
• izdelki so lahko narejeni s suhimi ali z mokrimi sli

karskimi tehnikami,
• zaželene so različne likovne vsebine,
• posamezni vzgojitelj lahko pošlje največ 3 likovne 

izdelke.

Na zadnji strani oz. na digitalni fotografiji morajo biti 
podatki, in sicer:
• podatki o avtorju: ime in priimek ter starost v letih,
• podatki o (samo enem) mentorju: ime in priimek ter 

uradni naziv vrtca oz. šole z vrtcem.

Rok za oddajo: 10. januar 2017 na naslov: 
Vzgojiteljica, p. p. 23, 3220 Štore.

Likovna dela lahko pošljete tudi kot fotografijo v elek
tronski obliki na enaslov urednice revije: 
betka.vrbovsek@gmail.com

Komisija bo likovna dela ocenila po razvojnih, ustvar
jalnih in tehničnih kriterijih dobre likovne prakse. 
Vzgojiteljica oz. vrtec mora imeti za poslane likovne 
izdelke soglasje staršev, da dovoljujejo objavo otroko
vega likovnega dela v strokovni reviji. Likovnih del 
ne vračamo.

Otroci, katerih dela bodo izbrana, dobijo po objavi 
knjižno nagrado založnika revije, strokovni delavci 
pa lahko uveljavljajo točke za napredovanje v skladu  
z državnim pravilnikom.

Obveščamo vas tudi, da bo naslednji natečaj v aprilu 
2017, saj nas je več sodelujočih opozorilo, da imajo pro
ti koncu šolskega leta več gradiva na razpolago. Tako 
bomo poslej izbirali likovna dela za objavo namesto za 
koledarsko raje za šolsko leto (2017/18).

Predsednica  komisije: 
Irena Hren, 

spec. manag. in dipl. vzg.

Mentorici Boru Rajtarju sta bili Petra Smej in Renata 
Žerdin, OŠ Franceta Prešerna, vrtec Črenšovci, ne Katja 
Hudavernik iz VVZ Slovenj Gradec. 

Prizadetim se za napako opravičujemo!
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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 katerem 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, s starostjo 

otroka, z 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


