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UREDNIČIN KOTIČEK

Z novim koledarski letom 2018 začenja 
revija Vzgojiteljica svoje dvajseto leto. 
S šesto številko, ki bo izšla decembra 
2018, bo revija dopolnila polnih dvajset 
let neprekinjenega izhajanja. Za stro-
kovno revijo je dvajsetletnica že lep 
jubilej, zato bomo temu namenili več 
pozornosti, predvidoma v vsaki števil-
ki nekaj. 
 Več kot običajno bomo razmišljali 
tudi o Kurikulumu za vrtce, skupnem 
dokumentu, ki ima prav tako kot revi-
ja Vzgojiteljica, svoj rojstni dan v letu 
1999. V teh dvajsetih letih se je v vrtcih 
zamenjalo vsaj pol generacije strokov-
nih delavcev, ki so se v letih od 1999 do 
2003 postopoma usvajali cilje in nače-
la skupnega dokumenta, zato bi bilo 
po našem mnenju potrebno v vsakem 
vrtcu ponovno razmisliti, ali se cilji in 
načela v celoti uresničujejo v izved-
benem kurikulu, predvsem pa, ali (še) 
vzdržujemo vsakodnevno procesno 
kakovost. Razmislek je potreben zato, 
ker so načela Kurikuluma  … še vedno 
kot ravnilo, po katerem uravnavamo 
svoj izvedbeni kurikul v želeno smer. 
V uredništvu se bomo razveselili vseh 
prispevkov na to temo! 
 Želimo pa si tudi prispevkov o tem, 
na kakšen način, če sploh, se v vsako-
dnevni praksi ''spogledujemo'' z ele-
menti Reggio Emilia prakse. Leta 2003 
sem bila ena izmed tistih udeleženk, ki 
smo imele možnost, da smo se lahko 
po zaslugi Zavoda za šolstvo, pred-
vsem takratne pomočnice direktorja, 
mag. Marjete Domicelj, udeležile štu-
dijskega obiska v vrtcih Reggio Emilia. 
Takrat smo še lahko hospitirale pri ne-
posrednem vzgojno-izobraževalnem 
delu v njihovih vrtcih, pozneje so bili 
obiski možni samo v prilagojeni igral-
nici za obiske v samem Centru Reggio 
Emilia. Na teh hospitacijah me je za 
vedno navdušilo predvsem troje dej-
stev.

Izredno spoštljiv odnos do otrok, nji-
hovih aktivnosti in ustvarjalnosti. 
Navdušila me je integracija različnih 
področij dejavnosti v smiselno celoto, 

ki so jo utemeljevali s projektno meto-
do dela. Spoštljiv odnos sem prepoz-
navala v pogostih vzgojiteljevih dotikih 
otrokovih rok, v očesnem stiku z otro-
kom, v gestikulaciji, v zunanjih znakih 
pozornega poslušanja otroka, v vzgo-
jiteljevem pomirjujočem govorjenju in 
drugih znakih pozornosti.

Otroci so lahko razvili, sami ali z vzgo-
jiteljevo pomočjo, še posebno pa v ate-
ljeju z umetnikom, razne dejavnosti, ki 
pa jih je vsebinsko povezovala določe-
na tema. Tako so se, na primer, v eni 
izmed igralnic ukvarjali z drevjem. Iz-
hodišče zanimanja otrok je bilo drevo 
na igrišču, ki so ga raziskovali na vse 
možne načine od listov, debla, kore-
nin, ogledovali liste pod povečevalno 
površino, naredili odtis debla, drevo 
fotografirali, posneli v dežju, vetru in 
v soncu,  izmerili, skicirali, oblikovali iz 
raznim materialov, risali liste, jih po-
sušili, si ogledovali povečane fotogra-
fije z grafoskopom, videli so umetniške 
upodobitve dreves  …  
 Vse, kar so spoznavali, je bilo tudi 
vidno prikazano na stenah, skupaj s 
komentarji otrok. Vsakdo je lahko raz-
bral razliko med tem, kar so otroci ve-
deli o drevesu na začetku projekta in 
med tem, kar so se naučili v procesu, 
ki je trajal več kot dva tedna. Niso se 
ukvarjali vsi z vsem, imeli so možnost 
vključitve v to ali ono dejavnost, pov-
sod so se oblikovale manjše skupine 
otrok, vsi so bili aktivno vključeni v 
dogajanje. 
 Predvidevala sem, da se je v času 
trajanja teme oz. projekta, večina o-
trok v oddelku preizkusila v različnih 
dejavnostih. Videlo se je, da gre za pro-
ces, ki ga razvijajo skupaj otroci in od-
rasli;

Neverjetna pestrost ponujenega ne-
strukturiranega materiala za ustvar-
janje in organizacija zbiranja materiala 
na mestni ravni (lahko smo si ogledali 
zbirni center za material).

