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Uredničin kotiček

Pozdravljeni!
V šali lahko trdimo, da bo v letu 2017 

postala revija Vzgojiteljica polnoletna, 

saj začenjamo osemnajsto leto nepre-

kinjenega izhajanja. Vsem sodelujočim 

se iskreno zahvaljujem za prizadeva-

nje, da bi revija prinašala čim bolj aktu-

alne vsebine in prispevala k čim večji 

kakovosti vrtčevske prakse. V želji, da 

pridobimo pregled nad vsebinami, smo 

naredili seznam člankov, ki jih je revi-

ja objavila v zadnjih treh letih. Članke 

smo v grobem razporedili v štiri vse-

binske sklop, ki se nanašajo na

1) predstavitve projektov, igralnih 
in drugih dejavnosti za otroke v iz-
vedbenem kurikulu oddelka:
• domači kraj kot vir učenja otrok, 

krajevni in domovinski simboli,

• folklorne in druge plesne dejavnosti 

ter glasbene dejavnosti, 

• razvijanje in uporaba inovativnih 

didaktičnih pripomočkov (izdelek 

vzgojitelja) in ustvarjanje z nestruk-

turiranim materialom,

• uporaba gozda, vrta … kot učnega 

okolja, ekološka problematika, spo-

znavanje in razumevanje delovanja 

lastnega telesa ter različne naravo-

slovne dejavnosti (sajenje, sejanje, 

preizkušanje, raziskovanje),

• motorične in športne dejavnosti ter 

taborniške dejavnosti, 

• porajajoča se pismenost, spodbuja-

nje branja, tisk za otroke, pravljice 

kot motivacija za razne dejavnosti, 

jezikovne igre,

• učenje tujega jezika;

2) razvojne in druge individual-
ne posebnosti otrok ter varovanje 
zdravja otrok:
• razvijanje otrokovih čustev in em-

patije,

• individualne potrebe otrok (otroci 

s posebnimi potrebami, nadarjeni 

otroci, tujejezični otroci, romski o-

troci …),

• varovanje zdravja (prehrana, zašči-

ta pred soncem, postopki oživljanja, 

higiensko navajanje, alergije, okuž-

be);

3) sodelovanje na različnih nivojih: 
• participacija otrok pri načrtovanju 

in dejavnostih, dnevna rutina in or-

ganizacija prostora (kotički, igrišče, 

dejavnosti v prostoru), 

• sodelovanje med strokovnimi delav-

ci v ''domačem'' vrtcu: komunikacija, 

odnos v paru,

• organizacijska kultura in njena ka-

kovost (prenos znanja, nekuruptiv-

nost, psihosocialna tveganja),

• sodelovanje z drugimi: sodelovanje 

s starši in z družino (uvajanje o-

troka v vrtec, pričakovanja staršev 

in razne dejavnosti za starše), sode-

lovanje z osnovno šolo, sodelovanje 

vrtca pri praktičnem usposabljanju 

dijakov in študentov, sodelovanje 

vrtca v mednarodnih projektih EU;

4) razvijanje  profesionalnosti stro-
kovnih delavcev:
• organizacija izobraževanja v vrtcu,

• razvijanje vzgojiteljeve sposobnosti 

opazovanja otrok, 

• refleksija, kolegialne hospitacije, sa-

moevalvacija.

Seznam nam po svoje sporoča tudi to, 

o čem vzgojiteljice in vzgojitelji niste 

pisali, pa bi bilo zelo potrebno, da bi. S 

tem dajemo tudi ideje za vsebino član-

kov v naslednjih številkah. 

 V prvem sklopu opazimo, da manj-

kajo nekatera področja umetnosti: 

likovne dejavnosti, AV dejavnost in 

dramske dejavnosti. Na področju na-

rave ni nihče pisal o življenjskem ciklu 

(otrok nastane in se razvija v materi, se 

rodi, raste, med potomci so razlike, živa 

bitja se razmnožujejo, živijo in umrejo 

…), vremenskih pojavih in spremljanju 

vremena (veter, burja, sneg, ivje, led, 

mraz …), zvoku, 

merjenju časa, 

različnih giba-

njih teles, o po-

skusih s snovmi. 

Preseneča nas 

tudi pomanjkanje 

prispevkov o simbolnih igrah. Iz česa 

se je konkretna simbolna igra razvila, 

kakšne so bile interakcije, kako je bila 

vključena vzgojiteljica, s čim je obogati-

la igro in podobno.

 V drugem sklopu bi si želeli kakšno 

pričevanje o uporabi induktivnega 

vzgojnega pristopa (razvijanje proso-

cialne občutljivosti in spoštovanja z 

metodami medsebojne pomoči, sode-

lovanja, s sprejemanjem različnosti, z 

mediacijskim reševanjem konfliktov 

ter umetniškim doživljanjem in izraža-

njem).

 V tretjem sklopu pogrešamo član-

ke, ki bi predstavili organizacijo in 

uspešnost vzgojnega dela, ko imajo o-

troci hkrati, torej sočasno, na voljo več 

različnih dejavnosti. Kako v takem pri-

meru poteka izbira, kakšne so interak-

cije med otroki, kakšna je naloga stro-

kovnih delavk … Zanima nas kreiranje 

učnih situacij, v katerih otroci rešujejo 

različne problemske situacije.

 Četrtemu sklopu bi lahko dodali 

kakšno poglobljeno razmišljanje o 

(strokovnem) delu strokovnih aktivov 

in vzgojiteljskih zborov, študijskih sku-
pin, bolj ali manj ustreznih seminarjih, 

posvetih in še čem. Veseli bi bili kakšne-

ga članka, ki bi opisal reševanje etične 

dileme (osebne ali kolektivne) s pomoč-

jo Kodeksa za etično ravnanje v vrtcu.

Vabim vas k aktivnemu soobliko-
vanju vsebine naslednjih številk 
revije in vas lepo pozdravljam.

Urednica Betka Vrbovšek
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Ravnateljica predstavlja vrtec

Ključ za strokovno rast je v stalnem strokovnem 
izpopolnjevanju

Majda Vrečič, pomočnica ravnatelja, OŠ Puconci, vrtec Puconci

''Zelo pomembno je, da v kolektivu vlada ustvarjalna klima, 
odprti medsebojni odnosi, lastna odgovornost in motivira-
nost vsakega posameznika, zato se trudim, da sodelavcem 
prisluhnem, jih spodbujam, pohvalim in sem vesela, ko vid-
im, da mi sledijo in da mi pomagajo pri uresničevanju naše 
vizije in poslanstva."

Ste pomočnica ravnatelja in peda-
goški vodja v vrtcu Puconci pri 
Osnovni šoli Puconci. Kakšna je 
vloga pedagoške vodje vrtca pri 
osnovni šoli?
Pedagoški vodja vrtca pri osnovni šoli 
je v pomoč ravnatelju pri pedagoškem 
vodenju vrtca. Spominjam se prizade-
vanj ravnateljev ob koncu prejšnjega 
tisočletja po tovrstni strokovni pomo-
či pri njihovem delu, ker zaradi vode-
nja dveh sistemov, šole in vrtca tega 
dela niso zmogli sami opraviti dovolj 
strokovno in poglobljeno. Danes ima-
jo vsi vrtci pri osnovnih šolah formal-
no nastavljene pedagoške vodje v de-
ležu glede na število oddelkov vrtca.
 
Kaj konkretno so naloge pedagoške 
vodje?
Pedagoški vodja je pomočnik ravnate-
lju za pedagoško vodenje vrtca, ki ima 
kompleksno vlogo vodje in koordina-
torja vzgojno-izobraževalnega proce-
sa in je vezni člen med enotami vrtca 
in drugimi deležniki. Skrbi za načr-
tovanje, organizacijo, spremljanje in 
evalvacijo pedagoškega procesa in 
hkrati za sodelovanje in povezovanje 
vrtca s starši in z lokalnim okoljem. 
Vodi strokovno delo pedagoškega 
kadra preko pedagoških konferenc, 
aktivov, študijskih skupin in delovnih 
sestankov z organizacijskimi vodja-
mi enot. Pripravlja LDN, poročilo o 
realizaciji LDN in publikacijo vrtca, 

neposredno spremlja vzgojno delo, 
izvaja hospitacije, letne razgovore 
in sodeluje pri pripravi razvojnega 
načrta, samoevalvacijskega poročila, 
medsebojnih oz. kolegialnih hospita-
cijah. Organizira obogatitveni pro-
gram, sodeluje pri nabavi igrač in 
didaktičnih materialov in se o tem do-
govarja z ravnateljem. Sodeluje tudi 
s svetovalno delavko, z učitelji v šoli, 
zlasti s prvo triado za izvedbo skup-
nih dogodkov in srečanj ob prehodu 
otrok iz vrtca v šolo. Vodi, usmerja in 
soustvarja pedagoško delo v vrtcu in 
skrbi za strokovno rast zaposlenih v 
sodelovanju z ravnateljem.

Katerim nalogam morate nameniti 
največ svojega časa in zakaj? 
Največ časa moram nameniti organi-
ziranju dela, informiranju kadra, na-
črtovanju in usklajevanju določenih 
dejavnosti, saj je za naš vrtec značilno, 
da se nahaja na petih lokacijah, ki so 
oddaljene okoli 10 km od centralnega 
vrtca, zato je organizacija dela in iz-
vedba določenih skupnih aktivnosti 
zahtevna in povezana s številnimi 
logističnimi zankami. Največ časa po-
rabim za telefonsko usklajevanje, do-
govarjanje in pisanje sporočil, ker je 
takšna oblika sprotnega sodelovanja 
in reševanja vsakodnevno nastalih si-
tuacij najhitrejša in najučinkovitejša. 
Največ komuniciram z vodjami enot, 
ki so odgovorne za nemoteno delova-

nje posamezne enote. Takšne naloge 
so urejanje nadomeščanj strokovnih 
delavk ob bolniških odsotnostih, skrb 
za dobro počutje in varnost vsakega o-
troka in strokovni nasveti staršem in 
po potrebi sodelavcem. 

Lahko na kratko predstavite sebe: 
svoje izobraževanje, dosedanje iz-
kušnje s predšolsko vzgojo. 
Po končani osnovni šoli sem se od-
ločila za poklic učiteljice, obiskovala 
sem gimnazijo pedagoške smeri in se 
potem odločila za študij pedagogike 
in sociologije na Filozofski fakulteti 
v Ljubljani. Vrnila sem se v domači 
kraj in iskala zaposlitev, toda tudi ko-
nec 80-ih letih je bilo težko najti delo v 
moji stroki, zato sem poprijela druga 
dela in se šele po petih letih iskanja 
zaposlila kot svetovalna delavka na 
osnovni šoli. Ko so se odprle možnosti 
zaposlitve, so me vabili kar na tri šole. 
Izbrala sem prvo ponujeno priložnost 
in tam ostala nekaj let. Delo svetoval-
ne delavke sem z veseljem opravljala, 
saj sem zmeraj rada delala z ljudmi. 
Ko se mi je ponudila možnost zaposli-
tve v sedanji šoli, ki je bistveno bliž-
je mojemu domačemu kraju, sem jo 
seveda sprejela. Opravljala sem delo 
pedagoginje v svetovalni službi. Čez 
čas sem izvedela, da bo šola rabila pe-
dagoško vodjo v vrtcu. To je bila leta 
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1999. Čeprav brez izkušenj s predšol-
sko vzgojo, sem se odločila za to delo, 
saj mi je predstavljalo velik izziv. Ni 
bilo enostavno, toda ob razumeva-
nju kolektiva in podpori ravnatelja 
in izkušenih ravnateljic samostojnih 
vrtcev, ki so me sprejele v svoj aktiv 
in mi v vsakem trenutku bile priprav-
ljene pomagati, svetovati (za kar sem 
jim še danes iskreno hvaležna), sem se 
kalila v tej stroki. Danes sem zadovolj-
na, da sem se podala na pot predšol-
ske vzgoje. Srečo pa sem imela, da se 
je leta 2000 začelo postopno uvajanje 
Kurikuluma za vrtce, saj se je naš vrtec 
v ta projekt vključil v prvem krogu in 
tako sem poglobljeno, korak za kora-
kom, spoznavala področje predšolske 
vzgoje in rasla skupaj s kolektivom. 

Imate kakšen konjiček za prosti 
čas?
Svoj prosti čas preživljam v naravi, 
kjer se sproščam in si nabiram novih 
moči ter idej za opravljanje svojega 
dela.

Koliko ima vrtec pri OŠ Puconci 
v tem šolskem letu oddelkov in o-
trok? Število narašča ali upada? 
Vrtec pri OŠ Puconci ima v tem šol-
skem letu 14 oddelkov in trenutno 215 
otrok. Vpisanih je 221 otrok, vendar 
bodo nekateri prišli pozneje, ker so 
še premladi. Število otrok nam v zad-
njih letih rahlo pada, saj smo štiri leta 
nazaj imeli 16 oddelkov, potem dve leti 
po 15 in zdaj že drugo leto 14 oddelkov. 
Ugotavljamo tudi, da se nam zmanjšu-
je število oddelkov prvega starostne-
ga obdobja in narašča število oddel-
kov drugega starostnega obdobja. Po 
statističnih podatkih imamo v občini 
še za štiri skupine otrok v domačem 
varstvu, za eno skupino otrok pa obi-
skuje okoliške vrtce. 

Imate dovolj prostih mest za vse o-
troke, ki se zanimajo za vaš vrtec?

Zaenkrat imamo dovolj prostih mest 
za vse, ki se zanimajo za naš vrtec, saj 
imamo trenutno še 20 prostih mest 
in če bo potrebno, bomo našo ustano-
viteljico, Občino Puconci zaprosili za 
fleksibilne normative v oddelkih, kjer 
jih bomo potrebovali. Če bi se zgodilo, 
da v določeni enoti ne bi imeli več pro-
stih mest, bi starše prijazno zaprosili, 
da otroka začasno vozijo v drugo njim 
najbližjo enoto.

Kako sodelujeta z ravnateljem šole? 
Z ravnateljem šole dobro sodelujeva, 
saj je sodelovanje neobhodno po-
trebno za kvalitetno funkcioniranje 
vrtca kot celote. Z ravnateljem se do-
govarjava o organizaciji načrtovanja 
dela in vodenju vrtca, o možnostih 
strokovnega izpopolnjevanja delav-
cev, o možnostih nabave didaktičnih 
materialov in igrač, o sodelovanju v 
programih in projektih zunanjih iz-
vajalcev, o povezovanju z okoljem … 

Kakšno je povezovanje vrtca z 
osnovno šolo?
S šolo, katere del smo, sodelujemo na 
različnih področjih: od delitve prosto-
rov, skupne kuhinje, do pedagoškega 
dela (izvajamo skupne predstave, 
učenci gledališkega in dramskega 
krožka nastopajo za otroke vrtca, 
predšolski otroci obiščejo učilnice 
bodočih prvih razredov in poskusijo 
stolčke, učiteljice bodočih prvošolcev 
pridejo na obisk v vrtec, obisk šolske 
knjižnice in izvedba pravljične ure 
za otroke iz vrtca, skupna dobrodel-
na prireditev z bazarjem, vrtčevski 
otroci sodelujejo v kulturnih prire-
ditvah, ki jih pripravlja šola, šola se 
vključuje v športno prireditev, ki jo 
izvaja vrtec, imamo skupne vrtičke 
in gredice, pri šoli tudi permakul-
turni vrt, sadovnjak, EKO učilnico, 
čebelnjak …). Šola nam že šesto leto 
nudi svoje prostore – učilnice, ki smo 
jih spremenili v igralnice vrtca, ker 

imamo v enoti Puconci premajhen 
vrtec za vse, ki bi ga želeli obiskovati. 
Imamo namreč samo trioddelčen vr-
tec, rabili bi pa vsaj 5 oddelkov, zato si 
želimo novega vrtca, ker bivamo v več 
kot 100 let stari, nenamensko grajeni 
zgradbi. 

Ste v vrtcu oz. v enotah v zadnjem 
času kaj posodobili, spremenili na 
bolje?
Z veseljem ugotavljamo, da smo v 
zadnjih letih v naših enotah vrtca ve-
liko postorili za izboljšanje kvalitete 
bivanja otrok in zaposlenih v vrtcu. 
V večini enot vrtca smo v okviru 
energetske sanacije zavodov OŠ Pu-
conci uredili fasade stavb z novo izo-
lacijo, zamenjali okna in dogradili nov 
energent za ogrevanje, tako da smo 
zmanjšali stroške ogrevanja. V eno-
ti Mačkovci smo povečali igralnico 
za jaslično skupino, sanirali streho, 
uredili novo kotlovnico in letos av-
gusta uredili garderobo vrtca in se 
priklopili na pomurski vodovod ter s 
tem odpravili največjo težavo (pitno 
vodo) zadnjih let. Na podstrešju smo 
uredili tudi velik večnamenski pros-
tor, ki je namenjen tako vrtcu kot šoli 
za razne dejavnosti. Po vseh enotah 
smo glede na potrebe obnavljali tudi 
igrišča, nabavljali nova igrala, didak-
tični material in posodobili tudi infor-
macijsko-komunikacijsko tehnologijo 
(računalniki, fotoaparati, tiskalniki 
…). V enoti vrtec šola, to so vrtčevski 
prostori v šolski zgradbi, so pogoji 
prav tako dobri, otroci pa imajo mož-
nost koriščenja telovadnice, tj. Zelena 
dvorana Puconci, in poleg otroškega 
igrišča tudi vseh športnih površin 
pri šoli. Lahko rečem, da imamo odlič-
ne pogoje za uspešno in kakovostno 
vzgojno-izobraževalno delo. 

To je lepo slišati. Kakšne pa so po-
sebnosti izvedbenega kurikula v 
vašem vrtcu? 

Ravnateljica predstavlja vrtec
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Ravnateljica predstavlja vrtec

Prizadevamo si za pester program 
rednih in obogatitvenih dejavnosti. V 
vrtcu si želimo kakovostnega in smi-
selnega dela z našimi malčki, zato ima 
vrtec vsako leto kot rdečo nit zastav-
ljeno prednostno nalogo, ki se zrcali 
skozi vsebine in dejavnosti drugih 
projektov in programov, s katerimi 
uresničujemo našo vizijo »Z igrivimi 
koraki v spodbudnem okolju spozna-
vamo svet«. Pod naslovom »Z giba-
njem sem spoštljiv do sebe, drugih 
in narave« bomo letos posebno skrb 
namenjali gibanju v naravi in razvi-
janju moralnih in etičnih vrednot, kot 
so spoštovanje, strpnost, sprejetost, 
odgovornost, prijateljstvo … Ker se za-
vedamo, da sta družina in vrtec glav-
ni družbeni instituciji, ki posredujeta 
otrokom vrednote, bomo intenzivira-
li sodelovanje s starši in jih s skupni-
mi močmi pripravljali na življenje v 
družbi. Otrokom bomo omogočili do-
življanje spoštovanja in upoštevanja, 
da bodo ponosni sami nase in na to, 
kar zmorejo in znajo skozi programe 
– porajajoča se pismenost in vredno-
te, EKO vrtec, zdravje v vrtcu, mali 
sonček itd. V letošnjem letu bomo so-
delovali tudi s pomurskim muzejem 
iz Murske Sobote z namenom predsta-
vitve kulturne ustanove predšolskim 
otrokom in sodelovanja otrok pri 
avdiovizualnem projektu za potrebe 
muzejske razstave. Vsaka enota ima 
že svoj projekt, ki ga strokovne delav-
ke načrtujejo v okviru hišnih aktivov, 
zanj so odgovorne vodje enot, vsebina 
je lahko vezana na prednostno na-
logo, ni pa nujno. V njem morajo so-
delovati vse strokovne delavke in na 
aktivu vrtca se izvede evalvacija pro-
jekta, ki je bil v začetni fazi namenjen 
krepitvi timskega dela in izboljšanju 
klime v enotah. V okviru obogatitve-
nega programa so vsi otroci vključeni 
v dan druženja in gibanja vseh gene-
racij Šport in špas, v tradicionalno sre-
čanje v enoti Brezovci Spoznajmo se in 

postanimo prijatelji, v obiske potujoče 
knjižnice, tradicionalni slovenski 
zajtrk, ogled lutkovnih in gledaliških 
predstav. Otroci pred vstopom v šolo 
pa so deležni programa Plavalne urice 
in Vrtca v naravi, ki ga zagotavljamo 
vsem otrokom, saj nam občina prispe-
va del sredstev za strokovne delavke 
in subvencije otrokom, ki jim starši ne 
morejo pokriti vseh stroškov (storitev 
spada v nadstandardni program). 
 Vrtec dobro sodeluje z lokalnim 
okoljem, pripravljamo razstave za 
prostore v občinski zgradbi in v Cen-
tru za ravnanje z odpadki (CERO Pu-
conci), občasno sodelujemo na osre-
dnjih prireditvah Zveze KTD Občine 
Puconci, pripravljamo kulturne pro-
grame za krajevne skupnosti in sode-
lujemo z različnimi društvi, ki deluje-
jo v občini. 

