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Uredničin kotiček

Spoštovane vzgojiteljice in vzgojitelji!
V medijih in raznih forumih lahko pogosto prebira-
mo različne prispevke in laična mnenja o kakovosti 
javnih vrtcev in vzgoji otrok v vrtcih. Čeprav se lah-
ko ob marsikaterem prispevku ali mnenju poklicni 
vzgojitelji le nasmehnemo, je potrebno o kakovosti 
dela vendarle neprestano razmišljati, jo kritično vre-
dnotiti, za njo neprekinjeno skrbeti in o kakovosti 
tudi teoretično kaj vedeti.
 Iz prikaza ravni, področij in kazalcev kakovosti 
Ljubice Marjanovič Umek (2008, str. 122)1 lahko raz-
beremo, da so najpomembnejši strukturni kazalci ka-
kovosti zagotovljeni s področno zakonodajo, ki določa 
največje dopustno število otrok v oddelku, število 
strokovnih delavcev v oddelku, izobrazbo strokov-
nih in drugih delavcev v vrtcu, velikost in opremo 
prostorov in podobno. Glede strukturnih kazalcev 
kakovosti še vedno sodimo slovenski javni vrtci med 
najbolje urejene sisteme predšolske vzgoje v EU. Tega 
smo lahko veseli, kako pa je z ostalimi vidiki kakovo-
sti?
 Vzgojitelji vplivamo predvsem na posredno, še 
bolj pa na procesno kakovost izvedbenega kurikula 
v vrtcu. Marjanovič Umek (prav tam, str. 124) med 
pomembne kazalce procesne kakovosti kurikula šte-
je: socialne interakcije med otrokom in vzgojiteljem, 
rabo govora v različnih govornih položajih, otrokovo 
vključenost in počutje ter vzgojiteljevo odzivnost in 
občutljivost.
 Najbrž se večinsko strinjamo, da k izboljšani kako-
vosti izvedbenega kurikula v vsakem oddelku vrtca 
pelje zahtevna pot vzgojiteljevega2 vsakodnevnega 
prizadevanja in skrbi, stalnega izpopolnjevanja, dob-
rega načrtovanja in izvajanja, kakovostne evalvacije 
in sodelovanja. Ni razloga za dvom, da si večina vzgo-
jiteljev prizadeva hoditi po tej poti. 
 Otrok ne potrebuje vzgojitelja, ki bi se mu samo 
prilagajal in ponujal tiste dejavnosti, ki jih otrok že 
zmore in zna realizirati sam, ker je to že njegov do-
seženi aktualni razvoj. Otrok potrebuje vzgojitelja 
zato, da mu omogoči aktivne izkušnje učenja jezika, 
umetnosti, matematike, gibanja, narave in družbe, ki 

pomenijo večjo možnost 
njegovega motoričnega, 
socialnega, čustvenega, 
kognitivnega in govor-
nega razvoja. Temeljna 
načela Kurikuluma za 
vrtce in Kodeksa etičnega 
ravnanja v vrtcih (2016)3 
zahtevajo dosledno rav-
nanje. Vzgojitelj naj bi se 
bil zmožen držati načel 
(principov) kljub more-
bitnim pritiskom, bodisi s strani sodelavcev, ki ne 
želijo sprememb, bodisi s strani staršev, ki posegajo v 
vrtčevsko strokovno avtonomijo. 
 Avtonomija vzgojitelja in vrtca ni neomejena, am-
pak omejena z zakoni, normativi in pravili, ki so pos-
tavljeni na državni (državni zbor, minister za šolstvo 
…) ali občinski ravni (cena programov, …). Vzgojitelji 
so poslovno in strokovno odgovorni ravnatelju, obo-
je, avtonomijo in strokovnost, pa morajo udejanjati v 
odnosu do staršev in okolja. 
 Vsi skupaj, pedagoški in ostali javni uslužbenci v 
vrtcu, soustvarjajo kulturo in klimo v vrtcu, kar de-
luje na vsakega otroka kot »prikriti« vzgojni elementi, 
ki … odločilno vpliva na realizacijo področnih vzgojno-
-izobraževalnih ciljev« (Kroflič 2001, str. 15)4. 
 Vsak mora opraviti svoje delo in sprejeti svoj del 
odgovornosti. Zaposleni v vrtcu morajo graditi ka-
kovost na svojem področju dela in sprejeti svojo od-
govornost znotraj vrtca, ravnatelj mora skrbeti za 
kakovostno delovanje celotnega vrtca in za njegovo 
povezanost z okoljem, odgovornost za kakovost sis-
temskih rešitev za vse slovenske vrtce pa nosi resor-
no ministrstvo.

Z zaupanjem v kakovost slovenskih vzgojiteljev in 
vrtcev vas lepo pozdravljam!

Urednica
                     

1 Marjanovič Umek, L. in Fekonja Peklaj, U. (2008). Sodoben Vrtec: možnosti za otrokov razvoj in zgodnje učenje. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut 
Filozofske fakultete Ljubljana.
2 V oddelku vrtca imamo dve delovni mesti: vzgojitelja, ki je vodja oddelka (z zahtevano prvo ali drugo študijsko stopnjo in vzgojitelja, ki je pomočnik (z zahtevano 
srednjo vzgojiteljsko šolo ali gimnazijo s poklicnim tečajem). Čas njunega sodelovanja določa področni zakon.
3 Domicelj, M. (2016). Kodeks etičnega ravnanja v vrtcih. Posodobljena izdaja. Ljubljana: Supra.
4 Kroflič, R. (2001). Temeljne predpostavke, načela in cilji Kurikula za vrtce. V: Otrok v vrtcu: priročnik h Kurikulu za vrtce. Ur.: L. Marjanovič Umek. Maribor: 
Založba Obzorja.
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Ravnateljica predstavlja vrtec

Potrebno je medsebojno spoštovanje meja starševstva 
in vrtčevske avtonomije

Maja Kunaver, ravnateljica, Vrtec dr. France Prešeren, Ljubljana

Lahko na kratko predstavite sebe, 
svoje izobraževanje za poklic in 
dosedanje izkušnje s predšolsko 
vzgojo?
Ob zaključku osnovne šole sem pri od-
ločanju, kje nadaljevati šolanje, kole-
bala med srednjo medicinsko šolo, gi-
mnazijo in srednji vzgojiteljsko šolo. 
Pretehtala je odločitev, da je vrtec 
prostor, kjer bom lahko svoje znanje 
in sposobnosti delila z otroki in odra-
slimi. Po končanem šolanju sem se za-
poslila kot vzgojiteljica v enem od lju-
bljanskih vrtcev. Kljub temu da sem 
kasneje nadaljevala študij na peda-
goški fakulteti, moram pohvaliti tudi 
vsebino programa in kvaliteto šolanja 
na srednji vzgojiteljski šoli. Poklic 
vzgojiteljice so nam dobro predstavili 
in nas seznanili z odgovornostjo in s 
pomembnostjo dela, ki ga bomo op-
ravljali. Vsa leta smo poslušali, kako 
pomembno je stalno izobraževanje, 
spremljanje novosti in vnašanje le-teh 
v izvedbeno delo, kako pomembno je 
spoštovati otroka. 

Kaj se je spremenilo potem, ko ste 
diplomirali?
Kot diplomirana vzgojiteljica sem 
bila vrsto let organizacijski vodja in 
vodja enote. Ker je moj delavni staž 
že kar dolg, sem bila deležna  procesa 
združevanja vrtcev pod eno upravo 
na nivoju takratnih ljubljanskih ob-
čin, pozneje pa spet razdruževanja. 
Iz Vrtca Ljubljana Center je nastalo 
pet samostojnih zavodov. Tako je kot 
eden manjših ljubljanskih vrtcev pri-
čel svojo samostojno pot tudi Vrtec dr. 
France Prešeren, kjer sem opravljala 
delo pomočnice ravnateljice in v ka-
terem  nadaljujem delo ravnateljice 
vrtca. 

Kakšen izziv je biti ravnateljica?
Res mi delo ravnateljice predstavlja 
izziv, obenem pa izpolnjujem svojo 
željo, da svoje znanje delim z zaposle-
nimi in s starši, kot tudi željo in potre-
bo po nadaljevanju izobraževanja. Z 
novimi močmi pogosto prihajajo nove 
ideje in sveže znanje. 

Ste ohranili kaj stika z otroki?
Kljub obveznostim in odgovornostim, 
ki jih nalaga mesto ravnatelja, sem 
ohranila stik z otroki s tem, da organi-
ziram in vodim dodatne programe in 
se udeležujem obogatitvenih vsebin. 
Tako sem v sebi ohranila tisto, za kar 
sem se po končani osnovni šoli tudi 
odločila, namreč biti in ostati dober 
vzgojitelj.

Od kdaj vodite vrtec? 
Vrtec vodim enajsto leto. Ravnatelje-
vanje ni bil nikoli moj namen, v škor-
nje ravnateljice sem stopila zgolj po 
naključju.

Katerim nalogam namenjate naj-
več svojega ravnateljskega časa in 
zakaj?
Dobrega vrtca ni brez možnosti stro-
kovne rasti in razvoja zaposlenih, 
zato največ dela namenjam pedago-
škemu vodenju, skrbi za strokovno 
rast zaposlenih in za vnašanje nove-
ga znanja v izvedbeno delo. Udeležila 
sem se izobraževanja po metodologiji 
dela konvergentne pedagogike, ki sta 
ga vodila Mihael in Božena Wanbach.  
Novosti sem kot vzgojiteljica prenesla 
v svoje delo, s pomočjo dodatnega zna-
nja sem imela možnost metodologijo 
dela prenesti v kolektiv, kjer so zato 
vidni uspehi na področju zgodnjega 
opismenjevanja brez učenja pisanja, 

pri lastni aktivnosti in organizaciji 
dela  v skupini. Tako je konvergentna 
pedagogika še danes močno prisotna 
v našem delu, saj preko nje vnašamo 
empatijo, skrb za sočloveka, spreje-
manje drugačnosti, odgovornost, sa-
moorganiziranost, sočasno pa skozi 
posebej izbrano glasbo razvijamo 
osnovni ritem, ki je osnova predbra-
nja in pisanja.

Kakšna je organizacija vašega 
vrtca? Koliko ima vrtec, ki ga vo-
dite, v šolskem letu (2016/17) od-
delkov in otrok? 
Prešernov vrtec posluje v treh starih 
meščanskih hišah z lepimi vrtovi, v 
neposredni bližini kulturnih in ume-
tniških ustanov, Tivolija in starega 
mestnega jedra. Ponosni smo tudi na 
pred leti odprt nov oddelek v Osnovni 
šoli Prežihov Voranc, ki smo ga prido-
bili s preureditvijo hišniškega stano-
vanja. Smo majhen vrtec, v katerega je 
vključenih 19 oddelkov in skupaj 360 
otrok. Bivanje v meščanskih hišah, 
ki sicer niso bile grajene za namen 
otroškega vrtca, nas med seboj zelo 
povezuje in zato lahko govorimo, da 
je vsaka enota ena velika družina, ki 
dobro deluje zaradi medsebojne pove-
zanosti in sodelovanja. Pri nas so vra-
ta igralnic odprta za vsakogar, ki bi 
nas želel obiskati. Seveda ob potrebni 
varnosti.
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Število oddelkov oz. otrok naraš-
ča ali upada? Imate dovolj prostih 
mest za vse otroke, ki se zanimajo 
za vaš vrtec?
Število oddelkov ostaja enako, saj nam 
nenamensko grajeni objekti ne omo-
gočajo pridobitev novih prostorov za 
otroke. Tudi v letošnjem letu imamo 
dovolj vlog na razpisana prosta mes-
ta. Res je, da nam primanjkuje vlog za 
starost  5–6 let, da bi povsem zapolnili 
normative v starejših skupinah, kar 
pa je, kot mi je znano, težava tudi v 
ostalih vrtcih po Sloveniji. Situacijo 
rešujemo glede na večjo potrebo star-
šev otrok prve starostne skupine in 
prestrukturiranjem starejših skupin 
v predhodnem dogovoru s starši.

Kaj ste v vrtcu (enotah) v zadnjem 
času posodobili, spremenili na 
bolje?
V našem vrtcu težko govorimo o 
večjih spremembah, saj je že sama 
gradnja objekta prva ovira za večje 
spremembe. Pa vendar se vsako leto 
trudimo izboljšati delovne pogoje za 
zaposlene in vnašati novosti v delovni 
proces za boljše počutje otrok in zapo-
slenih.

Kakšne so posebnosti izvedbene-
ga kurikula v vašem vrtcu? 
V izvedbeni kurikul smo vključili 
več skupnih tem in projektov, ki jih 
prijavljamo na razpise za obogati-
tvene dejavnosti MOL. Upoštevamo 
novejša spoznanja sodobne didakti-
ke, psihologije in pedagogike, pred-
vsem glede sodobnejšega pojmovanja 
vzgojiteljeve in otrokove aktivnosti 
ter spoznavnih stilov. Zagotavljamo 
odprt izvedbeni kurikul, prilagojen 
potrebam vsakega otroka v vrtcu. 
Skrbimo za skrbno načrtovanje dejav-
nosti za otroke in iskanje inovativnih 
pristopov v  izvedbi, spremljanje otro-
kovega napredka v razvoju, načrtova-
nju časa in možnosti za sodelovanje s 

starši in z okoljem. Strokovni delavci 
izvedbeni kurikul bogatijo z doda-
tnim programom  v lastni izvedbi, s 
pomočjo staršev ali zunanjih izvajal-
cev v dopoldanskem času, brez doda-
tnega plačila. 

Kako sprejemajo otroci bivanje v 
meščanskih hišah?
Otrok sprejme novo okolje, nove ljudi, 
novo rutino in je zadovoljen šele, ko 
občuti varno okolje. V skupini otrok 
najde nove prijatelje, v strokovnih de-
lavcih pa zaupnike, pomembne osebe, 
ki veliko vedo, znajo, mu skušajo ved-
no znova polepšati dan, mu dovolijo in 
ga spodbujajo, da tudi sam prispeva k 
bogatejši vsebini dneva v vrtcu. Vemo, 
da že majhne spremembe, ki niso 
predvidene v konceptu otrokovega 
mišljenja, spreminjajo njegovo poču-
tje, vedenje, odzivnost. V veselje in po-
nos nam mora biti dejstvo, da se naši 
že odrasli varovanci skupaj s starši 
vračajo na naše dneve odprtih vrat 
in prireditve in glasno povedo, kako 
prijetno so se imeli v vrtcu, ki jim je v 
nekem smislu nadomeščal dom v času 
delovne obveznosti staršev. 

Kako poskrbite za stalno strokov-
no izpopolnjevanje vaših stro-
kovnih delavcev?
Skrbimo za lasten strokovni in profe-
sionalni razvoj. Načrtujemo in dela-
mo timsko, ozaveščamo svojo vlogo in 
naše delo dnevno reflektiramo. Prev-
zemamo odgovornost za samoizobra-
ževanje, izobraževanje na nivoju akti-
vov, vzgojiteljskega zbora in na nivoju 
posameznih strokovnih profilov pa  je 
stalnica vrtčevske kulture. 

Kako spremljate delo vzgojiteljic 
in vzgojiteljev v oddelku, način 
hospitacij in druga spremljanja? 
Spremljanje dela strokovnih delav-
cev je napovedano in nenapovedano 
z namenom pridobiti informacije o 

vsakodnevni obremenjenosti,  pripra-
vah na delo, materialne priprave in 
organizacijo prostora. Z zaposlenimi 
je po obisku opravljen pogovor glede 
opažanj. Sicer pa imamo že enajsto 
leto uveden prikaz  dobre prakse in 
kritičnega prijatelja, kjer se strokovni 
delavci udeležijo izvedbe primerov 
dobre prakse v okviru starostnih 
aktivov, sledi refleksija o izvedbi, na-
črtovanju, opažanju, komunikaciji, 
sodelovanju in vključevanju otrok, 
organizaciji prostora. Pred izvedbo 
prejmejo vsi prisotni pisni zapis, ob 
katerem potem lažje sledijo in kon-
struktivno, strokovno razpravljajo. V 
začetku leta strokovni delavci datum 
izvedbe načrtujejo v sklopu letnega 
načrta skupine. Takšna oblika spre-
mljanja dela je nedvomno dvignila 
nivo strokovnosti refleksije, iskre-
nosti in prenašanja novosti v lastno 
izvedbeno delo.

Kakšno je povezovanje vašega 
vrtca z osnovno šolo in okoljem?
Z osnovnimi šolami v bližini dobro 
sodelujemo, kot tudi s kulturno-ume-
tniškimi ustanovami v neposredni 
bližini. Pogosto je naš izvedbeni pro-
gram izveden v sodelovanju z muzeji, 
galerijami.

Za kaj ste si v zadnjem času priza-
devate v sodelovanju z občino?
Ker poslujemo v starih meščanskih 
hišah, predstavljajo oz. zahtevajo obi-
čajne sanacije, visok finančni vložek 
in veliko administrativno-tehničnih 
problemov. Pri tem imamo posluh in 
pomoč ustanoviteljice, tako da s skup-
nimi močmi in z razumevanjem rešu-
jemo težave. Enako velja za vzdrže-
valna dela, ki so potrebna tako na 
objektih kot na igriščih. Situacija, ki 
jo skupaj z ustanoviteljem rešujemo 
že vrsto let, je v  postopku denaciona-
lizacije objekta, v katerem imamo eno 
od naših enot. 

Ravnateljica predstavlja vrtec
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Ravnateljica predstavlja vrtec

Kaj pričakujete od ministrstva za 
šolstvo …? 
Naše izkušnje sodelovanja so dobre, 
pohvalim naj hitro odzivnost, pomoč 
in korektnost. Se pa pogosto sprašu-
jem, čemu služijo spremembe na pod-
ročju predšolske vzgoje, ki v praksi 
pomenijo  korake nazaj in zanemar-
janje tega, s čimer se slovenski vrtci 
zagotovo lahko pohvalimo. Potrebno 
je odpraviti anomalije v plačnem sis-
temu, najti možnost stimulacije in 
nagrajevanja uspešnih delavcev in na 
splošno dati stroki večjo veljavo. Sicer 
pa so spremembe, ki vodijo v napre-
dek, vedno dobrodošle.  

Kaj bi bilo po vaše treba urediti, 
izboljšati ali spremeniti na pod-
ročju predšolske vzgoje v javnih 
vrtcih? 
Veseli me, da smo v naše skupno iz-
vedbeno delo povabili in sprejeli star-
še. Tako imajo možnost spoznati naše 
delo tudi z drugega zornega kota, ki ga 
včasih ni moč videti. Vedno pogosteje 
pa začutimo, da bi starši želeli vplivati 
na naše delo, da bi usmerjali vzgojite-
ljevo delo, to pa ni sprejemljivo. 
Javni vrtci smo na očeh javnosti, ko 
smo gledani skozi ozko lino, velikok-
rat deležni nesmiselnih in neosnova-
nih pripomb in pritožb. V kolikor smo 

do tega opravičeni, prav. V večini pri-
merov pa ni tako, a ostane madež, ki 
ga težko operemo in javnost prepriča-
mo v neresničnost izjav, za katere za-
radi anonimnosti nihče ne odgovarja.

Strinjam se, da je takšen odnos 
slabo kazalo kulture. Hvala za 
vaše odgovore in zaupanje.

Urednica

Aktualno

Vključevanje otrok iz priseljenih družin v vrtec
Monika Pene, vzgojiteljica, Vrtec Najdihojca,  Ljubljana

Povzetek
Za otroke priseljenih družin je vključevanje v vrtec večkrat težka preizkušnja. Vzgojitelj je izz-
van, da k takšnemu otroku pristopi na individualen način, ga načrtno in sistematično opazu-
je, podpira in spremlja. Odločilnega pomena je vzgojiteljeva zmožnost vživljanja v otroka in 
posluh za njegove stiske, ki jih ta sprva sporoča le na neverbalni način. 