Šele po tem delovnem  obisku sem ra-
zumela, najbrž pa tudi večina drugih 
udeležencev, kje imamo še ''rezerve'' 
za še boljšo kakovost pri izvajanju ku-
rikula v naših vrtcih. Zavedali smo se, 
da neposredno prenašanje koncepta 
v našo realnost ni možno, niti smi-
selno. Zdelo pa se nam je mogoče, da 
lahko izvedbeni kurikul v naših vrtcih, 
na osnovi kritične refleksije o lastni 
praksi, pomembno izboljšamo tudi z 
uporabo nekaterih dobrih idej iz kon-
cepta Reggio Emilia, pri tem pa osta-
nemo zvesti načelom Kurikuluma za 
vrtce.
 Pedagoška fakulteta se je v nas-
lednjih letih s posebnim projektom z 
naslovom Profesionalno usposablja-
nje strokovnih delavcev za izvajanje 
elementov posebnih pedagoških načel 
koncepta Reggio Emilia na področju 
predšolske vzgoje (2008–2013) trudila 
vnesti v naše izvedbene kurikule nekaj 
duha prej omenjenega koncepta. Izšla 
sta tudi dva zbornika prispevkov do-
mačih strokovnjakov na to temo, ki sta 
še vedno aktualna in vredna branja, ki 
bosta v pomoč pri pisanju prispevka za 
našo revijo.

Lepo vas pozdravljam in želim, da 
vam še zadnji zimski tedni teko brez 
gripe in prehladov. 

Urednica

Pozdravljeni!
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RAVNATELJICA PREDSTAVLJA VRTEC

Vrtec je umeščen v čudovito okolje
Ravnateljica Jolanda Potočnik, mag. inkluz. pedagogike ter dipl. vzgojiteljica, Vrtec Zreče 

"Vrtec Zreče ima tri enote v občini Zreče. Manjši enoti sta na Strani
cah in Gorenju, centralna enota in sedež vrtca pa sta v Zrečah. Skup
ne so nam vizija, poslanstvo in vrednote. Majhne enote vrtca so lahko 
prednost za otroke in starše, saj dajejo občutek domačnosti in zau
panja. Vse naše enote dihajo z lokalnim okoljem in otroci spontano 
in načrtno pridobivajo številne veščine in doživetja. Vrtec kot celota 
nikjer ne zaostaja v opremi in pri sodobnem izvajanju vzgojnoizo
braževalnega dela."

Zakaj ste se odločili za delovno mesto 
ravnateljice?
Na to vprašanje ne znam natančno 
odgovoriti. Pot, ki me je vodila na 
delovno mesto ravnateljice, je bila 
prepletena z zaporedjem najrazličnej-
ših dogodkov. Delo vzgojiteljice sem 
opravljala z veseljem in z veliko mero 
zadovoljstva, ki je najverjetneje netilo 
želje po novih spoznanjih. Blizu mi je 
misel, da mora vzgoja otrok izvirati iz 
srca, saj sta znanje in pamet koristna 
le, če ju vodi modro srce. Tako sem 
ugotovila, da je delo z otroki moje 
poslanstvo. Navdušujejo me radoved-
ni otroci in rada delam z ljudmi. Za-
govarjam mnenje, da smo vsi v vrtcu 
enakovredni, sprejemam pa tudi raz-
ličnost in svojo odgovornost.

Lahko na kratko predstavite sebe, 
svoje izobraževanje za poklic in do-
sedanje izkušnje s predšolsko vzgojo?
Po končanem visokošolskem študiju 
predšolske vzgoje na ljubljanski pe-
dagoški fakulteti sem se zaposlila na 
Zavodu za gluhe in naglušne v Lju-
bljani, dislocirana enota Celje. Šest 
let sem delala s predšolskimi malčki, 
ki so imeli primarno motnjo izgubo 
sluha. Ti otroci prejemajo večino in-
formacij po vizualni poti, eno izmed 
komunikacijskih orodij je tudi znakov-
ni jezik, ki sem se ga morala sistema-
tično naučiti. Takrat sem spoznala, da 
sem strpna, empatična in imam čut 
za otroke, ki imajo določene primanj-
kljaje na posameznih področjih. Ta 
spoznanja so me kasneje motivirala, 

da sem se vpisala na magistrski študij 
inkluzivne pedagogike. Medtem sem 
se zaposlila v Vrtcu Zreče, kjer sem 15 
let delala kot vzgojiteljica predšolskih 
otrok. Sedaj mi teče tretje leto ravna-
teljevanja. Zase menim, da sem preda-
na, komunikativna, ekstravertirana, 
srčna, da imam rada otroke in iščem 
dobro v ljudeh.