Kako poskrbite za stalno strokovno 
izpopolnjevanje vaših strokovnih 
delavcev?
Zavedam se, da je ključ za strokovno 
rast, razvoj kadra in želene spremem-
be v stalnem strokovnem izpopolnje-
vanju. Zaposleni v vrtcih vemo, da je 
prav od odraslih odvisen optimalni 
otrokov razvoj, zato moramo slediti 
razvoju stroke in se izobraževati. V 
našem vrtcu spodbujamo individual-
na izobraževanja, ki jih posameznik 
potrebuje glede na specifiko otrok, 
oddelka in nalog. Vsako leto pa premi-
šljeno izbiramo temo tudi za celoten 
kolektiv in strokovnjake povabimo 
v naš vrtec. Srečujemo pa se tudi na 
pedagoških konferencah, strokovnih 
aktivih, se udeležujemo študijskih 
skupin in tako strokovno rastemo. Z 
vodji enot pa se po potrebi srečujemo 
še na kolegijih, kjer usklajujemo delo 
enot, načrtujemo določene skupne de-
javnosti, iščemo rešitve za morebitne 
nastale težave. 

Kako spremljate delo vzgojiteljic in 

vzgojiteljev v oddelku (način hospi-
tacij in druga spremljanja)?
Delo vzgojiteljic spremljam preko re-
dnih napovedanih in nenapovedanih 
hospitacij in že večletnih medseboj-
nih oz. kolegialnih hospitacij. Med-
sebojne hospitacije, ki so v začetku 
težko stekle, so se pokazale kot zelo 
dobra priložnost za izboljšanje peda-
goške prakse, s tem da so zmeraj ciljno 
usmerjene in je po vsakem nastopu 
opravljena refleksija. Tudi letni raz-
govori in portfoliji strokovnih delav-
cev so oblika spremljanja njihovega 
dela, ki je pri nas prisotna. Najboljši 
način spremljanja dela vzgojiteljic pa 
so sprotni obiski po enotah, pogled 
v igralnice, kotičke, oglasne deske, 
spletno stran enote – to je pokazatelj 
resničnega dela in življenja v oddelku. 

Kakšne so posebnosti pri sodelova-
nju s starši?
Sodelovanje s starši je v našem vrtcu 
pomemben vidik kakovosti vzgojne-
ga dela. Sodelovanje med vrtcem in 
družino prispeva k dopolnjevanju 
institucionalne vzgoje, zato si priza-
devamo, da se starši vključujejo in 
sooblikujejo delo in življenje otrok v 
vrtcu. Poleg formalnih oblik srečanj, 
tj. roditeljskih sestankov in pogovor-
nih ur, ima naš vrtec številna srečanja 
s starši in starimi starši. Najlepša so 
srečanja ob tednu otroka, tednu sta-
rejših občanov, ob prazniku mamic, 
ko otroci skupaj z očeti izdelajo dari-
la zanje, na čistilni akciji so po vaseh 
občine Puconci, na športnih priredi-
tvah in ob božično-novoletnem ba-
zarju. Poleg teh srečanj pa imamo še 
delavnice, ki si jih posamezni oddelki 
načrtujejo v svojem letnem delovnem 
načrtu. Sem spadajo decembrske 
delavnice, ko otroci skupaj s starši 
izdelujejo praznično dekoracijo in 
okrasijo igralnice, pustne delavnice, 
orientacijski pohodi in športne igre, 
ob zaključku šolskega leta ali kak-
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šnem pomembnem dnevu (npr. dan 
zdravja). Posamezni starši sodelujejo 
tudi pri realizaciji rednih dejavnosti 
v vrtcu, kot so predstavitev poklicev 
ali hobijev (vrtnarstva, čebelarstva, 
zeliščarstva, sadjarstva, lončarstva), 
umetnikov z različnih področjih – 
glasbe, plesa, likovnega ustvarjanja 
in predstavitev starih običajev (ple-
tenje košar, ličkanje koruze …). Gle-
de na prej omenjeno pripravijo tudi 
različne delavnice za otroke. Neka-
teri starši povabijo skupino tudi na 
ogled kmetije, posamezne živali ali v 
vrtec prinesejo kakšno majhno žival 
(muco, zajca, piščančka …). Vključuje-
jo se tudi v ostala področja kurikula, 
npr. pripovedovanje pravljic, skrb za 
zdravje – nabiranje smrekovih vršič-
kov skupaj z babico. Ugotavljam, da s 
starši zelo dobro sodelujemo, zato tudi 
upoštevamo tudi njihove predloge, 

pobude, potrebe, vendar do te mere, 
da ne posegajo v našo strokovno avto-
nomijo.

Kaj bi bilo po vaše treba urediti, 
spremeniti na področju predšolske 
vzgoje v javnih vrtcih?
Slovenski javni vrtci so dobro urejeni, 
standard naše predšolske vzgoje je na 
visokem nivoju v primerjavi z drugi-
mi državami, zato si moramo priza-
devati za njihovo ohranitev. Bistvene 
spremembe niso potrebne, ker v vrt-
cu gre za ljudi, ki se sami nenehno 
spreminjajo. Aktivno moramo slediti 
novostim s področja predšolske vzgo-
je in jih smiselno vnašati v prakso, 
sicer bomo zarjaveli, postali bomo 
nezadovoljni in neuspešni. Biti mora-
mo v koraku s časom. Imamo odprt in 
širok skupni dokument, Kurikulum 
za vrtce, potrebna so le permanentna 

izobraževanja strokovnih delavcev in 
spodbujanje njihove ustvarjalnosti in 
inovativnosti.

Kaj predlagate uredništvu revije 
Vzgojiteljica?
Predlagam, da revija Vzgojiteljica 
ostane tako kvalitetna in strokovna 
kot je, saj ponuja bralcem, torej stro-
kovnim delavcem v vrtcu, možnost 
izobraževanja, potrditve njihovega 
dela, daje jim nove ideje in izzive za 
njihovo nadaljnje delo. Strokovnim 
delavcem svetujem, da izkoristijo 
možnost predstavitve svojega dela v 
reviji Vzgojiteljica. Uredništvu revije 
pa čestitam za odličen izbor aktual-
nih vsebin in jim želim pri nadaljnjem 
delu še veliko uspehov.

Hvala za vaše odgovore in dobre želje. 
Spraševala je B. V.

Medkulturne kompetence strokovnih delavcev v vrtcu
Mojca Meke, mag. prof. pred. vzgoje, Vrtec Anice Černejeve Celje

Povzetek
V prispevku se bomo osredotočili na medkulturne (interkulturne) kompetence strokovnih 
delavk kot pomemben dejavnik uspešnega dela s priseljenci v vrtcu ter ob tem poudarili stereo-
tipe in predsodke kot pomembna zaviralca omenjenih kompetenc. Dodana vrednost prispevka 
so iztočnice, vprašanja za razprave oz. razmišljanje o lastnih predsodkih, stereotipih ter pri-
mer socialne igre, ki je (lahko) pomembno izhodišče za delo v tandemih, aktivnih ter pri delu 
z otroki in s starši.

Ključne besede: priseljenci, strokovni delavci, interkulturne kompetence, stereotipi.

Otroci priseljenci ter otroci priseljencev v slovenskih 
javnih vrtcih
V RS se je v zadnjih petnajstih letih povečala socialno-kul-
turna pestrost prebivalstva, kar je posledica pogostejših 
priseljevanj. Zaradi omenjenega beležimo tudi vedno večji 
delež vključenih otrok priseljencev v predšolski sistem. V 
zadnjih številkah revije Vzgojiteljica je bilo opaziti kar ne-

kaj uspešnih primerov vključevanja priseljenih otrok in 
otrok priseljencev v vrtce, zato smo se odločili pripraviti 
prispevek, čigar namen je ponuditi izhodišča za kritično 
ovrednotenje obstoječega dela na omenjenem področju ter 
tudi ostale strokovne delavce spodbuditi k razpravam ter 
razmišljanju o aktualni problematiki. 
Povečano število migracij s seboj prinaša tudi večjo vklju-

Aktualno
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čitev priseljenih otrok in otrok priseljencev v slovenske 
javne vrtce1. Kvaliteto dela v vrtcih zagotovo usmerjajo in 
narekujejo veljavna formalna zakonodaja in strokovna po-
ročila, o podpori katerih za delo v vrtcih na tem mestu ne 
bomo polemizirali. Se pa lahko za začetek razprave vpra-
šamo slednje:
• Katera strokovna priporočila za delo s priseljenimi poz-

nam? Jim sledim, jih uresničujem? 
• Kaj me vodi k uresničevanju priporočil (strokovna, mo-

ralna etika, lastni vzvod ali nujnost delovanja v mojem 
vrtcu)? 

Najprej moramo izpostaviti raznoliko poimenovanje pre-
učevane populacije v različnih formalnih in strokovnih 
dokumentih zavezujočih za RS in vrtce. Omenjeni izrazi 
so: tujci2, priseljenci3, migranti, otroci4, ki jim slovenščina 
ni materni jezik5. Skozi različne termine je namreč moč 
prepoznati odnos države gostiteljice do priseljenih. Raz-
lični termini in pojmovanja lahko pomenijo tudi (npr. soci-
alno) zaznamovanost ali kot zapišeta Razpotnik in Dekle-
va (2002, str. 18): »Pozabljamo na to, da tujcev ne ustvarja 
njihova temna polt, črka el, ki jo drugače izgovarjamo, ali 
katera koli druga lastnost, pač pa si svoje tujce ustvarjamo 
sami, ker jih potrebujemo zato, da mi sami nekaj smo.« Stro-
kovni delavci si lahko ob tem vprašamo, kako izpostavlje-
no populacijo poimenujemo sami in kaj ta beseda pomeni, 
kaj z uporabo izraza sporočamo drugim.

Medkulturne (interkulturne) kompetence strokovnih 
delavcev 
Medkulturne kompetence nam pomagajo premoščati 
etnične, religiozne, jezikovne in kulturne razlike in pred-
stavljajo pogoj za uspešen medkulturni dialog, zato niso 
pomembne zgolj za priseljence, temveč tudi za večinsko 
prebivalstvo, saj smo vsi udeleženci medkulturnega dia-
loga (Vrečer 2009, Lukšič Hacin s sodelavci 2011). Medkul-
turne kompetence so izjemno pomembne za strokovne 
delavce v vzgoji in izobraževanju, saj se pri svojem delu 
neprestano srečujemo s kulturnimi razlikami. Tokrat jih 
ne bomo posebej opisovali. Pod vsako medkulturno kom-
petenco (Van Eyken, Szekely, Farcasiu, Raeymaeckers in 
Wagenhofer 2005; podobno Bender-Szymanski 2002, str. 
118–134; Tetičković 2001, str. 28, Motik in Veljić 2007, str. 20) 
bomo izpostavili vprašanja, ki (lahko) za strokovne delav-
ce predstavljajo izhodišča za razmišljanje o njih. 

Znanje
• O migracijah – sem zmožen/a ocenjevanja posledic izse-

ljevanja in priseljevanja, vedeti moram, zakaj prihaja do 
njih, poznam vzroke zanje?

• Poznam situacije v državah, od koder prihajajo otroci 
priseljenci mojega oddelka? 

Nepredvidljive situacije in tolerantnost 
V vsaki skupini je mnogo nepredvidljivih situacij, v med-
kulturnih pa še toliko več. Vzgojitelj/ica mora znati delo-
vati v takih skupini ter se odzivati na omenjene situacije. 
Vprašanje za razmislek: Kako delujem v nepredvidljivih 
situacijah?

Prilagodljivost, kulturna identiteta in odprtost za nove 
izkušnje
• Prilagodljiv vzgojitelj bo združil lastno znanje in izkuš-

nje pripadnikov različnih kultur. Večjezičnost mora 
prepoznati kot izziv in znati spodbudno delovati v stiku 
z nosilci večjezičnosti. Vzgojitelj se s svojo močno razvi-
to kulturno identiteto ne bo počutil ogroženega v stiku z 
nosilci druge kulture in bo odprt za nove izkušnje. 

• Prepoznam kulturne razlike – kakšno je moje videnje 
drugih kultur s stališča oz. z vidika moje kulture? 

• Sem poiskal/a osnovne podatke o državi, regiji, pokra-
jini, kulturi, družinski kulturi, o odnosu do vzgojnega 
sistema, kakšen status so imeli starši priseljencev v 
državi porekla, kakšnega imajo tu in ali je morda njiho-
va družina razseljena?

• Kako gledam na večjezičnost, kako delujem v stiku z no-
silci večjezičnosti?

• Prepoznam potrebe otrok z migrantskim ozadjem, ki so 
posledica življenja med dvema jezikoma in kulturama, 
in jim pomagati pri premoščanju teh izzivov?

Različna mnenja
 Vzgojitelj se mora hkrati izogibati sodbam o drugih kultu-
rah ter v interkulturnih odnosih poudarjati tudi podobno-
sti, ne zgolj razlike.
• Sprejemam in dopuščam različna, drugačna mnenja od 

svojega? 
• Se izogibam ali spodbujam sodbe o drugih kulturah?
• Ali v interkulturnih odnosih spodbujam razlike in po-

dobnosti? 

1 O tem pričajo podatki Statističnega urada RS: leta 2006 je bilo v RS: 77 tujih državljanov, leta 2007: 66, 2008: 69, l2009: 93 tujih državljanov, 2010: 161 2011: 278,  
   leta 2012: pa 351 tujih državljanov.
2 Navedeno v: Zakon o tujcih (več o pojmovanju glej: Meke, 2014)
3 Navedeno v: Zelena knjiga s podnaslovom »Migracije in mobilnost: izzivi in priložnosti za izobraževalne sisteme v EU« (več o pojmovanju glej: Meke, 2014)
4 Navedeno v: Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS (2011) (več o pojmovanju glej: Meke, 2014)
5  Navedeno v: Kurikulum za vrtce (2004) (več o pojmovanju glej: Meke, 2014)
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Potrpežljivost
 Vzgojitelj mora znati ravnati etično v interkulturnih situa-
cijah, v interkulturnih komunikacijah pa izjemno potrpež-
ljivo.
• Spodbujam strpno sožitje med različnimi otroki in jih 

pripravljam za življenje in sožitje v večnacionalni skup-
nosti?

• Gledam na razlike v kulturah kot nekaj pozitivnega ali 
negativnega?

• Ali zavestno razvijam morebitni odpor proti lastnim 
predsodkom do drugih in drugačnih?

• Se o predsodkih pogovarjam s sodelavci (v tandemu, ak-
tivu, kolektivu), jih nanje opozarjam?

Empatija in etika
Empatijo kot interkulturno kompetenco je težko opisati. 
Najbolje jo doživimo in o njej razmišljamo s pomočjo iz-
kustvenega učenja. Zato v nadaljevanju ponujamo primer 
socialne igre »jekleni obroč«. 

Pravila igre: 
Skupino razdelimo na manjše podskupine od 6 do 8 ljudi. 
Vsaka skupina izbere enega »opazovalca« in enega »izob-
čenca«. Člani skupine se postavijo v krog, z rameni tesno 
skupaj, tako da med njimi ni nobenega prostora. »Izobče-
nec« se mora zriniti v krog, kar mu ostali skušajo prepre-
čiti. Opazovalec si zapisuje strategije, ki jih uporabljajo 
»izobčenec« in igralci v krogu. Po dveh ali treh minutah se 
»izobčenec« kljub morebitnemu neuspehu postavi v krog, 
zamenja pa ga drugi igralec. Igre je konec, ko se vsi, ki to 
želijo, preizkusijo v vlogi »izobčenca« (Brender in drugi 
2004, str. 85). 

Izhodišča za razmislek 
Kako sem se počutil/a kot del skupine?
Kako sem se počutil/a kot posameznik – izobčenec?
Kakšne strategije vključevanja so uporabljali izločenci, da 
bi se pridružili skupini?
Kakšne strategije je uporabljala skupina?
Se tisti, ki jim je uspelo predreti krog, počutijo drugače kot 
tisti, ki jim to ni uspelo?

Kako lahko igro povežem s priseljenimi? Kako se otroci pri-
seljencev počutijo v »mojem« oddelku? Kako mu ostali otroci 
pomagajo pri vključitvi? Kaj lahko kot strokovni delavec na-
redim za to? 
• Se znam vživeti v pripadnike drugih kultur?
• Se vprašam ali razmišljam, kakšne podporne mehaniz-

me za lažje vključevanje bi želel sam/a v tuji državi?

Pomemben pa je tudi humor, saj lahko z njim rešimo marsi-
kateri konflikt, kar velja tudi za komunikacijo med vzgoji-
telji in otroki.
• Varujem človekove pravice, opozarjam in se zavzemam 

zanje?

Medkulturne kompetence pri sodelovanju s starši
Medkulturne kompetence so izjemnega pomena tudi na 
področju sodelovanja s starši. Motik in Veljić (2007) pre-
poznavata, da se starši, ki govorijo jezikovno »mešanico« 
slovenščine in svojega jezika ter slabše poznajo veljavne 
norme šolskega in življenjskega vsakdana pri nas, tudi red-
keje vključujejo in odzivajo na govorilni urah, roditeljskih 
sestankih (več o tem: prav tam, str. 8). Ko se vzgojitelj prip-
ravlja na srečanje s starši priseljenci, je pomembno, da po-
novno razmisli o lastnih medkulturnih kompetencah in si 
skuša odgovoriti na vprašanja v zvezi z njimi. V razmislek 
ponujamo opomnik vprašanj, ki predstavljajo temelj uspe-
šnega, dobrega sodelovanja s starši in so strokovnemu de-
lavcu lahko v pomoč pri delu s starši priseljenci. 
• Ali spodbujam, ozaveščam starše priseljence o načinih 

sodelovanja s starši v našem vrtcu ter jih spodbujam k 
udeležbi na le-teh?

• S čim, s kom in na kakšen način komuniciram s starši 
priseljenci, kdo bi mi še lahko pomagal pri komunikaci-
ji, koga sem že prosila za pomoč? 

• Si za starše priseljence vzamem dovolj časa, poiščem 
primeren prostor, ki omogoča lažjo izmenjavo mnenj in 
boljše razumevanje problema, situacije?

• Iz pogovora poskušam ugotoviti, katere naloge bi starši 
lahko opravili sami, kako oni doživljajo problem, katere 
strahove in pričakovanja imajo; jim zgolj vsiljujem ideje, 
ki so sprejemljive zame in za našo kulturo?

• Namenjam pozornost čustvenemu vidiku komunikaci-
je – osebnem stiku – kulturi komunikacije? (Različnost 
lahko, če je ne poznamo, še povečuje negotovost in s tem 
nesporazum na obeh straneh.) 

• Razmišljam, kako bi tem staršem in otrokom okrepili 
občutek samospoštovanja? 

• Se zavedam, da če se starši odzovejo z negotovostjo ali 
ugovori, je lahko to posledica mojih odzivov na njihova 
mnenja?

Predsodki in stereotipi strokovnih delavcev kot po-
membna ovira pri razvoju medkulturnih kompetenc
Ovira medkulturne vzgoje so pogosto stereotipi strokov-
nega delavca. Strokovnemu delavcu, ki je obremenjen s ste-
reotipnimi pogledi, se je težko vživeti v kulturno različne-
ga. Težava nastopi, ko se vzgojitelji ne zavedajo svojih besed 
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in jih ne dojemajo za sovražne, ker so postale del njihovega 
lingvističnega vsakdana. Zato je izjemno pomembno, kot 
pravi Chakir (2012), da se vzgojitelji zavedajo teže izrečenih 
besed, ki jih posredujejo bodisi neposredno otrokom bodi-
si v njihovi prisotnosti. Spoštovanje sočloveku izkazujemo 
tudi skozi besede, ki mu jih namenjamo. Vsekakor pa k spo-
štovanju človeka ne sodi zgolj »ustrezna« uporaba besed, 
saj se lahko posameznik nauči »ustrezne« uporabe besed, 
pa vendar lahko do sočloveka goji predsodke. Prav tako 
je ovira zmotno prepričanje, da imajo otroci iste kulturne 
skupine, vere, rase enake potrebe in da so enaki. Kroflič 
(2006) ugotavlja, da v procesih izobraževanja slovenskih 
pedagoških delavcev ni bilo vzpostavljenih dovolj učinko-
vitih modelov za spreminjanje ukoreninjenih navad, ste-
reotipov in predsodkov, kar potrjuje tudi Skubic Ermenc 
(2003), ki pravi, da kljub temu da načelo medkulturnosti 
postaja pomembno načelo, ki prispeva k usposabljanju 
mladih generacij za življenje v multikulturni skupnosti, v 
RS ne zasledimo organiziranega sistematičnega usposab-
ljanja pedagoških delavcev za medkulturno pedagogiko.