Ključne besede: priseljeni otroci, opazovanje in spremljanje otrokovega razvoja, multikultur-
alizem, interkulturne kompetence strokovnih delavcev. 

Kurikulum za vrtce (1999) poudarja zahtevo po upošteva-
nju posameznika, njegovih individualnih lastnosti in spo-
sobnosti, kar zahteva dobro poznavanje vsakega otroka v 
oddelku. V veljavi je »k otroku usmerjen kurikul«, kar po-
meni izhajanje iz življenjskih situacij otrok oz. je potrebno 
spoznati življenjsko okolje in vsakodnevno realnost otro-
kovega sveta. Vsak otrok mora biti obravnavan kot posa-
meznik z lastnim socialnim kontekstom (Batistič Zorec 
2002).
 To nas že v samem jedru zavezuje k posebni obravnavi 
tudi otrok priseljenih družin. Vsi strokovni delavci vrtca 
ustvarjajo razmere, s katerimi spodbujajo interakcijo med 
kulturami in jeziki otrok, ki izvirajo iz različnih kulturnih 
in jezikovnih okolij. S tem jim zagotavljajo priložnosti za 
sooblikovanje kulture sobivanja vseh vključenih, katerih 

naloga je, da vsakemu otroku omogočijo doživljanje spre-
jetosti, uspeha in zadovoljstva (Smernice ZRSŠ 2012).
 V Kodeksu … (Domicelj in drugi 2016) je določeno ure-
sničevanje pravic otrok do enakih možnosti. Med otroki je 
prepovedano delati razlike glede na raso, barvo, spol, jezik, 
vero, politično ali drugo prepričanje, narodno, etnično ali 
družbeno poreklo, premoženje, rojstvo ali kakršenkoli 
drug položaj otroka, njegovih staršev ali zakonitega skrb-
nika (tudi določila Konvencije OZN o otrokovih pravicah, 2. 
člen).
 V Smernicah … (2012) je med ukrepi in rešitvami glede 
obsega, oblike in načina prilagajanja vzgojno-izobraževal-
nega dela za vrtec priporočljivo, da ta: prilagodi načine 
dela individualnim značilnostim in potrebam posamezne-
ga otroka priseljenca; strokovni tim (vzgojitelj, starš, sve-
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tovalni delavec, ravnatelj, po potrebi še zunanji sodelavec) 
pripravi individualni program dela za otroka priseljen-
ca;  vključi otroka priseljenca v zanj primerne dejavnosti, 
s katerimi se omogoči socialno in jezikovno integracijo; 
spremlja otrokov napredek in vodi mapo njegovih dosež-
kov (izdelkov); otroka priseljenca vključi v oddelek, kjer so 
najbolj ugodni pogoji za spoznavanje slovenskega jezika 
(učenje slovenščine); otroku priseljencu omogoči ustrezno 
obdobje prilagajanja glede na njegove potrebe; zagotovi, da 
vzgojitelj pri delu z otrokom priseljencem uporablja ustre-
zne pristope in primerna gradiva.Predlagane rešitve na 
področju kurikula (Bela knjiga, str. 89) naj bi bile v obliki 
dodatnih ur slovenščine kot tujega jezika in materinščine 
za neslovensko govoreče otroke – deležni bi jih bili v tistem 
šolskem letu, v katerem so prvič vključeni v vrtec; vrtec naj 
bi dobil tudi sredstva v ta namen in za izvajanje teh aktiv-
nosti. Žal je to še vedno le smernica za prihodnost.
 Eno bolj izčrpnih definicij medkulturnega dialoga je po-
dala Vertot (2009, str. 1), ki medkulturni dialog označuje kot 
širok in kompleksen pojem, ki v osnovi pomeni čim boljšo 
(odprto in spoštljivo izmenjavo mnenj med posamezniki 
in skupinami različnih etničnih, kulturnih, verskih in je-
zikovnih družbenih okolij in dediščin) komunikacijo med 
ljudmi, ki prihajajo iz različnih življenjskih okolij (verskih, 
socialnih, narodnostnih, kulturnih, generacijskih). Sma-
tra ga kot razmišljanje, refleksijo o drugačnosti in spreje-
manje drugačnosti z namenom sodelovanja in ustvarjalne-
ga dialoga. Po eni strani gre za velik izziv sodobnega časa 
za posameznika in družbo, hkrati pa tudi mogoča rešitev 
za globalne izzive, s katerimi se vedno pogosteje soočamo.
 V besedilu uporabljam izraz priseljeni otrok, kar Meke 
(2014, str. 9) poimenuje priseljenca prve generacije oz. o-
troka, ki se je v Slovenijo preselil iz druge države. Z izra-
zom otrok priseljencev pa želimo poudariti, da je otrok rojen 
v Sloveniji, njegovi starši ali vsaj eden od staršev pa se je v 
Slovenijo preselil iz druge države. Pri obeh navedenih be-
sednih zvezah so v ospredju predšolski otroci, ki se sami ne 
odločajo in izbirajo selitve, temveč so vezani na odločitve 
svojih staršev ali skrbnikov. 

Interkulturne kompetence strokovnih delavcev
Interkulturna kompetenca (Blazinšek in Kronegger 2008) 
vključuje voljo, znanje in spretnosti, ki jih ima oseba pri 
opravljanju delovne funkcije med ljudmi, ki so odrašča-
li, bili vzgajani, so se izobraževali v kulturi, drugačni od 
njene. Definicija izpostavlja (prav tam), da interkulturna 
kompetenca obsega vse omenjeno, ko gre za zavedanje 
lastnih čustev in odzivov, zmožnost uvideti različne razla-
ge vedenja druge osebe, zmožnost prevajati komunikacijo 

in strukture moči drugi kulturi, razmišljanje o tem, kako 
naj bi se ustrezno vedli, zmožnost komuniciranja, posredo-
vanja sporočil, dogovarjanja in reševanja sporov. Zavestno 
razmišljanje in odpravljanje predsodkov do drugih in dru-
gačnosti, je temelj vseh ostalih medkulturnih kompetenc. 
Vzgojitelji morajo v svojo že tako veliko fleksibilnost in 
elastičnost pri svojem delu vpeti še dodatne sposobnos-
ti, s katerimi bodo asimilirali in integrirali priseljene o-
troke v našo kulturo, še prej pa v medosebne odnose med 
vrtčevskimi otroki (Batistič Zorec 2002).
 Milharčič Hladnik (2009) pove, da gre pri multikultura-
lizmu za zahteve ljudi, ki se razlikujejo od modela vladajoče 
večine, da se upoštevajo njihov način življenja in potrebe. 
Dejstvo je, da je v današnjem evropskem prostoru, kamor 
spada tudi Slovenija, trenutno pojav migracij v polnem 
razmahu. K nam prihajajo prosilci za azil, ki bodo tukaj 
morda ostali. Pripraviti se moramo na trend povečevanja 
tujcev, ki bodo svoje otroke kmalu vpisovali v naše vrtce. 
Potrebna bo sistematična priprava na urjenje interkultur-
nih kompetenc za uspešno spopadanje z novimi izzivi, ki 
jih prinašajo migracije v naš kulturni in socialni prostor.
 Statistični podatki kažejo, da je v javne vrtce vključenih 
vedno več priseljenih otrok, zato tudi strokovni delavci 
v vrtcih potrebujejo razvite medkulturne kompetence, 
da jih lahko vzgajajo in razvijajo pri otrocih (Meke 2014). 
Kot zanimivost prilagam podatke Statističnega urada RS o 
priseljenih otrocih v slovenske javne vrtce, od leta 2010 do 
2012 (Meke 2014, str. 55), kjer je razvidna porast le-teh:
• leta 2010: 161 tujih državljanov; od tega 40 otrok iz EU,
• leta 2011: 278 tujih državljanov; od tega 37 otrok iz EU,
• leta 2012: 351 tujih državljanov; od tega 51 otrok iz EU.

M. Krüger-Potratz (v Meke 2014) je interkulturne kom-
petence učitelja oz. pedagoga definirala kot njegove spo-
sobnosti, ki vključujejo naslednje elemente: zmožnost 
soočanja z multikulturnimi situacijami in s problemi ter 
reševanje le-teh, pozitiven pristop do različnih kultur, 
zmožnost pravilnega ukrepanja v multikulturnem okolju, 
zmožnost vključevanja v interkulturne učne procese, zmo-
žnost prepoznavanja interkulturnih učnih procesov med 
posamezniki in tudi njihovo pravilno pozitivno usmer-
janje. Izzivi, s katerimi se srečujejo strokovni delavci v 
vrtcih (Meke 2014, str. 57–58), so najpogostejši pri pouče-
vanju slovenščine: večina otrok ne razume slovenščine, še 
manj govori ali pa je njihovo slovensko besedišče izjemno 
skromno. Obstajajo velike razlike med sistemi in kurikuli 
držav, iz katerih prihajajo otroci, in slovenskim, strokov-
ni delavci pa čutijo nemoč tudi v komunikaciji s starši teh 
otrok, saj starši pogosto ne razumejo jezika. Strokovni de-
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lavci pravijo, da je starše treba vztrajno spodbujati k sode-
lovanju, pa kljub temu vzgojitelja sicer poslušajo, mu pritr-
jujejo in obljubljajo, da bodo to in ono naredili, a dogovora 
ne uresničijo.
 Otroci zaradi razlik med kulturami včasih doživijo pra-
vi »kulturni šok«, težave občutijo pri vključevanju v širšo 
socialno okolje. Otroci se pogosto v svojem prostem času ne 
družijo z vrstniki »domačini«. Največ časa preživijo v kro-
gu svoje družine in znancev oz. v svojem kulturnem oko-
lju, ki ima drugačen odnos do vrtca in vzgojitelja. Včasih 
so otroci težko vodljivi, saj poznajo le svoje navade, norme 
in vrednote, vrednote in norme našega sistema so jim tuje, 
neznane, nerazumljive, zato jih ne upoštevajo, kar je naj-
večkrat vzrok za konflikte in napetosti (prav tam).
 Koliko smo pripravljeni sami sebe o tej temi izprašati? 
Nas bodo vse pogostejši vpisi priseljenih otrok spodbudili 
k introspekciji in bomo znali v sebi prepoznati in najti še 
večje zaloge empatije in občutka za individualizem otroka, 
ki je v takšnih razmerah nepogrešljiv?

Praktični prikaz vključitve priseljenega otroka v 
vrtec
Za spremljanje in dokumentiranje otrokovega razvoja in 
napredka izmed otrok priseljenih družin sem izbrala de-
klico, ki se je v naš vrtec vključila skupaj s še štirimi prise-
ljenimi otroci.  S starši se je v Slovenijo preselila iz Rusije in 
je sprva razumela le ruski jezik. Z vključitvijo v vrtec se je 
začelo njeno resno spoznavanje s slovenščino, njeni starši 
pa so se vpisali v tečaj slovenskega jezika. Po pol leta konti-
nuiranega prihajanja v vrtec je že razumela naš jezik. 
 Deklica je v vrtec začela prihajati po zajtrku in ostala 
do počitka. To je trajalo kakšen teden, mama pa je vsak dan 
za dlje časa odšla. Kar je bilo najprej ugotoviti in opaziti, 
je bila njena nežna in občutljiva narava. Vsak premik ali 
sprememba ritma v igralnici, sploh pa prehodi med dejav-
nostmi, so bili zanjo pravi šok. To je izgledalo tako, da se je 
ravno pomirila od joka, ko se je mama poslovila in je sedela 
za mizo, medtem ko so ostali otroci zajtrkovali (ona nekaj 
časa sploh ni poskusila hrane in je otroke samo opazovala). 
Po zajtrku so se otroci odšli umit in na stranišče, ona pa se 
ni premaknila iz »varnega« stola, na katerem se je pred tem 
umirila in se počutila dokaj varno.
 Ko sva ji s sodelavko rekli, naj gre z ostalimi otroki umit 
roke ali/in na stranišče, sva prejeli nov val joka. Če sva 
jo pustili, da ostane na stolu, pa se je potem dnevni ritem 
nadaljeval z vodeno dejavnostjo, je jok sprožilo to dejstvo. 
Enkrat se je bilo treba iz območja varnosti premakniti in 
takrat se je vsa njena stiska začela znova. To se je kmalu 
začelo spreminjati tudi s tem, ko so jo drugi otroci sprejeli 

medse in se začeli z njo družiti, jo klicati ter jo vabiti k igri. 
Ko je videla, da je le-teh povabil kar nekaj, se je počasi, ko-
rak za korakom, približevala njihovi družbi.
 Teh prvih znakov njene stiske ob ločitvi od mame, sva se 
s sodelavko lotili tudi na način, da sva njeno mamo vključili 
in povabili k sodelovanju, predvsem s pomočjo pri jeziku 
in prevajanju. Njena mama govori tudi angleško, tako da 
smo se lahko sporazumevali. Hkrati se je začela učiti tudi 
slovenščine in je komunikacija med nami potekala čedalje 
lažje. Mamo sva prosili, naj nama napiše nekaj osnovnih 
fraz in besed v ruskem jeziku, da bova lahko v »kritičnih« 
trenutkih vskočili z dekličinim maternim jezikom. S sode-
lavko pa sva kmalu nato začeli tudi z učenjem ruskega je-
zika na tečaju, ki ga je organiziral vrtec, ravno v podporo 
deklici in ostalim priseljenim otrokom. Tako je komunika-
cija stekla, za tolažbo deklice sva imeli dovolj besednjaka, 
kmalu pa se je vse uredilo in deklica je začela rada prihajati 
v vrtec. 
 Po približno treh mesecih vključitve v vrtec je deklica 
začela z veseljem sodelovati pri vseh dejavnostih. Do takrat 
je le spremljala druge otroke. Ob najini nenehni spodbudi 
se je  pokazalo, da si je želela sodelovati, vendar sprva sama 
ni premagala svojega strahu in sramu. Ker se je zelo otepa-
la izpostavljenosti, sem za to izkoristila njeno prijateljico, s 
katero se je zelo dobro ujela, da se je kakšne dejavnosti loti-
la ravno zaradi tega, ker je sedela ob njej, ker ji je prijatelji-
ca pomagala, naredila začetni korak in se je potem deklica 
le pridružila in nadaljevala. 
 Deklica je z nama po slabem letu od vključitve tudi 
(najprej rusko, potem še slovensko) spregovorila. Nekaj 
besed je izmenjavala z otroki, ki so ji postali blizu in med 
igro, ko ni bilo nekih dodatnih zahtev z najinih strani in ko 
se je sprostila. Včasih sem dobila občutek, da bi zelo rada 
kaj povedala, vendar sta ji strah in sram to preprečevala. 
Situacija se je spremenila takoj, ko je mama prihajala ponjo. 
Njej je že v igralnici začela veliko govoriti in pripovedovati 
(o tem, kaj je tisti dan doživela), tako da smo njen glas de-
jansko slišali vsi, nismo pa ga bili deležni, ko je ostala sama 
z nami.
 Svojo aktivno vključitev v spremljanje dekličinega raz-
voja in individualni načrt za delo z deklico sem si zamislila 
(poleg že nekaterih preizkušenih tehnik, ki so do sedaj ob-
rodile sadove) na sledeč način:
• vzpodbudila sem jo, da nam predstavi kakšno pesem iz 

svoje države (mama nam je že prinesla posnetke ruskih 
pesmic, ki jih deklica prepeva doma in jih dobro pozna; 
pri eni od teh pesmic je tudi že odpirala usta, ko smo jo 
predvajali. V nadaljevanju te dejavnosti smo se z ostali-
mi otroki naučili teh pesmic in peli skupaj;
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• s pomočjo lutke (žabice Rege) sem ji zaupala »skrivnost«, 
ki jo je podelila ostalim otrokom (v obliki pantomime, 
slikovnega gradiva ali drugih lutk) – to sem predvidela 
tako, da sem še bolj izkoristila našo lutko Rego, ki je že 
marsikateremu otroku pomagala iz stiske in jo je imela 
tudi deklica zelo rada. Ker pa sem takrat izvedla preiz-
kus le z njo in na način, ki ga v skupini še nisem uporabi-
la, sem pričakovala, da se bo zdel dovolj zanimiv, da se bo 
v njeni zaigranosti izkazal za uspešnega;

• z otroki sem se ves čas pogovarjala o sprejemanju dru-
gačnosti, o strpnosti do otrok, ki ne govorijo slovenske-
ga jezika, o krepitvi empatije in pomoči prijateljem, ki 
prihajajo iz drugega kulturnega okolja z drugačnimi 
kulturnimi navadami (teh in podobnih pogovorov ni 
nikoli preveč in dovolj, tako da je bil moj namen za spod-
buditev njenega razvoja dosežen tudi v tej smeri in sem 
ji pomagala s pomočjo drugih otrok, ki so jo nehote spra-
vili v varno območje);

• prav tako pa smo veliko pozornosti posvečali tudi samo-
podobi in pomembnosti naše lastne osebnosti; deklica se 
je morala še posebej dobro zavedati, da je prav tako ena-
ko dobrodošla in sprejeta med vse nas, ne glede na to, od 
kod prihaja in kakšne so njene osebnostne značilnosti.

Zaključek
Na vsako situacijo, ki se je z razlogom dotaknila našega 
življenja, lahko pogledamo z vidika poglobljenega samo-
zavedanja in iskanja dodatnih kompetenc, katerih ljudje, 
še posebej strokovni delavci, smo neusahljiv vir. V članku 
sem želela v ospredje potisniti zavedanje o področju dela z 
otroki, ki zahteva nenehno željo po učenju in raziskovanju 

samih sebe. Zanimati se moramo za svoja občutja, čustva, 
reakcije, vzorce, se jih zavedati in prepoznati v interakciji 
z otroki.
 Če pa se navsezadnje vprašamo, zakaj bi nam samo-
zavedanje in odkrivanje lastnih emocij in motivov lahko 
koristilo pri delu s takimi otroki, nam psihološka znanost 
na to odgovarja, da s pridobljenim boljšim znanjem o sebi, 
predvidevanju svojih reakcij, poznavanjem delovanja v 
različnih situacijah, pridobimo hitrejše odločanje, boljše 
priklice informacij in stopnjevanje intenzitete čustev, pa 
tudi izboljšamo svoje poročanje o sebi, razvijemo boljše ra-
zumevanje svojih notranjih motivov, čustev in misli. Vse to 
pa vemo, da so osnovne kompetence za delo z ljudmi, sploh 
tistimi najranljivejšimi med njimi, otroki. 
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Pogovarjamo se z znanstveniki in s strokovnjaki

Sledimo nalogam, ki so smiselne

Red. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak, univ. dipl. 
psih. in spec. psihoterapije 

''Teoretična spoznanja sem si pridobila z izobraževanji, od 
psihologije, socialne psihiatrije do logoterapije. Logoterapi-
ja1 me stalno opozarja na dve stvari. Prvo, slediti nalogam, 
ki so smiselne, in drugo, ne povzročiti dodatnih motenj. V 
38-letih se je nabralo tudi ogromno prakse.''