Koliko ima vrtec, ki ga vodite, v šol-
skem letu (2017/18) oddelkov in o-
trok? Imate dovolj prostih mest za vse 
otroke, ki se zanimajo za vaš vrtec?
Vrtec ima 19 oddelkov, vključno s po-
poldanskim oddelkom. V tem šolskem 
letu je trenutno vpisanih 308 otrok. 
Število otrok je v rahlem porastu. 
Preteklo leto smo se odpovedali pe-
dagoški sobi za strokovni kader in ta 
prostor namenili na novo oblikovani 
skupini otrok prvega starostnega ob-
dobja. 
 Prostorsko smo sedaj zelo utesnje-
ni, igralnice ne zadovoljujejo predpi-
sanih prostorskih normativov, saj je 
bil prvi del vrtca grajen že 1976 leta. 
Kasneje se je vrtec zaradi vedno več-
jih potreb še dozidal, leta 2014 je bil 
povsem energetsko obnovljen. Vrtec 
je umeščen v čudovito okolje in na-
rava, ki ga obdaja, sovpada z načeli 
doživljajske pedagogike. Tudi notra-
njost vrtca izžareva toplo energijo in 
povezanost. Še vedno nam nekako us-
peva zagotavljati prosta mesta za vse 
otroke, tu in tam starše nagovorimo 
tudi k vpisu otroka na enoto Gorenje.

Kakšne so posebnosti izvedbenega 
kurikula (redna dejavnost) v vašem 
vrtcu?
Upoštevajoč aktualne spremembe, 
sodobna didaktična načela, razvoj-
no procesno naravnanost, strokovno 
avtonomijo in še bi lahko naštevala, 
namenjamo velik poudarek skupne-
mu načrtovanju pedagoškega proce-
sa in tako izvajanemu kurikulu. Velik 
pomen dajemo gibanju kot osnovi za 
razvoj psihofizično zdravih, samostoj-
nih in pozitivno naravnanih otrok. 
Vrsto let smo vključeni v mednarodni 
program Fit 4 kid, ki zajema tako gi-
balno-športne aktivnosti za zdravje 
otrok kot tudi motivacijsko pedagogi-
ko in izobraževalne programe za stro-
kovni kader. Tekom celega leta krepi-
mo zdrave gibalne navade v območju 
bližnjega razvoja otroka in dvigujemo 
njegove potenciale. Ob koncu šolske-
ga leta organiziramo prireditev Špor-
tni vrtiljak, kjer procesno pridob ljena 
nova gibalna znanja, veščine in spret-
nosti podelimo s starši.

Zreče so pomemben turistični kraj z 
več turističnimi kmetijami in hoteli 
v neposredni bližini vašega vrtca. Se 
vam zdi to dejstvo pomembno pri iz-
vajanju okoljske vzgoje?
Vsekakor, saj smo v vsakdanje delo na-
črtno uvedli celostno okoljsko vzgojo, 
kar je sestavni del usmeritve Evrop-
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RAVNATELJICA PREDSTAVLJA VRTEC

ske unije, na kateri temelji tudi pro-
gram Eko vrtca. Tako posebno skrb 
namenjamo odgovornemu odnosu do 
svojega okolja. S pridobivanjem novih 
znanj, privzgajanjem pozitivnega in 
trajnostnega odnosa do okolja z var-
čevanjem energije in naravnih virov 
načrtujemo in izvajamo dejavnosti, ki 
povezujejo človeka, živali, rastline in 
neživo naravo. 
 Posebno skrb namenjamo zdravju 
posameznika kot pomembne vredno-
te, k oblikovanju zdravega in varnega 
vrtčevskega okolja in tako s številni-
mi dejavnostmi spodbujamo pridobi-
vanje stališč, izkušenj, ki vplivajo na 
dobro počutje ter oblikovanje zdravih 
navad. Projekt je podpret s strani Na-
cionalnega inštituta za javno zdravje 
in je naravnan na predšolsko obdobje. 
Vključevanje različnih strokovnjakov 
omogoča staršem dostop do ustre-
znega znanja in pravilnega ravnanja 
v kritičnih trenutkih. S sistematičnim 
načrtovanjem vseh zaposlenih stre-
mimo k oblikovanju bogatega učnega 
okolja, k pestrosti dodatnega progra-
ma in raznolikosti dopolnilnih de-
javnosti, da ima vsak otrok možnost 
razvijati kritično mišljenje, potešiti 
radovednost in razvijati lastno ustvar-
jalnost. 