Zaključek
Strinjamo se z mnenjem Vižintin (2011, str. 537), ki pravi: 
»Ko bodo lastnosti, ki naj bi jih imel pedagoški delavec z 
razvito medkulturno kompetenco, postale smernice za vse 
prebivalce in bodo pedagoški delavci pri svojem trudu za 
medkulturno izobraževanje dobili podporo na lokalni in 
državni ravni, bodo težnje po razviti medkulturni kom-
petenci sprejemljivejše, vidnejše in učinkovitejše na vseh 
ravneh družbenega življenja.« Seveda pa pri tem ne smemo 
zanemariti razgledanosti, razumevanja, osredotočenosti 
ter lastne angažiranosti in prizadevanja za medkulturno 

delovanje – uresničevanje priporočil in uspešno delo za 
delo v tako s priseljenimi kot tudi z večinsko populacijo. 
Poglobljene razprave, analiza formalnih dokumentov 
in strokovnih priporočil lahko prispevajo k premisleku 
odgovornih v RS (tudi za vrtce), kaj je na tem področju še 
potrebno storiti, da bomo lahko želena priporočila tudi 
uresničevali. Predpogoj za to je zagotovo evalvacija lastne-
ga dela, razmišljanje o lastnem prepričanju, mnenju, pred-
sodkih. 
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Aktualno

Pogovarjamo se z znanstveniki in s strokovnjaki

Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu je 
bil oktobra 2016 star dvajset let. Bili 
ste njegova pobudnica in soavtori-
ca. Kako se spominjate njegovega 

snovanja in nastajanja v letu 1996?
V tistem času sem delala kot vodja vrt-
ca in hkrati kot svetovalka za predšol-
sko vzgojo na Zavodu RS za šolstvo.  S 

strokovno 
sodelavko mag. Jožo Ferjančič sva do-
volj dobro poznali pereče probleme, 
vprašanja in dileme, s katerimi so se 

Kodeks etičnega ravnanja v vrtcih
Mag. Marjeta Domicelj, univ. dipl. pedagoginja

''Kodeks je zaposlenim v vrtcih v pomoč v etičnih dilemah in daje smernice, kako 
sprejemati prave odločitve in ravnanja in se izogibati neetičnemu ravnanju.''
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vsakodnevno srečevali in se še sre-
čujejo vodilni in strokovni delavci v 
vrtcih, pa tudi starši vključenih otrok. 
Ob analiziranju vzrokov, ki vodijo do 
neustreznega odzivanja na otroke oz. 
neustreznega vzgojnega ravnanja, 
do nesporazumov v kolektivih − med 
strokovnimi delavci ali med strokov-
nimi in vodilnimi delavci – kakor tudi 
med vrtcem in starši, sva ugotavljali, 
da gre pogosto pri reševanju teh pro-
blemov za odmik od usmerjenosti na 
vsebino problema k usmerjenosti na 
vpletene osebe. 
 Druga ovira, ki ni dopuščala kon-
struktivnega reševanja problemov, 
je bilo zatekanje k subjektivnim teo-
rijam in preizkušenim vzorcem, pri-
dobljenih v praksi. Strinjali sva se, da 
so odnosi med vzgojiteljico ali vzgoji-
teljem in pomočnico ali pomočnikom 
v mnogih primerih hierarhični, kar 
onemogoča ustvarjalno sodelovanje. 
Oddelki v vrtcu so bili ločene enote, 
ki so se malo ali nič medsebojno po-
vezovale. Strokovni delavci so bili v 
odnosu do staršev po eni strani pre-
večkrat vzvišeni, po drugi pa prema-
lo strokovno samozavestni. Na podro-
čju vzgojno-izobraževalnega dela, še 
posebno pa dnevne rutine, so prevla-
dovali skupinski vzorci v pomenu: vsi 
hkrati in za vse enako, individualne 
potrebe in želje otrok pa so bile pogos-
to spregledane.
 V reviji Young Children sem nale-
tela na predstavitev etičnega kodeksa 
za delo v vrtcih. Vsebina kodeksa ter 
utemeljitve in razlage pomena kode-
ksa so me pripeljale do mnenja, da bi 
bilo dobro, če bi imeli podoben kodeks 
tudi v Sloveniji. Kolegica Joža Ferjan-
čič se je nad idejo navdušila in skupaj 
sva se lotili dela. 

Ste koga povabili k sodelovanju?
Za neposrednega sodelavca pri vse-
binskem oblikovanju kodeksa sva 
pridobili dr. Zorana Pavlovića, ki se 

je na svoji strokovni in znanstveni 
poti še posebej posvečal človekovim 
in otrokovim pravicam. Z nasveti in 
s pripombami pa je pri nastajanju ko-
deksa sodeloval še širok krog strokov-
njakov in znanstvenikov. Najbolj mi je 
ostalo v spominu srečanje s prof. dr. 
Boštjanom M. Zupančičem, ki sem ga 
prosila, da bi sodeloval s strokovnimi 
nasveti. Vprašal me je: »Pa zakaj želite 
imeti ta kodeks?«. Počutila sem se kot 
študentka na izpitu. Zbrala sem se in 
poskušala čim bolje utemeljiti, zakaj 
ga potrebujemo in kaj si od kodeksa 
obetamo. Z velikim veseljem sem nje-
gov pristanek sporočila mag. Joži Fer-
jančič, ki me je čakala pred njegovim 
kabinetom. Očitno sem ga prepričala, 
saj je imel kasneje predavanje o smis-
lu in pomenu etičnih kodeksov na 
strokovnem posvetu o kodeksu v Por-
torožu, v mesecu maju 1996.

Na šolskem področju ni veliko pri-
merov kodeksov. Nekateri strokov-
njaki so se javno spraševali, zakaj 
potrebujemo kodeks. Kaj vas je 
vodilo k prepričanju, da je kodeks 
potreben?
Narava dela − psihična in telesna ne-
bogljenost in odvisnost malčkov od 
odraslih, kakor tudi zaskrbljenost 
in v mnogih primerih negotovost 
staršev − zahteva od vseh delavcev v 
vrtcu − ne samo ustrezno strokovno 
usposobljenost, temveč tudi visoko 
etično držo. Verjela sem, da bi Kodeks 
etičnega ravnanja v vrtcu prispeval k 
dvigu zavesti vseh delavcev v vrtcu, 
da je korist otroka najvišja vrednota, 
ki smo ji delavci v vrtcu zavezani in ki 
so ji vse druge vrednote podrejene. In 
to je tisto, kar nas mora voditi pri reše-
vanju vsakokratnih dilem, vprašanj, 
problemov.

So bili prisotni tudi kakšni pomi-
sleki?
Pomisleki glede vloge oz. smisla ali 

nesmisla kodeksa so bili še leta 2006 
seveda prisotni, ne samo med stro-
kovnjaki, temveč tudi med praktiki. 
Postavljala so se vprašanja, zakaj po-
trebujemo še kodeks, saj so naloge in 
dolžnosti vseh delavcev opredeljene 
z zakoni in s podzakonskimi akti, s 
statuti in programi vrtcev, strokovni 
in drugi delavci pa so opremljeni s 
potrebnimi poklicnimi znanji. In še 
pogost pomislek: Kdor je odgovoren 
in dobro dela, ga ne potrebuje, kdor 
pa ne, mu tudi kodeks ne bo poma-
gal. Ti pomisleki me niso odvrnili od 
namere, da bomo kodeks pripravili 
in sprejeli. Verjela sem, da bo Kodeks 
zaposlenim v pomoč v etičnih dilemah 
in da bo dajal smernice, kako spreje-
mati prave odločitve in ravnanja in se 
izogibati neetičnemu ravnanju. 

Zakaj ste verjeli v kodeks?
Kodeks je skupek vrednot in načel, 
ki predstavljajo ideal, ki pa ga pri 
vsakokratnem strokovnem ravnanju 
bolj ali manj uspešno uresničujemo. 
Drastično je to izrazila prof. dr. Lilian 
Katz z besedami: »Je kot opomnik, ki 
ga imamo nekje zadaj v zavesti, da nas 
varuje pred vsakodnevnimi skušnja-
vami oz. pred odločitvami, ki so bolj 
lagodne, ki od nas ne zahtevajo veli-
kega napora.« Danes sem zadovoljna 
in ponosna, da je bil Kodeks etičnega 
ravnanja v vrtcih prvi etični kodeks 
neke institucije na področju vzgoje 
in izobraževanja pri nas in da svoje 
poslanstvo še vedno opravlja. Zani-
mivo, da se ravno v današnjem času 
vse pogosteje pojavljajo etični kode-
ksi različnih poklicev in institucij. 
Dajejo smernice, kako nekaj narediti, 
opredeljujejo vrednote in s tem ozave-
ščajo posameznike in jih spodbujajo 
k vsakodnevnemu presojanju lastnih 
odločitev. Spodbujajo k individualni 
in skupinski refleksiji teh odločitev in 
ravnanj in s tem tudi zvišujejo stan-
darde.
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Ključne besede v Kodeksu so: odgo-
vornost, vrednota, načelo. V kak-
šnem medsebojnem odnosu so v 
Kodeksu? 
Besede odgovornost, vrednote, nače-
la se prepletajo in so enakovredne, 
saj izhajajo druga iz druge. Poudariti 
pa je treba, da pri odgovornosti ne 
gre v prvi vrsti za formalno odgo-
vornost, saj to urejajo drugi akti. Gre 
predvsem za etično odgovornost, ki 
presega formalni nivo in zahteva po-
sameznikovo etično ravnanje zaradi 
njegove zavezanosti njegovim etič-
nim vrednotam, ki so etična podstat 
njegovega dela. Načela so kot kažipot, 
kažejo smer ravnanja, s katerim bomo 
vrednote uresničevali v svoji praksi.

Kako se je Kodeks v teh dvajsetih 
letih, po vašem mnenju, uspel uve-
ljaviti v vrtcu? 
Težko bi dala splošno oceno o pozna-
vanju, razumevanju in rabi kodeksa. 
Kolikor pa lahko spremljam situacijo 
v vrtcih, je kodeks na neki način pri-
soten, praktično pa ga uporabljajo zelo 
različno. V večini vrtcev so strokovni 
delavci seznanjeni z njim. Pravijo, da 
ga poznajo. »Seveda ga poznamo, saj 
je v vrtcu pritrjen na oglasni deski«. 
V velikem številu vrtcev pa ima de-
jansko pomen živega dokumenta, ki je 
v oporo strokovnim, vodilnim in dru-
gim delavcem, ko se soočajo z etičnimi 
vprašanji in dilemami.

Lahko bi rekli, da je Kodeks živ do-
kument, ali ga pa ni. Lahko opišete 
kakšen značilen primer, kje je Ko-
deks pomagal razjasniti etični pro-
blem? 
Težko je opisati konkreten primer. 
Pogosto je Kodeks pomagal razjasniti 
etični problem in ustvariti ustrezno 
vzdušje. Z upoštevanjem vrednot in 
načel, zapisanih v njem, se lahko pre-
preči neprimerno ravnanje z otroki, 
kakor tudi nesoglasja med vrtcem in 

starši ter med delavci v vrtcu. Ob po-
ročanjih o nasilju odraslih v vrtcu, 
sem razmišljala, da do tako težkih si-
tuacij za vse udeležene – otroke, star-
še, strokovne in vodstvene delavce 
vrtca − ne bi prišlo, če bi se pri etičnem 
presojanju svojih ravnanj in odločitev 
opirali na kodeks.

Tri leta po izidu Kodeksa smo do-
bili dokument Kurikulum za vrtce. 
V kakšnem odnosu sta ta dva doku-
menta?
Dokumenta se razlikujeta formalno 
in vsebinsko, vendar pa imata tudi 
skupna presečišča. Največ bi jih lahko 
našli v poglavjih Načela uresničeva-
nja ciljev Kurikula za vrtce ter Otrok v 
vrtcu, posebno v podpoglavju Odnosi 
med otroki, med otroki in odraslimi 
v vrtcu, socialno učenje. Oba doku-
menta se dopolnjujeta in utrjujeta v 
podarjanju odgovornosti do otrok, 
spoštovanja osebnega dostojanstva in 
integritete otroka ter do razvoja otrok 
oz. do odgovornosti za ustvarjanje 
pogojev za razvoj otrokovih potenci-
alov. Dokumenta se prikrivata tudi 
na področju odgovornosti delavcev 
za visoko strokovno in profesionalno 
delo. Kodeks ima trajno veljavo in ga ni 
potrebno spreminjati, če se spremeni-
jo ali sprejmejo novi programski do-
kumenti, kot je na primer Kurikulum 
za vrtce. Prav to je dokaz, da ima svoje 
lastno poslanstvo in funkcijo.

Ob dvajsetletnici je izšel prenovljen 
Kodeks. Kakšne in katere spre-
membe in dopolnitve so bile potreb-
ne in zakaj?
Pobudo za prenovo Kodeksa etičnega 
ravnanja v vrtcu so dale članice lju-
bljanskega aktiva svetovalnih delav-
cev v vrtcih na letnem strokovnem 
srečanju aktiva v marcu 2013, ki je 
imel delovni naslov »Pomen in raba 
Kodeksa etičnega ravnanja pri vsako-
dnevnem delu v vrtcu«. Uvod v raz-

pravo o kodeksu je bila predstavitev 
projekta »Obravnava  Etičnega kode-
ksa v vrtcu«, ki so ga zasnovali in izva-
jali strokovni in svetovalni delavci v 
Vrtcu Cerknica. Projekt je predstavila 
gospa Erna Bukovec. Namen projekta 
je bil ugotoviti, kako lahko raba Ko-
deksa prispeva k reševanju vprašan 
in dilem, s katerimi se delavci vrtca 
soočajo pri delu z otroki, s starši in pri 
medsebojnem sodelovanju. Ugotovili 
so, da so po večmesečnem sistematič-
nem vključevanju Kodeksa pri raz-
pravah o aktualnih vprašanjih, ki so 
potekale na delovnih sestankih v vrt-
cu, začeli delavci že v samem procesu 
vzgojno-izobraževalnega dela razmi-
šljati, ali je neka odločitev v skladu s 
kodeksom in se tudi medsebojno opo-
zarjati na ta vidik. 
 V pogovoru o vsebini Kodeksa smo 
se strinjali, da zajema vsa pomembna 
področja dela v vrtcu, da pa so pot-
rebne nekatere spremembe in dopol-
nitve. Članice aktiva so se zavezale, 
da bodo napisale predlog sprememb 
in dopolnitev in so to nalogo imenitno 
opravile. Aktivnosti za vsebinsko 
prenovo in izdajo prenovljenega Ko-
deksa so se nadaljevale v okviru Peda-
goškega društva Vzgojiteljica. Ločeno 
mnenje o predlogih sva dali jaz kot 
soavtorica Kodeksa in vi kot urednica 
strokovne revije. Predlagane spre-
membe in dopolnitve so bile nato de-
cembra 2013 obravnavane na letnem 
zboru društva Vzgojiteljica. Večina 
predlaganih sprememb je bila spre-
jetih, nekatere so bile z argumenti za-
vrnjene in nekatere dodane. Na prvi 
pogled ostaja Kodeks nespremenjen, 
podrobno branje pa kaže na nekatere 
bistvene spremembe in dopolnitve, 
kot tudi na nekatere manjše spre-
membe v dikcijah.

Kaj od tega, kar je novo v Kodeksu, 
bi posebej izpostavili?
Zelo pomembno je dodano novo nače-
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lo »Ustvarjamo pogoje za vključevanje o-
trok s posebnimi potrebami v vse dejav-
nosti vrtca na njim primeren način« v 
poglavju Odgovornost do otrok. Opo-
zorila bi tudi na spremenjeno dikcijo 
v poglavju III, pri Vrednoti 12. Pojem 
podrejeni delavci se zamenja s poj-
mom zaposleni oz. delavci. Omenila bi 
tudi nekatere predloge za spremem-
be, ki niso bili upoštevani. 
 Predlog, da bi bilo med dokumenti, 
na katerih temelji Kodeks, potrebno 
navesti tudi Kurikulum za vrtce in za-
konske podlage, ni bil sprejet zaradi 
pomisleka, da zakonske podlage zah-
tevajo zakonsko odgovornost, Kodeks 
pa gradi na etični odgovornosti in 
ostaja vsebinsko enak tudi ob spreme-
njenih zakonskih podlagah. Prav tako 
je Kurikulum za vrtce glede na traja-
nje omejen veljavni nacionalni doku-
ment, vrednote in načela, zapisane v 
Kodeksu, pa bi veljale tudi, če bi stopil 
v veljavo nov nacionalni dokument.

Bili ste ena ključnih osebnosti ku-
rikularne prenove v letih 2000–
2003 in ves čas do današnjih dni. 
Kako ocenjujete uspeh prenove in 
kakšno vlogo pri tem pripisujete 
tudi uveljavitvi Kodeksa? 
Uspeh prenove vidim predvsem v de-
mokratizaciji odnosov v vrtcu na vseh 
ravneh in skrbi za kakovost na struk-
turni in procesni ravni. Svetovalke 
Zavoda RS za šolstvo navajajo v ne-
davnem poročilu o spremljavi dela v 
vrtcu, ki je potekala v okviru projekta 
Rekonceptualizacija časa v vrtcu, vrsto 
pozitivnih ugotovitev: prehodi med 
dejavnostmi potekajo mirno, brez hi-
tenja; počitek je prilagojen potrebam 
in željam otrok; urniki strokovnih 
delavcev so fleksibilni, vzgojiteljice so 
prisotne tudi v popoldanskem času; 
veliko je timskega dogovarjanja med 
zaposlenimi v vrtcu; odrasli ponuja-
jo otrokom raznovrstne dejavnosti, 
otroci imajo možnost izbire. Verja-

mem, da je k tem pozitivnim spre-
membam poleg Kurikuluma prispeval 
tudi Kodeks.
 Kljub temu pa se bojim, da lahko 
postaja Kurikulum za vrtce kot sodob-
no zasnovan, odprt dokument, ki po-
nuja vrtcem kot institucijam in stro-
kovnim delavcem kot posameznikom, 
možnosti za oblikovanje zanimivih, 
raznolikih izvedbenih kurikulov, 
le formalni dokument. Mnogi vrtci 
namreč iščejo vsebinska izhodišča 
za svoje vzgojno-izobraževalno delo 
v projektih, ki jih ponujajo različne 
zunanje institucije: od športnih, kul-
turnih, zdravstvenih do vzgojno-izo-
braževalnih in znanstveno-razisko-
valnih. Pozitivno je, da vrtec ni zaprt 
pred dogajanjem v okolju in da se po-
vezuje tudi z zunanjimi strokovnjaki. 
Vendar pa nikakor ne na škodo lastne-
ga izvedbenega kurikula, ki temelji na 
strokovnih podlagah v Kurikulumu za 
vrtce. Kakovostni izvedbeni kurikul 
lahko nastaja le z ustvarjalnim sode-
lovanjem vseh sodelujočih v samem 
vrtcu: strokovnih delavcev, otrok, 
staršev ter vodstvenih in svetovalnih 
delavcev.