1 Logoterapija je tretja psihoterapevtska smer (po Freudu in Adlerju), ki jo je utemeljil Viktor E. Frankl. Iz-
haja iz besede ''logos'', grško ''smisel''. Ukvarja se s smislom človeškega bivanja in z iskanjem tega smisla.
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Ni staršev, ki si ne bi želeli zdra-
vega otroka. Ko se staršem rodi 
otrok s posebnimi potrebami2, 
doživijo močno bolečino, zato se 
pogostokrat zaprejo v svoj krog 
trpljenja in nikogar ne spustijo 
vanj. Toda zaradi otrokove ko-
risti gre za bitko s časom, kot ste 
poudarili na posvetu Različni o-
troci – enake možnosti. Zakaj je 
čas tako pomemben?
Zavedati se moramo, da se ob rojstvu 
drugačnega otroka staršem ne poja-
vi samo bolečina, ampak tudi vrsta 
odprtih vprašanj, ki temeljito spre-
menijo njihovo življenje. Od prvih 
vprašanj, zakaj se je rodil drugačen o-
trok, od doživete  prizadetosti v lastni 
starševski vlogi, do sprejetja otrokove 
drugačnosti je dolga pot, ki se je časov-
no ne da opredeliti. Dejstvo pa je, da je 
sprejetje drugačnega otroka ključne-
ga pomena za pravočasno strokovno 
obravnavo. V predšolskem obdobju 
je namreč otrokov razvoj tako hiter, 
da se vsak mesec zamujene obravna-
ve zelo pozna v njegovem nadaljnjem 
napredovanju.

Rekli ste, da časovno ne moremo 
nikoli predvideti, kdaj bodo star-
ši sprejeli otrokovo drugačnost. 
Morda je nekateri ne bodo nikoli. 
Kako naj vzgojiteljica komunici-
ra s prizadetimi starši, ko pripe-
ljejo otroka v vrtec?
V razvojnih ambulantah je poglavit-
na naloga pediatrov, psihologov in 
drugih strokovnih delavcev, da star-
šem na subtilen način povedo o stanju 
otrokove drugačnosti, o načinih stro-
kovne obravnave in spremljanja otro-
kovega napredka. Vemo, da so prakse 
razvojnih ambulant različne, zato 

tudi prevečkrat pride drugačen otrok 
v vrtec brez ustrezne dokumentacije 
o svojih razvojnih posebnostih, sla-
bo pa so obveščeni in osveščeni tudi  
starši. Ko starši pripeljejo drugačne-
ga otroka v vrtec, pričakujejo, da bo 
otrok sprejet in deležen vse potrebne 
strokovne obravnave tudi s strani 
strokovnih delavcev vrtca. Vzgojitelji-
ca si mora najprej pridobiti zaupanje, 
da starši začutijo, da bo za njihovega 
otroka ustrezno poskrbljeno.

Mnogi starši verjamejo in upajo, 
da bo otrok nadoknadil zaostanek 
za vrstniki. Iz izkušenj svoje tera-
pevtske prakse ste povedali, da so 
mnogi starši izčrpani od urnika 
vaj za otroka in od obravnav pri 
različnih strokovnjakih. Lahko 
vzgojiteljice pomagamo spreme-
niti nerealna pričakovanja pri 
starših?
Žal je res tako, da  mnogi straši živijo 
v prepričanju, da bo otrok ob ustre-
zni negi in skrbi nadoknadil razvojni 
zaostanek. Vendar je velika razlika 
med tem, ali se npr. otrok rodi prezgo-
daj in potem dejansko nadoknadi ta 
zaostanek, ali pa se rodi z določenimi 
zmanjšanimi sposobnosti. Pri otrocih 
z razvojnimi zaostanki lahko delamo 
s tistimi funkcijami, ki so ostale, ne pa 
s tistimi, ki jih sploh ni razvil. Zato je 
velik poudarek na razvoju motorike, 
skrbi za samega sebe, socializaciji, 
ustvarjalnosti itd. Meni se zdi zelo 
pomembno, da je narejena dobra dia-
gnostika, ki tudi pokaže, kaj je najbolj 
smiselno z otrokom razvijati, utrjeva-
ti. Potem starši ne bodo nesmiselno 
obremenjevali otroka in sebe. Vzgoji-
teljica in strokovni tim v vrtci so tisti, 
ki dnevno spremljajo otrokov razvoj 

in morajo staršem tudi sporočati real-
ne informacije o napredku drugačne-
ga otroka.

Starši, posebno matere, v svojem 
požrtvovalnem delu za otroka s 
posebnimi potrebami pogostok-
rat pozabijo nase, na partnerja ali 
na svoje druge otroke. Kaj menite 
o tem?
Pri materah se ob rojstvu drugačne-
ga otroka zamaje tudi njihova lastna 
vrednost, velikokrat tudi krivda, saj 
še ni tako dolgo nazaj, ko so za rojstvo 
drugačnih otrok okrivili kar ženske. 
V naših odnosih, zlasti v družini, je 
pomembno, da se vsak zaveda, kakšna 
je njegova vloga, da ni tabu tem glede 
drugačnega otroka in predvsem, da si 
člani družine stojijo ob strani. Kadar 
matere žrtvujejo »vse« za ukvarjanje 
z drugačnim otrokom, bi potrebo-
vale strokovno pomoč, saj bodo v tej 
požrtvovalnosti izgorele, zbolele, po-
sledično pa to tudi pomeni, da se dru-
gi družinski člani rešujejo vsak po 
svoje, najbolj pogosto tako, da iščejo 
varnost nekje drugje.

Otrok s posebnimi potrebami se 
glede na odločbo vključi v pro-
gram s prilagojenim izvajanjem 
in dodatno strokovno pomočjo, 
kar se izvaja v rednem oddelku 
ali pa v prilagojeni program za 
predšolske otroke, ki mu vsako-
dnevno rečemo ''razvojni odde-
lek''.  Večina večjih vrtcev ima 
tudi enega ali več  takšnih od-
delkov. Kakšno je vaše mnenje 
o njih? Bi lahko v njih delal tudi 
usposobljen vzgojitelj? 
Takoj, ko sem začela delati v vrtcu, 
smo v zelo kratkem času ustanovili 

2 Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni 
otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 
otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževa-
nja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oz. posebne programe vzgoje in izobraževanja.
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dva razvojna oddelka. Edino na ta na-
čin smo lahko zagotovili vsakodnevno 
ustrezno strokovno obravnavo spe-
cialnih pedagogov in tudi tedensko 
fizioterapevta, logopeda in psihologa. 
Ne vem, kaj pomeni usposobljen vzgo-
jitelj, ker je to lahko samo specialni 
pedagog za različne razvojne zaostan-
ke. Zagovarjam stališče, da otrok z 
razvojno motnjo potrebuje dnevno 
ustrezno varstvo in obravnavo, kar 
omogočajo samo razvojni oddelki.

Nekateri strokovnjaki zagovar-
jajo ukinitev razvojnih oddelkov 
in vključitev vsakega otroka, ne 
glede na težo motnje, v običajni 
redni oddelek. Nekaterim se zdi 
to najboljša praksa, tudi če gre 
pri otroku za težko kombinacijo 
različnih gibalnih ovir in drugih 
težav. Kaj vi menite o tem?  
Vprašam se, ali so to res strokovnja-
ki. Glede na stanje odraslih oseb pri 
vključevanju v normalne procese 
življenja, bi bila različna društva, ki 
vključujejo osebe z različnimi dru-
gačnimi potrebami, najbolj kompe-
tentna, da odgovorijo na to vpraša-
nje. Sama pa sem prepričana, da gre 
pri vključevanju vseh otrok v redne 
oddelke vrtca za lažno humanost, ki 
v bistvu prekrije osnovni problem, 
kako tega otroka čim bolje pripraviti 
na življenje.

Nekaterim strokovnjakom se zdi 
sedanja praksa, ko na primer spe-
cialni pedagog obišče otroka s po-
sebnimi potrebami v rednem od-
delku ali izven njega nekaj ur na 
teden, vse ostalo pa naj bi opravila 
vzgojiteljica oz. njena pomočnica 
ob vseh ostalih otrocih v oddelku, 
povsem ustrezna. Kdaj je takšna 
praksa smiselna in kdaj ni?
Takšna praksa je smiselna, kadar za 
blažje razvojne zaostanke, ki jim bo 
tudi vzgojiteljica in pomočnica ob so-

delovanju s specialnim pedagogom 
lahko kos. Vzgojiteljice nimajo dovolj 
znanj za delo z drugačnimi otroki, niti 
ni to njihova strokovna opredelitev. 
To prezahtevno delo so jim prepros-
to dodelili z zakonom. To je približno 
tako, kot bi splošnemu zdravniku z 
zakonom dodelili, da naj še občasno 
operira na srcu.

Starši se imajo po sedanji uredi-
tvi pravico odločiti, katero šolo bo 
otrok obiskoval, ne glede na mne-
nje strokovnjakov o razvojnih 
zmožnostih otroka. Gre za napač-
no presojo otrokovih koristi  ali 
za ne dovolj premišljene pravice 
staršev in njihovo razumevanje?
Absolutno gre za napačno presojo 
otrokovih koristi. Nekako se ne mo-
rem znebiti občutka, da so tako po-
membne odločitve prepustili staršem 
preprosto zato, ker strokovnjaki sami 
in ustrezne institucije niso zadosti 
kompetentne, da bi od rojstva naprej 
»poskrbele« za otroka. 

Na kaj bi bilo vzgojiteljice in vzgo-
jitelje še smiselno opozoriti glede 
na problematiko, o kateri sem vas 
spraševala?
Ko sem še delala v razvojni ambulanti, 
mi je bilo najbolj pomembno, najbolj 
smiselno graditi zaupanje s straši in 
z otrokom za naše nadaljnje sodelo-
vanje. Potem sem lahko tudi povedala 
resnico in starši so jo sprejeli.
 Danes prihajajo k meni starši s 
povsem drugimi težavami. Otroci so 
že vključeni v šolo in dogajajo se para-
doksi, da učitelji enostavno govorijo 
staršem, da je njihov otrok len, starši 
pa si želijo, da bi otrok dobil strokov-
no oceno in pomoč, ki jo potrebuje. Na 
drugi strani pa je večina otrok vklju-
čena v redni program šole, ampak ga 
ne zmore. Starši se mučijo, učitelji jim 
govorijo »da se morajo še več ukvarja-
ti« z otrokom in potem dobimo otroke 

s čustvenimi in z vedenjskimi težava-
mi in rešujemo to namesto vzroka. 

Najbrž so v stiski tudi učitelji?
Seveda, saj tudi učitelji nimajo dovolj 
znanj za delo z drugačnimi otroki, niti 
ga nimajo njihovimi starši. Prevlada-
lo je neko prepričanje, da so danes že 
tako vsi otroci problematični in tako 
ni nič dodanega, če ima učitelj v razre-
du še otroka ali več z razvojno motnjo, 
kar je povsem napačno.

Kaj bi na koncu še radi povedali 
vzgojiteljicam in vzgojiteljem? 
Vzgojiteljice so kompetentne za oprav-
ljanje dela vzgojiteljice. 

Zahvaljujemo se vam za iskrene 
odgovore in vam želimo ''voljo do 
smisla'' tudi v prihodnje.

Spraševala je Betka Vrbovšek.

Laura Gams (5 let)
mentorica Vida Javornik, 

VVZ Slovenj Gradec
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Formativno spremljanje napredka otrok v vrtcih v Leedsu v Angliji
Erasmus+ projekt, učna mobilnost dijakov predšolske vzgoje

Na kakšen način spremljajo otrokov razvoj v vrtcih 
v Angliji? Kaj vse opazujejo pri otroku in kako opa-
zujejo? 
Na začetku moram pojasniti, da je v središču organizacije 
in izvedbe sistema predšolske vzgoje v angleškem prosto-
ru posamezen otrok, spoznavanje njegove edinstvenosti, 
njegovih potencialov, zanimanj in osebnostnih lastnosti 
oz. značaja. Predšolska vzgoja ima cilj, da otroku ponudi 
pogoje, v katerih se bo lahko kar najbolj vsestransko raz-
vijal in izobraževal. Formativno spremljanje je tako ena 
izmed ključnih aktivnosti vzgojiteljev, staršev oz. skrbni-
kov in drugih pomembnih oseb v otrokovem predšolskem 
obdobju. Skozi natančno definiran proces spremljanja na-
mreč bolje razumejo njihove potrebe in lažje prilagajajo 
nadaljnje aktivnosti potrebam posameznega otroka. 

Lahko razložite na primeru?
Strokovni delavci na primer opazujejo, kako otrok sporoča 
svoje potrebe, kako se odziva na rutinske učne aktivno-
sti, kaj ga veseli, kako se vključuje v interakcijo z drugimi 
otroki in odraslimi ... Vzgojitelji spremljajo sedem različnih 
področij razvoja in učenja, in sicer tri splošna področja: ko-
munikacija in razvoj jezika; fizični razvoj; osebni, socialni 
in čustveni razvoj; ter štiri specifična področja, in sicer: 
opismenjevanje, matematika, poznavanje okolja, umetni-
ško izražanje in oblikovanje. Vsako izmed sedmih področij 
ima opredeljene učne cilje s posameznimi mejniki. Vzgoji-
telji za vsakega otroka pripravijo načrt in spremljavo do-
seganja vsakega izmed 17 učnih ciljev posebej. Portfolio je 
nekakšen dnevnik otrokove poti doseganja posameznih 
mejnikov. Ko je otrok star dve leti, morajo vzgojitelji v sode-
lovanju s starši pripraviti tako imenovan povzetek otroko-
vega razvoja oz. Assessement at the age of 2. 

Kaj je namen tega povzetka?
Povzetek otrokovega razvoja izhaja iz opredeljenih ciljev 
in področij razvoja. Opredeliti morajo otrokova močna 
področja ter tudi področja, kjer otrok morebiti zaostaja 
v primerjavi s pričakovanji (cilji, ki so definirani na na-
cionalni ravni). Povzetek mora vključevati tudi, katere 
aktivnosti in strategije namerava vzgojiteljica uporabiti v 

prihodnosti. Če vzgojitelji ugotovijo, da ima otrok morebiti 
posebne potrebe, morajo v soglasju s starši zagotoviti, da se 
za otroka organizira poseben tim strokovnjakov, ki prip-
ravi načrt dela in spremljave. Ta opredeljuje tudi dodat-
no strokovno podporo, ki jo otroku omogoča sodelovanje 
strokovnjakov pod okriljem centrov za otroke. 
 V petem letu otrokove starosti se pripravi tako ime-
novani Early Years Foundation Stage Profile. To bi lahko 
prevedli kot profil otrokovega razvoja v predšolskem ob-
dobju, ki prikazuje pripravljenost otroka na vstop v šolo 
oz. v predpripravo za šolo. Otroke učijo učitelji in ne več 
vzgojitelji, učni proces je tudi veliko bolj formalen. Gre za 
dokument, ki spet prikazuje otrokove dosežke glede na 17 
učnih ciljev, ki bi jih naj pri tej starosti dosegel. 

Kdo je odgovoren za izdelavo profila otrokovega raz-
voja?
Odgovorna oseba za pripravo tega dokumenta je učiteljica 
otrok v mali šoli, ki na podlagi formativnega spremljanja 
otrokovega razvoja pripravi oceno otrokovih dosežkov za 
vsakega izmed 17 ciljev. Opredeliti mora, ali otrok posame-
zen cilj morebiti presega oz. za njim zaostaja ter priložiti 
ustrezno gradivo (slike opravljenih nalog, dejavnosti o-
troka, zapiski opažanj in drugo). V splošnem opisu pa mora 
navesti, kako se otrok igra in raziskuje, na kakšen način 
se uči, kako izkazuje svojo kreativnost in kritično mišlje-
nje. Pri pripravi profila učitelj upošteva tudi gradivo, ki ga 
posredujejo starši oz. druge pomembne osebe v otrokovem 
življenju. Namen priprave profila je, da tako starši kot uči-
telji prvega razreda osnovne šole dobijo čim več informacij 
o otroku, ki jim bodo pomagale podpreti otroka na nadalj-
nji poti. Povzetek profilov otrok se posreduje tudi uradom, 
ki so v posamezni regiji odgovorni za izobraževanje. 

Kako je sestavljen listovnik (portfolio) otroka?
Vsak vrtec za vsakega otroka pripravi listovnik (portofo-
lio), vendar splošnega predpisa o tem, kako naj bo organi-
ziran, ni. Predpisana so le področja spremljanja in kot že 
rečeno, učni cilji z mejniki. Ministrstvo je pripravilo tudi 
priporočilo, kako naj se beleženje doseganja posameznih 
ciljev prikaže. Upoštevajoč te okvire se vrtci samostojno 

Intervju s projektno partnerico Mojco Polak Williams
Mojco Polak Williams (Leeds, Anglija), ki je partnerica v projektu Erasmus+, sva vprašali, kakšen je način spremljanja otro-
kovega razvoja v vrtcih, kaj vse pri otrocih opazujejo in kako izgleda listovnik (portfolio). Zanimalo naju je tudi, na kakšen 
način vzgojitelji sodelujejo s starši in kakšna je vloga vzgojiteljev pri doseganju otrokovih razvojnih napredkov.
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odločajo, kako bo listovnik (portfolio) izgledal. Če si ga re-
cimo ga ogledamo po prvem ocenjevanju, bomo videli me-
sečni načrt dela (preglednice) za vsak učni cilj, ki bo izhajal 
iz mejnika, ki ga je otrok ob ocenjevanju dosegal. Vključuje 
vodene aktivnosti ter opis priprave prostora, ki bo otroku 
omogočalo samostojno raziskovanje in učenje, pričakova-
ni mejnik, ki naj bi ga otrok v naslednjem mesecu dosegel, 
in prostor za beleženje opažanj, komentarjev in fotografij, 
ki prikazujejo posamezne korake na poti k doseganju nas-
lednjega mejnika. Komentarje in fotografije lahko vzgo-
jiteljem posredujejo tudi starši. Ob zaključku meseca se 
naredi načrt za prihodnji mesec. Nekateri vrtci načrtujejo 
aktivnosti vsak teden, nekateri tudi za daljše obdobje. Vrtci 
se v zadnjem času vedno pogosteje odločajo tudi za nakup 
programske opreme, ki jim omogoča, da imajo elektronske 
listovnike. V teh primerih starši lahko opažanja oz. foto-
grafije vnašajo tudi sami. 

Kako vrtci sodelujejo s starši?
Organizacija sodelovanja s starši je odvisna od vsakega 
vrtca posebej. Vsem je skupno, da otrok in starši že pred 
vpisom spoznajo ključno osebo, ki je za otroka v vrtcu 
odgovorna in na katero se starši lahko redno obračajo s 
takšnimi in z drugačnimi vprašanji. Ključna oseba je tista, 
ki starše redno obvešča o otrokovem napredku (po navadi 
ob oddaji otroka ali takrat, ko starši pridejo otroka iskat v 
vrtec). Ključna oseba staršem tudi pove, kaj od njih priča-
kuje in kako lahko dodatno spodbujajo otrokov razvoj. Ve-
čina vrtcev ima organizirane tudi skupnosti staršev, ki obi-
čajno organizirajo aktivnosti zbiranja dodatnih sredstev 
za vrtec, praznovanje božiča ter druge prireditve za starše 
in otroke. Nekateri vrtci tudi spodbujajo prostovoljno delo 
staršev v vrtcu ali za vrtec. 

Kakšne so naloge vzgojiteljev in kakšna je njihova 
vloga? 
Delo v vrtcu opravljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojite-
ljev, ki skrbijo za dojenčkov oz. otrokov razvoj do starosti 
petih let. V najširšem pomenu besede je njihova naloga, da 
zagotovijo varno in spodbudno okolje za otroke, da izvajajo 
različne ustvarjalne dejavnosti, jih vodijo na različne izle-
te in so na splošno pozorni, da se otroci ob učenju čim bolj 
zabavajo. Pozitivne izkušnje učenja v zgodnjem obdobju 
naj bi bile namreč tiste, ki bodo v veliki meri vplivale na to, 
ali se bo otrok tudi v poznejših letih rad učil. 