Kako torej vidite sedanji trenutek 
razvoja slovenskih javnih vrtcev? 
Slovenski vrtci so dobri. Otroci radi 
hodijo v vrtec, starši zaupajo vzgoji-
teljicam in vzgojiteljem, pomočnicam 
in pomočnikom vzgojiteljic zaradi 
prijaznega, toplega odnosa do otrok 
ter pestrih in zanimivih dejavnosti, 
ki potekajo preko celega dne. Težavo 
lahko predstavlja, kot sem omenila v 
prejšnjem vprašanju, vdor bogatega 
»tržišča« s ponudbo na videz privlač-
nih dejavnosti za predšolske otroke. 
Posledica tega je »preveč vsega«, po-
zornost otrok je razpršena, to pa ne 
vodi k ciljem, ki jih moramo uresniče-
vati v javnem vrtcu.
 Poleg tega preveč strukrturirane-
ga časa oz. strukturiranih dejavnosti 

lahko vodi do pomanjkanja časa za 
prosto igro otrok, torej igro, ki jo o-
troci sami začnejo, organizirajo in 
vodijo. Raziskave kažejo velik pomen 
tovrstne otrokove igre za razvoj izvr-
šilnih funkcij. O pomenu proste igre 
in nestrukturiranega časa v življenju 
otrok za njihov zdrav psihofizični raz-
voj »v zdrave, srečne in uspešne ljudi« 
npr. obširno piše Shimi Kang v knjigi 
Delfinja vzgoja. Prosta igra otrok v 
vrtcu ne zmanjšuje strokovne vloge 
vzgojiteljice, temveč jo poglablja. S po-
zornim opazovanje igre otrok, njiho-
vih pogovorov, dogovorov, strategij, 
ki jih ubirajo in reševanja nespora-
zumov, lahko najboljše spremljajo nji-
hov jezikovni, socialni in emocionalni 
razvoj. Šele na tej osnovi lahko vzgoji-
teljica vodi kakovostne strukturirane 
oz. vodene dejavnosti za otroke.

Kaj bi še dodali, pa se nismo spom-
nili, da bi vas vprašali? 
Veseli me, da je Kodeks doživel pre-
novo in da sem lahko v tem procesu 
aktivno sodelovala. Vsem delavcem 
v vrtcih želim, da bi jim bil v dobro 
oporo pri njihovem odgovornem, po-
membnem in lepem delu.

Iskrena hvala za vaše delo pri Ko-
deksu, za podporo društvu Vzgo-
jiteljica in za odgovore na naša 
vprašanja. Želimo vam še veliko 
uspešnega sodelovanja z vrtci.

Spraševala je Betka Vrbovšek.

Pogovarjamo se z znanstveniki in s strokovnjaki
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Arnedillo, La Rioja, Španija: opazovanje dela v vrtcu in šoli
Ana Leban Januš, Gregor Krek, Ana Peharc in Kristina Lindav, Vrtec Tržič

Povzetek
Vrtec Tržič je bil v letu 2015 sprejet v projekt Erasmus+ Strateška partnerstva. Projekt 
Through democracy to literacy povezuje štiri države in sicer Slovenijo, Islandijo, Španijo in 
Poljsko. Projekt je usmerjen predvsem na vzgojitelje sodelujočih vrtcev. Pozorni smo na vsebine 
in dejavnosti, ki razvijajo pismenost predšolskih otrok, hkrati pa ustvarjamo demokratično 
vzdušje, ki spodbuja pozitivne procese. Med seboj si izmenjujemo znanje in izkušnje, saj deluje-
mo po različnih pristopih, modelih in metodah dela. S tretjim sklopom aktivnosti poučevanja, 
usposabljanja in učenja v organizaciji španske šole C. R. A. Alto Cidacos se je pričelo tretje ob-
dobje od štirih, v katerem se osredotočamo na povezovanje vrtcev in šol s starši otrok. Aktiv-
nosti so potekale v tednu od 24. do 28. oktobra 2016, organizatorji pa so opravili odlično delo.

Ključne besede: mednarodni projekt Erasmus, izmenjava, vrtec, šola, starši.

V šoli C. R. A. Alto Cidacos
Šola ima štiri podružnice: Arnedillo, Prejano, Enciso in 
Herce. Naše zbirno mesto je bila šola v mestecu Arnedil-
lo, kjer ima šola svoj sedež in tajništvo. Obisk je trajal pet 
delovnih dni in v tem času smo bili prisotni pri neposre-
dnem vzgojno-izobraževalnem delu z otroki, bili smo pri-
ča izvajanju pristopa »učeče se skupnosti« (ang. »learning 
communities«) v osnovni šoli in v vrtcu v Logronu ter imeli 
različne diskusije.
 Prvi delovni dan je bil v celoti namenjen opazovanju/
senčenju dela učiteljev, čemur je sledila izčrpna predstavi-
tev in diskusija na željo slovenske ekipe, ki je v šolo prišla 
v popoldanskih urah. Predstavili so nam dnevno rutino 
šol Enciso in Prejano v kontekstu področij jezika, spozna-
vanja narave in umetnosti, s poudarkom na demokraciji in 
pismenosti. 

Evalvacija opazovanja neposrednega dela v oddelku
Jutranje aktivnosti so si v vseh šolah/vrtcih zelo podobne, 
v največji meri vodene s strani vzgojitelja/učitelja, ki k so-
delovanju spodbuja brez prisile. V smislu demokratičnih 
načel je opaziti spoštovanje, dajanje možnosti vključevanja 
vsem, prilagajanje aktivnosti otrokom (npr. deček, ki si ni 
hotel umazati dlani z barvo, je lahko dlan na papir obrisal 
in jo pobarval), izbiranje skupine, ki se ji bodo pridružili, 
omogočeno je prehajanje med skupinami. V smislu pisme-
nosti/opismenjevanja je slika prav tako podobna pri vseh 
obiskanih skupinah, in sicer vidne črke abecede kot deko-
racija sten, izobešene besede, simboli, napisane pesmice. 
Veliko je ponavljanja, petja, rimanja. S tem si otroci veliko 
zapomnijo, a se poraja vprašanje, če se otroci sčasoma ne 
začnejo dolgočasiti. Pri angleščini ne uporabljajo učbeni-

ka, temveč revije, kjer iščejo informacije, pogosto se poslu-
žujejo uporabe informacijskih tehnologij. Spodbuja se k 
interakciji, h komunikaciji, govorjenju, k izražanju lastne-
ga mnenja. Pri najmlajših obstaja nevarnost ustvarjanja 
»informacijskega kaosa«, saj je učilnica opremljena kot za 
6-letnike, kljub temu da so otroci stari 3 leta. 
 Učitelj je potrdil naše opažanje, da je v njihovih šolah 
morda preveč obešanja materialov na stene, gre za »pouč-
no dekoracijo«. Vloga učitelja je kontrolna, torej postavlja-
nje meja, tudi v smislu omejenosti časa za neko aktivnost, v 
večini primerov gre tudi za aktivnosti na pobudo učitelja. 
Težijo k upoštevanju dogovorjenih pravil, k spoštovanju, h 
kolegialnosti in k partnerstvu med otroki. Naloga otroka 
je, da se vključi v aktivnosti, sodeluje, pomaga in vzpostav-
lja interakcije, ki jih ponuja učitelj/vzgojitelj. Možnosti za 
lastno raziskovanje skoraj ni, opazili smo pomanjkanje 
proste igre ali kakršnekoli iniciative s strani otrok. Vloga 
staršev je v pedagoškem procesu zelo majhna, lahko bi se 
vključevali precej več (npr. zbiranje predmetov rdeče bar-
ve doma). Ob jutranjem prihajanju oz. odhodu otrok pa je 
bilo opaziti prijateljske vezi med starši, tudi z učitelji, vzgo-
jitelji. Vsi so si vzeli čas, ni bilo hitenja (čemur verjetno bot-
ruje tudi drugačen delovnik kot pri nas), vidna je bila tudi 
vez med samimi starši. 

Sodelovanje s starši
Drugi delovni dan je po neposrednem opazovanju dela v 
predšolski skupini prinesel vsebinski del, vezan na vlogo 
staršev. Tri aktivne in angažirane mamice so nam predsta-
vile dejavnosti staršev v šoli C. R. A. Alto Cidacos. Pojasnile 
so, da imajo šole Arnedillo, Prejano, Enciso in Herce skup-
no upravo, ravnatelja, sekretarja in tudi nekatere učitelje, 
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uporabljajo skupno infrastrukturo npr. športni center v 
Arnedillu, torej med seboj tesno sodelujejo. 
 Starši so dejavni v svetu staršev, imenovanem AMPA 
(šp. »Asociación de Madres y Padres de Alumnos«), kjer 
imajo npr. organizirane tečaje o tem, kako sodelovati v šoli, 
kako predstaviti svoj poklic na način, ki bi bil otrokom za-
nimiv in njihovim letom primeren. Vsaka od štirih šol C. R. 
A. Alto Cidacos pa nima svojega sveta staršev, zato se sku-
pne dejavnosti, ki vključujejo starše vseh štirih šol, dogaja-
jo v domeni šole v Arnedillu, kjer je tudi uprava. Mamica 
otroka, ki obiskuje šolo Herce, je kot največji problem zato 
izpostavila komunikacijo med starši, ki se sicer med seboj 
poznajo, saj je skupnost majhna, a se ne srečujejo na sestan-
kih. V sklopu združenja AMPA so organizirani sestanki, a 
udeležba ni obvezna. Na sestankih se dogovorijo o skupnih 
dejavnostih vseh štirih šol; to so: kostanjev piknik ob kon-
cu oktobra, ki smo mu bili priča tudi mi, nato bo v začetku 
decembra praznovanje dneva državnosti, ob koncu decem-
bra božične dejavnosti, v marcu dan dreves, v aprilu dan 
knjige, v predpostnem času pred veliko nočjo praznovanje 
pusta, ob koncu šolskega leta pa zaključek v obliki piknika. 
Dogajajo se izmenično na lokacijah šol. Ena izmed mamic 
opaža, da se na skupnih prireditvah starši  različnih šol ne 
»mešajo«, temveč ostajajo v skupinah, ne najdejo kontakta, 
kar jo moti. Aktivnosti, ki so namenjene staršem, so orga-
nizirane še občasno po posameznih šolah, gre pa za bralni 
krožek, delavnico izdelovanja zeliščnih krem, priprave fi-
guric iz čokolade in tradicionalnih marmelad, predavanje 
o čebelarjenju, povezovanje s starejšimi člani skupnosti. 
 Kot cilje, ki jim dolgoročno sledijo, so mamice izpostavi-
le izboljšanje komunikacije med starši, komunikacije med 
starši in šolo, organiziranje okolijskih aktivnosti in delje-
nje življenjskih izkušenj, ker opažajo, da najbolj vzgajajo z 
zgledom. Po drugi strani pa dolg delavnik šole Herce star-
šem omogoča, da so cel dan v službi ali pa imajo več svobode 
in časa zase, za gojenje hobijev, kar je pravzaprav enak pro-
blem, kot se pojavlja pri nas. Otrok je večino dneva ločen od 
staršev, vzgoja pa je v domeni izobraževalnih ustanov. 

Predstavitev šole Papoula
Predstavljen je bil projekt demokratične zasebne šole Pa-
poula (šp. mak), katere pobudniki, ustanovitelji, izvajalci 
in financerji so bili starši. Gre za prosto, svobodno šolo v 
smislu odsotnosti obveznemu sledenju kurikula, z vključe-
vanjem odraslih kot vodnikov, ne vzgojiteljev oz. učiteljev. 
Gre pravzaprav za koncept, ki se je razvil iz teženj star-
šev po vzgajanju in izobraževanju otrok glede na njihove 
potrebe in sledenju razvoju posameznega otroka, torej z 
največjo možno mero individualizacije. Do nedavnega sta 

delovali dve skupini, ena predšolska in ena šolska (otroci, 
stari med 3 in 12 let), v vsaki skupini je bila po ena odrasla 
oseba. Obveznega kurikula ne poznajo, niti stalnih pred-
metov, delajo projektno. 

Temeljni nazori šole so: 
• samoučenje otroka kot radovednega in vedoželjnega 

bitja; 
• zaupanje med vsemi udeleženci; 
• človečnost v smislu prilagajanja individualnemu ritmu 

znotraj prostora, kjer vsak lahko odloča zase; 
• enakost v smislu enakih pogojev za vse in odprte komu-

nikacije; 
• svoboda v smislu sprejemanja odločitev in zato njihovih 

posledic, kar vodi v zavedanje, da je otrok del skupine, 
do katere ima, tako kot do sebe, določene odgovornosti. 

Poudarjajo spoznavanje samih sebe, kako sprejemati odlo-
čitve, sledenje svojim interesom, nimajo pravil – le oporne 
smernice za vedenje, ki jih ustvarjajo skupaj, otroci se ču-
tijo cenjene. Velik poudarek je na ustvarjanju prostora za 
učenje; ko so pogoji ustvarjeni, se odrasli umakne. 
 Veliko je aktivnosti, ki ne potrebujejo razlage, igrače so 
sortirane glede na težavnost oz. zahtevnost. Poudarjajo, da 
se šolanje ne dogaja le v šoli, temveč tudi izven nje, zato so 
tudi v šoli dobrodošli starši in ljudje iz skupnosti. So zelo 
fleksibilni in oblikujejo kurikul glede na projekt. Otroci si 
sami izberejo, kaj bodo delali, kaj jih zanima, česa se bodo 
lotili. Učilnice, igralnice niso polne igrač, oprema je mini-
malna v primerjavi z javnimi šolami. Pri mlajših otrocih je 
poudarek na čutilih, senzomotoriki, imajo pa nekaj materi-
ala Montesorri. Starši želijo sodelovati s šolo s svojim zna-
njem, imajo možnost pedagoškega tečaja, kjer jim nakažejo 
nekaj idej, kako sodelovati s šolo, na kakšen način posre-
dovati svoje znanje otrokom. Gre za vključevanje staršev v 
največji možni meri, saj le-ti niso le finančna osnova, tem-
več so vključeni tudi v pedagoškem smislu ter za tehnična 
dela (npr. čiščenje). 
 Papoula je bila alternativa uradno priznani izobrazbi, 
zato so po petih letih delovanja prišli do točke, ko finanč-
no in zakonsko ne izpolnjujejo več pogojev za nadaljevanje 
dela. V letu 2016 zato doživljajo spremembo in so postali 
javna šola z učitelji s predpisano izobrazbo. Vloga staršev 
je zato zelo zmanjšana, a se trudijo, da bi vseeno imeli obču-
ten vpliv ter da bi obdržali temeljne nazore. 

Sprejem pri županih in druženje s starši
Priredili so nam sprejem pri županih občin, v katerih se 
nahajajo podružnice šole C. R. A. Alto Cidacos, torej štirih 
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županov iz Arnedilla, Prejana, Encisa in Herce. Prisotni so 
bili tudi starši podružnice Arnedillo in učenci z učitelji, ki 
so nam pripravili tudi plesni nastop. Zdelo se nam je, da gre 
za lep primer povezovanja skupnosti in šole, vzdušje je bilo 
hkrati svečano in ljudsko, vsi župani pa so izrazili čast, da 
lahko gostijo mednarodno ekipo in izrekli pohvalo šoli or-
ganizatorici za povezovanje na evropskem nivoju.

Pristop »Učeče se skupnosti« 
Učeče se skupnosti (ang. »learning communities«) predsta-
vljajo uresničevanje znanstveno podprte ideje, da se pro-
ces učenja izboljša z vključevanjem interesnih skupin npr. 
staršev, univerzitetnih študentov in drugih predstavnikov 
skupnosti, z drugimi besedami, gre za pospeševanje uče-
nja z interakcijo in vključevanjem skupnosti v šolsko delo. 
 V šoli »Caballero de la Rosa« v mestu Logroño smo bili 
priča delu na ta način. V učilnici so bili učenci (5. razred 
osnovne šole) razdeljeni v skupine po 4 ali 5, pri vsaki mizi 
je bil prisoten prostovoljec, bodisi starš bodisi študent. 
Vsaka miza ima svoje naloge, pri interaktivni tabli je uči-
teljica, ki učence usmerja do rešitev naloge, drugi učitelj 
pa kroži po učilnici in spremlja, kaj in kako delajo drugi 
učenci s prostovoljci, ki so stalni in se skozi šolsko leto ne 
menjajo. Pred vključitvijo v proces zunanje sodelavce – 
prostovoljce – preverijo z intervjuji, priskrbeti pa morajo 
tudi potrdilo o nekaznovanosti. Funkcija prostovoljcev 
ni razlaganje vsebin, temveč le skrb za to, da bo naloga 
opravljena hitreje in temeljito, torej je cilj učinkovitost. Na 
koncu šolske ure se zberejo učitelji in prostovoljci in se po-
govorijo o učencih, o njihovih posebnostih in napredku ter 
morebitnih težavah. 
 Ta način dela je priporočen s strani Evropske skupnosti, 
saj je z vidika pospeševanja integracije primeren za skup-
nost, kot je ta na obrobju Logroña; gre za etnično mešano 
skupnost z mnogimi prišleki iz Pakistana in Maroka. Šola 
je imela v preteklosti drugorazreden ugled, kar skušajo 
spremeniti prav s pristopom učečih se skupnosti. Dokaz, 
da delujejo v pravo smer, je tudi dejstvo, da jim prostovolj-
cev nikdar ne primanjkuje, starši in študenti imajo velik 
interes za sodelovanje. Učitelji na tej šoli vlagajo tudi veliko 
svojega prostega časa za srečanja, sestanke s starši, ki niso 
v sklopu delovnega časa, da lahko poskrbijo, da so s star-
ši v učilnici z njimi na istem nivoju. Demokracija se torej 
ustvarja z integracijo, znotraj učnega procesa pa v smislu 
soudeležbe učencev pri odločanju ni na visokem nivoju. 
V namen soodločanja in upoštevanja želja učencev upora-
bljajo škatle, kamor učenci lahko vržejo sporočilo s svojimi 
problemi, dosežki ali karkoli, o čemer bi se radi pogovorili. 
Nato se učitelji in učenci vsakih 15 dni srečajo, preberejo 

sporočila in se o temah tudi odkrito pogovorijo. Pristop 
temelji na premiku fokusa s poučevanja na učenje; prosto-
voljci skrbijo, da se učenci dejansko naučijo in to v času, ki 
je bil predviden za neko temo. Tako je veliko manjša mož-
nost, da nekdo »ostane zadaj«, saj dobi dodatno podporo v 
procesu učenja in ne kasneje, ko je že v zaostanku. Zato se 
posredno z učenjem sodelovanja, podpore drug drugemu 
ustvarjajo tudi boljši rezultati na testih.   
 Na diskusiji, ki je sledila spremljanju neposrednega 
dela, so učitelji izrazili veliko predanost projektu in tudi 
mnenje, da gre za težko delo, ki zahteva veliko poglabljanja 
v strokovno literaturo. Vodi jih glavna misel k izboljšanju 
pogojev življenja za otroke na splošno, omenili so temo na-
silja nad ženskami in nasilje v najširšem smislu. Čutijo, da 
delajo dobro in pomembno delo.
 Poleg spremljanja dela v oddelku s projektom učečih se 
skupnosti smo se neposredno vključili tudi v dejavnosti 
opismenjevanja v obliki otroškega literarnega oz. bralnega 
krožka ter aktivnega učenja branja. Literarni krog je ses-
tavljala skupina otrok, ki so popolnoma v lastni režiji dis-
kutirali o prebranih odstavkih iz knjige Čarli in tovarna čo-
kolade pisatelja Roalda Dahla. Vloga učiteljice je bila skoraj 
neopazna, saj so vse niti z očitno dogovorjenimi kretnjami 
in vlogami v rokah imeli učenci. Ena izmed učenk je bila 
moderatorka, ostali so lahko z dvigom roke prišli do bese-
de; če so s prstom kazali navzdol, so želeli prejšnjo misel 
nadaljevati, če so prst dvignili navzgor, so imeli neko novo 
misel, ki so jo lahko izrazili. Vsi so imeli priložnost izraziti 
svoje mnenje, ki je bilo upoštevano. 
 Pri aktivnem učenju branja je izrazito izstopal pristop 
učitelja, ki je ob besedilu, projiciranem na platno, z veliko 
vnemo spodbujal učence v vrstnem redu sedenja h glasne-
mu, interpretativnemu branju. Če je učenec slabo ali naro-
be prebral besedno zvezo, je učitelj dramatično pristopil in 
npr. povečal jakost s stresanjem otroka ali prislanjanjem 
flumastra kot mikrofona k ustom. Otroci so se pri tem v 
veliki večini zabavali, ta način jim je bil očitno poznan. Po-
rajalo pa se nam je vprašanje, kako bi se počutil nekoliko 
introvertiran otrok, če mu ne bi vstopanje v njegov intimni 
prostor lahko povzročalo stresa. V opazovani skupini je 
bilo opaziti enega ali dva mejna primera, ki sta v preteklo-
sti morda imela težave s tem, bodisi zaradi neznanja jezika 
bodisi zaradi osebnostnih lastnosti. Vsekakor pa gre tu za 
kakovostno učenje izražanja samih sebe.

Obisk regijskega Ministrstva za izobraževanje 
V Logroñu nas je v svojih prostorih sprejel minister za izo-
braževanje regije La Rioja, gospod Alberto Galiana Garcia, 
ki je v svojem nagovoru izrazil pohvalo promociji znanja 
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drugih evropskih držav v Španiji, saj se mu zdi v medna-
rodnem kontekstu pomembna tvorba »bratovščin« med 
ustanovami, učenci in učitelji. Svojo misel, da »ne gre za čas 
sprememb, ampak za spremembo časov«, je postavil k kon-
tekst begunske krize in v posledično novo kreiranje druž-
be z različnimi kulturnimi in verskimi ozadji. 

Opazovanje neposrednega dela z otroki v vrtcu Nuestra 
Señora De Vico 
V mestu Arnedo smo opazovali neposredno delo z otroki, 
starimi od 2 do 3 leta. V vrtcu je 10 oddelkov, in sicer 1 odde-
lek otrok v starosti od 4. do 9. mesecev (»baby classroom«), 
4 oddelki otrok v starosti 1 do 2 leti ter 5 oddelkov otrok v 
starosti 2 do 3 leta. V skupine so otroci razporejeni ne le po 
letniku rojstva, temveč tudi po mesecih. Obratovalni čas 
pa je od 7. ure do 17.30. Večina otrok pride okoli devete ure, 
najkasneje pa do pol desetih. Otroci srajčke in slinčke pri-
našajo vsak dan sproti, čiste in oprane. 
 Skupine nimajo imen, imenujejo se po barvah sten v 
igralnicah. Igralnica je velik, odprt prostor, pregrajen s ste-
no in z velikim oknom, za katero vzgojiteljica previja otroke 
in ima istočasno pregled nad dogajanjem v igralnici. Tu se 
nam je porajalo vprašanje, kako je poskrbljeno za varnost 
otrok (situacija se nam ni zdela varna). Previjalnica oz. ko-
palnica je skupna za dve skupini. Otroke vedno pripelje v 
igralnico nekdo od zaposlenih, starši nikoli. Vsi otroci so v 
čevljih. Otrokom dajo na voljo igrače, ki si jih izbere vzgoji-
teljica, igrač imajo zelo malo. V oddelku je 17 otrok, zgornja 
meja je 25. Na oddelek je predvidena ena vzgojiteljica, prilo-
žnostno imajo vključeno eno osebo, ki opravlja prakso. Vsi 
otroci imajo vrtčevsko obleko kot uniformo. Imajo delovne 
zvezke, po katerih delajo, rešujejo naloge. So zelo omejeni 
v smislu ustvarjalnosti. V te zvezke lepijo, rišejo. Večina o-
trok je brez plenic; načrtno jih zelo zgodaj navajajo na stra-
nišče.
 Ko otroci pridejo v vrtec, prinesejo svoj dnevnik, kamor 
vzgojiteljica napiše, kdaj in koliko je otrok jedel, spal, sode-
loval in druge posebnosti. Starši označijo tudi, kdaj gre o-
trok domov. Osebne komunikacije s starši ni, staršem so na 
razpolago samo pogovorne ure.
 Dejavnosti, ki se odvijajo v dopoldanskem času, so ru-
tinske, ponavljajoče se in vodene s strani vzgojiteljice. Vsa-
kodnevno otroci ugotavljajo, kako se počutijo, kdo je priso-
ten oz. odsoten v vrtcu, kateri dan v tednu je, kateri mesec, 
kateri letni čas je, kakšno je vreme. Motivacija za sodelova-
nje in interes otrok je običajno lutka. Dejavnosti popestrijo 
s prepevanjem pesmic in poslušanjem glasbe. 
 V drugem delu opazovanja in spremljanja dela v oddel-
ku so otroci sedeli za mizo in reševali naloge v delovnem 

zvezku. Tako je vsak dan, ni spontanosti, ni upoštevanja že-
lja otrok. Otroci so omejevani glede ustvarjalnosti in vedo-
željnosti. Po vseh igralnicah se odvijajo enake dejavnosti, 
ki jih načrtuje pedagoška vodja vrtca. Tako so vzgojiteljice 
zgolj izvajalke načrtovanega programa.
 Ob 12.30 imajo kosilo, uro kasneje gredo počivat v sku-
pne prostore. Kuharica pride v vsako igralnico in vpraša 
po številu otrok in koliko jih bo popoldne na malici. Vzgoji-
teljica nato s slikami pokaže otrokom, kaj bo za kosilo tisti 
dan. Vrtec je odprt do 16.45, z doplačilom staršem pa dlje, 
a ne dlje kot do 17.30. Ob 15.30 je malica za vse tiste, ki so še 
v vrtcu. Ravnateljica oz. vodja šole nam je nato predstavi-
la dejavnosti šole npr. promoviranje psihomotorike (te-
densko oblikujejo poligon ovir), vsak dan bivajo na pros-
tem, če tega vreme ne omogoča, so vsi skupaj v prostorni 
telovadnici. Takrat je tudi priložnost, da si vzgojiteljice 
vzamejo 5-minutne pavze za kavo. 

Evalvacija
Zanimivo je, da vidijo smisel v reševanju in izpolnjevanju 
učbenika že pri 2-letnih otrocih. V učbeniku je vse predsta-
vljeno z maskoto, barvito deklico po imenu Hada Colorin, 
katere zgodbo prebirajo vsak dan in je povezana s temami, 
o katerih govorijo potem (družina, jesen, rdeča barva). Ma-
skoto Hado Colorin vsak petek vzame domov drug otrok, 
ki potem skupaj s starši opiše in nariše doživetja družine 
s to maskoto prek vikenda v velik zvezek. Ob koncu leta 
nastane album doživetij, ki so ga lahko vsi starši ogledajo. 
Dejavnost zagotovo motivira starše h kakovostnejšemu 
preživljanju časa s svojimi otroki.
 Zadnji delovni dan je bil namenjen diskusijam vseh opa-
zovanih načinov dela skozi vprašanja, kako smo izkusili 
demokracijo, kako smo izkusili pismenost, kaj smo opazili 
glede vloge učitelja, kaj smo opazili glede vloge učenca, ali 
se (zadostno) vključujejo starši. Diskusija je bila izčrpna in 
temeljita, vsak se je lahko vključil in sodeloval.  Nastali so 
zapiski s pomočjo zapisnikarja v angleškem jeziku.

Literatura:
Comunidades de Aprendizaje. Schools as learning communities. Pridobljeno 
3. 11. 2016 na spletni strani http://utopiadream.info/ca/.
DuFour, Richard. 2004. What is a proffesional learning community? 
Pridobljeno 3. 11. 2016 na spletni strani http://www.ascd.org/publications/
educational-leadership/may04/vol61/num08/What-Is-a-Professional-Le-
arning-Community%C2%A2.aspx.
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Zaviranje likovne ustvarjalnosti predšolskih otrok
Mojca Pajek, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Laško

Povzetek
V članku je predstavljeno, zakaj je zaviranje likovne ustvarjalnosti otrok škodljivo in z vidika 
strokovnosti nedopustno. Predstavljena je likovna ustvarjalnost, njen pomen za predšolskega 
otroka in načini, kako jo spodbujati. Dodani so tudi rezultati likovnih del predšolskih otrok, 
kjer lahko primerjamo dela istega otroka, ko je le-ta imel možnost svobodnega likovnega ust-
varjanja in ko smo s svojim posegom v njegovo delo zavirali likovno ustvarjalnost.

Ključne besede: ustvarjalnost, likovna ustvarjalnost, zaviranje ustvarjalnosti. 

Ustvarjalni ljudje se reči lotevajo na izvirne načine. Ne gre 
za to, kaj počnejo, pač pa, kako to počnejo (Einon 2002, str. 
8). Ustvarjalnost je vpeta v vsak segment likovnega izraža-
nja, likovno delo, ki na kakršen koli način zavira, omejuje 
otrokove ustvarjalne potenciale, je pedagoško vprašljivo 
(Duh in Zupančič 2009, str. 7). Učenje risanja s strani odra-
slih, prerisovanje, determiniranje motivnega sveta, uka-
lupljanje mišljenja, zaviranje svobode likovnega izražanja 
z nesmiselnimi prepovedmi ali pravili predstavlja samo 
majhen del nepravilnosti, ki kršijo načelo ustvarjalnosti 
(Vrlič 2001, str. 42). Načelo ustvarjalnosti je osnovno nače-
lo likovne vzgoje. Otrok mora pri likovnem izražanju imeti 
ves čas možnost lastnega ustvarjalnega dela. Noben posto-
pek, napotek odraslega ne sme ovirati razvoja otrokovih 
ustvarjalnih sposobnosti (Vrlič 2001, str. 42).

Pomen likovne ustvarjalnosti
Sposobnost za likovno izražanje ni dana samo umetnikom, 
do neke mere jo ima vsakdo. Če jo zanemarimo, ostane ne-
razvita. Razvijati to sposobnost je treba že za to, ker je li-
kovno izražanje eden izmed osnovnih načinov človeškega 
izražanja, saj ni mogoče vsega izraziti z besedo (Gerlovič 
1976, str. 12). Ker je likovno izražanje v svojem bistvu po-
gojeno z ustvarjalnostjo, predstavlja likovno delo mlajših 
otrok tudi pot do likovno – in s tem vsestransko – ustvar-
jalne, kritične in razmišljujoče osebnosti (Vrlič 2001, str. 
13–14). Če v življenju nismo kritični in se vedno vsemu pri-
lagodimo, če sprejemamo in posnemamo stvari iz okolja, 
se naša ustvarjalnost izgubi. Če pa je naš cilj, da smo v 
življenju uspešni, drugačni, izvirni, fleksibilni, če se želi-
mo naučiti, kako se upreti manipulacijam sodobnega sveta 
in uživati, ne glede na tempo življenja, ki nas zadnje čase 
prehiteva, pa je pomembno, da našo ustvarjalnost spodbu-
jamo. Tu igramo vzgojitelji pomembno vlogo, saj je ustvar-
jalnost treba razvijati in spodbujati že od samega začetka, 
saj otrok pride na svet s poizvedujočim in z raziskujočim 

duhom, pripravljen, da raziskuje in odkriva (Woolfson 
2001, str. 6). Izkušnje in vtise sprejema spontano, brez na-
pora. Lahko bi rekli, da je kot goba, ki iz vseh strani srka 
znanje. S pridobljenim znanjem, ki je v prvih letih ključne-
ga pomena, otroku postavimo temelje za nadaljnji razvoj. 
Vse, kar je otrok zamudil v prvih letih življenja, je kasne-
je žal zelo težko ali celo nemogoče nadomestiti, zato je po-
membno, da otroku omogočimo spodbudno, bogato okolje, 
v katerem se bo lahko celostno razvijal. Skozi svoja likovna 
dela nam bo lahko predstavil svoja občutja in čustvene vse-
bine. Predstavil nam bo stvari na način, kot jih razume on. 
 Izkušnje na področju umetnosti so zaradi celovitega do-
življanja in ustvarjanja pomemben dejavnik uravnoteže-
nega otrokovega razvoja in duševnega zdravja (Kurikulum 
za vrtce 2007, str. 38). Zavedati se moramo otrokove aktivne 
vloge pri likovnem ustvarjanju. V prvi vrsti moramo raz-
jasniti, da je pri likovnem izražanju najpomembnejši sam 
proces dela in ne končni izdelek. Ko otroku omogočimo 
likovno dejavnost, se moramo potruditi, da mu jo pribli-
žamo na zanimiv način. Če bomo otroka preveč omejili in 
s preveliko mero posegli v njegovo delo, bo izgubil zani-
manje, ne bo imel več želje niti potrebe po raziskovanju, 
upadla bo njegova lastna aktivnost in tako ne bomo prišli 
do želenega cilja – otrok se ne bo ustvarjalno in celostno 
razvijal. Ko se lotimo likovne dejavnosti, se jo lotimo s ci-
ljem, da bo imel otrok ves čas možnost lastnega ustvarjal-
nega dela. Izhajati moramo iz tega, da mora biti otrok bolj 
aktiven od odraslega. Vzgojitelj mora premagati željo, da bi 
otroku pri likovni dejavnosti »pomagal«, posegal v njihovo 
delo in ga usmerjal k izdelku, ki se njemu zdi primeren ali 
lep. S takim ravnanjem otroku škodujemo, kar je nedopust-
no.

Likovne dejavnosti v prvem in drugem starostnem ob-
dobju
Pomembno je, da se kot strokovni delavci zavedamo, za 
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koga pripravljamo likovno dejavnost. Poznati moramo sta-
rost otroka, stopnjo njegovega psihofizičnega razvoja in se 
zavedati, na kateri stopnji razvoja likovnega izražanja se 
otrok nahaja. 
 Pri mlajših otrocih je pomembno, da jim omogočimo, 
da se srečajo z različnimi likovnimi področji (risanje, sli-
kanje, kiparstvo, odtiskovanje, oblikovanje prostora) in 
da jih seznanimo z novimi, nepoznanimi likovnimi teh-
nikami (svinčnik, flomaster, kolaž, tempera, frotaž, glina, 
oblikovanje s škatlami, oblikovanje z valovito lepenko …). 
Otrok spoznava materiale in postopke ter uživa v sami 
dejavnosti. Z dejavnostmi tako poskrbimo za razvoj tistih 
sposobnosti, ki jih bo otrok v kasnejšem obdobju potrebo-
val za ustvarjalno likovno izražanje. Pomembna pa je raz-
lika, ali mi otroka pri delu omejujemo oz. zaviramo ali pa ga 
spodbujamo. Če ga npr. omejimo, da nariše (s svinčnikom, 
z voščenko, s kredo, flomastrom …) le nekaj črt ali čačk, 
ga zaviramo. Ko prosto raziskuje, kako materiali puščajo 
sledi za sabo, ko se lahko po svoji želji dolgo ukvarja s čeč-
kanjem, ga spodbujamo. Razvija si fino motoriko rok, tak-
tilne sposobnosti in koordinacijo med čutili in motoriko. 
Pomembno pa je, da ga (igraje) spodbudimo, da vleče črte 
različne debeline in dolžine v različne smeri. 
 Če vzgojitelj poslika otroku dlan oz. katerikoli del telesa 
(ali npr. pečatnik) in ga otrok nato samo odtisne na podlago, 
otrok ne bo imel možnosti eksperimentiranja in lastnega 
raziskovanja. Če pa mu ponudimo določen likovni materi-
al, podlago in dovolj časa, bo otrok napravil več odtisov in 
pri samem delu igraje spoznaval tehniko. 
 Tudi slika naj otrok najprej s prsti, potem pa se naj sez-
nani z uporabo čopiča in njegovo pravilno držo. Tudi pri 
kiparstvu in oblikovanju prostora ne smemo otroka ome-
jiti. Omogočimo mu, da svobodno gnete gnetljive materiale 
(npr. glino, plastelin, slano testo …), se igra z odpadnim ma-
terialom (npr. les, lepenka, volna, stiropor …), gradi iz blata, 
mivke in snega. Spodbujamo njegovo raziskovanje. 
 Mlajši kot je otrok, večjo površino za ustvarjanje potre-
buje, zato je nesmiselno (in nestrokovno) otroku izrezovati 
razne šablone, da jih potem poriše, poslika ali potiska … 
Zaradi šablonskega formata se otrok ne bo mogel gibalno 
izživeti. Ker bo delo hitro končal in ker bo pri tem omejen, 
ne bo imel niti zadostne možnosti spoznavanja likovne teh-
nike. Če otrok v prvih letih ne bo spoznal likovnih tehnik, 
se v kasnejših letih ne bo mogel ustvarjalno likovno izraža-
ti. Zato je pomembno, da se pri mlajših otrocih zavedamo, 
da končni izdelek ni pomemben. 
 Pri starejših otrocih pa je malo drugače, tu končni izde-
lek že igra pomembnejšo vlogo in otrok ne smemo podce-
njevati. Če bomo otrokom ponujali vedno ista likovna pod-

ročja, iste likovne tehnike in nezanimive likovne motive, 
bo otrokom postalo delo dolgočasno. Starejši, kot so otroci, 
bolj konkretni so izdelki in prav je, da jim ponudimo zah-
tevnejše likovne dejavnosti. Pomembno je, da otroke spod-
bujamo, da rišejo črte različne debeline, v različne smeri in 
z različno intenzivnostjo. Naj rišejo stvari iz neposredne-
ga okolja, različne oblike. Pri risanju naj natančneje upo-
dabljajo podrobnosti. Pri slikanju ne smemo otroke ome-
jevati z barvami, pač pa jim omogočimo izbiro. Preko njih 
bodo lahko izrazili svoja čustvena stanja, lahko jih bodo 
mešali in raziskovali nove barve, ki ob mešanju nastajajo. 
Tudi pri kiparstvu in oblikovanju prostora jim omogočimo 
ustvarjalnost. Spodbudimo jih pri oblikovanju gline, gra-
dimo iz škatel, kamnov, vej, snega … 
 Poseganje v likovne izdelke oz. dopolnjevanje likovnih 
izdelkov na kakšen koli način, da bi bili popolnejši, ni do-
pustno. Zavedati se moramo, da bo otrok svoj izdelek do-
polnil in nadgradil sam, ko bo na naslednji stopnji likovne-
ga izražanja. Če določene stvari v tem trenutku ne razume 
in ne zmore, mu to dopustimo in mu omogočimo, da ustvar-
ja sam.

Kako spodbujamo ustvarjalnost
Predšolski otroci so že po naravi ustvarjalni in obožujejo 
eksperimentiranje – šele na podlagi izkušnje se naučijo na-
črtovati in početi stvari na določen način (Adams 2008, str. 
82). Za lažje spodbujanje ustvarjalnosti pri likovni vzgoji 
mlajših otrok je Vrlič (2001, str. 47) navedel nekaj načinov, 
ki so nam lahko v veliko pomoč:
• spodbujati samostojnost pri nastajanju idej;
• sprejemati in upoštevati še tako »čudne«, nenavadne, 

originalne otrokove izdelke;
• ne podcenjevati otrokovih idej in jih nikoli označevati 

kot napačne ali neprimerne;
• z alternativnimi vprašanji usmerjati otroke k likovno 

drugačnim rešitvam;
• usmerjati otrokovo opazovanje na posebnosti, značilno-

sti, različnosti;
• aktivirati otrokov spomin, domišljijo, pravljičnost;
• spodbujati otrokove bogate in neomejene predstavlji-

vosti;
• popolnoma svobodno se igrati z likovnimi materiali;
• ohranjati zavest o svobodi likovnega izražanja;
• v likovno delo vpletati raznovrstno ustvarjalnost spod-

bujajočih iger in
• nevsiljivo potrjevati vrednost vsakega posameznega 

otroškega izdelka. 
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Nekaj primerov iz prakse
Spodaj dodajamo nekaj likovnih del predšolskih otrok. Pri-
merjamo lahko nastala dela istega otroka, ko je imel mož-
nost svobodnega likovnega ustvarjanja in ko smo s svojim 
posegom v njegovo delo zavirali likovno ustvarjalnost. 

Slika 1 
Luka Aškerc (1,5 let) 
mentor Miha Vrbnjak, Vrtec Laško
Likovno delo s prevelikim posegom vzgojite-
lja z izrezom šablone je popolnoma zgrešeno 

in neustvarjalno. Zaradi premajhnega formata se otrok ni 
mogel gibalno izživeti.
 

Slika 2
Luka Aškerc (1,5 let) 
mentor Miha Vrbnjak, Vrtec Laško
Delo je likovno ustvarjalno, brez posega 

vzgojitelja v otrokovo delo. Otrok se je ob dejavnosti zave-
dal, da nekateri materiali puščajo sled za seboj. Rezultat ni 
njegovo zavestno likovno delo, ampak gibalno uživanje, ki 
mu je bilo omogočeno z izbiro primerno velikega formata.
 

Slika 3
Eva Deželak (1,5 let) 
mentor Miha Vrbnjak, Vrtec Laško 
Prevelik poseg vzgojitelja pri upodobitvi 
motiva. Otrok je z mečkanjem razvijal 

ročne spretnosti, spoznaval lastnosti materiala in eksperi-
mentiral v rokovanju z njim. Zato je končni izdelek nepo-
treben, saj otroka končni izdelek ne zanima, zanimiva mu 
je dejavnost sama.