Kakšni so vrtci v Angliji?
V Angliji so vrtci zelo različni, lahko so zasebni, lahko jih 
upravljajo prostovoljci, lahko so organizirani pod okriljem 

mestnega sveta, cerkvenih organizacij, posameznih druž-
benih skupin, pod okriljem šol ali univerz (kot so recimo 
nekateri eksperimentalni vrtci). Tudi delovni čas vrtcev 
je zato zelo različen. Nekateri so odprti vse leto, razen ob 
vikendih in praznikih, drugi se recimo držijo šolskega ko-
ledarja, nekateri so odprti že zgodaj zjutraj (ob 7.00 ali prej) 
in lahko ostanejo odprti do 19. ure zvečer. 
Tudi posamezni vrtčevski oddelki so organizirani zelo 
različno, ponekod imajo mešane oddelke, v katerih je lahko 
do 40 otrok različnih starosti. Zakonsko je predpisano le, 
za koliko otrok je posamezen vzgojitelj oz. pomočnik vzgo-
jitelja lahko odgovoren (tako imenovana Key person). V 
starosti otrok do dveh let je lahko ena oseba odgovorna za 
največ tri otroke. Od drugega do tretjega leta starosti ima-
jo lahko isto ključno osebo največ štirje otroci. Od tretjega 
leta dalje je ena oseba odgovorna za 13 otrok, vendar je po-
goj, da ima univerzitetno izobrazbo. 

Omenjate ključno osebo. Kdo je to?
Ključna oseba je tista vzgojiteljica ali vzgojitelj, ki je ogo-
vorna za spremljanje otroka, komunikacijo s starši in z 
drugimi pomembnimi osebami v otrokovem življenju (re-
cimo z drugimi strokovnjaki, če ima otrok posebne pot-
rebe) in tudi pripravo ter dopolnjevanje portfolia otroka. 
Kot rečeno, je njena naloga pri spremljanju predvsem, da 
načrtuje in beleži otrokov razvoj v skladu z definiranimi 17 
cilji. Pomembno je priporočilo, da vzgojitelji za spremljavo 
naj ne bi imeli posebej določenega časa, pač pa naj bi jo op-
ravljali ob samem delu z otrokom. Tako boste v vrtcih po-
gosto videli vzgojitelje, ki so polepljeni z lističi, na katere si 
sproti zapisujejo posamezna opažanja, pogosto imajo okoli 
vratu fotoapara-
te, v učilnicah pa 
so prav na vseh 
stenah slike o-
trok in njihovi 
izdelki. Vse to 
potem uporabijo 
pri pripravi in 
dop olnjev a nju 
portfolia.

Hvala za vaše 
odgovore.

Liljana Fajdiga, prof. nem. in ped., in 
Barbara Špilak, prof. glasbe, 

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Del učilnice v vrtcu v Leedsu.
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Vloga in pomen formativnega spremljanja otrok v 
predšolskem obdobju

Metka Jezovšek, mag. manag. znanja, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Tončke Čečeve Celje

Povzetek
Cilj formativnega spremljanja otrok je zagotavljanje ustrezne podpore in spodbudnega učne-
ga okolja, ki otroku omogoča razvoj in učenje v danem trenutku. Formativno spremljanje 
strokovnemu delavcu v vrtcu omogoča, da s spremljanjem otrok lahko načrtuje ustrezno pod-
poro, ki jo predšolski otroci potrebujejo za razvoj in učenje. Načrtno in sistematično spremljan-
je otroka je namenjeno temu, da spozna otroka, oceni njegovo počutje in razvoj. Le na ta način 
lahko ustrezno načrtuje dejavnosti, ki bodo spodbujale razvojni napredek otroka.

Ključne besede: formativno spremljanje, opazovanje, otrokov razvoj, dokumentiranje.

Namen formativnega spremljanja
V zadnjem času je v ospredju udejanjanje načela formativ-
nega spremljanja. Skozi raziskave so ugotovili, da to lahko 
prispeva k boljši kakovosti učenja predšolskih otrok, na 
drugi strani pa daje povratne informacije vzgojitelju o sa-
mem procesu učenja  in hkrati o vlogi otroka v tem procesu.
Strokovni delavec skozi spremljanje posameznega otroka 
prepoznava otrokove individualne posebnosti, odkriva 
njegova močna in šibka področja. Formativno spremljanje 
mu omogoča poglobljeno spremljanje razvoja, napredka 
ter učenja otroka. To mu predstavlja bogat in hkrati avten-
tičen vir informacij za lastno učenje, za delo z otrokom in 
hkrati za sodelovanje s starši. Če strokovni delavec upo-
števa vse to, mu je to v pomoč, da lahko smiselno načrtuje 
svoje delo in ob tem upošteva optimalen razvoj vsakega 
posameznika. V predšolskem obdobju je spremljanje o-
trok velik izziv, saj je njegov razvoj hiter in hkrati različno 
intenziven na posameznih razvojnih področjih. V pred-
šolskem obdobju spremljamo razvoj otroka na gibalnem, 
kognitivnem, govornem in socialno-čustvenem področju. 
Vendar se moramo zavedati, da razvoj ne poteka enako-
merno in enako hitro. Ne moremo mimo dejstva, da otroci 
prihajajo iz različnih družin in v vrtec vstopajo z raz-
ličnimi izkušnjami.

Elementi formativnega spremljanja 
Ko govorimo o formativnem spremljanju, ne moremo 
mimo elementov formativnega spremljanja: aktivne vklju-
čenosti otrok v procesu, dokazov, povratnih informacij, 
učenju otrok od otrok in vrednotenja in samovrednotenja. 
Ti elementi vplivajo na otrokov razvoj in na njegov napre-
dek pri učenju, hkrati pa so podpora vzgojitelju pri nadalj-
njem načrtovanju.

Aktivna vključenost otrok v proces pomeni, da vzgoji-
telj zagotavlja otrokom možnost, da se aktivno vključujejo 
v načrtovanje dejavnosti in jih spodbuja, da sami dajejo 
pobude za uresničevanje njihovih interesov, kar jim daje 
občutek nadzora. Ko se otrok znajde v aktivni vlogi, lahko 
dela smiselne povezave med svojimi predhodnimi izkuš-
njami in med tem, kar že ve oz. kaj na novo odkrije. Naloga 
vzgojitelja je, da predhodno preveri, ali so otroci razume-
li, kaj od njih pričakuje in da jih spodbuja k razmišljanju s 
postavljanjem odprtih vprašanj. Pri tem mora upoštevati 
njihova predhodna znanja in zelo natančno vedeti, na kate-
ri točki razvoja je posamezni otrok oz. cela skupina.
 Dokazi so drugi element v procesu formativnega spre-
mljanja, ki strokovnem delavcu  nalaga, da na različen 
način spremlja oz. dokumentira dokaze o razvojnem na-
predku otrok. Na kakšen način bo to počel je odvisno od 
vsakega posameznika. Najpogosteje se vzgojitelji v vrtcu 
poslužujemo fotografiranja, snemanja, zbiranja otrokovih 
izdelkov, zapisovanja njihovih izjav in zapisa anekdotskih 
dogodkov. Pomen dokumentiranja se kaže v tem, da vzgoji-
telj na takšen način pridobi dokaze, ki mu omogočajo vpog-
led v otrokov proces napredka in učenja. 
 Povratna informacija je namenjena temu, da vzgojitelj 
vsakemu otroku v skupini zagotovi kakovostne povratne 
informacije. Pri tem mora biti pozoren, da so le-te usmer-
jene na dejavnost otrok in ne na njegove osebnostne last-
nosti. Pozoren mora biti, da je povratna informacija otroku 
razumljiva in pravočasna ter ustrezna glede na njegovo 
dejavnost. Ob tem mora biti pozoren na odzivanje otroka 
in da ga spodbuja k nadaljnjemu razmišljanju s tem, da mu 
postavlja dodatna vprašanja. Predvsem v starejših oddel-
kih je pomembno tudi to, da vzgojitelj otroke uči, da dajejo 
povratne informacije tudi drug drugemu.
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Učenje otrok od otrok je četrti element v procesu forma-
tivnega spremljanja, kjer vzgojitelj spremlja na kakšen na-
čin otroci razlagajo oz. dojemajo stvari, dogodke in pojave 
ob skupnih dejavnostih z drugimi otroki v skupini. To je 
izredno pomemben proces v predšolskem obdobju, saj se 
na ta način otroci spoznavajo pomen medsebojnega sodelo-
vanja in učenja. To je zelo lepo vidno predvsem v starostno 
mešanih skupinah, kjer se mlajši otroci učijo od starejših 
otrok v skupini, medtem ko starejši otroci pridobivajo dra-
gocene izkušnje od mlajših otrok.
 Pri vrednotenju in samovrednotenju izvedbenega 
kurikula v oddelku je naloga vzgojitelja, da razmišlja o 
tem, na kakšen način naj otrokom zagotovi bogato učno 
okolje, kar jih bo spodbujalo k aktivni udeležbi v vzgoj-
no-izobraževalnem procesu. Pomembno je, da v ta proces 
vrednotenja in samovrednotenja vključuje tudi otroke, da 
razmišljajo o tem, kaj so se naučili in kako lahko to znanje 
tudi uporabijo pri nadaljnjem delu. Znati mora spodbuditi 
njihovo notranjo motivacijo in hkrati krepiti njihovo sa-
mopodobo. Ob tem otroci razvijajo občutek o svojem na-
predku in so ga sposobni tudi sčasoma sami ovrednotiti. 
Otroci imajo na ta način možnost, da izrazijo svoje mnenje, 
hkrati pa razvijajo tudi svoje zmožnosti pripovedovanja in 
socialne ter emocionalne kompetence (Holcar Brunauer, in 
drugi, 2016).

Načini spremljanja razvoja otrok
Poznavanje otrokovega razvoja je pomemben okvir, ki 
predstavlja osnova za otrokovo učenje in napredek na vseh 
razvojnih področjih. V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisa-
no, da mora predšolska vzgoja temeljiti in graditi na otro-
kovih zmožnostih in ga voditi k pridobivanju novih izku-
šenj, spoznanj, doživetij in mu omogočati aktivno učenje. 
Le na ta način se lahko otrok izraža, doživlja  in pridobiva 
konkretne izkušnje ter socialne veščine. Pomembna pogo-
ja za učenje predšolskega otroka sta dobro počutje otroka 
v vrtcu in njegova čustvena in miselna zavzetost. Otrok se 
bo v vrtcu dobro počutil, če se počuti varnega in sprejete-
ga in razumljenega in da ima možnost vplivanja na stvari, 
ki se dogajajo okoli njega. Na ta način lahko uporablja raz-
lične strategije raziskovanja in rokovanja s predmeti in 
sredstvi, išče pomen in smisel v razmerah, preizkuša, razi-
skuje, predstavlja spoznanja in znanja, do katerih je prišel. 
V interakciji z vrstniki in odraslimi se uči tako, da z njimi 
sodeluje, se pogovarja, jih posluša, razlaga in se dogovarja. 

Kaj in kako opazujemo?
Vzgojitelj opazuje otrokove spretnosti in zmožnosti, bese-
dno in nebesedno izražanje, njegovo razumevanje, strate-

gije mišljenja, spontano igro.  Pomembno je, da je posebej 
pozoren na otrokovo čustveno odzivanje v posameznih 
situacijah, saj ima le-to pomembno vlogo, na kakšen način 
se bo otrok odzival na ponujene dejavnosti oz. koliko bo 
no tranje motiviran za sodelovanje pri dejavnosti. Opazo-
vanje otrok v vsakodnevnih  interakcijah mu omogoči, da 
lahko ugotovi, v kolikšni meri se posameznik vključuje v 
ponujene aktivnosti. Če je otrok v aktivni vlogi in maksi-
malno vključen, se to odraža v njegovi zbranosti, motivaciji 
in nenazadnje v uživanju v aktivnosti, s katero se ukvarja. 
Vse te informacije, ki jih na ta način pridobi, pa so mu v po-
moč pri načrtovanju. Prav tako ne sme pozabiti na opazo-
vanje pri dnevni rutini (pri hranjenju, počitku, urejanju 
v garderobi …), saj mu tudi to opazovanje predstavlja po-
membno informacijo o otrokovem počutju v vrtcu. 
 Prav je, da vzgojitelji pri vsakem otroku poišče njegova 
močna (pozitivne lastnosti, interese, spretnosti …) in šibka 
področja. Vsak otrok ima področja, na katerih je uspešen 
in se preko njih potrjuje sebi in vrstnikom. Zato je prav, da 
se vzgojitelji potrudimo in jih poiščemo, čeprav to včasih ni 
lahko. Pri šibkih točkah otrokovega razvoja pa mora anali-
zirati, kaj lahko naredi sam oz. kje potrebuje pomoč druge-
ga strokovnega delavca (specialnega pedagoga ali psiholo-
ga). Pri svojem opazovanju naj vzgojitelj opisuje otrokovo 
vedenje in ne sklepa o otrokovih osebnostih lastnostih na 
podlagi posameznih situacij, saj so lahko razlogi za neko 
določeno vedenje drugje, kot se mu zdi na prvi pogled. Po-
leg zapisov naj navede tudi svoje načrte oz. ukrepe, ki jih 
bo izvajal in po določenem času preveri, ali so nastale na 
podlagi teh ukrepov kakšne spremembe.
 Ob opazovanju otrok se zastavlja vprašanje, ali je po-
trebno opazovati vse otroke v skupini. Strokovni delavci 
smo bolj pozorni na otroke, ki izstopajo, vendar ne smemo 
pozabiti, da je nujno, da opazujemo vse otroke v skupini. 
Le na ta način lahko dobimo povratne informacije, ki so 
nam v pomoč pri našem nadaljnjem delu. Ko naredimo 
zapis o otrokovem razvoju, imamo možnost, da takrat bolj 
poglobljeno razmislimo o posameznem otroku.
 Način, kako bo opazoval otroke, je odvisen od vsakega 
posameznika. Vsak si na svoj način načrtuje oblike in me-
tode spremljanja razvoja in napredka in način, kako bo 
preverjal posameznikov napredek. Pri tem ne sme pozabiti 
na dokaze, ki jih bo pridobil v tem procesu in mu bodo slu-
žili kot dokazilo, kako so otroci napredovali. To mu je tudi 
v pomoč, ko se pripravlja na pogovorne ure s starši, kjer jih 
predstavi otrokov napredek. Ob tem tudi načrtuje različne 
tehnike opazovanja (npr. anekdotski zapisi, sistematični 
zapisi, fotografije ...) in način, kako bo ta svoja opazovanja 
zapisal.



vzgojiteljica 16maj–junij 2017 letnik XIX, št. 3

Iz teorije v prakso

V praksi
Že vrsto let spremljamo otrokove odzive in napredek s po-
močjo opazovalnih listov, ki so nam v pomoč ob zapisova-
nju. Kljub temu da je stalno spremljanje otrok v našem vrt-
cu že ustaljena praksa, se v sami praksi še vedno pojavljajo 
različne dileme, zato smo se odločili, da bo v tem šolskem 
letu eden izmed prednostnih ciljev zagotavljanje ustrezne 
podpore za otrokov razvoj in učenje, kjer bomo analizi-
rali stanje na področju spremljanja razvojnega napredka 
otrok. Na srečanjih kurikularne skupine in strokovnih 
timov aktivno poglabljamo strokovna znanja s področja 
formativnega spremljanja in uresničevanja kurikularnih 
načel. Na srečanju  kurikularne skupine in strokovnih ti-
mov v mesecu septembru smo izbrale kurikularna načela, 
ki so podlaga za spremljanje in nadgrajevanje strokovne-
ga dela v oddelkih. Odločile smo, da bo prednostna naloga 
strokovnih delavk v paru, da obe strokovni delavki v od-
delku opazujeta kurikularni proces in se trudita vnašati 
izboljšave v lastno prakso. S kolegico v paru sva se dogo-
vorili, na kakšen način bova opazovali otroke, v katerem 
časovnem obdobju in kaj bova pri posameznem otroku 
opazovali. Dogovorili sva se za način sprotnega beleženja 
najinih opažanj na listkih, o času, kdaj bova izmenjali na-
jina opažanja in načinu spremljanja. Odločili sva se, da se 
bova posluževali fotografiranja, zapisovanja otrokovih 
izjav, anekdotskih zapisov in zbiranja otrokovih izdelkov.
 Ugotovili sva, da če si načrtno narediva načrt opazo-
vanja, opaziva vsakega otroka in ne prezreva nikogar. Prav 
tako sva ugotovili, da nama je načrtno opazovanje v pomoč 
pri nadaljnjem načrtovanju izvedbenega kurikula najine-
ga oddelka in da so najina opažanja v pomoč, ko beležim 

razvojni napredek otrok v opazovalne liste. Ko zabeležim 
najina opažanja, imam možnost, da še enkrat poglobljeno 
razmislim o vsakem posamezniku, o morebitnih proble-
mih. Ko s kolegicami na strokovnih timih izmenjujemo 
naše izkušnje, ugotavljamo, da nam pogosto največji izziv 
predstavlja zagotovitev ustreznega časa. V predšolskem 
obdobju je otrokova pozornost kratkotrajna in hitro pre-
haja med ponujenimi dejavnostmi, zato ga lahko dnevno 
spremljamo le krajši čas, kar pa  ponavljamo v daljšem ča-
sovnem obdobju. Če sta v oddelku prisotni obe strokovni 
delavki, to ne predstavlja težav, saj se lahko medsebojno 
dogovarjata. Problem nastane v primeru daljše bolniške 
odsotnosti kolegice, ko v oddelek vstopajo druge strokov-
ne delavke, saj se takrat spreminja način dela v oddelku. 
Pogosto smo tudi v dilemi, kako kakšno stvar zapisati, da 
ne izpade kot sodba. 

Zaključek
Formativno spremljanje otrok ima v predšolskem obdobju 
velik pomen. Vzgojiteljem omogoča, da lažje načrtujemo 
svoje delo, opazimo vsakega posameznika in spodbujamo 
njihov razvoj na vseh razvojnih področjih. Ključnega po-
mena je, da se vzgojitelji zavedamo tega, saj lahko le na ta 
način pomagamo otrokom zgraditi zaupanje vase, jih moti-
viramo za učenje in jim oblikujemo pozitivno samopodobo.
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Integracija otrok iz drugega kulturnega in jezikovnega 
okolja v vrtec

Ester Pečarič, dipl. vzgojiteljica, OŠ Frana Metelka Škocjan, vrtec Radovednež

Povzetek
V prispevku se dotikamo vse bolj aktualne problematike vključevanja otrokov migrantov v 
slovenske javne vrtce. Adaptacija otrok v vrtec je za vsakega otroka in njegova starša stresen 
in kompleksen socialni podvig. Poseben izziv pa je za tiste otroke, ki se pri tem soočajo tudi 
z novim okoljem, kulturo in jezikom. Kulturna raznolikost v vzgojno-izobraževalni ustanovi 
tako na eni strani bogati skupino, medtem ko je na drugi strani to tudi velik izziv za pedagoške 
delavce. Vključevanje otrok z različnimi etničnimi, verskimi, kulturnimi in jezikovnimi ozad-
ji namreč zahteva veliko družbeno solidarnost skupine in socialnih spretnosti pedagoga.
V empiričnem delu predstavljamo študijo primera inkluzije dečka preseljenega iz Francije v 
kulturno homogeno skupino otrok v vrtcu Radovednež Škocjan, podružnica Bučka. 
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Multikulturalizem v vrtcih
Multikulturalizem temelji na osnovni pravici posamez-
nika do enakopravnosti vseh kultur sveta. Označuje obstoj 
družbe, ki je kulturno heterogena in spodbuja kulturno, 
versko, jezikovno in drugo raznolikost. Multikulturna 
vzgoja in izobraževanje pa je zamisel, da bi morali biti vsi 
otroci (ne glede na spol, socialni status, kulturo, raso in 
vero) deležni enakih vzgojnih in izobraževalnih procesov 
v vrtcih in šolah (Mihelač 2009). 
 Zaradi prenekaterih migracij in globalizacije je multi-
kulturnost v vrtcih po Sloveniji vse pogostejši pojav. Mul-
tikulturnost v predšolskih ustanovah lahko popestri in 
obogati življenje v skupini. Otroci, ki prihajajo iz drugih 
jezikovno-kulturnih okolij, potrebujejo različne oblike 
pedagoške pomoči predvsem v smislu integriranja v novo 
okolje. Ta proces pušča dolgoročne posledice ne zgolj na 
otroku iz drugega okolja, temveč tudi na večinskem delu 
skupine, ki konstantno živi v istem kulturnem okolju. Vsi 
skupaj se namreč učijo pomembnosti sobivanja, soodvi-
snosti drug od drugega ter spoštovanje ne glede na spol, 
veroizpoved, kulturno, jezikovno in socialno ozadje (Jelen 
Madruša 2015).