 Slika 4
Brina Šarlah, (3,5 let) 
mentorica Alenka Teršek, Vrtec Laško 
 Primer nekakovostne, šablonske pobarvan-
ke, ki negativno vpliva na samostojen razvoj 

otrokovih likovnih predstav.

Slika 5 
Brina Šarlah, (3,5 let) 
mentorica Alenka Teršek, Vrtec Laško 
Primer dobre pobarvanke. Osnova zanjo je 
bilo likovno delo Pieta Mondriana, s kate-

rega so bile odstranjene barve. V pobarvanki ni nobenih 
šablonskih upodobitev motiva. Otrok se lahko z barvo iz-
živi in uri ročne spretnosti, se navaja na natančnost pri 
barvanju do črte.

 
Slika 6
Valentina Lapornik, (4 leta)
mentorica Mojca Pajek, Vrtec Laško
Delo je likovno popolnoma zgrešeno in 
neustvarjalno. Prevelik poseg vzgojitelja 

z risbo motiva, delo je dolgočasno, otroku ni bila dana mož-
nost ustvarjalne rabe kolaža.
 

Slika 7 
Valentina Lapornik, (4 leta) 
mentorica Mojca Pajek, Vrtec Laško
Kolaž je likovno ustvarjalen, brez posega 
vzgojitelja v otrokovo delo. Ozadje je sesta-

vljeno iz harmonično izbranih barvnih tonov (svetlo mo-
dra, modra, temno modra), motiv pa je svetlejši in zato iz-
stopa iz ozadja. Ozadje in motiv sta v kontrastnih barvah. 
Uporabljeni so različno veliki kosi barvnega papirja, kar 
delo poživi.

Zaključek
Naša pedagoška dolžnost je, da poskušamo pri otrocih 
odpreti tiste kanale, skozi katere bo vanje vstopala umet-
nost. Umetnost, ta neusahljivi vir energije, lepote in ži-
vljenjskega pozitivizma (Duh in Zupančič 2009, str. 9), po-
trebuje svobodo.
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Hvaležna sem življenju 
Mira Oblak, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Kurirček Logatec

''Spoznala sem vrhunske vzgojiteljice, različne organizacije dela, 
različne pristope do otrok in pridobila na strokovni samozavesti, 
ki je temeljila na potrditvi mojega dela s strani sodelavk in vodstva 
vrtcev. Hvaležna sem življenju za izkušnje, v katerih sem spozna-
la, da se z voljo in vero v uspeh zgodi prav tisto, kar si želel.''

Zakaj ste se odločili za vzgojiteljski 
poklic? Vam je bilo kdaj žal, da ste 
postali vzgojiteljica?
Mama me je pogosto videla, kako se 
ukvarjam z mlajšimi otroki, ki so ži-
veli v soseščini ali pa so mi jih celo 
zaupali v varstvo. Njen nasvet sem 
vzela resno in tako sem postala vzgoji-
teljica. Pa to ne pomeni, da sem se že v 
srednji šoli zavedala, kako pomembno 
je zame znanje, ki sem ga tam prido-
bivala. Seveda sem šolo jemala kot 
povprečna najstnica in šele takrat, 
ko sem bila pri osemnajstih letih pred 
dejstvom, da bom sama v skupini z 28 
otroki takratne male šole, sem spozna-
la, pred kakšnim življenjskim izzivom 
stojim. Od takrat naprej sem se učila 
iz in od otrok, hkrati pa sem iskala 
nova znanja, s katerimi sem te otroke 
še bolj spoznavala in jih z različnimi 
metodami vodila v njihovem razvoju. 
Predvsem pa, da so se ob meni poču-
tili sprejete in varne. Prav oni so mi 
pokazali, da sem na pravi poti, zato 
mi ni bilo nikoli žal, da sem stopila na 
to pot, polno iskrivih, vedoželjnih in 
iskrenih oči. Z leti sem začutila, da mi 
je delo z otroci moje poslanstvo in moj 
način življenja.

Kaj vam je pri vzgojiteljskem delu 
najbolj všeč?
Svoje delo čutim kot poslanstvo in 
to je moj način življenja. Tudi sama 
imam dva otroka, skozi katera sem 
spoznavala pomen vpliva odraslega 
na razvoj in oblikovanje osebnosti. 

Ob tem se zavedam, kako pomembni 
so zgodnji pozitivni vplivi na otrokov 
razvoj za oblikovanje samostojne in 
ustvarjalne osebnosti, ki razmišlja s 
svojo glavo in pri tem funkcionalno 
izrablja svoje pridobljeno znanje za 
razvijanje novih idej. Pri delu v vrtcu 
se ne soočam le s skupino otrok, tem-
več z vsakim posameznikom posebej. 
Prepoznavanje posameznikovih po-
sebnih potencialov in priprava de-
javnosti, s katerimi te potenciale dvi-
gamo na višji nivo območja bližnjega 
razvoja otroka, se mi zdi velik izziv 
in hkrati največje zadovoljstvo pri 
svojem delu v vrtcu. Še posebej, kadar 
to dosežem pri otroku, ki je nekako 
na robu skupine in ne izkazuje svojih 
zmožnosti odprto. Ko otrok doseže us-
peh, mi to pove njegov nasmeh, iskre v 
očeh, objem pred odhodom domov ali 
pa risbica, ki jo nariše posebej zame. 
To je energija, ki me nosi naprej.

Se vam zdi pri vzgojiteljskem delu 
najtežje? Zakaj?
Pri delu v vrtcu nisi sam. Pomembno 
je, da je delo v tandemu na ravni od-
prtosti in zaupanja ter strokovnega 
povezovanja. Prav tako je pomembno, 
da se kot vzgojitelj povezuješ z ostali-
mi sodelavci, se z njimi pogovarjaš o 
strokovnih problemih in izzivih in s 
tem bogatiš svojo lastno prakso. 

Kako to doseči?
Ker smo si ljudje različni, se je pri tem 
potrebno dogovarjati ter prilagajati 

in razvijati take odnose in komuni-
kacijo, ki prinesejo pozitivno klimo 
v kolektiv. Predvsem je pomembna 
integriteta posameznika, ki je hkrati 
integriteta vrtca. Vsak vzgojitelj mora 
prepoznati vrednost lastnih kompe-
tenc in vrednost svojega znanja, ki ga 
daje otrokom, sodelavcem in tudi star-
šem. Če je prepričan v to, kar daje, bo 
prepričal tudi tistega, ki mu daje. Mis-
lim, da je to najtežje, saj mora vzgojitelj 
najprej oblikovati sebe, da lahko obli-
kuje druge. Če nisi najbolj prepričan v 
način dela, ki ga opravljaš, potem boš 
v to težko prepričal tiste, ki jim je tvo-
je delo namenjeno, to pa so predvsem 
otroci in njihovi starši. Pri tem veliko 
vlogo igrajo odgovornost, iskrenost, 
odprtost, spoštovanje, prijaznost in 
poštenost. Če tega ni, je vsa teorija, ki 
jo pridobimo skozi različna izobraže-
vanja, zaman. Pomembno je, kako pri-
dobljeno znanje vnašaš v prakso, zato 
se trudimo, da je naš vrtec hiša odpr-
tih vrat, v kateri se aktivno vključuje-
mo v proces vseživljenjskega učenja, 
razvijamo spodobnosti funkcionalne-
ga znanja in stremimo k oblikovanju 
raziskovalne in odgovorne osebnosti 
posameznika. Naše poslanstvo je za-
gotavljati otrokom optimalni razvoj, 
sprejetost in varnost.

Kako se spopadate s stresom, ki ga 
ne manjka pri vzgojiteljskem delu 
s starši in z otroki, v timu ali paru?
V današnjem času je stres glavni 
vzrok našega dobrega ali slabega po-
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čutja. Mislim, da je glavno orožje pro-
ti njemu krepitev lastne samopodo-
be, samozavesti in zavedanja lastnih 
sposobnosti. Človek si mora zgraditi 
svojo lastno pot, ki se mu zdi smiselna 
in ga osrečuje. Zato pri delu v vrtcu 
najprej opravim naloge, ki se mi zdijo 
argumentirano potrebne in smiselne 
za otroke, ki so mi zaupani. V življenju 
in pri delu si je potrebno postaviti pri-
oritete. 

Čemu dajete prednost?
Dejavnosti, ki jih načrtujem, so na-
ravnane na otroke in ne na poplavo 
projektov, ki bi bili morda všeč star-
šem ali pa zaradi občutka, da bi kdo 
mislil, kaj vse zmorem opraviti. Zau-
pam vase in v ljudi okrog sebe. Prav 
ta občutek mi vračajo otroci, starši in 
sodelavci. Kadar ni tako, se odkrito 
pogovorimo in naši odnosi se še bolj 
okrepijo. Ker opravljam tudi naloge 
vodje enote s sedmimi oz. z osmimi 
oddelki, sem si morala postaviti pri-
oritete tudi na tem področju. Najbolj 
pomembna izkušnja pri tem je, da je 
potrebno sodelavkam zaupati in jim 
podeliti naloge, s katerimi samoini-
ciativno in odgovorno skrbijo za živ-
ljenje v enoti in ne samo v skupini, ki 
jo vodijo. Pomembno je, da se pri tem 
ustvarja pozitivna klima, ki vsebuje 
veliko humorja s smehom in z vese-
ljem in je podprta z zaupanjem. 

Kako pa odpravljate iz sebe negativ-
ni stres?
Seveda si za razbijanje negativnega 
stresa poiščem pozitivne dejavnosti, 
kot so tek, kolesarjenje, smučanje, 
poslušanje glasbe, ustvarjanje različ-
nih izdelkov iz tkanin, potovanja in 
trenutki z družino. Predvsem šport je 
tisti, ki ti da energijo za premagovanje 
kakršnega koli stresa. 
 
Kakšno izobraževanje ste zaključi-
li, kdaj in kje? 

Srednjo vzgojiteljsko šolo sem leta 
1984 končala v Ljubljani. V tem času 
vzgojiteljice nismo imele možnosti 
nadaljnjega študija v svoji smeri, zato 
sem se zaposlila. V tem času sem op-
ravila strokovni izpit in se ob odprtju 
višješolskega študijskega programa 
VPO na Pedagoški fakulteti v Ljublja-
ni vpisala v študij ob delu. Ta prvi del 
izobraževanja, ki je bil takrat na voljo, 
sem zaključila leta 1999. Nadgradila 
sem ga z vpisom v visokošolski pro-
gram VPO, ki sem ga zaključila leta 
2003. Mislim, da sem imela možnost v 
teh programih izobraževanja pridobi-
ti precej široko znanje. 

Kako ocenjujete kakovost izobra-
ževanja za svoj poklic, ki ste ga bili 
deležni v institucijah? Kaj bi pohva-
lili? Kaj ste pogrešali?
V srednji šoli sem čutila pomanjkanje 
praktičnega pouka v vrtcih, a so nam 
vseeno takratni profesorji dali veliko 
znanja in kompetenc, da sem se sama 
osebno znala soočiti s samostojnim 
vodenjem skupine pri 18. letih. Ker 
sem radovedna in iščem vedno nove 
izzive, sem bila vesela, da sem se lah-
ko vključila v nadaljnje izobraževanje 
na pedagoški fakulteti, kjer sem dobi-
la dodatna znanja ne samo s področ-
ja pedagogike in predšolske vzgoje, 
temveč tudi iz področij psihologije, 
filozofije, sociologije, statistike, anato-
mije in drugih. Tako nisem oblikovala 
le svojega profesionalnega strokov-
nega znanja, temveč tudi svoj oseben 
pogled in odnos do sveta okoli sebe in 
širše. V nadaljevanju študija v visoko-
šolskem programu VPO sem bila še 
posebej zadovoljna s posredovanim 
znanjem o metodikah na posameznih 
področjih kurikula. Tu smo pri vsa-
kem predmetu pripravili seminarsko 
nalogo. Pri tem smo izhajali iz lastne 
prakse in prvič sem dobila neko zuna-
njo strokovno potrditev in mnenje o 
svojem delu. Ponosna sem bila, da pre-

davatelji cenijo in pozitivno ovredno-
tijo delo, ki sem ga opravila z otroki 
v oddelku. Sedaj pogosto prihajajo 
k meni študentke VPO na praktično 
delo in prav hitro prepoznam, da pri-
hajajo opremljene z dobrim znanjem, 
predvsem s teoretičnim. Še posebej 
se znajo soočiti z delom z otroki v sta-
rejših oddelkih. Malo manj pa imajo 
znanja o delu v oddelkih 1–3, kjer smo 
v vrtcih naredili velik razvojni korak. 

Kje se je začela vaša poklicna pot in 
kako se je nadaljevala do danes?
Prvo službo sem dobila v Ljubljani, v 
Vrtcu Angele Ocepek v Zeleni jami. 
Tu sem delala 13 let. Bila sem hvale-
žna sodelavkam v enoti Fužine, da 
so me sprejele medse in mi pomagale 
na moji začetni poklicni poti. Res ni 
enostavno biti tako mlad in prevzeti 
skupino otrok, ki jim je potrebno dati 
toplino, varnost in spodbude za raz-
voj njihovih potencialov. V tistih časih 
smo vzgojiteljice delale po predpisa-
nem Vzgojnem programu. Ko je začela 
bivša država v tistih letih razpadati, 
smo tudi vzgojiteljice iskale nova zna-
nja in metode v drugih pedagogikah, 
ker smo se želele obrniti k posame-
zniku v skupini in ne le zadovoljevati 
zapisane cilje. Tako smo vnašale nove 
metode in nove vsebine v vsa področ-
ja vzgojnega dela. Vodstvo nas je pri 
tem podpiralo in spodbujalo. Tako 
smo nekatere vsebine in metode že 
uporabljale, še preden se je na nivoju 
nove države oblikoval nov dokument, 
sedanji Kurikulum za vrtce.  Leta 1997 
je prišlo zaradi reorganizacije (uki-
nitev dveh vzgojiteljic v oddelkih 5–6 
in 6–7) v vrtcu do ugotavljanja tehno-
loških presežkov. Pri tem sem zaradi 
dodatne samostojne podjetniške de-
javnosti moža dobila toliko negativ-
nih točk, da sem postala višek in s tem 
izgubila službo vzgojiteljice. Bila sem 
pretresena, toda nisem se vdala. Že 
med počitnicami me je poklicala usta-
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noviteljica zasebnega vrtca Pingvin in 
mi ponudila službo. Sprejela sem jo, se 
pri njih v pol leta veliko pozitivnega in 
novega naučila in hkrati spoznala, kaj 
vrtec ne sme biti. Zato sem spomladi 
sprejela službo v vrhniškem vrtcu, pa 
čeprav le za določen čas. Ko se je ta čas 
iztekel, sem sprejela delo vzgojiteljice 
v Vrtcu Grosuplje. Ni se mi bilo težko 
voziti tako daleč iz Logatca, ker sem se 
pri njih počutila sprejeto, spoštovano 
je bilo tudi moje delo. V jeseni 1999 je 
v Logatcu, kjer sem doma, Vrtec Ku-
rirček odprl novo enoto. Vložila sem 
prošnjo in bila sprejeta. 

To je bilo res razgibano poklicno 
potovanje …
To potovanje iz Ljubljane do Logatca je 
bilo najboljše potovanje v moji karie-
ri. V tem času sem se naučila več kot v 
vseh trinajstih letih v Ljubljani. Spoz-
nala se vrhunske vzgojiteljice, različ-
ne organizacije dela, različne pristope 
do otrok in pridobila na strokovni 
samozavesti, ki je temeljila na potr-
ditvi mojega dela s strani sodelavk 
in vodstva teh vrtcev. Hvaležna sem 
življenju za te izkušnje, v katerih sem 
spoznala, da se z voljo in vero v uspeh 
zgodi prav tisto, kar si želel. Sedaj de-
lam v Vrtcu Kurirček Logatec v enoti 
Tičnica, ki jo poleg skupine tudi orga-
nizacijsko vodim. Enota ima od 7 do 9 
oddelkov (odvisno od vpisa) v starosti 
1–6. Delo v enoti vodim že 7 let. V tem 
času sem od naziva mentorice napre-
dovala v naziv svetnice.
 
Čestitam! Najbrž ste se tudi veliko 
strokovno izpopolnjevali?
Ves čas sem se dodatno strokovno 
izobraževala. Udeležujem se izobra-
ževanj, ki so organizirana v vrtcu, 
kamor povabimo posamezne stro-
kovnjake, udeležujem se študijskih 
skupin in izobraževanj v drugih in-
stitucijah. Leta 2005 sem v ŠR opra-
vila ravnateljski izpit. Izobraževanja 

za ravnateljski izpit sem se udeležila 
zaradi pomanjkanja znanja o vode-
nju. To znanje iz vodenja ni potrebno 
samo ravnateljicam, vsaka vzgojitelji-
ca vodi svoj oddelek, zato so znanja o 
vodenju zelo uporabna tudi pri tem, 
hkrati pa lahko bolj aktivno in suve-
reno sodeluješ v razvoju vrtca.

Zakaj je potrebno širiti in poglablja-
ti svoje znanje?
Ves čas stremim za napredkom in le-
ta zahteva, da iščemo nova znanja, ki 
nam pomagajo pri lastni strokovni 
rasti. Prav tako sem se in se še udele-
žujem izobraževanja na Inštitutu za 
meroslovje in kakovost, kjer sem tudi 
pridobila certifikat za notranjo pre-
sojevalko. V zadnjem času sem bila 
še posebej zadovoljna s seminarjem 
na Pedagoški fakulteti o spodbujanju 
razvoja učnih potencialov otrok v 
predšolskem obdobju. Na podlagi tega 
sem v lanskem šolskem letu predsta-
vila tematiko tudi sodelavkam. V na-
šem vrtcu je velik poudarek tudi na 
razvoju IKT znanja, zato sem se veliko 
izobraževala tudi na tem področju. Za 
vodenje dokumentacije skupine upo-
rabljamo programe Lopolis, starše 
pa o vsebinah in izvedbah dejavnosti 
obveščamo preko spletnih igralnic. 
Veliko dodatnega znanja sem prido-
bila tudi iz področja komunikacije, 
čustveno-socialnega razvoja otrok, 
porajajoče se pismenosti, FIT pedago-
gike.

Kakšno delo v tem šolskem letu o-
pravljate v vrtcu?
Trenutno vodim otroke, stare 5–6 let. 
Ker so zadnje leto v vrtcu, jih skušam 
spodbuditi, da usvojijo znanja, spret-
nosti, sposobnosti in kompetence, s 
katerimi bodo lažje in bolj suvereno 
stopili v novo življenjsko edukacijsko 
obdobje. V to pospešeno vključujem 
tudi starše, z individualnimi pogo-
vori o razvoju, močnih področjih in 

primanjkljajih posameznika. Poleg 
ostali aktivnosti vodim tudi aktiv 
strokovnih delavcev z oddelka 5–6 s 
področja samoevalvacije. Pišem član-
ke o dogodkih v vrtcu, ki so objavljeni 
na spletni strani vrtca ali v lokalnih 
medijih. Kot vodja enote se udeležu-
jem kolegijev vodji enot, ravnateljice 
in pomočnic ravnateljice. 

Katero področje kurikula vam je 
najbližje in zakaj?
V 32 letih dela z otroki in mnogo izo-
braževanj se mi zdi, da so mi postala 
blizu prav vsa področja kurikula. 
Mislim, da se mora vzgojitelj truditi, 
da razvije sposobnosti in kompetence 
za podajanje znanj iz prav vseh po-
dročji, še posebej, če se zave, kako po-
membno je predšolsko obdobje za na-
daljnje učenje posameznega otroka. 
 Skupaj s sodelavkami ugotavljamo, 
da je v našem nacionalnem dokumen-
tu, Kurikulum za vrtce, zapostavljeno 
področje umetnosti. Mnenja smo, da 
bi morala biti prav vsaka umetniška 
zvrst posebej opredeljena tudi s cilji 
in ne le s primeri dejavnosti. Prav tako 
bi Kurikulum … moral bolj podrobneje 
opredeliti cilje in vsebine državljan-
ske vzgoje.