Opredelitev multikulturalizma v temeljnih doku-
mentih za delo v javnih vrtcih
Smernice za vključevanje otrok priseljencev
Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo je oblikovalo 
smernice za vključevanje otrok priseljencev v vzgojno-
-izobraževalne ustanove. V nadaljevanju predstavljamo 
sedem smernic, osredotočenih na vključevanje otroka iz 
drugačnega kulturno-jezikovnega okolja v vrtec na ravni 
skupine (Zavod RS za šolstvo 2012):
• Priprava na vključitev otrok priseljencev v sistem vzgoje in 

izobraževanja: Pedagoški delavci naj zagotovijo prijetno 
okolje sprejema in na sprejetje pripravijo tudi skupino 
otrok in zaposlene.

• Vključitev otrok priseljencev: Otroka priseljenca v skupi-
no vključujemo celostno, kar pomeni, da v okolje vklju-
čimo tudi njegovo družino. Pomemben element vklju-
čevanja so tudi ostali otroci skupine, ki jih vzgojitelj pri 

tem motivira in spodbuja.
• Obseg, oblike in načini prilagajanja vzgojno-izobraževal-

nega dela: Pripravljene dejavnosti naj temeljijo na po-
vezavi med kulturo, iz katere izhaja nov član skupine 
in med slovensko kulturo. Tako tudi ostali otroci širijo 
pojem multikulturnosti, medtem ko se novo-sprejeti o-
trok počuti varneje. 

• Slovenščina kot učni jezik: Priporočljivo je izvajati de-
javnosti, ki spodbujajo govorni razvoj v jeziku novega 
okolja. 

• Skrb za kakovostno poučevanje jezikov otrok priseljencev: 
Otrok iz drugega kulturno jezikovnega okolja potre-
buje vaje jezika, ki ga sprva le posluša, kasneje pa se lah-
ko vanj tudi aktivno vključuje. Pri tem mu mora odrasli 
ponuditi možnosti verbalizacije in ustrezne spodbude 
za govor. 

• Razvijanje večkulturnosti in medkulturnih zmožnosti: O-
troke naj vzgojitelj spodbuja k razmišljanju o medseboj-
ni različnosti, o različnih kulturah in načinih življenja. 
V kolikor je to mogoče, naj se vzpostavijo vezi in med-
kulturna partnerstva med domačo in tujo deželo.

• Sodelovanje s starši: Sprotno sodelovanje s starši omogo-
ča bistveno boljše rezultate pri inkluziji. V smernicah 
tako svetujejo tematske dneve in delavnice, ki se jih ude-
ležijo starši priseljenega otroka ter skupaj predstavijo 
svojo kulturo in jezik.

Izhodišča za multikulturno vzgojo 
Javni vrtci po Sloveniji črpajo načela, cilje in dejavnosti iz 
nacionalnega dokumenta Kurikulum za vrtce (1999). V njem 
najdemo tudi mnoge povezave z multikulturno vzgojo, kar 
predstavljamo v nadaljevanju. V načelu enakih možnosti 
in upoštevanja različnosti med otroki ter načelu multikultu-
ralizma je med drugim navedeno, da moramo pedagoški 
delavci upoštevati načelo različnosti in multikulturaliz-
ma na ravni izbora vsebin, dejavnosti ter tudi materialov. 
Te pa naj otrokom nudijo izkušnje in mnoga spoznanja o 
raznolikosti sveta, tako ljudi, kultur kot tudi stvari. Tudi 
načelo sodelovanja z okoljem narekuje strokovnim delav-
cem vrtca, naj se upošteva naravne in družbeno-kulturne 
specifičnosti okolij, iz katerih prihajajo otroci (Kurikulum 
za vrtce 1999). Mnoge bolj specifične cilje in dejavnosti gle-
de multikulturnosti pa je moč najti v posameznih področ-
jih, in sicer posebno na področju jezika in družbe. Pri jezi-
kovnih dejavnostih tako spodbujamo predvsem zavedanje 
otrok o tem, da obstaja več jezikov in da je slovenski jezik 
državni jezik le za področje Slovenije. Med globalnimi cilji 
jezika se tako nahaja zavedanje obstoja lastnih in tuji jezi-
kov in kulture. Pri družboslovnih dejavnostih pa se doti-

Iz teorije v prakso

Vzgojiteljici sva stremeli k temu, da z inte-
gracijo dečka obogatimo življenje vseh vkl-
jučenih v proces.

Ključne besede: integracija, kulturna raz-
nolikost, jezikovne bariere, sprejemanje.
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kamo predvsem same inkluzije v smislu enakih možnosti 
in sprejemanje posameznika ne glede na spol, vero, telesno 
ali duševno konstitucijo, nacionalno pripadnost, kulturno 
poreklo in podobno. Dejavnosti in cilji na področju druž-
be pa se nanašajo tudi na spoznavanje razlik med življenj-
skimi navadami naše in drugih kultur ter med različnimi 
družbenimi skupinami (Kurikulum za vrtce 1999).

Študija primera inkluzije dečka preseljenega iz Fran-
cije v kulturno homogeno skupino otrok v vrtcu
Predstavitev problema
V kulturno in jezično homogeno okolje podeželja v občini 
Škocjan smo sprejeli v vrtčevsko skupino (otrok, starih od 
4 do 6 let) dečka iz Francije. V naš rodni kraj, ki ga poznamo 
že od rojstva, se je preselil v septembru. Zanj je tu vse novo: 
novo je okolje, narava, jezik in ljudje. Le kako se ob tem 
počuti? In še pomembnejše vprašanje se poraja. Kako mu 
bomo mi pomagali, da se bo v novem okolju dobro počutil?

Načrtovanje dejavnosti za adaptacijo otroka  
Glede na smernice za vključevanje otrok priseljencev v 
vzgojno-izobraževalne ustanove in glede na Kurikulum za 
vrtce (1999) sva pripravili naslednje dejavnosti:

a) Spoznavanje dveh kulturno različnih pokrajin
Dotaknili smo se domovinske vzgoje, vzgoje o Sloveniji. 
Kasneje smo tej dodali tudi informacije o državi, iz katere 
prihaja naš novi prijatelj. Ugotovili smo, da so naša kultur-
na in jezikovna ozadja različna in da je prav vsak od nas 
nekoliko drugačen, vendar zato nič boljši ali slabši. Naše 
dejavnosti na področju spoznavanja Slovenije in Francije 
kot vir različne kulture, so bile:
• Pogovori o Sloveniji in o Franciji.
• Iskanje Evrope na globusu, umestitev Francije in Slove-

nije, primerjava njunih oblik in velikosti.
• Izdelava plakatov z znamenitostmi Slovenije in Francije.
• Zbiranje predmetov in knjig o obeh državah.
• Obrisovanje zemljevida Francije in Slovenije na šipi 

okna.
• Spoznavanje, primerjanje ter likovno ustvarjanje zas-

tav obeh držav.
• Gradnja in risanje dveh znamenitih stolpov: Aljažev in 

Eifflov stolp. 
• Gibalno uprizarjanje različnih načinov potovanja iz Slo-

venijo v Francijo in nazaj. 
• Sestavljanje besed (z zamaški, na katerih so zapisane 

črke abecede), kot so Francija, Slovenija, Aljažev stolp, 
Eifflov stolp, Ljubljana, Pariz ob slikovnih prikazih.

• Poslušanje obeh himen in spoznavanje protokola ob tem.

b) Obisk staršev dečka
Otrok, ki je bil potisnjen v novo socialno, družbeno in jezi-
kovno okolje, je skupaj s svojo družino tudi nam predstavil 
svoj svet. To smo mu omogočili z obiskom njegovih staršev 
v skupini, kjer smo spoznavali kraj, iz koder so prišli in 
posebnosti njihove kulture. Očka nam je prebral zgodbi-
co v francoščini in ugotovili smo, da smo jo – ne glede na 
jezikovno bariero – razumeli na podlagi mimike in slik v 
slikanici. Starša sta nas naučila tudi pesem Mojster Jaka v 
francoščini. Pokazala sta tudi nekaj fotografij dežele, iz 
katere so priseljeni. Na koncu smo imeli čajanko, na kateri 
smo se posladkali s piškoti in francosko štruco.

c) Socialna in jezikovna inkluzija dečka med otroke
Velik poudarek smo namenili premostitvi verbalne bari-
ere med otroki in poudarili enakopravnost, sprejemanje 
in tvorjenje prijateljskih vezi med vsemi otroki. Navajamo 
nekatere od njih:
• Spoznavanje različnih načinov komuniciranja: igra 

pantomima.
• Igre ugibanja: koga tipam oz. koga slišim?
• Igra za spodbujanje prijateljskih vezi: svečko imam in 

(ime) jo podam.
• Vključevanje slikovnih elementov v igre in rutino, s či-

mer smo dečku iz Francije omogočili aktivno vključitev. 
• Igra, pri kateri je eden od otrok izbral po en predmet 

in ga pokazal ter na glas poimenoval, ostali smo besedo 
ponovili, nato pa jo je po francosko poimenoval tudi naš 
deček, kar smo ravno tako ponovili. 

• Igra zamenjaj stol ob slikovnih navodilih, s čimer smo 
opozarjali na dejstvo, da smo si vsi različni.

 
d) Pisanje pisma v vrtec, ki ga je naš deček obiskoval
Vzgojiteljici sva v sodelovanju s starši priseljenega dečka 
pripravili dejavnost, ki naj bi povezala dva kulturno raz-
lična svetova in vzpostavila partnerstvo ter multikulturno 
navezo med dvema vrtcema. Tako smo napisali pismo v vr-
tec, ki ga je pred selitvijo obiskoval naš deček. Odgovor še 
čakamo.

Evalvacija vključevanja dečka iz Francije v skupino
Zaključitev tematskega sklopa Poskrbimo za integracija deč-
ka iz drugega kulturno-jezikovnega okolja še zdaleč ni zaklju-
ček skrbi za njegovo dobrobit. Vseeno pa je priložnost, da 
se ozremo nazaj in pogledamo, kaj je bilo narejeno dobro 
in kje so možnosti za izboljšave. Vzgojiteljici meniva, da sva 
dosegli poglavitni cilj, in sicer dobro počutje dečka v skupi-
ni. Glede na opazovanje spontanih iger lahko skleneva, da 
ga otroci radi sprejmejo medse, da so se spletle prijateljske 
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vezi. Poleg tega deček tudi aktivno sodeluje pri pogovorih 
tako z nama, kot tudi z otroki, četudi drug drugega verbal-
no ne razumemo. Pogosto se zdi, da te bariere sploh ni, saj 
otrok sledi skupini, njenem načinu življenja. Le občasno 
naletimo na situacijo, ko nam želi otrok priseljenec nekaj 
razložiti, a ga ne razumemo, zaradi česar postane nejevo-
ljen. A teh situacij je vse manj. Skupina, ki je sprejela nove-
ga člana, je dobila novo izkušnjo in širino na področju mul-
tikulturalizma. Vzgojiteljici se zavedava, da bova morali v 
nadaljnje posvetiti veliko pozornosti učenju slovenščine za 
tega dečka. Nadaljevali pa bova tudi z različnimi socialni-
mi igrami za utrditev prijateljskih vezi in spodbujanja upo-
rabe različnih načinov komuniciranja.

Sklepne misli
Multikulturna vzgoja  v vrtcih podari skupini mnoge nove 
izkušnje, možnosti za učenje o družbi, širšem okolju in 
spoznavanju sebe, kot otroka in vzgojitelja. Menimo, da je 
ta pojav pri nas vedno pogostejši, posebno v večjih mes-
tih, kar je posledica migracij in globalizacije. Vendar pa se 
postavlja vprašanje, ali smo pedagogi dovolj usposobljeni 
za sprejem otrok iz družbeno in jezikovno drugačnih oko-
lij. Menimo, da je reševanje tega problema posajeno na ple-
ča posameznega pedagoga in je povsem odvisno od njegove 
angažiranosti za soočanje s situacijo, kar pa je velik izziv.

Literatura: 
Bahovec, E.D., etal (1999). Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Republike Slovenije.
Jelen Madruša, M. (2015). Pot k uspehu za otroke priseljencev: Pridobljeno 8. 10. 2016, s http://www.solski-razgledi.com/e-sr-prispevek.asp?ID=1351.
Mihelač, L. (2009). Glasbeno popotovanje. Ljubljana: GZS, Center za poklicno usposabljanje.
Zavod RS za šolstvo (2012). Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole. Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Republike Slovenije.

Vzgojiteljica vzgojiteljicam in vzgojiteljem

Vsak dan je drugačen, poseben in neponovljiv
Lidija Selič, dipl. vzgojiteljica, OŠ  Prebold, vrtec pri OŠ

Vsak dan grem v delovno okolje, kjer me čakajo otroci z željo 
po igri, ustvarjanju, branju, druženju, nabiranju novih iz-
kušenj. V oddelek pridem  z nasmehom na obrazu. Takrat, 
ko se otroci dobro počutijo in je klima v oddelku prava, se 
lahko izvajajo čudovite stvari, ki jih s pomočnico vzgojitel-
jice skupaj načrtujeva, izvajava in evalvirava.

Kakšno izobraževanje ste zaklju-
čili, kdaj in kje? 
Zaključila sem visoko strokovno izo-
brazbo in leta 2006 pridobila strokov-
ni naslov diplomirana vzgojiteljica 
predšolskih otrok na Pedagoški fakul-
teti Univerze v Mariboru. Kakovost 
izobraževanja za svoj poklic v zgoraj 
omenjeni instituciji je bila dobra. Na 
začetku me je sicer zmotil številčni 
vpis, namreč v predavalnici nas je 
bilo v prvem letniku na začetku kar 
okoli 80 študentov in študentk. Pro-
fesorji so predstavljali svoj program 
in nas zasipali z vso mogočo literatu-
ro. Na trenutke sem imela občutek, 

da bo to preveč zame. Ampak potem 
stvari stečejo, spoznaš in izluščiš po-
membne stvari iz literature, naučila 
sem se kako študirati in iskati še do-
datna teoretična znanja, ki so me zani-
mala. Tako sem sama sebi doprinesla 
še več kot le tisto, kar je bilo obvezno.

Kako ocenjujete kakovost izobra-
ževanja za svoj poklic, ki ste ga 
bili deležni v institucijah?
Vsekakor je bil študij zanimiv, ker je 
bilo vključeno precej prakse. Tako 
sem lahko pridobljena teoretična 
znanja uporabila oz. povezovala pri 
svojem praktičnem delu, pri čemer  

sem bila kritična do lastnih in tujih 
mnenj, ravnanj in odločitev. V okviru 
prakse v vrtcu sem lahko opazovala 
otroke, strokovne delavce v vrtcu in 
se preizkušala v izvajanju vzgojnega 
dela. Veliko mi je pomenila strnje-
na praksa, ki mi je ponudila še širši 
vpogled v vzgojiteljsko  delo. Dobila 
sem potrditev, da sem na pravi poti, da 
je vzgojiteljski poklic tisti, ki ga želim 
opravljati.

Kje ste se najprej zaposlili in kako 
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se je vaša poklicna pot nadaljeva-
la do danes?
Moja prva zaposlitev je bila v vrtcu 
Otona Župančiča v Mariboru, kjer 
sem že kot študentka opravljala obve-
zno prakso. Ponudili so mi zaposlitev 
za pomočnico vzgojiteljice, seveda 
sem jo z veseljem sprejela. Za to izku-
šnjo sem izredno hvaležna, saj sem v 
tem času lahko pridobivala izkušnje 
za kasnejše delo z otroki v oddelku, 
za sodelovanje s starši in za sodelova-
nje z drugimi strokovnimi sodelavci. 
Vzgojiteljica, s katero sem delala, mi 
je dala veliko možnosti za vodenje 
dejavnosti v oddelku, zelo dobro sva 
timsko sodelovali in s svojimi idejami, 
spodbudo in strokovnostjo  je bogatila 
moje izkušnje.  Ko sem opravila stro-
kovni izpit, sem dobila možnost za za-
poslitev na delovnem mestu vzgojite-
ljice v svojem domačem kraju v vrtcu 
Prebold.

Kaj vam je pri vzgojiteljskem delu 
najbolj všeč? 
Najbolj mi je všeč to, da je vsak dan 
drugačen, poseben in neponovljiv. 
Včasih pa se zgodi, da me otroci iz na-
črtovane vzgojno-izobraževalne teme 
odpeljejo v popolnoma drugo stran. 
Tisto stran, ki je tisti trenutek otro-
kom zanimiva, ki je zanje aktualna. 
Prav je, da jim takrat prisluhnem in 
jim pomagam odkrivati tisto, kar jih 
zanima. Tako se najhitreje in najbolj 
smiselno učijo. Všeč mi je, kadar me 
otroci presenetijo z vprašanjem, na 
katerega ne znam odgovoriti in potem 
skupaj iščemo odgovore in se skupaj 
»učimo«. Všeč mi je, da sem vsak dan 
postavljena pred izzive, kot npr. kako 
izpeljati določeno temo, razne dejav-
nosti in pri tem poskrbeti, da so otroci 
aktivni, da jim je zanimivo. Skozi 
preizkušanje v igri pridobivajo nove 
izkušnje, katere vsak dan odnesejo 
domov. Seveda k še večjemu uspehu 
doprinese sodelovanje s starši. Kadar 

je krog starš – otrok – vzgojitelj skle-
njen, steče vzgojno-izobraževalni pro-
ces na najvišjem nivoju in pozitivna 
povratna informacija staršev je tista, 
ki med drugimi tudi daje potrditev in 
motivacijo za nadaljnje delo. Vzgoji-
teljski poklic je izredno razgiban pok-
lic. Potrebno je slediti novim smer-
nicam, se izobraževati, izmenjavati 
izkušnje in vedno znova iskati nove 
ideje za delo, gre za tako imenovano 
vseživljenjsko učenje.

Kako po vaše vzgojiteljica oz. vr-
tec vplivata na otrokov razvoj?
Vzgojitelji prevzamemo vso odgovor-
nost za otroka, ko vstopi otrok v igral-
nico in se poslovi od staršev. Torej v 
tem času s številnimi dejavniki znot-
raj vrtca vplivamo na celosten razvoj 
otroka, še posebej na njegov čustve-
ni in socialni razvoj. Trudimo se, da 
skozi ustrezno vsebino kurikularnih 
dejavnosti, z uresničevanjem ciljev, 
načel in področij Kurikuluma za vrtce 
pozitivno vplivamo na otrokov raz-
voj. Spremljamo tudi individualne 
razlike med otroki, uporabljamo raz-
lične metode in načine dela. Seveda 
moramo v prvi vrsti poskrbeti tudi za 
varnost in dobro počutje otrok. 

Kaj pa se vam zdi pri vzgojitelj-
skem delu najtežje?
Po moje je najtežje, če pride do po-
škodbe. S tem ne mislim prask ali odr-
gnin, čeprav je včasih tudi to problem 
s strani staršev. Kadar pa gre za resne 
poškodbe, kot so zlomi, večje rane, tež-
je alergije, za vročinske ali epileptčne 
napade, za katere niti ne vemo, da jih 
otrok ima, so to zame najtežji trenut-
ki. Poleg tega, da moraš pametno od-
reagirati in oskrbeti otroka, moraš še 
sporočiti staršem novico o poškodbi. 
Težko je najti besede, kako razložiti 
in hkrati biti pripravljen na povratne 
reakcije staršev, ki so lahko včasih 
precej burne in težke. Takrat lahko 

kakšen tak dogodek izbriše zaupanje 
starša do vzgojiteljice oz. do vrtca. 
Takšna izkušnja pomeni za vzgojite-
ljico resno stresno situacijo, ki vpliva 
tudi na njeno zdravje in delo.

Kako se spopadate s stresom?
Vsekakor se strinjam, da smo vzgoji-
teljice in vzgojitelji vsak dan izpostav-
ljeni stresnemu okolju. Tudi sama se 
z negativnim stresom srečujem vsa-
kodnevno. Premagujem ga tako, da si 
poskušam vzeti vsak dan nekaj časa 
samo zase. Po končani službi odložim 
vse stvari in grem na zrak, v naravo. 
V večini primerov grem teč, hodit ali 
pa se odpravim na bližnji hrib, kjer za-
diham v miru. Tako lahko premislim 
določene probleme in najdem kakšno 
novo idejo za delo. Zelo rada za kakšen 
vikend pobegnem v hribe ali na smu-
čanje. Tako  se napolnim z energijo za 
nadaljnje dneve. Včasih pa je dovolj 
tudi klepet ob kavi, druženje kar tako 
ali pa dobra knjiga. 

Kako ocenjujete možnosti za svo-
je strokovno izpopolnjevanje? 
Moja izkušnja je takšna, da je veli-
ko odvisno od lastne angažiranosti, 
volje, interesa in želje. S strani vodje 
vrtca oz. ravnatelja šole nikoli nisem 
naletela na neodobravanje, če sem se 
želela v čem dodatno  izobraževati. 
Zase vedno izbiram izobraževanja, 
ki me zanimajo, da si razvijam tista 
področja, ki so morda bolj šibka in jih 
želim izboljšati. 

Pedagoške fakultete ponujajo 
možnost študija tudi na drugi 
stopnji. Razmišljate o nadaljnjem 
študiju?
Vpisala sem se že na izredni magi-
strski študij Pedagoške fakultete v 
Kopru, smer Zgodnje učenje, ki ga se-
daj zaključujem. Pri tej odločitvi sem 
imela vedno spodbudo med sodelavci. 
Moje mnenje pa je, da je strokovno 
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izpopolnjevanje nujno potrebno za 
naše delo. Pomembno je, da dobimo 
ideje za vzgojno in izobraževalno delo 
ter za sodelovanje s starši, da  povezu-
jemo nova teoretična znanja s praktič-
nim delom.

Kakšno delo opravljate v vrtcu v  
tem šolskem letu? 
V tem šolskem letu sem vzgojiteljica 
v oddelku 5–6 let starih otrok. Poleg 
vzgojno-izobraževalnega procesa, ki 
ga vodim v oddelku, sem tudi vodja 
tima vzgojiteljev. Skrbim, da se redno 
srečujemo, analiziramo svoje delo, 
skupaj načrtujemo, sproti rešujemo 
morebitne težave ali nastale probleme 
in si med sabo pomagamo. Za starejše 
predšolske otroke organiziramo tudi 
vrtec v naravi za tri dni. Moja naloga 
je, da sestavim program dejavnosti in 
poskrbim za organizacijo dogodkov 
in dobro počutje otrok, strokovnega 
osebja in obiskovalcev. Že četrto leto 
zapored sem vodja tima za samoe-
valvacijo. V tem šolskem letu je naša 
prednostna naloga področje gibanja.  
Prav tako ob koncu šolskega leta tudi 
pomagam pri oblikovanju ankete za 
starše, s katero želimo priti do določe-
nih odgovorov oz. mnenj, ki jih imajo 
starši. Ankete obdelam in predstavim 
rezultate strokovnim sodelavkam na 
strokovnem aktivu in na sestanku 
sveta staršev.

Katero področje  kurikula vam je 
najbližje in kako se to kaže pri va-
šem strokovnem delu?
Pri svojem delu se trudim, da so pod-
ročja kurikula čim bolj enakovredno 
zastopana pri načrtovanju in tudi 
seveda pri izvajanju. Osebno mi je 
področje gibanja najbližje in najmoč-
nejše. V svojem otroštvu sem se inten-
zivno ukvarjala s športom in se z njim 
rekreativno ukvarjam tudi danes. 
Gibanje je tisto področje, s katerim 
otrok zaznava in odkriva svet, svoje 

telo, preizkuša, kaj vse telo zmore, 
doživlja veselje in ponos ob razvijajo-
čih se sposobnostih in spretnostih ter 
gradi zaupanje vase. Gibanje otroku 
daje občutek ugodja, varnosti, veselje, 
skratka dobrega počutja. Poleg tega 
pa se gibalni razvoj v predšolskem 
obdobju  tesno povezuje s telesnim, 
spoznavnim, čustvenim in socialnem 
razvoju.

Kaj je vaš dosedanji največji do-
sežek, na katerega ste še posebno 
ponosni? 
V svoji dosedanji delovni dobi sem 
ponosna tudi na pridobljeni naziv 
svetovalke. Z otroki sem sodelovala 
tudi na likovnem natečaju, kjer smo 
bili izbrani tudi za umetnije meseca 
v reviji Cicido. Ponosna sem na stro-
kovne predstavitve in vzorne nastope 
pred svojimi sodelavci vrtca. V prvi 
vrsti pa sem ponosna na izkušnje, ki 
sem jih pridobila z vključitvijo sle-
pega otroka v moj oddelek. Takrat še 
nisem imela znanja o slepoti in sla-
bovidnosti, zato je bil zame   to velik 
izziv in hkrati želja, da bi bilo moje 
delo s slepim otrokom uspešno. Bilo je 
veliko sestankov, dogovarjanj, izobra-
ževanj, sodelovanja in vsakodnevno 
skrbno načrtovano delo v oddelku, 
tako s pomočnico kot spremljevalko. 
Po štirih letih otrokovega obiskovanja 
vrtca lahko kot njegova vzgojiteljica s 
ponosom trdim, da je veliko pridobil 
na samostojnosti in pri socialnemu 
razvoju. Z vsakodnevnim omogoča-
njem pridobivanja novih izkušenj in 
znanja je slepi deček suvereno vstopil 
v prvi razred in je danes uspešen uče-
nec. 

Vam je ostal v spominu kakšen 
poseben dogodek (anekdota) iz va-
šega vzgojiteljskega dela z otroki? 
Mogoče bi izpostavila enega. Kot vsa-
ko leto sem bila s svojo pomočnico za-
dolžena za kulturni dan v vrtcu in v ta 

namen sva se odločili, da bova izpelja-
li kulturno prireditev skupaj z otroki. 
Ko sva se pogovarjali z otroki o tej pri-
reditvi, smo skupaj prišli do ideje, da 
bomo zaigrali Povodnega moža. Raz-
delili smo vloge, skupaj izdelali sceno 
in se preizkušali v igranju. Otroci so 
tako vsak dan slišali Prešernovega 
Povodnega moža,  nekateri so si posle-
dično zapomnili del vsebine, kar so 
uporabili tudi pri sami predstavitvi.
Po tem nastopu in vseh čestitkah sta 
stopila k meni dva otroka z željo, da 
povesta deklamacijo Povodni mož. Os-
tala sem brez besed, kajti znala sta jo 
v celoti povedati na pamet. Bila sem 
presenečena, ampak to še ni konec. 
Otroci so naslednje šolsko leto odšli 
v šolo. Naslednje leto sem 8. febru-
arja dobila posnetek otroka, ki so ga 
posneli starši. Otrok je še vedno znal 
doživeto deklamirati Povednega moža 
na pamet. Ostala sem brez besed. Ko-
mentar staršev je bil: »Najlepši dnevi 
otroštva in odlično opravljeno delo. 
Hvala iz srca!« To so trenutki, ki se me 
najbolj dotaknejo. Ko mi otroci, ki so 
že v šoli, priletijo v objem, mi mahajo 
na daleč in kričijo za mano, se ponov-
no zavem, zakaj opravljam ta poklic.

Ste s čim razširili svoje vzgojitelj-
sko delo mimo opisa del in nalog 
za vaše delovno mesto?
Ker sem po naravi takšna, da ne mo-
rem obstati na mestu in vedno znova 
kaj iščem, berem, se izobražujem, 
sem seveda tudi sama imela željo na-
pisati kakšen članek. Do sedaj mi je 
uspelo sodelovati v reviji Didakta. Že 
četrto leto sem sodelovala na posvetu 
dobre prakse v organizaciji Supre in 
prispevala članke, ki so objavljeni v 
zbornikih. S člankom Slep otrok v vrt-
cu – izziv za učenje, izkušnja za življenje 
sem letos tudi nastopila na zadnjem 
posvetu z naslovom Različni otroci – 
enake možnosti. Sodelovala sem tudi 
na mednarodnem posvetu na temo In-



vzgojiteljica 22maj–junij 2017 letnik XIX, št. 3

Vzgojiteljica vzgojiteljicam in vzgojiteljem

tegracije in inkluzije (primerjava med 
državami in primeri dobrih praks). Z 
izmenjavo dobrih praks sem s svojim 
primerom nastopila tudi v drugih 
vrtcih.

Kaj je trenutno najbolj aktualna 
problematika v vrtcih? Kje bi radi 
spremembe in kaj predlagate?
Vsak vrtec se gotovo sooča s kakšno 
problematiko. Zavedamo se, da je 
precej dejavnikov, ki se med sabo pre-
pletajo, zato moramo vsi, občina kot 
ustanoviteljica, zaposleni v vrtcu in 
starši stremeti h kakovostnemu delu. 
Če bi imela možnost kaj spremeniti, bi 
zmanjšala normative otrok v oddel-
kih in s tem prispevala k kakovostnej-
šemu delu – predvsem na področju in-
dividualnega dela z otroki, k boljšemu 
pregledu nad delom in nad razvojem 
posameznikov. Dejavnosti bi vseka-
kor tekle bolj umirjeno in prepričana 
sem, da bi se zastavljeni cilji bolje in 
bolj poglobljeno dosegali. 

Kje bi radi spremembe in kaj pre-
dlagate?
Na trenutke imam občutek, da nam 
primanjkuje avtonomije pri delu, 
rada bi več  spoštovanja do našega 

dela. Želim si, da bi se zaposleni še 
naprej izobraževali na področju par-
tnerstva oz. sodelovanja s starši, saj 
se mi zdi, da je okoli tega sodelovanja 
v šolskem prostoru še vedno velika 
zmeda – kaj sploh je partnerstvo s 
starši in kako in v kolikšni meri naj bo 
prisotno. Če obstaja zid med vrtcem 
in starši, bomo dosegli le konflikt in 
nikakršnega pozitivnega učinka. Če 
popolnoma odpremo vrata staršem, 
bomo razvrednotili svoje strokovno 
delo in povzročili zmedo. Potrebno 
je torej poiskati pravo razmerje med 
zidom in odprtimi vrati. Pomembno 
je, da bodo odnosi med vzgojitelji in 
starši bolj iskreni, polni zaupanja in 
predvsem, da bo ovir pri sodelovanju 
čim manj. Vse to vpliva na usklajenost 
družinske in institucionalne vzgoje, 
ki mora biti osredinjena na kakovos-
ten celostni razvoj in učenje otroka. 

Kaj bi še radi povedali svojim ko-
legicam vzgojiteljicam in vzgoji-
teljem v slovenskih vrtcih?
V otrocih vedno poiščimo tisto, kar bo 
otrok že zmogel z našo pomočjo. Otro-
kom smo vzgled vsak trenutek, ki ga 
z njimi preživimo, včasih celo boljši 
zgled kot njihovi starši. Lahko bi naš-

tevala v neskončnost,  bistvo vsega je, 
da opravljamo poklic, ki zahteva stro-
kovno usposobljene ljudi, ki s svojimi 
idejami, z znanjem in s povezovanjem 
dajemo drug drugemu spodbudo in 
hkrati vedno znova ugotavljamo, da 
vsak izmed nas pripomore stopiti še 
višje. Bodimo ponosni na svoje delo in 
dosežke, delimo izkušnje z drugimi. 

Kaj predlagate reviji Vzgojiteljica?
Kaj predlagati reviji, ki je po mojem 
mnenju napisana in oblikovana stro-
kovno in nas vedno znova strokovno 
izpopolnjuje? Navdihnejo me vzgo-
jiteljice z idejami in raziskavami s 
konkretnimi dejstvi in z rezultati. 
Posebej se zahvaljujem strokovnja-
kom, ki predstavijo nova spoznanja in 
povedo, da se za naš poklic zavzemajo 
in ga spoštujejo. Želim vam še naprej 
uspešno izdajanje in hvala, ker tudi 
nam praktikom dajete možnost, da 
postajamo z vašo pomočjo še boljši pri 
svojem delu.

Tudi vam hvala za iskrene odgo-
vore. 

Spraševala je B. V.

Za dobro prakso

Vrednote in načela etičnega kodeksa v praksi

Florjana Borštnik Rajer, dipl. vzgojiteljica, in  Olga Brandstatter, dipl. vzgojitel-
jica, Vrtci Brezovica

Povzetek
Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu smo dobili leta 1996, tj. pred dobrimi dvajsetimi leti. Lansko 
leto smo ga dobili v dopolnjeni in prenovljeni izdaji, kar nam daje priložnost, da se ponovno po-
globimo v njegove vrednote in načela. V prispevku bova opisali izkušnjo, kako smo k boljšemu 
poznavanju tega pomembnega dokumenta pristopili v našem vrtcu.

Ključne besede: Kodeks etičnega ravnanja, strokovni delavci vrtca.
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Že od prve izdaje Kodeksa etičnega ravnanja v vrtcu (v na-
daljevanju: Kodeks) je v našem vrtcu veljalo, da vsak novo 
zaposleni strokovni delavec podpiše tudi dokument, s kate-
rih se zavezuje, da je seznanjen s Kodeksom in da se bo po 
njem ravnal.  Porajala so se nam številna vprašanja, zaradi 
katerih smo se odločili, da bo Kodeks prioriteta strokov-
nega dela v strokovnih aktivih v našem vrtcu v celotnem 
šolskem letu.
 Pred prvim srečanjem strokovnega aktiva je vsak vzgo-
jitelj prejel izvod Kodeksa. Čas do prvega srečanja je bil zato 
namenjen prebiranju dokumenta, zapisu dilem oz. vpra-
šanj, ki so se nam porajala in ozaveščanju lastnega ravna-
nja v določenih primerih. 
 Prvo srečanje strokovnega aktiva je bilo namenjeno 
vsem strokovnim delavcem vrtca. Ker naš vrtec deluje na 
sedmih različnih lokacijah, je bila to tudi priložnost za sre-
čanje in izmenjavo mnenj in izkušenj. Delali smo tako, da 
smo se razdelili v skupine po največ šest  vzgojiteljev. Vsaka 
skupina je dobila dva primera iz prakse, naloga skupine pa 
je bila naslednja:
1. Opredelite problem.
2. Izpišite tiste alineje iz Kodeksa, ki nas zavezujejo, ko re-

šujemo svoj problem pod prvo točko.
3. Predlagajte, kaj narediti, kako ukrepati.

V nadaljevanju bom opisala enega izmed primerov, ki smo 
ga obravnavali in za katerega ocenjujem, da bi lahko bil za-
nimiv tudi za druge vrtce in vzgojitelje.
Primer dogodka za soočenje s Kodeksom
V sosednjem oddelku praznujejo Janov rojstni dan. Opazite, 
da praznovanje ne poteka v skladu z dogovori, ki jih imamo 
v vrtcu (brez slaščic in sladkarij). Imajo domače piškote in 
torto.

Podobno smo analizirali še druge primere: 
• Strokovni delavki se v oddelku pred otroki pogovarjata 

o težavah, ki jih ima Matej. Pogovarjata se o tem, da ne 
upošteva pravil, da nagaja drugim, da je težko z njim. 
Primerjata ga z drugim težavnim otrokom. 

• Starši se pritožujejo, da v dopoldanskem času otroci pre-
malo časa preživijo na igrišču.

• Med pripravo na počitek vzgojiteljica opazi, da ima o-
trok po telesu kraste. 

• Kolegica v oddelku vztraja, da morajo otroci pri kosilu 
pojesti vso hrano na krožniku.

• Vzgojiteljica opaža, da očetu enega od otrok smrdi iz ust 
po alkoholu, ko prihaja po otroka. Samo zaudarja, ne 
kaže pa znakov vinjenosti.

• Mamica enega od otrok zaupa vzgojiteljici, da imajo 
doma težave z nasilnim starim očetom.

• Vzgojiteljica pred skupino otrok komentira sporočilo 
staršev o odsotnosti otroka z besedami: ''Danes bomo pa 
imeli dopust, ker Jana ne bo v vrtec!«

• Sodelavka sliši izjave vzgojiteljice, ki so stalnica v pogo-
voru z istim otrokom: ''Spet čakamo tebe! A lahko pres-
taviš v drugo prestavo? Kdor se ne bo hitro oblekel, mu 
bom naslednjič pobrala copate!«

• Delavka vpričo drugih sodelavk daje neprimerne opaz-
ke o zunanjosti ene izmed sodelavk.

Ob analizi primerov smo se vzgojitelji ozavestili, da do 
mnogih nepotrebnih zapletov sploh ne bi prišlo, če bi se 
pri etičnem presojanju svojih ravnanj in odločitev vnaprej 
(proaktivno) opirali na Kodeks, ga prebirali, se o njem po-
govarjali in se medsebojno podpirali. Ker ob številnih di-
lemah, ki so se nam porajale, nismo dosegli konsenza, smo 
se odločili, da o svojem videnju in naših dilemah v vrtcu 

Opredelitev problema
Izpisi iz Kodeksa etičnega 

ravnanja, ki nas zavezuje v 
danem primeru

Kaj bi bilo treba narediti, 
kako ukrepati?

Dileme, ki se porajajo 

Problem vidimo v tem, da se stro-
kovni delavki  v sosednjem oddelku 
ne držita naših skupnih dogovorov, 
da rojstne dneve v vrtcu praznu-
jemo brez sladkarij, kupljenih ali 
domačih. 

Tako posledično pride do vprašanj 
staršev, zakaj tudi v drugih oddel-
kih ne organiziramo praznovanja s 
sladkarijami.

Tisti vzgojitelji, ki se ne držijo 
skupnega pravila, ravnajo všečno 
do staršev, ostali se nato pred starši 
zagovarjajo. 

Vrtec izgublja strokovno verodo-
stojnost.

Področje odgovornosti do sode-
lavk in sodelavcev

Vrednota 10: Spoštovanje in zaupa-
nje v odnosih med sodelavci.

Načelo 10.4: Če pri sodelavcu ali 
sodelavki opazimo neetično ali 
nekompetentno ravnanje, ga oz. jo 
na to opozorimo.

Sodelavki v sosednjem oddelku 
je potrebno opozoriti na kršitev 
skupnega pravila in na  nestrokov-
no ravnanje.

Od njiju je potrebno zahtevati, da se 
držita dogovora.

Potrebno jima je pokazati možnosti 
drugačnega praznovanja rojstnega 
dne.

Zelo težko je opozoriti sodelavko, 
ko vidimo, da ravna napačno.

Zavedamo se, da tudi sami nismo 
popolni.

Bojimo se, da nam bosta sodelavki 
zamerili.

Lahko pokvarimo medsebojni 
odnos. 

Bojimo se maščevalnega obnašanja.