Kaj je vaš dosedanji največji dose-
žek, na katerega ste še posebno po-
nosni? 
Največji dosežek je to, da te sprejmejo 
otroci in njihovi starši, da ti zaupajo 
in spoštujejo tvoje delo. Še posebej ve-
lik dosežek je ta, da starši upoštevajo 
tvoj nasvet glede pristopa do vzgoje 
in spodbujanje razvoja njihovega o-
troka. To mi resnično uspeva in na to 
sem ponosna. To mi sporočajo star-
ši in otroci s pohvalo, z zahvalo ali s 
prisrčno risbico, na kateri piše z okor-
no otroško pisavo: »Rada te imam.« 
Ponosna sem tudi na svoje znanje, ki 
ga z veseljem delim s sodelavkami in 
na to, da se kot vodja enote lahko nas-



vzgojiteljica 24januar–februar 2017 letnik XIX, št. 1

Vzgojiteljica vzgojiteljicam in vzgojiteljem

lonim na svoje sodelavke, ki so zaupa-
nje vredne. Zavedam se tudi pomena 
predstavitve lastne prakse strokovni 
javnosti v obliki člankov na posvetih 
ali v reviji Vzgojiteljica. Skoraj vsako 
leto sodelujem s člankom v zborniku 
posveta za dobro prakso vzgojiteljic 
v Ljubljani. To, da sem dosegla naziv 
svetnica, da sem vodja enota ali vodja 
katerega izmed aktivov, je neke vrste 
dosežek, vendar je posledica mojega 
dela. Če dobro in korektno delaš, se to 
nekje pozna. Torej je delo z otroki, nji-
hovimi starši, sodelovanje s sodelavci, 
zunanjimi strokovnjaki in različna 
izobraževanja premo sorazmerno z 
doseganjem strokovnih nazivov in 
nagrad.

Kaj se vam zdi trenutno najbolj ak-
tualna problematika pri vzgojnem 
delu? Kje bi radi spremembe in kaj 
predlagate?
Problematika nastaja v domačem 
okolju posameznega otroka. Odrasli, 
ki se odločijo za otroka, niso vedno 
pripravljeni nanj v pravem pome-
nu besede. Vsa skrb za starševstvo s 
strani države se kaže v prenatalnem 
obdobju, ko starše v Materinskih šolah 
ozaveščajo, kako naj skrbijo za dojenč-
ka pred in po rojstvu. Tega se verje-
tno vsi udeležijo. Veliko manj vedo za 
Šolo staršev in malokdo jih posebej ne 
opozori, kako in kdaj naj tega otroka 
spodbujajo v razvoju. Starši si iščejo 
informacije v priročnikih, na spletu, 
med prijatelji, ki jim zaupajo. Nekate-
rim uspeva bolje, nekaterim pa sploh 
ne. Predvsem ne želijo pokazati, da 
so v tem nevedni, še posebej, če so si-
cer visoko izobraženi. Zato prihajajo 
v vrtec otroci, ki so neprilagodljivi, s 
težavami v socialnem, gibalnem in go-
vornem razvoju. So pod stalnim nad-
zorom staršev, ki kakor helikopterji 
lebdijo nad njimi in nad tistimi, ki se z 
njihovim otrokom ukvarjajo čez dan. 
Če starše nihče ne opozori na napake, 

ki jih delajo pri vzgoji otrok, te napa-
ke ostajajo in jih nesejo otroci s seboj 
v življenje. Vemo, da je večina otrok 
vključena v vrtec in prav tu je prostor, 
kjer lahko s pravim pristopom poma-
gamo in svetujemo staršem, da bodo 
postali za svoje otroke to, kar morajo 
biti – straši! 

Ste vzgojitelji za takšno zahtevno 
sodelovanje s starši usposobljeni in 
pripravljeni?
Menim, da smo, da jim smemo in mo-
ramo pomagati. Vzgojitelji se moramo 
zavedati, da ob vstopu otroka v vrtec 
dobimo z njim v paketu tudi starše, 
ki se vsi po svoje trudijo dati svojemu 
otroku optimalne možnosti za razvoj. 

Ste s čim razširili svoje vzgojitelj-
sko delo mimo opisa del in nalog za 
vaše delovno mesto?
Poleg tega, da vodim enoto vrtca, ob-
časno razpišem in vodim projekte, so-
delujem v projektih e-Twinninga, sku-
paj z otroki sodelujem na gledališkem 
maratonu v lokalnem okolju, z njimi 
sodelujem na prireditvah v kraju, že 
nekaj let zapovrstjo pišem strokovne 
članke za strokovni posvet dobrih 
praks v vrtcu – dvakrat sem referat 
tudi predstavila na samem posvetu. 
Prav tako sem objavila nekaj stro-
kovnih člankov v reviji Vzgojiteljica. 
Vsako leto sem mentorica dijakinjam, 
študentkam ali pripravnicam na stro-
kovni izpit, pri čemer se mi zdi po-
membno, da ob tem predam na mlajši 
rod čim več praktičnega znanja.

Imate kakšne izkušnje z obiski 
vrtcev v tujini? Če jih imate, nam 
zaupate svoj vtis?
Še v časih, ko sem delala v ljubljan-
skem vrtcu, sem se udeležila seminar-
ja waldorfske pedagogike v Zagrebu 
in Splitu, kjer sem imela priložnost 
obiskati tamkajšnji waldorfski vrtec. 
V sklopu e-Twininga sem se udeležila 

pedagoške konference v Varšavi, kjer 
sem imela priložnost izmenjati izkuš-
nje z vzgojiteljicami iz drugih evrop-
skih držav. To je bila zelo zanimiva 
izkušnja, v kateri sem spoznala, da 
so slovenski vrtci na visokem nivoju 
delovanja in da je naš Kurikulum za 
vrtce dobro strokovno zasnovan. Še 
posebej glede normativov smo veliko 
boljši in prav je, da se borimo za to, da 
jih ohranimo take, kot so, saj lahko le 
na ta način zagotovimo kakovostno 
in ustvarjalno ter učno spodbudno 
bivanje otrok v vrtcu. Poleg različnih 
projektov e-Twninniga, v katerih sem 
sodelovala z različno starimi skupina-
mi, je bilo še posebej zanimivo sode-
lovanje v projektu Pravljična joga, ki 
sem ga vodila skupaj z vzgojiteljicami 
še iz petih evropskih držav.

Kaj bi še radi povedali svojim ko-
legicam vzgojiteljicam in vzgojite-
ljem v slovenskih vrtcih?
Biti vzgojitelj ni le poklic, to je način 
življenja. Vzgojitelji se moramo zave-
dati svojega strokovnega znanja in 
spoznanj iz vsakodnevne prakse in 
hkrati svojih kompetenc, s katerimi 
smemo in moramo postaviti predšol-
sko vzgojo na prvo mesto v eduka-
cijski vertikali. Strokovni delavci se 
zavedamo pomena zgodnjega spod-
bujanja razvoja učnih potencialov v 
predšolskem obdobju, problem pa je v 
tem, da tega ne zmoremo predstaviti v 
širši družbi. Želim si, da bi predšolska 
vzgoja dejansko postala pomembna 
vrednota, ki jo je potrebno razvijati 
tako, da se bomo vsi državljani za-
vedali, da je potrebno za razvoj po-
sameznika najprej zgraditi dobre in 
trdne temelje, ki se ne pričnejo graditi 
v šoli, temveč z majhnimi otroki v dru-
žini in vrtcu. Torej je potrebno poma-
gati staršem in družinam, vrtcu pa 
dati pravo mesto in vrednost v družbi.
Še naprej vam želimo uspešno delo 

in hvala za izčrpne odgovore. B. V.
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Atelje pri metuljčkih
Bojana Vogrinc, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Mavrica Brežice

Povzetek
V Vrtcu Mavrica Brežice smo v šolskem letu 2015/16 sledili prednostni nalogi s področja likovne 
umetnosti. Na to temo je vzgojiteljskemu zboru predaval dr. Tomaž Zupančič. V prispevku bodo 
predstavljene dejavnosti s področja umetnosti v oddelku od 5 do 6 letnih otrok.
V empiričnem delu bom predstavila projekt Spoznavanje ateljeja in likovnih tehnik, kjer so se 
otroci igraje seznanjali z umetnostjo. Celoten projekt je trajal pet tednov. Otroci so spoznali, kaj 
je atelje, seznanili pa so se tudi z različnimi likovnimi tehnikami in izrazi, ki se uporabljajo v 
umetnosti. Rezultat dela je bila razstava na hodniku pred našo igralnico, ki je nastajala sproti. 

Ključne besede: likovna umetnost, ustvarjalnost, atelje, igra, projekt.

Teorija likovne vzgoje v predšolskem obdobju
Marjanovič Umek (2001) pravi, da je likovno izražanje v 
predšolskem obdobju del otrokovega spoznavnega raz-
voja. Je razvojno orodje, ki mu pomaga pri prodiranju v 
kompleksnost danosti in zakonitosti prostora, v katerega 
je bil postavljen ob rojstvu (str. 125). Po mnenju Vrliča in 
Duha (2009) likovno izražanje predšolskega otroka samo 
po sebi ni povezano z umetnostjo. Pravita, da predšolski 
otrok ni umetnik, ker njegovo likovno izražanje ne vsebu-
je nobenega atributa umetniškega ustvarjanja. Otrok ne 
želi izdelati umetnine, saj ni sposoben delovati kot deluje-
jo umetniki. Njegovi vzvodi za likovno izražanje izvirajo 
od drugod. Otroku so nameni, ki pri delu vodijo odraslega 
umetnika, popolnoma neznani in tuji. Za umetniško sporo-
čanje nimajo nobene potrebe, sposobnosti, znanja in želje. 
Z umetnostjo kot tako otroci niso obremenjeni (str. 8). Kljub 
temu je pomembno, da otroke že v predšolskem obdobju 
seznanimo z likovno vzgojo, pri tem pa se moramo zave-
dati, da se otroci likovno izražajo na način, ki ga obvladajo 
in razumejo na svoji razvojni stopnji. »Likovna vzgoja te-
melji na otrokovem lastnem praktičnem likovnem delu, ki 
je najpomembnejši del likovne zaposlitve. Pri praktičnem 
delu naj bi bili otroci svobodni, zato mora biti poseganje 
odraslih v tem delu zelo previdno, nežno in premišljeno. 
Otrokom pri njihovem delu pomagamo, ko jim zmanjka 
motivacije, ko se pojavijo tehnični, oblikovni ali praktični 
organizacijski problemi, nikoli pa ne posegamo v njihove 
ustvarjalne postopke. Vsak otrok ima pri praktičnem delu 
pravico likovno ustvarjati na svoj lasten način tako dolgo, 
kot si to želi.« (Vrlič 2001, str. 142)

Opredelitev problema
Po samem predavanju s sodelavko nisva bili prepričani, ali 
otrokom nudiva dovolj izzivov, ali jih pri tem dovolj spod-

bujava itd. V želji, da bi to ugotovili, sva načrtovali projekt 
Atelje pri Metuljčkih. Kaj je atelje? Seznanjanje z novimi li-
kovnimi tehnikami. Kako usvojiti nove likovne tehnike in 
spoznati likovne izraze? Z otroki smo igralnico spremenili 
v atelje.

Načrtovanje likovnih dejavnosti
Načrtovali sva vse tako, da smo otrokom zagotovile do-
volj materiala, izzivov ter časa za ustvarjanje in uživanje 
v umetnosti. Prav tako nisva hiteli z novimi dejavnostmi, 
če sva opazili, da še vedno kažejo interes za določeno teh-
niko oz. dejavnost. Za uspešno načrtovanje in izvedbo 
je potrebno timsko sodelovanje, upoštevanje razvojnih 
značilnosti otrok, predznanje in prostor. Dejavnosti sva s 
sodelavko snemali in jih ob koncu skupaj z otroki tudi eval-
virali. Posnetke smo uporabili tudi kot osnovo za razgovor 
v okviru hospitacije, ki smo jo v tem šolskem letu izvedli v 
obliki avtorefleksije po ogledu vseh posnetkov.

Načrtovanje in izvedba projekta
Načrtovali sva naslednje cilje:
• Popolnejše obvladovanje in uporabljanje materialov 

ter postopkov (namakanje in brisanje čopiča, rezanje, 
lepljenje …).

• Seznanjanje z nekaterimi pomembnim umetniki in nji-
hovimi deli (Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, Rihard 
Jakopič).

• Seznanjanje s pojmi: atelje, lavirana risba, reprodukcija, 
akvarel, slikarska paleta, slikarstvo, kiparstvo, arhitek-
tura, risba, motiv, barva, kompozicija.

• Natančnejše upodabljanje podrobnosti.
• Opazovanje in razgovor ob reprodukcijah.
• Razvijanje kritičnosti in samokritičnosti ob ogledu li-

kovnih del.
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• Spodbujanje radovednosti otrok.
• Svobodno likovno izražanje.

Aktivnosti za doseganje ciljev
Otroke smo seznanili z novim izrazom atelje, jim pokazali, 
kako zgleda ter jim predstavili različne reprodukcije, ob 
katerih smo se pogovarjali in jih lepili na stene. S pomočjo 
računalnika in projektorja smo si ogledali nekaj različnih 
ateljejev in spoznavali, kaj se v njih lahko počne in kdo to 
počne. Ob vprašanju, ali bi si tudi oni želeli imeti atelje, so 
bili navdušeni. Skupaj smo pospravili igrače. Z izštevanko 
smo izbrali pet otrok, ti pa so si nato sami izbrali otroke za 
svojo skupino. Vsaka skupina je dobila svoje reprodukcije. 
V vsakem kotičku so bile tudi mize ali stojala, risalni listi 
različnih formatov in različen material. Tako je postala 
naša igralnica velik atelje, v katerem so lahko otroci likov-
no ustvarjali z različnimi likovnimi tehnikami. Ponudili 
sva jim tudi nove, še neznane tehnike. Vsako tehniko sva, 
preden so jo poskusili sami, predstavili preko računalnika 
ali pa sva jim pokazali reprodukcijo. 

Likovne tehnike in materiali, ki sva jih načrtovali 
Akvarel: vodene barvice, čopiči, voda, risalni listi različnih 
formatov, fotografija, lončki za vodo, tuš, zaščitna oblačila, 
papir za zaščito mize.
Slikanje s tempera barvami: tempera barve, risalni listi 
različnih formatov, fotografija, lončki za vodo (za pranje 
čopičev), papirnate brisače, palete, čopiči, zaščitna oblačila, 
stojala.
Lavirana risba: tuši, vodene barvice, fotografija, risalni 
listi različnih formatov, lončki za vodo, zaščitna oblačila, 
čopiči, trske, papir za zaščito miz.
Kolaž s časopisnim papirjem in flomastri: časopisni papir, 
flomastri, risalni listi različnih formatov, lepilo, škarje, fo-
tografija.
Barvni tuš: barvni tuši, risalni listi različnih formatov, za-
ščitna oblačila, papir za zaščito miz, čopiči.

Metode dela 
Razgovor, delo z avdiovizualnimi sredstvi (računalnik, 
projektor, fotoaparat, videokamera). Pri spoznavanju no-
vih tehnik smo tudi eksperimentirali z materiali in barva-
mi ter z nanosom posamezne strukture: več, manj, redko, 
gosto, debelo, tanko, svetlo, temno … Uporabljali smo raz-
lične pripomočke (tuši, trske, čopiči, palete …), jih kombi-
nirali med sabo. Otroci so sodelovali pri načrtovanju in 
preoblikovanju prostora ter aktivno ustvarjali v vseh pe-
tih delavnicah. Vse dni so pomagali pri postavitvi delavnic 
in pospravljanju. Skupaj z otroki smo pogledali izdelke, 

posnetke, pokomentirali počutje, izrazili zadovoljstvo s 
svojim delom, z izdelkom, kaj jim je bilo všeč, kaj jim ni bilo, 
kaj bi spremenili. Tako so ob ogledu izdelkov in videopos-
netkov vrednotili sebe in svoje delo.

Evalvacijski zaključek
V samem projektu so imeli otroci vlogo načrtovalca in izva-
jalca, saj so pomagali pri pripravi sredstev, kotičkov in pri 
dnevnem urejanju prostora v likovne delavnice. Po kon-
čanem projektu sva ugotovili, da smo se vsi skupaj naučili 
veliko novega, spoznali nove tehnike in likovne izraze. No-
vost je bila tudi ta, da sva svoje delo lahko analizirali preko 
video posnetkov. Tudi otroci so se opazovali in se o temu 
pogovarjali. 
 Snemanje dejavnosti smo uporabili tudi kot obliko 
hospitacije. V oddelku je bilo bolj sproščeno vzdušje kot 
takrat, ko je v igralnici tretja oseba, ki dejavnosti hospiti-
ra. Enodnevno hospitacijo bi tudi težje analizirali – vseeno 
pa je bilo s posnetkov težko izločiti pomembne vsebine, 
saj smo jih v celotnem posnetku opazile veliko. Strokovni 
delavki sva opazovali sebe in ugotovili, kje bi lahko upora-
bili drugačen pristop. Poudarjen je bil proces, saj so imeli 
otroci dovolj časa za ustvarjanje z vsemi načrtovanimi 
likovnimi tehnikami, pri analiziranju so bili v večini za-
dovoljni s svojim izdelkom. Nekateri pa so povedali, kaj bi 
izboljšali, zamenjali ali popravili. Manj znane tehnike so 
jim prvi dan delale težave, poznejše skupine pa so se de-
javnosti lotile bolj sproščeno. Naučili smo se mešati barve. 
Tako smo z mešanjem osnovnih barv eksperimentirali in 
ugotavljali, katero barvo bomo dobili. Zelo so bili ustvar-
jalni z nestrukturiranim materialom, čeprav so prve dni 
bolj polagali material na podlago, kasneje pa so bili polni 
idej. Na razpolago so imeli tudi različne formate, vendar so 
vsi najprej izbrali največji format papirja. Ko je zmanjkalo 
le-teh, so posegali po drugih – manjših. Vsi pa so uživali pri 
razstavljanju izdelkov na hodniku in ob pohvalah mimoi-
dočih.
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Dejavnosti fotoorientacije v vrtcu

prof. dr. Miha Marinšek, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta in 
Klara Udovič, študentka predšolske vzgoje

Povzetek
Namen članka je bil oblikovati primer dejavnosti fotoorientacije, ki bi se lahko uporabljale 
na področju predšolske vzgoje. Menimo, da bi lahko bile dejavnosti fotoorientacije, opisane 
v članku, primerno in uporabno sredstvo za vse vzgojiteljice, učiteljice in druge pedagoške 
delavce, ki bi želeli otroke seznaniti z orientacijo in jim predati znanje in nove izkušnje s tega 
področja.
V članku so opisane dejavnosti fotoorientacije, ki jih lahko predstavimo in izvedemo z otro-
ki. Dejavnosti so namenjene predstavitvi orientacije ter spoznavanju fotoorientacije in njene-
mu izvajanju. Predstavljene dejavnosti fotoorientacije so bile izvedene in preverjene v praksi. 
Ugotovili smo, da otroci med izvedbo pridobivajo nova znanja, razvijajo svoje sposobnosti, uži-
vajo ob izvajanju, se seznanjajo z orientacijo in si s tem posledično razvijajo prostorsko pred-
stavo. Fotoorientacija je lahko tudi učinkovito sredstvo za pospeševanje gibalnega razvoja 
otrok.

Ključne besede: orientacija, narava, gibalni razvoj, igra, razvoj prostorskih predstav, učenje.

Z orientacijo se srečamo takrat, ko zapustimo znano okolje. 
S pomočjo znanja, izkušenj, dostopnih podatkov o okolju 
in tehničnih pripomočkov lahko obvladamo tudi neznano 
okolje, tako da ves čas vemo, kje smo in znamo najti pot do 
izbranega cilja. Orientacija je torej sposobnost, da se znaj-
demo v neznanem okolju, pa naj bo to gozd, visokogorje, 
velemesto idr. (Cankar, Čadež, Grapar, Kovačič, Petrovič in 
Ravnikar 2006). Otrok se najprej orientira na svojem tele-
su, s čimer si pridobiva znanje o velikosti, obliki in prostor-
ski urejenosti telesnih delov. Te izkušnje kasneje prenese 
na prostor in ploskev. Otrok spoznava prostor z raziskova-
njem (raziskuje hišo, vrtec, ograjo, škatlo, v katero lahko 
zleze itd.) in s pogovorom o tem, kaj je opazil. Možnosti za 
raziskovanje prostora dobiva z gibanjem. Otroku moramo 
ponuditi dejavnosti, s katerimi si razvija orientacijo, saj mu 
to pomaga, da se lažje znajde v prostoru in okolici, hkrati 
pa se gibalno razvija.
 Fotoorientacija je ena izmed mnogih vrst orientacije, 
pri njej se udeleženci orientirajo s pomočjo fotografij. Ude-
leženci ne prejmejo zemljevida ali kompasa, kot je značilno 
za klasično orientacijo, ampak fotografije, na katerih so 
delčki zgradb, spomenikov, naravnih in kulturnih zname-
nitosti ter drugi deli okolja, s pomočjo katerih se orientira-
jo v prostoru. Lahko pa udeležence serija fotografij vodi po 
začrtani poti vse do cilja (Kaj je to orientacija? 2011).
Tako kot številne dejavnosti je tudi fotoorientacijo otro-
kom najbolje predstaviti prek igre. Kadar se otrok igra, si 
krepi lokomotorni aparat, pridobiva spretnosti in spozna-

va svoje zmožnosti. S pridobljenimi izkušnjami ustvarja 
pojme, uči se razmišljanja ter poskuša reševati probleme, s 
katerimi se srečuje. Z igro otrok spoznava vrstnike, uči se 
soočiti z drugimi, pridobiva strpnost in občutek za sodelo-
vanje (Merčnik 2008).

Primer izvedbe fotoorientacije v vrtcu
Ker je praviloma fotoorientacija za otroke nekaj novega, 
nekaj neznanega, jih je na to treba pripraviti postopno. Za 
začetek je otroke najbolje seznaniti z orientacijo, saj je ta 
sestavni del fotoorientacije. Bistvo orientacije je na temelju 
svojega znanega položaja in poznanega cilja sprejeti odloči-
tev o tem, v katero smer se odpraviti. Uspešnost orientacije 
je odvisna od pridobljenih izkušenj. Zavestno ukvarjanje z 
orientacijo pa ima psihološko pomembno vlogo izboljšanja 
posameznikove samozavesti in zmanjšanja stresa pri odlo-
čanju (Burnik, Petrovič, Gratej, Zubin in Jereb 2012).
 Otroke lahko s pojmom orientacije seznanimo s pomoč-
jo lutke, ki otrokom pomeni dodatno motivacijo za izvedbo 
dejavnosti. Lutko lahko uporabimo kot predmet iskanja, 
kar otroke pritegne in ugodi njihovi želji po raziskovanju. 
Igre z iskanjem vodijo otroke v skupno sodelovanje in do-
govarjanje, da opravijo zastavljeno nalogo (Balazik 1995).
S pomočjo lutk otroke vprašamo, kaj mislijo, da pomeni be-
seda orientacija, nato se o tem pogovorimo in skupaj razjas-
nimo pojem. Otrokom pokažemo še zemljevid in kompas 
ter jim razložimo, čemu se uporabljata. Dejavnost se lahko 
nadaljuje s papirnatimi puščicami, ki jih predhodno pos-
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tavimo na tla v smiselno pot, ki ji morajo otroci slediti, da 
pridejo do cilja. Nalogo lahko nadgradimo tako, da otroke 
razdelimo v dve skupini, ena skupina s puščicami sestavi 
pot, druga skupina pa tej poti sledi do cilja. Vlogi kasneje 
zamenjamo. S tako zastavljeno dejavnostjo seznanimo o-
troke z novimi pojmi, kot so orientacija, kompas in zemlje-
vid ter jih spodbudimo k sledenju poti, ki je določena s po-
močjo papirnatih puščic. 

Sledenje označeni poti
Za utrjevanje pridobljenega znanja o orientaciji otrokom 
ponovno pripravimo pot s papirnatimi puščicami, ki ji do-
damo nove znake. Poleg belih puščic lahko dodamo puščice 
različnih barv npr. rdeče, pri katerih se morajo otroci usta-
viti in opraviti različne naloge (npr. pet sonožnih posko-
kov). S tem jih posledično navajamo na kontrolne točke (v 
nadaljevanju KT), pri katerih se je treba ustaviti. Naloge 
na poti so lahko raznolike in sledijo različnim ciljem, kot 
so utrjevanje osnovnih gibalnih spretnosti, razvoj gibal-
nih sposobnosti itd. Otrokom lahko postavimo nalogo, da 
iz kupa lesenih palčk naredijo puščico. Pri izdelovanju jih 
usmerjamo in jim po potrebi pomagamo. Nato jim damo 
navodilo, da skupaj postavijo pot iz lesenih palčk. Kasneje 
otroke razdelimo v dve skupini, vsaka postavi svojo pot, ki 
ji sledijo otroci iz nasprotne skupine. S takšno dejavnostjo 
lahko utrdimo znanje otrok o orientaciji, jih spodbudimo, 
da sledijo različnim znakom, so ustvarjalni in sodelujejo 
pri postavljanju poti. Poleg sledenja puščicam lahko prip-
ravimo tudi:
• Dejavnost, kjer otroci sledijo trakovom iz blaga. Na 

različne objekte v okolici vrtca (ograja, drevo, klop itd.) 
predhodno navežemo trakove. Pri nekaterih trakovih 
postavimo tudi KT (lahko je prava orientacijska prizma, 
lahko pa naredimo oranžno-bel kvadrat), pri kateri se 
morajo otroci ustaviti in opraviti nalogo, kot jim prika-
zuje slika pri KT. Pri tej dejavnosti jih seznanimo tudi s 
KT in kaj je njen namen. 

• Sledenje simbolom. Po igralnici nalepimo različne sim-
bole, otrokom pa razdelimo delovne liste, na katerih so 
simboli, ki jih morajo poiskati. Otroci morajo poiskati 
vse simbole in jih odkljukati, ko jih najdejo. Ko poiščejo 
vse simbole, jih opravljena naloga pripelje do cilja, kjer 
jih čaka pismo, v katerem jim npr. lutka čestita za dobro 
opravljeno nalogo. Za otroke prvega starostnega obdob-
ja pripravimo delovni list z manjšim številom simbolov 
in jih postavimo na vidnejša mesta v igralnici ali na igri-
šču.

• Sledenje zvoku. Z izštevanko izberemo otroka, ki mu 
damo nalogo, da se skrije v dogovorjenem prostoru. Ko 

je skrit, začne piskati na piščalko. Ostali otroci morajo 
dobro prisluhniti zvoku piščalke, določiti, iz katere sme-
ri prihaja zvok, in poskusiti najti skritega otroka.

• Različno zarisane poti (cikcak, ravna, vijugasta itd.), ki 
jim morajo otroci slediti na različne načine (hoja naprej, 
hoja vzvratno, bočno, žabji poskoki itd.).

• Pri takšnih dejavnostih sledenja si bodo otroci pridobili 
kar nekaj izkušenj in znanja, zato lahko zanje pripra-
vimo labirint. Labirint v igralnici lahko pripravimo s 
pomočjo premičnega pohištva, rjuh, vrvi, tulcev itd. in 
tako spremenimo običajno postavitev v igralnici. Nalo-
ga otrok je, da poiščejo pravo pot, ki jih pripelje do cilja. 
Kasneje jim lahko damo navodila, kako morajo iti skozi 
labirint (plazenje, poskoki itd.). S pomočjo takšnih de-
javnosti spodbujamo otroke, da sledijo labirintu, iščejo 
pravo pot in se gibljejo na različne načine.

Spoznavanje fotoorientacije
Po opravljenih dejavnostih, pri katerih se otroci seznanijo 
in navajajo na orientacijo, lahko začnemo z dejavnostmi 
fotoorientacije. Otroke najprej seznanimo s pojmom foto-
orientacije in uvodne dejavnosti izvedemo v prostoru, ki je 
otrokom poznan. Ko usvojijo potek fotoorientacije, lahko 
začnemo izvajati fotoorientacijo tudi zunaj vrtca. Predhod-
no po poti, kjer bo dejavnost potekala, obesimo fotografije 
s KT, kjer so pripravljene naloge, ki jih morajo otroci opra-
viti. Dejavnost lahko začnemo z uporabo lutke; ta otrokom 
pove, da je izgubila svojo najljubšo igračo ter da so jo ne-
kateri ljudje videli in pripravili fotoorientacijo, ki vodi do 
igrače. Lutka vpraša otroke, ali vedo, kaj je fotoorientacija 
in kaj je njeno bistvo. Tako z otroki prek lutke, ki je hkrati 
motivacijsko sredstvo, seznanimo oziroma obnovimo pri-
dobljeno znanje o fotoorientaciji. Nato otroci dobijo prvo 
fotografijo, ki si jo morajo dobro ogledati, da izvedo, v kate-
ro smer morajo nadaljevati pot, da pridejo do naslednje fo-
tografije in kontrolne točke. Z vsako najdeno fotografijo so 
otroci bližje cilju. Na zadnji fotografiji je prostor, ki usmeri 
otroke do cilja. Med samim izvajanjem fotoorientacije mo-
rajo biti otroci pozorni na KT, saj se morajo pri njih ustaviti 
in opraviti nalogo, ki jo KT določa (zadevanje cilja, poskoki, 
plazenje itd.). Vključimo lahko tudi potrjevanje usvojene 
KT, kar lahko otroci izvedejo z odtisom dlani, enostavno 
risbico ali metom listka v škatlo na posamezni KT. 
 Orientacija oz. fotoorientacija ima tudi vzgojno-izobra-
ževalni vidik. Kot navajata Vahčič in Mlakar (2001, str. 33), 
ima aktivnost v naravi elemente intelektualne, estetske in 
moralne vzgoje. Ko se otroci gibljejo v naravi, jo obenem 
tudi raziskujejo ter prek različnih aktivnosti spoznava-
jo njene razsežnosti, kar kaže na elemente intelektualne 

Za dobro prakso
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Za dobro prakso

Folklorna dejavnost je področje ljubiteljskega udejstvo-
vanja, ki je povezano z ohranjanjem in s poustvarjanjem 
našega plesnega in glasbenega izročila. Prav je, da se naši 
otroci že v predšolskem obdobju seznanjajo s pomenom 
ohranjanja ljudskega izročila.  Usvajajo osnovne prvine 
otroških ljudskih rajalnih in gibalnih iger, spoznavajo 
otroška glasbila in zvočila, razvijajo  ritmični in glasbe-
ni  posluh, spoznavajo oblačilni videz otrok v preteklosti 
ter različne krajevne šege in navade. Ob učenju osnovnih 
plesnih korakov spoznavajo otroci ljudske izštevanke, zba-
dljivke in prepevajo ljudske pesmi. 
 S folklorno skupino otrok iz našega vrtca smo se ude-
ležili 20. državne revije ljudskih pesmi, plesov in običajev 
Pika poka pod goro v Rogaški Slatini. Nastopili smo s preple-
tom Moja dežela, ki je zajemal ljudsko pesem Oj, lepo je res 
na deželi, dva ljudska plesa To je tista muha in Poskakača ob 
spremljavi harmonike ter ljudsko igro Gospodarja ni doma. 
Prejeli smo srebrno priznanje, na katerega smo zelo ponos-
ni. Med letom smo sodelovali z lokalno skupnostjo in na-
stopali na različnih prireditvah v naši občini. Odzvali smo 
se na povabilo k nastopu za Prostovoljno gasilsko društvo 

Talum Kidričevo, prav tako smo z velikim veseljem pope-
strili dan starejšim občanom Doma upokojencev Kidričevo 
ter se družili z veterani folklorne skupine Vinko Korže iz 
Cirkovc. S slednjimi smo skupaj zaplesali v prostorih na-
šega vrtca, kjer so se nam pridružili vsi preostali otroci, 
ki obiskujejo vrtec Kidričevo. Ob zaključku šolskega leta 
smo se predstavili še staršem otrok, prikazali smo velik del 
našega celoletnega truda. Svoj dosežek na državni reviji je 
predstavila tudi izbrana skupina otrok. 
 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in zavod, v kate-
rem sem zaposlena, sta mi omogočila pridobiti naziv stro-
kovni vodja otroške folklorne skupine. Pridobljeno znanje 
koristno uporabljam pri svojem delu ter pri tem neizmerno 
uživam.

Petra Iljaž Ripak, dipl. vzgojiteljica
OŠ Kidričevo, vrtec Kidričevo

Na državni reviji smo prejeli srebrno priznanje 

vzgoje. Učenje novega širi tudi otrokovo obzorje, gibanje 
poskrbi za večjo prekrvavitev možganske skorje in daje 
otroku maksimalno možnost dojemanja sveta in narave 
okoli sebe. V sklopu elementov estetske vzgoje je zelo po-
membna vloga vzgojitelja, ki otroke usmerja v opazovanje 
okolice. S tem si otrok razvija estetski čut do narave, ki zbu-
ja zadovoljstvo. Elementi moralne vzgoje se kažejo v smislu 
otrokovega pridobivanja moralnih standardov v odnosu 
do vrstnikov, ki jih aktivnosti v naravi dodatno spodbu-
jajo. Z izvajanjem fotoorientacije se pri otrocih razvijajo 
tudi prostorske predstave. Vahčič in Mlakar (2001, str. 38) 
o zaznavanju prostorskih lastnosti pišeta, da predmete 
zaznavamo v določenih velikostih, v določenem položaju 
glede na nas, z določeno globino in kot predmete v neki 
oddaljenosti od nas. Otrok prostor dojema postopoma. Cilj 
orientacije oz. fotoorientacije je, da otroke uvede v razume-
vanje prostora. Prostor se usvaja postopoma in vsebinsko 
razširja glede na otrokovo stopnjo razvoja.

Sklep
Primer dejavnosti fotoorientacije lahko uporabijo vsi, ki 
bi otrokom želeli predstaviti orientacijo in jih seznaniti z 

njo, z njimi izvajati dejavnosti orientacije in fotoorientacije 
prek igre, skozi katero se otrok uči, si pridobiva izkušnje, 
se razvija, pridobiva znanje in občuti ugodje. S temi dejav-
nostmi otroke postopno navajamo na uporabo orientacije 
in fotoorientacije. Dejavnosti popestrimo z uporabo lutke, 
ki ponuja večjo motivacijo in aktivnost otrok pri dejav-
nosti. Fotoorientacijo lahko uporabimo tudi na izletih, po-
hodih v hribe, kot delavnico v vrtcu itd.

Literatura:
Balazik, D. (1995). Outdoor & adventurous activities for juniors. London: A 
& C Black.
Burnik, S., Petrovič, D., Gratej, L., Zubin, A. in Jereb, B. (2012). ABC dejav-
nosti v naravi. Ljubljana: Fakulteta za šport.
Cankar, M., Čadež, K., Grapar, B., Kovačič, B., Petrovič, D.in Ravnikar, A. 
(2006). Orientacija – Priročnik za orientiranje v naravi in orientacijska tek-
movanja. Ljubljana: Društvo tabornikov Rod močvirski tulipani in Zveza 
tabornikov Slovenije.
Kaj je to orientacija? (30. 8. 2011). Pridobljeno 10. 4. 2016, iz https://scuke.
wordpress.com/2011/08/30/se-ne-ves-kaj-je-to-orientacija/
Merčnik, T. (2008). Igra od 3. do 6. leta starosti. Pridobljeno 13. 3. 2016 iz 
http://www.vrtecandersen.si/tl_files/DOKUMENTI/svetovalna-sluzba/
IGRA-od-3-do-6.pdf
Vahčič, N. in Mlakar, M. (2001). Orientacijski tek – Priročnik za poučevanje 
začetnikov. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.

O tem in onem iz naših vrtcev
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Obvestila in napotki za avtorje prispevkov

Revija Vzgojiteljica je strokovna revija za poklicne 
vzgojiteljice in vzgojitelje predšolske vzgoje, dvome-
sečnik, ki je v vrtcih je prisoten že osemnajst let. Do 
strokovne revije Vzgojiteljica mora imeti dostop vsa-
ka vzgojiteljica ali vzgojitelj, pomočnica ali pomočnik 
vzgojiteljice, svetovalni delavec in ravnateljica ali 
ravnatelj. Veliko osnovnih šol z vrtcem in samostoj-
nih vrtcev naroči revijo za vsak vzgojiteljski par, ve-
čina pa vsaj za vsako enoto vrtca ali šole. 

Vabimo vas, naši zvesti in spoštovani naročniki, 
da povprašate svoje kolege in kolegice iz drugih 
vzgojno-izobraževalnih zavodov, kako je pri njih 
z naročilom revije Vzgojiteljica. Hvaležni vam 
bomo, če boste pomagali širiti Vzgojiteljico, edino 
tovrstno strokovno revijo na Slovenskem. 

Spoštovani vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev!
Pri svojem strokovnem delu se pogosto srečujemo z raz-
ličnimi dilemami. Uspešneje jih lahko rešujemo v strokov-
nih debatah z drugimi, ki imajo več znanja in podobne iz-
kušnje. V Pedagoškem društvu Vzgojiteljica si prizadevamo, 
da z različnimi oblikami sodelovanja in druženja poglab-
ljamo medsebojno poklic-
no povezanost vzgojiteljic 
in vzgojiteljev. 
 Revija Vzgojiteljica, ki 
izhaja pod okriljem naše-
ga društva, omogoča vsem 
vzgojiteljem (ne samo čla-
nom) širjenje primerov 
dobre prakse, razkriva 
poglede znanstvenikov in 
strokovnjakov z našega 
področja, omogoča ravnateljem predstavitev vrtca in po-
nuja razmišljanje aktualnih strokovnih delavcev iz različ-
nih vrtcev po Sloveniji. 
 Ponosni smo, da nam je uspelo ob dvajsetletnem jubile-
ju pripraviti in izdati posodobljeni Etični kodeks za delo 
v vrtcu v preoblikovani izdaji, ki ne sme manjkati v nobe-
nem oddelku vrtca (naročila zanj sprejemajo na supra@
supra.si).
 Društvo na letnem zboru društvo oblikuje program 
dela za koledarsko leto. Letni zbor je načrtovan v mesecu 
marcu 2017. V vrtce bomo poslali vabila in že sedaj prosi-
mo za čim višjo udeležbo. Kot predsednica društva vabim 
tudi vse strokovne delavke, ki še niste članice društva, da 
se nam pridružite v društvu in skupaj z nami utrjujete in 
nadgrajujete našo poklicno vzgojiteljsko identiteto.
 Za delo društva in izvedbo strokovnih srečanj so po-
trebna določena finančna sredstva. Članstvo vsako leto 
potrjujemo s plačilom članarine (10 EUR letno). Če želite 
postati nov član društva, pa poleg plačila članarine izpol-
nite še pristopno izjavo, ki jo najdete na spletni strani revi-
je Vzgojiteljica: http://www.vzgojiteljica.si/pd-vzgojiteljica 
Potrditev članstva ali novo vključitev v društvo izvedete 
tako, da na transakcijski račun društva Vzgojiteljica (TRR: 
SI56 6100 0001 2407 714, sklic/referenca: SI 00 2017, bic 
banke: HDELSI22) nakažete letno članarino v vrednosti 10 
EUR. Vsem tistim, ki ste naši dolgoletni člani, se zahvalju-
jem za vsakoletno zvestobo in podporo. 

Skupaj rastemo in sodelujmo tudi v prihodnje!
Irena Hren

Skupaj povečajmo število 
naročnikov revije Vzgojiteljica

Revijo se naroči tako, da odprete 
spletno stran 

www.vzgojiteljica.si, izberete 
okence naročila, izpolnite, 

shranite in pošljete naročilnico.

Pedagoško društvo Vzgojiteljica

Luka Šteharnik (5 let)
VVZ Slovenj Gradec, mentorici Katja 

Hudovernik in Milena Keber
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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.

Obvestila in napotki za avtorje prispevkov



Ožji izbor likovnih del za januar–februar 2017

Čestitamo avtoricam in avtorjem likovnih del, ki so objavljena na tej strani!
Prišla so v ožji izbor na likovnem natečaju revije Vzgojiteljica za leto 2017. Vzgojiteljicam in vzgojiteljem men-
torjem objavo otroškega likovnega izdelka na tej strani štejemo kot doseženo drugo mesto, enakovredno dru-
gemu mestu na državnem tekmovanju. Izdelek otroka, ki ga oblikovalec revije iz nabora izbranih del za posa-
mezno številko izbere za naslovnico, pa štejemo kot doseženo prvo mesto. Mentorji lahko oboje uporabijo pri 
napredovanju v strokovne nazive. 

Katarina Bratina (6,5 let)
Vrtec Lipa Štore, mentorica Klavdija Berglez

Katarina Kolman (5,5 let)
Vrtec Lendava - Lendvai, 
mentorica Rita Fideršek

Nik Verhovnik (6 let)
Vrtec Slovenj Gradec, 

mentorici Vida Javornik in 
Martina Rebernik

Tinkara Kuhar (4,5 let)
Vrtci občine Žalec, 

mentorica Mojca Drofenik