Lažje je gledati stran, težje je etično 
ravnati.
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spregovori eden od avtorjev kodeksa, dr. Zoran Pavlovič. 
Dr. Pavlovič je naša etična prizadevanja podkrepil z bese-
dami, da so človekove pravice, v našem primeru pravice 
otrok kot zavezujoča ustava. Dotaknila se nas je tudi njego-
va misel, da človek, ki je neprestano slabe volje, ne bi smel 
delati z otroki.

Zaključna misel
Spoznali smo, da je Kodeks vsem zaposlenim v pomoč v 
etičnih dilemah, hkrati pa daje smernice, kako sprejemati 
prave odločitve in se izogibati neetičnemu ravnanju. 

O uresničevanju dveh pomembnih načel v praksi
Tjaša Volavc, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Tončke Čečeve Celje

Povzetek
V prispevku  razmišljam o dveh načelih Kurikuluma za vrtce (1999), in sicer o načelu razvoj-
no-procesnega pristopa ter načelu aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in 
drugih načinov izražanja. Zanima me prenos teh dveh načel v praktično izvajanje. Posredu-
jem svoje razumevanje in svoja opažanja v izvedbenem kurikulu v kombiniranem oddelku 
otrok od dveh do štirih let.

Ključne besede: načela v praksi, izvedbeni kurikul, kurikularna tema, dnevna rutina.

Med vsemi načeli Kurikuluma za vrtce (1999), ki so temeljno 
vodilo strokovnega dela vzgojiteljice  ali vzgojitelja (v nada-
ljevanju uporabljam žensko obliko, čeprav pri tem mislim 
tudi na vzgojitelje) v javnem vrtcu, sta me zadnje čase iz 
teoretičnih in praktičnih razlogov zanimali predvsem dve 
načeli in sicer:
• načelo razvojno-procesnega pristopa in
• načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti ver-

balizacije in drugih načinov izražanja.

Zanimali sta me predvsem zato, ker so med vzgojitelji o tem, 
na kakšen način v praksi uresničujemo omenjeni načeli, 
zelo različna mnenja, ki se nato odslikavajo v različnem 
praktičnem izvajanju v oddelku. Pri iskanju dosegljive lite-
rature sem ugotovila, da je v teoretičnem smislu o tem pisal 
predvsem prof. dr. Robi Kroflič, praktične primere pa sem 
našla tudi v raznem objavljenem in neobjavljenem gradivu 
Zavoda RS za šolstvo, v reviji Vzgojiteljica in v arhivskih 
gradivih vrtca.

Načelo razvojno procesnega pristopa v praksi
Kurikulum za vrtce (1999) v načelu razvojno-procesnega 
pristopa zahteva od mene, da pri načrtovanju in izvajanju 
(vsake!) kurikularne teme upoštevam, da moram storiti 
naslednje:

• ugotavljati aktualni telesni in duševni razvoj vsakega 
otroka in temu prilagoditi prostor in sredstva v načrto-
vani kurikularni temi,

• dejavnosti načrtovati procesno, to pomeni ''korak pred 
otrokovim aktualnim razvojem'', torej vedno malo več 
od tega, kar otrok že zmore sam oz. kar že zna ali obvla-
da,

• načrtovati dejavnosti na posameznih področjih dejav-
nosti: umetnost, jezik, gibanje, matematika, družba in 
narava, ki otrokom omogočajo pridobivanje različnih 
izkušenj,

• vsakega otroka v tem procesu spodbujati k dojemanju, 
izražanju, ustvarjanju … na njemu lasten način.

Kako našteto upoštevati v praksi?
Že razvoj vsakega otroka v oddelku je bil v preteklih raz-
vojnih obdobjih individualno različen, poleg tega sega 
starostni razpon od dveh do štirih let. Kljub skrbnemu 
opazovanju otrokovih mišljenjskih, govornih, gibalnih, 
čustvenih in socialnih odzivov je dejstvo, da vsaka vzgoji-
teljica potrebuje čas za dobro prepoznavanje otrokovega 
aktualnega razvoja pri posameznikih. Poleg tega so v ob-
dobju od dveh do štirih let razvojne spremembe še vedno 
hitre, interesi otrok pa zelo različni. Večina dejavnosti 
mora biti zato izvedena v obliki individualnega ali skupin-

Literatura:
Domicelj, M., Ferjančič, J., Pavlovič, Z. (1996). Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu. Ljubljana: Sekcija za predšolsko pedagogiko pri Zvezi društev pedagoških 
delavcev Slovenije.
Primeri iz prakse in dileme: arhiv strokovnega aktiva Vrtcev Brezovica, šolsko leto 2015/16.
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skega dela (več skupin otrok) kar zahteva usklajeno delo s 
pomočnico vzgojiteljice, skrbno pripravo sredstev in orga-
nizacijo prostora.

Primer iz moje prakse
Kurikularno temo sem načrtovala za daljši čas. Izhodišče 
je bila pravljica Vide Brest, Mala Marjetica in gozdni mož. 
Predvidela sem:
• večkratno pripovedovanje in branje pravljice iz slikani-

ce (individualno, v manjši skupini),
• pogovore o vsebini in dogajanju ob reprodukcijah, ki 

sem jih skenirala in povečala iz slikanice ter prilepila v 
višino otroških oči,

• simbolno igro, ki se bo razvila iz doživljanja vsebine 
pravljice,

• ogled povečanih posnetkov iz gozda in poslušanje po-
snetih gozdnih zvokov (fizičen obisk gozda iz vrtca ni 
možen, zato se zanašam na vsaj minimalne izkušnje o-
trok iz domačega okolja),

• igro z barvami in s čopiči,
• ples čopičev po papirju – od mojega vodenja k improvi-

zaciji otrok, ob glasbi,
• gibalno igro: kdo se boji gozdnega moža?
• igranje na ritmične instrumente z različnim ritmom za 

deklico, medveda, zajčka in palčka.

Otrokom je bila pravljica všeč, prav tako ponujene dejav-
nosti. Z nekaterimi smo se ukvarjali dlje časa, pri drugih 
je motivacija kmalu upadla. Čeprav so otroci v procesu iz-
vajanja kurikularne teme individualno različno dojemali 
nove vsebine, se individualno različno odzivali in izražali, 
so  pridobili nove jezikovne, umetniške in gibalne izkuš-
nje. 

Načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti 
verbalizacije in drugih načinov izražanja
To načelo zahteva od mene, da pri načrtovanju in izvajanju 
(vsake!) kurikularne teme: 
• zagotovim otrokom spodbudno okolje za učenje (pred-

vsem v igralnici!), pri čemer upoštevam, da organizacija 
in ponudba omogoča tako načrtovane kot nenačrtovane 
usmerjene dejavnosti, otrokovo svobodno igro in druge 
otrokove samoiniciativne dejavnosti,

• vnašam v dejavnosti problemski pristop,
• dajem otrokom odgovore in predlagam rešitve, a jih tudi 

spodbujam, da se znajdejo sami pri iskanju odgovorov 
ter spodbujam otrokovo iskanje rešitev in strategij,

• omogočam in spodbujam ubesedenje (verbalizacijo) ču-
stev, problemov, dejavnosti …, pa tudi vse druge načine 

izražanja (umetniško, gibalno, socialno). Pri tem spoštu-
jem individualne razvojne potrebe in interese ter pravi-
co do umika v zasebnost.

Kako to razumeti in uresničevati v praksi?
O spodbudnem okolju je bilo že veliko napisanega in pove-
danega, pa vendar je vsaka igralnica vsaj malo drugačna. 
Na razpored premičnih elementov (omaric, panojev, miz 
…), s pomočjo katerih oblikujemo igralno-učne kotičke, 
vpliva že razpored oken in vrat, osvetlitev in druge dane 
možnosti. Celo ponudba igrač in drugih sredstev ni odvi-
sna samo od vzgojiteljice, ampak od smiselnih nakupov, ki 
jih opravi vodstvo vrtca, pa tudi od možnosti pridobiti na-
ravni material v okolju vrtca. Ni namreč vseeno, ali vrtec 
stoji v mestnem jedru, v predmestju ali v manjšem podežel-
skem kraju, saj to predstavlja različno možnost koriščenja 
naravnega okolja, različne možnosti bivanja v bolj ali manj 
(one)snaženem okolju. Vsekakor pa lahko trdimo, da ima 
tudi vzgojiteljičina izbira pomembno vlogo pri kakovosti 
ponudbe vzgojnih sredstev.
 V zvezi s problemskimi pristopi, pri spodbujanju in is-
kanju odgovorov ter rešitev, pri verbalizaciji in ustvarja-
nju pa je vzgojiteljičin pristop k otrokovi dejavnosti ključ-
nega pomena.

Primer iz moje prakse
V zvezi z načrtovano temo sem razmišljala o spodbudnem 
okolju v igralnici. Nekaj lahko dosežemo z organizacijo ko-
tičkov in ponudbo v njih. Oblikovali smo knjižni, likovni, 
glasbeni in didaktični kotiček ter kotiček za konstruiranje. 
V knjižnem, didaktičnem in konstrukcijskem kotičku so o-
troci kazali veliko samoiniciativnosti in sproščene svobo-
dne igre. V likovnem in glasbenem kotičku je bil poudarek 
na načrtovanih usmerjenih dejavnostih. Problemski pri-
stop sem vnesla v kotiček konstruiranja, ki sem ga opremi-
la s fotografijami zahtevnejšega konstruiranja in gradnje, 
ki naj  motivira otroke za nove poskuse. Veliko komunika-
cije, razgovorov, pojasnjevanja in odgovorov na vprašanja 
je terjala vsebina obravnavane pravljice, več ponujenih 
rešitev pa predvsem likovna dejavnost. Prepoznavanje in 
ubesedenje čustev je bilo povezano z vsebino pravljice pri 
pripovedovanju, branju in v simbolni igri, pa tudi v pro-
blemskih situacijah pri reševanju konfliktov med otroki. 
Do izraza je prišlo več načinov izražanja: z besedami, risbo 
in s sliko, z gibanjem pri plesni in motorični dejavnosti. 

Zaključna misel
Pri prebiranju teoretičnih člankov strokovnjakov nisem 
zasledila veliko praktičnih opisov s teoretičnim razčlenje-
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O slikanicah in branju pravljic
Nives Vesel, dipl. vzgojiteljica, OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok, vrtec pri OŠ

Povzetek
S pomočjo pravljic si otrok gradi svoj domišljijski svet, razvija in bogati govor, pridobiva infor-
macije, kako reševati življenjske probleme in kako se z njimi spopasti. Otroka navdušimo za 
branje že v zgodnjem otroštvu. Če tudi sami beremo z užitkom in nas obkrožajo knjige, je zelo 
verjetno, da bo tudi otrok rad posegel po knjigah. Zelo pomembna je tudi motivacija za branje in 
upoštevanje priporočil, kako brati otroku, če želimo doseči cilje pri razvoju in učenju.

Ključne besede: branje pravljic, sodobna pravljica, slikanica, književna vzgoja, branje v vrtcu.

S pravljicami pripravljamo otroka na zunanji svet, saj mu 
pomagajo videti in ločevati bistveno etično dilemo v svetu 
– kaj je dobro in kaj je zlo. Včasih nas skrbi, da bodo otroci 
prek pravljic živeli v svojem domišljijskem svetu in bodo 
zato deležni premalo intelektualnih vsebin. Na to je naj-
bolje odgovoril Albert Einstein: »Če želite, da bo vaš otrok 
inteligenten, mu berite pravljice. Če želite, da bo še pamet-
nejši, mu berite še več pravljic.« 
 Najbrž si težko predstavljamo srečno otroštvo brez 
pravljic. Pravljice niso le neresničen svet, saj nosijo v sebi 
pomembna sporočila za življenje. V nadaljevanju bom na 
osnovi predelane literature predstavila temeljne značilno-
sti sodobne pravljice in slikanice. Prikazala bom bralno te-
densko dejavnost, ki je potekala v heterogeni skupini otrok 
in sicer tri dnevno branje pravljice, povezavo z drugimi po-
dročji Kurikuluma za vrtce (1999) ter otrokovo samostojno 
pripovedovanje pravljice.

Sodobna pravljica 
»Termin sodobna pravljica poimenujemo kot zbirno/krov-
no poimenovanje za dva vzorca besedil s specifičnimi ira-
cionalnimi prvinami. To sta: kratka sodobna pravljica in 
fantastična pripoved.« (Kobe 1999, str. 6) Sodobno pravljico 
je zelo natančno opredelila Marjana Kobe. O njej je napisa-
la naslednje: 

»Kratka sodobna pravljica je razvita na več različic glede 
na glavni literarni lik: 
• z otroškim glavnim literarnim likom (npr. E. Peroci: Moj 

dežnik je lahko balon, L. Kovačič: Fantek na oblaku); 
• z oživljeno igračo/oživljenim predmetom kot glavnim 

literarnim likom (npr. K. Kovič: Pajacek in punčka, V. Zu-
pan: Plašček za Barbaro); 

• s poosebljeno živaljo kot glavnim literarnim likom (npr. 
S. Makarovič: Prašičkov koncert, Živalska olimpijada); 

• s poosebljeno rastlino kot glavnim literarnim likom 
(npr. G. Strniša: Lučka Regrat); 

• s poosebljenim nebesnim telesom/pojavom kot glavnim 
literarnim likom (npr. F. Milčinski - Ježek: Zvezdica Za-
spanka, B. A. Novak: Nebesno gledališče); 

• z glavnim literarnim likom, ki je znan iz ljudskega pra-
vljičnega izročila (npr. S. Makarovič: Škrat Kuzma dobi 
nagrado, Coprnica Zofka)« (Kobe, 1999, str. 6).

Slikanica
»Slikanica je zvrst mladinske književnosti, v kateri se ve-
činoma prepletata in dopolnjujeta besedilo in ilustracija. 
Namenjena je otrokom v predbralnem in začetnem bralne-
mu obdobju.« (Wikipedija, 2002) Slikanica je torej otroška 
knjiga z ilustracijami, brez ali s kratkim besedilom. Glede 
na avtorstvo ločimo tri vrste slikanic:

vanjem, kako se upoštevata obe aktualni načeli. Teoretični 
prispevki se omejujejo na teoretične predpostavke, kako 
naj bi bilo v praksi ali na teoretične individualne možnosti. 
Problem praktikov je v tem, da nimamo pred seboj le enega 
otroka, ampak skupino, ki šteje od 14 do 24 otrok, zato po-
grešamo prispevke pedagoških teoretikov, ki bi imeli pri 
pisanju v uvidu sedanjo realnost ''strukturne kakovosti'' 
(Fekonja, Kavčič in Marjanovič Umek 2002, str. 40) v kuri-
kula v vrtcu. 
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• izvirna slovenska slikanica, v kateri sta avtor in ilustra-
tor Slovenca (npr. Saša Vegri in Kostja Gatnik: Jure kvak-
-kvak);

• delno slovenska slikanica, s slovenskim prevodom tuje-
ga besedila, a z izvirnimi ilustracijami slovenskega av-
torja, ali obratno;

• slovenska izdaja slikanice s tujim besedilom in tujimi 
ilustracijami (Kobe 1987).

Zahtevnostne stopnje slikanice
Slikanica sledi razvojnim obdobjem otroka od zgodnjega 
predbralnega do zgodnjega šolskega obdobja, zato je obli-
kovana glede na zahtevnostne stopnje, tako glede zunanje 
oblike kakor tudi glede likovne in besedne vsebine. Prva 
zahtevnostna stopnja je kartonska zgibanka ali leporella, 
ki še nima oblike knjige, je harmonikasto zložena in na-
menjena otrokom do 2, 3 leta. Je nekakšna prehodna sto-
pnja med igračo in »pravo« knjigo. Leporella je lahko brez 
besedila, samo z enostranskimi slikami/fotografijami, 
pri katerih otrok doživljajsko uživa ob spoznavanju, pre-
poznavanju in poimenovanju predmetov, pojmov, živih 
bitij, situacij itd.; lahko je s krajšim besedilom, lahko pa je 
leporello s kratkimi ljudskimi in z umetnimi otroškimi 
pesmicami. Druga stopnja je knjiga s trpežnimi trdimi kar-
tonastimi listi, ki pomeni že višjo stopnjo slikaniške zvrsti 
knjige; z njo se otroku nekako odpre razsežni svet slikani-
ce kot prave knjige s tenkimi listi.

Tipi slikanic glede na ustvarjalni postopek
Avtorska slikanica: V njej je likovno-besedna celota stvari-
tev enega samega ustvarjalca. Glede na to ta model omogo-
ča prav gotovo največ pogojev za nastanek slikanice v njeni 
najčistejši avtentičnosti – izžareva svoje estetsko sporoči-
lo. En sam avtor najbolje ve, kdaj bo uporabil svojo likovno 
in kdaj tekstovno pisavo, kakšen likovni izraz bo njegovi 
zamisli najbolje ustrezal itd.
 Slikanica, pri kateri sta soavtorja stalna dvojica: Lahko 
hkrati soustvarjata besedilo in likovno podobo slikanice, 
skratka delo nastaja po skupnem konceptu, lahko pa li-
kovni soavtor dobi v delo sicer že izoblikovano besedilo, 
vendar ustvarja njegovo likovno podobo v sodelovanju s 
piscem zgodbe; lahko pa je likovni ustvarjalec slikanice si-
cer stalni, toda ustvarjalno povsem samostojen ilustrator 
besedil istega avtorja.
 Slikanica, pri kateri soavtorja nista stalna sodelavca: Pri 
tem tipu slikanice je lahko tekst tisti, ki je primeren in gre 
v nadaljnji oblikovni postopek k likovnemu ustvarjalcu 
ali pa je likovni delež slikanice tisti, ki je primeren in gre v 
nadaljnji postopek k besednemu soavtorju. Po tem ustvar-

jalnem principu je nastala in še nastaja večina slovenskih 
izvirni slikanic.

Razporeditev besedila in ilustracij v slikanici 
Ne glede na to, ali je slikanica avtorska ali pa sta jo obliko-
vala dva ustvarjalca, se slikanice med seboj razlikujejo po 
razporeditvi besedila in ilustracij.
 Klasična slikanica je likovno oblikovana na način klasič-
ne knjižne ilustracije, se pravi tako, da je vsaka ilustracija 
samostojna slika. Enakomerno se menjavata celostransko 
besedilo in celostranska ilustracija oz. si delita primerno 
sorazmerje. Pri naslednjem tipu slikanice se tako rekoč 
ilustracija »razlije čez svoj rob«, razprši se čez obe strani v 
knjigi in razleze tudi med besedilo.
 Še močnejšo sprepletenost z likovnim deležem in s tem 
še večjo vključenost v svojo likovno podobo pa doživlja 
verzno ali prozno besedilo v tipu slikanice, pri katerem 
likovni oblikovalec postopa tako, da tekst reorganizira in 
ga nato organizira tako, da ga vključi v ilustracijo. Primer 
take slikanice je npr. Abecedarija Daneta Zajca in Milana 
Bizovičarja pa tudi Jure kvak-kvak Saše Vegri in Kostje Ga-
tnika. Pri takem načinu ureditve teksta z ilustracijami be-
sedilo ohranja svojo lastno identiteto, vse svoje specifične 
vsebinske razsežnosti, njegova doživljajska sugestivnost 
in estetsko sporočilo pa sta v resnici hkratna s sliko, v kate-
ro sta vgrajena (Kobe 1987).

Branje pravljice Jure kvak-kvak (Saša Vegri) 
V predšolskem obdobju je nepogrešljiva dejavnost pri 
književni vzgoji poslušanje pravljic. Predstavila bom de-
javnost branja pravljice v vrtcu. Metodologija dela je po-
tekala tako, da sem najprej izbrala sodobno pravljico, ki je 
primerna za razvojno stopnjo in starost otrok (4–6 let) in v 
kateri se brez težav identificirajo z glavno književno osebo. 
Izbrala sem slikanico slovenske avtorice Saše Vegri z naslo-
vom Jure kvak kvak. Vsak dan se je začel z motivacijo, po njej 
sem začela z branjem pravljice. Pravljico sem večino časa 
brala, del pa tudi pripovedovala. Po branju je sledil pogo-
vor o prebranem delu pravljice. Med samim branjem sem 
poskušala pravljico narediti čim bolj zanimivo. Pri vsakem 
dogajanju v zgodbi sem uporabljala mimiko obraza in tudi 
celotnega telesa ter glede na dogajanje spreminjala barvo 
glasu. Tako so me otroci še z večjim navdušenjem poslušali 
in opazovali. Četrti dan smo posvetili povezavi z drugimi 
področji. Najprej smo pravljico povezali z umetnostjo. O-
troci so si predstavljali, v kaj bi se spremenili, če bi imeli to 
moč. Svoje želje so tudi narisali. Nato pa smo se, tako kot se 
Jure v pravljici, spremenili v žabe in se igrali gibalno igro 
štorklja in žabe.
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Zadnji dan pa so otroci samostojno pripovedovali pravlji-
co. Ker sem videla, da je veliko otrok pokazalo zanimanje 
za pripovedovanje pravljice, sem vsem dala možnost indi-
vidualnega pripovedovanja pravljice v bralnem kotičku. 

Evalvacijski zaključek
Pedagogike različnih smeri vedno poudarjajo, da je pra-
vljica za zdrav osebnostni razvoj otroka zelo pomembna. 
Z načrtovano in izpeljano dejavnostjo sem spoznala, kako 
pravljica ustvarja nežno vez med odraslim in otrokom. V ta 
medsebojni odnos vstopata odrasli in otrok kot enakoprav-
na partnerja. Ugotovila sem, da je branje pomagalo otro-
kom pri razvijanju govora, bogatenju besednega zaklada, 

razvijanju domišljije, spoznavanju različnih predpojmov 
z vseh kurikularnih področij (jezik, gibanje, narava, druž-
ba, umetnost, matematika), predvsem pa je pravljica otroke 
umirila in sprostila. Najpomembnejše pa se mi je zdelo to, 
da so se otroci potopili v pravljični, domišljijski svet, tam 
pozabili na probleme, strahove, težave in bolečine ter se v 
svetu pravljic počuti varne.
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Vpliv obogatitvene športne dejavnosti na gibalni razvoj otrok
Renata Hozjan, Vrtec Murska Sobota

Povzetek
Redna gibalna dejavnost je nujna za vse predšolske otroke. V vrtcu jo izvajamo kot sestavni 
del kurikula  v vsakem oddelku. V članku opisujem primer načrtne in sistematične vadbe na 
del otrok v okviru obogatitvene dejavnosti in njen vpliv na motorični razvoj vključenih otrok. 
Namen je bil, da ugotovimo, ali lahko z večkratnim izvajanjem različnih oblik načrtne vadbe 
vplivamo na razvoj motoričnih sposobnosti pri otrocih.

Ključne besede: motorične spretnosti, sposobnosti, gibanje, otrok.

Osnovne motorične sposobnosti
Kurikulum za vrtce (1999) je uvrstil gibanje na prvo mesto 
med področji dejavnosti, saj je potreba po gibanju, poleg 
igre, otrokova osnovna potreba. Gibalni razvoj v predšol-
skem obdobju poteka od naravnih do vse bolj sestavljenih 
oblik gibanja. Kurikulum … (prav tam) nalaga vzgojiteljici, 
da gibanje vsakodnevno omogoča in spodbuja. Gibalne 
dejavnosti so načrtovane tako, da predstavljajo otrokom 
gibalni izziv.

Obogatitvena dejavnost
Poleg vsakodnevnih načrtovanih gibalnih dejavnosti za 
vse otroke smo v našem vrtcu v Letnem delovnem načrtu 
zavoda načrtovali tudi obogatitveno dejavnost Mali telova-
dec, ki se je izvajala v enoti Ringa Raja.  V šolskem letu je 
bilo izvedenih 16 srečanj. V skupino je bilo vključenih 11 o-
trok – 4 deklice in 7 dečkov, starih od 5 do 6 let. Vadba je po-
tekala dvakrat mesečno ob sredah v popoldanskem času v 
času delovanja vrtca. Dejavnost je potekala petinštirideset 
minut. Posamezno srečanje so sestavljale etape vadbenega 
procesa: uvodni del (od 5 do 10 minut), glavni del (od 25 do 
30 minut) in zaključni del (od 5 do 10 minut). 

Vadba pri vseh organizacijskih oblikah obogatitvene de-
javnosti »Mali telovadec« temelji na razvoju osnovnih 
motoričnih sposobnosti (koordinacija, ravnotežje, moč, 
hitrost, preciznost, gibljivost). Spodbuja razvoj gibalnih 
sposobnosti in spretnosti, omogoča boljše počutje, boljšo 
samopodobo in boljši motorični razvoj, discipliniranost, 
večjo sproščenost in razgibanost, potrpežljivost, krepitev 
mišic in premagovanje ovir. Otroci se navajajo na sodelova-
nje v skupini ali po parih, na poslušanje navodil in pravil, 
rešujejo konflikte, iščejo rešitve in sprejemajo poraze. Na 
gibalno sposobnost in spretnost vpliva tudi okolje in lastna 
aktivnost.
 Otroke sem prevzela v njihovih oddelkih in jih odpeljala 
v telovadnico, v primeru lepega vremena pa na vrtčevsko 
igrišče, enkrat pa smo šli telovadit v park. Starše sem obve-
stila, da na dan poteka dejavnosti otroka oblečejo v športno 
opremo. Vse otroke sem sistematično spremljala od zače-
tnega gibalnega stanja do zaključka športnih aktivnosti v 
programu ''Mali telovadec'' kot študijo primera.  Namenila 
sem se ugotoviti, ali lahko z večkratnim izvajanjem različ-
nih oblik gibanja vplivam na razvoj motoričnih sposob-
nosti pri otrocih z načrtovano, s sistematično in z vodeno 



maj–junij 2017letnik XIX, št. 3 vzgojiteljica 29

Za dobro prakso

gibalno-športno dejavnostjo, ki spodbuja koordinacijo,  
ravnotežje, moč, hitrost, natančnost gibanja in gibljivost. 

Koordinacija
Pistotnik (2003) pravi, da je koordinacija sposobnost, ki je 
odgovorna za učinkovito oblikovanje in izvajanje sestavlje-
nih gibalnih nalog. Pri tem v telesu potekata dva procesa: 
načrtovanje gibalnega programa in njegovo uresničevanje 
v okvirih zastavljenega načrta, s sprotnimi popravki, ki jih 
zastavljajo okoliščine, v katerih se gibanje izvaja. Osnovne 
značilnosti koordiniranega gibanja so pravilnost, pravo-
časnost, racionalnost, izvirnost in stabilnost. Ključnega 
pomena za razvoj koordinacije je, da otrokom ponudimo 
pestro in raznoliko vadbo z različnimi poligoni in novo 
nastalimi situacijami z ovirami, baloni, s hoduljami, z 
lestvijo, ki omogočajo premagovanje različnih naravnih 
oblik gibanj. V našem primeru so otroci hodili naprej in 
zadenjsko skozi postavljeno serijo obročev.

Ravnotežje
Ravnotežje je sposobnost človeka, da ohrani stabilen polo-
žaj pri različnih motoričnih nalogah. Delimo ga na statično 
(ohranjevanje ravnotežja v položaju mirovanja) in dina-
mično (ohranjevanje ravnotežnega položaja pri gibanju).
Otroci so pri naši vadbi hodili po gredi, drug za drugim. Ko 
so to obvladali, smo težavnost naloge povečali tako, da sta 
dva otroka hodila po gredi, vsak s svoje strani in se srečala 
na sredini, kjer se je bilo potrebno izogniti eden drugemu. 

Moč
Moč je sposobnost izkoriščanja in uporabe mišic za prema-
govanje različnih vrst odpora in bremen. Z močjo vpliva-
mo tudi na oblikovanje telesne drže, ki ga daje razvita mi-
šična masa. Če otroci nimajo dovolj razvite moči, primerne 
njihovi starosti, potem niso dovolj sposobni za premagova-
nje ovir, postanejo utrujeni in neaktivni. Otroci so skakali 
v daljino z odrivom.

Hitrost
Hitrost je sposobnost izvedbe gibanja v najkrajšem mož-
nem času, ki se pojavlja kot hitrost reakcije, hitrost posa-
mičnega giba ali kot hitrost izmeničnih gibov (frekvenca). 
Pomembna je predvsem pri premagovanju kratkih razdalj 
s cikličnim gibanjem (tek, plavanje, kolesarjenje …) in v gi-
balnih nalogah, ki zahtevajo hitro izvedbo posameznega 
giba. Hitrost razvijamo večinoma le takrat, kadar smo dob-
ro spočiti, načini in sredstva pa so različni in dokaj eno-
stavni. Otroci so tekli na daljši razdalji  med stožci.

Natančnost gibanja
Natančnost (preciznost)  je sposobnost za natančno določi-
tev smeri in sile pri usmeritvi telesa proti željenemu cilju 
v prostoru. Pomembna je pri gibalnih akcijah, kjer se cilja 
tarčo ali pa tam, kjer je potrebno izvesti gibanje po na-
tančno določeni tirnici. Znano je, da je preciznost v pozitiv-
ni povezavi z vsemi bazičnimi motoričnimi sposobnostmi 
in njihova višja raven omogoča doseganje višjega nivoja 
preciznosti. Pri preciznosti je potrebno določiti: cilj, smer 
gibanja predmeta, oddaljenost predmeta, obliko, velikost 
(Pistotnik 1999). 
 Ugotavljali smo eno od oblik preciznosti (ko predmet za-
dane cilj) – igrali smo nogomet (deklice in dečki). Nekateri 
otroci so pri udarcu žoge uporabili pretirano silo in tako 
je žoga zletela v neželeno smer. Uporaba pretirane sile je 
bila opazna predvsem pri dečkih. Starejši otroci so sami 
ugotovili, da je njihova pretirana uporaba sile delovala v 
nasprotju z njihovimi pričakovanji in zato tudi posledično 
ni bilo zadetka. V ostalih poizkusih so tako korigirali moč 
brca žoge, kar se je odrazilo tudi na uspehu, ki ni izostal.

Gibljivost
Gibljivost (fleksibilnost) je motorična sposobnost dosega-
nja maksimalnih obsegov (amplitud) gibov v sklepih ali 
sklepnih sistemih posameznika (Pistotnik 1999). Gibljivost 
je odvisna od zgradbe in oblike sklepov, elastičnosti mišic, 
kit in vezivnega tkiva ter zunanjih dejavnikov, kot je spol, 
starost, temperatura mišic in zunanjega okolja.
Zanimala nas je gibljivost otrok pri razteznih vajah, na-
tančneje v čelnem razkoraku. 

Sklepne ugotovitve
Otroci, ki so bili vključeni v vadbo, so bili polni pozitiv-
ne energije. Pri vseh otrocih sem opazila tako gibalni kot 
osebnostni napredek, saj so izboljšali svoje gibalne spo-
sobnosti na vseh zgoraj naštetih področjih, postali pa so 
tudi strpnejši drug do drugega, ustvarjalnejši, uspešno so 
reševali razne probleme. Opazila sem, da otroci, ki se re-
dno gibajo, dosegajo boljše rezultate pri preverjanju moto-
ričnih sposobnosti kot ostali otroci, ki niso bili vključeni v 
vadbo.  Ugotovila sem tudi, da se otroci ob vseh nalogah in 
dejavnostih tudi zabavajo, kar vpliva pozitivno na njihovo 
duševno zdravje.

Literatura: 
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in 
Zavod RS za šolstvo.
Pistotnik, B. (2003). Osnove gibanja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakul-
teta za šport, Inštitut za šport.
Pistotnik, B. (1999). Osnove gibanja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakul-
teta za šport, Inštitut za šport.
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Povzetek zapisnika letnega zbora članstva Pedagoškega društva, ki je 
bil v torek, 30. 3. 2017 ob 17. uri, v Celju.

Po uvodnem pozdravu je predsednica društva Irena Hren pozvala čla-
nice društva  k  oblikovanju:
• tri članskega delovnega predsedstva  letnega zbora, ki bo usmer-

jalo
• delovanje zbora  ter zapisnikarja  letnega zbora;
• tri članske volilne komisije za imenovanje nadomestnega člana 

Nadzornega odbora društva Vzgojiteljica  in Upravnega odbora 
revije Vzgojiteljica.

V nadaljevanju je predsedujoča predlagala naslednji dnevni red:

Dnevni red:
1. Poročilo o delu društva v letu 2016.
2. Volitve nadomestnih članov UO društva in nadzornega odbora.
3. Oblikovanje in sprejem Poslovnika o delovanju društva.
4. Predstavitev in dopolnitev programa dela društva za 2017.
5. Poročilo urednice strokovne revije Vzgojiteljica.
6. Strokovno predavanje: Ali me slišiš? (predavateljica Simona 
Levc, logopedinja).
7. Družabno srečanje.

K 1. točki dnevnega reda
Predsednica društva Irena Hren je predstavila Poročilo o izvedenih na-
logah in finančnem poslovanju Pedagoškega društva Vzgojiteljica v letu 
2016. Po končani predstavitvi je pozvala člane društva k razpravi in 
potrditvi Poročila pedagoškega društva Vzgojiteljica za leto 2016. 
1. Sklep: sprejme se Poročilo o opravljenem delu in finančnem po-
slovanju Pedagoškega društva Vzgojiteljica za leto 2016.  

K 2. točki dnevnega reda
Predsednica društva je članice seznanila, da ena članica UO revije 
Vzgojiteljica in ena članica NO društva Vzgojiteljica, nimata več veljav-
nega članstva v Pedagoškem društvu Vzgojiteljica, zato je predlagala 
izvolitev nadomestnih članov. Prisotne je pozvala, da predlagajo na-
domestne člane. 
2. Sklep: Nadomestna članica UO revije Vzgojiteljica je Darja Cen-
celj. Nadomestna članica NO društva Vzgojiteljica je Ema Selič.

K 3. točki dnevnega reda
Predsednica društva Irena Hren je predstavila predlog Poslovnika o 
vodenju in načinu dela zbora članov društva Vzgojiteljica. 
3. Sklep: potrdi  se predlog Poslovnika o vodenju in načinu dela 
zbora članov Pedagoškega društva Vzgojiteljica. 

K 4. točki dnevnega reda
Predsednica društva je predstavila predlog programa dela društva za 
leto 2017 in sicer:
• Izdaja revije Vzgojiteljica v letu 2017 (6 številk).
• Dokončno oblikovanje  zavihka  društva na spletni strani  vzgo-

jiteljica.si.

• Pridobivanje novih članov.
• Priprava na strokovni posvet društva.

Predlogi prisotnih članic društva:
• Strokovni posvet naj se izvede v mesecu septembru 2018, saj se 

lahko združi z 20-letnico izdaje revije Vzgojiteljica.
• Če na naslov uredništva revije Vzgojiteljica prispe več enakovred-

nih člankov, kot jih je prostorsko možno objaviti v reviji Vzgojite-
ljica, naj imajo pri objavi prednost tisti članki, katerih avtorji so 
člani društva.

Predsednica društva se je zahvalila za predloge in prosila člane, naj se 
o predlogih glasujejo.
4. Sklep: strokovni posvet se izvede v mesecu septembru 2018 in 
se združi z 20-letnico izdaje revije Vzgojiteljica.
5. Sklep: Če ima urednica na razpolago dva strokovno enakovre-
dna članka, ima pri objavi prednost tisti članek, katerega avtorica 
ali avtor je član društva Vzgojiteljica (je plačal članarino za tekoče 
leto). 

K 5. točki dnevnega reda
Urednica revije Vzgojiteljica Betka Vrbovšek je predstavila okvirne 
vsebine po posameznih rubrikah, ki so bile objavljene v revijah Vzgo-
jiteljica v letu 2016. Poudarila je, da  bo osnovna naloga revije še ved-
no skrb za širjenje strokovnih vsebin in primerov dobre prakse med 
strokovnimi delavci vrtcev. S tega razloga bodo v reviji  objavljali le 
članke, ki bodo dosegali primerno strokovno raven. Navodila, ki so v 
reviji, služijo kot kriterij kakovosti prispevkov. Poudarila je, da je kot 
urednica zadovoljna, saj strokovni delavci pošiljamo na revijo veliko 
prispevkov, ki  iz leta v leto dosegajo vse višjo strokovno raven. 
Prosila je predsednico, naj na UO posreduje predlog o povečanju obse-
ga revije od 30 na 34 strani.
  
K 6. točki dnevnega reda
Irena Hren je poudarila, da je osnovna naloga društva spodbujanje 
strokovne rasti zaposlenih  in kakovostnega strokovnega dela v jav-
nih vrtcih. K letnemu zboru je zato vedno priključeno  predavanje, le-
tos ga bo izvedla logopedinja Simona Levc z naslovom »Ali me slišiš?«.
V nadaljevanju je logopedinja Simona Levc v svojem prispevku z nas-
lovom »Ali me slišiš?'' predstavila pomen slušne pozornosti za otrokov 
govorni razvoj. Navedla je vzroke za slabo slušno pozornost otrok in 
podala nekaj priporočil. Predvsem je poudarila pomen jasnih in pra-
vočasnih  navodil ter  doslednost pri preverjanju izpolnjevanja le-teh. 
Opozorila je tudi na problem prevelike »glasnosti« strokovnih delav-
cev, ko otrokom dajejo navodila. 

K 7. točki dnevnega reda
Sledilo je družabno srečanje ob pogostitvi in sproščeni strokovni de-
bati.

Zapisala: Marina Železnik, mag. manag., dipl. vzg.   

Vabimo vas k sodelovanju na likovnem natečaju za otroška 

likovna dela za objave v reviji v šol. letu 2017/18. 

Pogoji so naslednji:

• likovni izdelki so lahko slike ali risbe ali kombinacija 

obojega v formatu A4,

• zaželene so izvirne likovne vsebine,

• posamezni vzgojitelj lahko pošlje največ 5 likovnih del.

Na zadnji strani morajo biti naslednji podatki:

• podatki o avtorju likovnega dela: ime in priimek, sta-

rost o dopolnjenih letih, 

• ime in priimek mentorja (vzgojitelj ali pomočnik vzgoji-

telja, samo eden!),

• uradni naziv vrtca oz. osnovne šole z enoto vrtca.

Natečaj za otroška likovna dela

Letni zbor Pedagoškega društva Vzgojiteljica
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Izdelke lahko pošljete do 31. julija 2017 po e-pošti na naslov: betka.vrbovsek@gmail.com ali kot origi-
nal na naslov: Revija Vzgojiteljica, p. p. 23, 3220 Štore. 
Uredniški odbor bo ocenil likovna dela po razvojnih, ustvarjalnih in tehničnih kriterijih dobre likovne prakse. Vzgojite-

ljica oz. vrtec mora imeti  za poslane likovne izdelke pisno soglasje staršev, da soglašajo z objavo. Likovnih del ne vrača-

mo. Strokovni delavci lahko uveljavljajo točke za napredovanje v skladu z državnim pravilnikom.

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 maj–junij 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. 

Laura Gams (5 let)
mentorica Vida Javornik, 

VVZ Slovenj Gradec

Ines Gregorič (6 let)
mentor Urška Rožman,

Vrtec  Čebelica Šentjernej

Ana Marija Žabota (2 leti)
mentorica Nataša Beganović Jug 
OŠ J. Kersnika Brdo, vrtec Medo

Beti Lovrin (5 let)
mentor Petra Madronić,

OŠ Vinica