V turističnem kraju je pomembno 
znanje tujih jezikov. Kaj na tem pod-
ročju naredite že v vrtcu?
Kontinuirano izvajamo angleški jezik v 
oddelkih drugega starostnega obdob-
ja. Z intuitivnim učenjem in zgodnjim 
seznanjanjem s tujim jezikom pripo-
moremo k izgradnji trdnih temeljev 
za nadaljnje učenje. Angleški jezik us-
vajajo otroci preko igric, gibalnih rim, 
skladb, pesmic, pravljic, prstnih iger, 
animacij ter audio-video posnetkov. V 
letošnjem šolskem letu sta dve skupini 
otrok vključeni v projekt Say hello to 
the world, kjer sodelujejo z vrtcema 
iz Litve in Hrvaške in preko ustrezne 
informacijsko-komunikacijske tehno-
logije predstavljajo naš vrtec in našo 
državo.

Katerim nalogam namenjate največ 
svojega ravnateljskega časa in zakaj?
Vsak dan se srečujem z različnimi si-
tuacijami in z izzivi, na katere je po-
trebno pogosto takoj odreagirati. 
Kljub temu želim največ svojega časa 
nameniti pedagoškemu vodenju, saj je 
to ena izmed priložnosti za izboljšanje 
vzgojno-izobraževalnega dela in dviga 
kakovost vrtca. Pomembno se mi zdi 
usmerjanje strokovnih diskusij, upo-
raba znanja in izkušenj starejših gene-
racij, sodelovalno ter aktivno učenje 
in mreženje. Zame je zelo pomemben 
stik z zaposlenimi, saj lahko le tako 
krepim in ohranjam ozračje zaupanja.

Kaj želite s svojim vodenjem posodo-
biti, spremeniti na bolje?
V šolskem letu 2014/15 se je vrtec 
vključil v projekt Kakovost za priho-
dnost vzgoje in izobraževanja, ki se 
izvaja pod okriljem Slovenskega inšti-
tuta za kakovost in meroslovje – SIQ. 
Model ponuja sistematičen pristop 
k vodenju kakovosti, omogoča zavo-
dom združevati elemente učeče se 
organizacije, zadovoljevati potrebe in 
pričakovanja vseh udeležencev v pro-
cesu vzgoje in izobraževanja ter siste-
matično meriti in izboljšati kakovost. 
Tako smo preteklo šolsko leto prejeli 
SIQ certifikat kakovosti, na kar smo 
izjemno ponosni. Svojo vlogo za nap-
rej vidim v motivaciji zaposlenih, da 
se aktivno spoprimemo s spremembo, 
spreminjamo stare vzorce in stališča, 
se učimo novih spretnosti, ki jih ponu-
ja sistem ter iščemo skupne rešitve za 
novosti.

Kakšno pozornost namenjate otro-
kom s posebnimi potrebami?
Veliko! Že v začetku ravnateljevanja 
sem uspela skleniti dogovor z obči-
no ustanoviteljico in jih prepričati o 
pomembnosti zaposlitve inkluzivne-
ga pedagoga in tako zagotoviti enake 
možnosti za učenje otrokom s po-
sebnimi potrebami. Menim, da je zelo 
pomembna zgodnja detekcija otrok, ki 
imajo težave na različnih področjih, 
saj pravočasna celostna obravnava o-

troka v zgodnjem obdobju lahko pri-
hrani marsikatero težavo, ki bi kasneje 
prešla v motnjo. Pomembno je medse-
bojno spoštovanje in sodelovanje vseh, 
ki delamo z in za otroke in soustvarja-
nje učinkovitih pogojev. Svoj naslednji 
izziv načrtujem v distribuiranem vo-
denju, kjer bodo vodje aktivov še bolj 
vključene v odgovorno načrtovanje, 
izvajanje, vrednotenje in spremljanje 
učinkov vzgojno-izobraževalnega dela 
ter lastne prakse. 

Kako motivirate zaposlene?
Vodim z lastnim zgledom. Prepozna-
vam njihova močna področja, jih 
spodbujam in verjamem v njih. Z vese-
ljem pohvalim in pokažem navdušenje 
nad napredkom vsakega posamez-
nika. Svoje sodelavce spoštujem in 
jim zaupam. Trudim se slišati njihove 
predloge in jih podpreti v skladu z vi-
zijo, vrednotami in razvojnimi načrti. 
Spodbujam jih k reševanju odprtih 
vprašanj in sodelovanju na različnih 
področjih, spodbujam jih k učenju, ki 
prinaša večjo samozavest in samoza-
upanje. Občutek osebne rasti je eden 
večjih motivatorjev. Nesoglasja sku-
šam reševati z modrostjo in razumom. 
In ne nazadnje, dovoljene so napake, 
ki jih nato odpravljamo. Albert Ein-
stein je zapisal: »Človek, ki ni nikoli 
naredil napake, ni poskusil še ničesar 
novega.« Spodbujam kritično razmiš-
ljanje in inovativnost. 

Na katerih področjih so se vaši stro-
kovni delavci izobraževali v zadnjem 
času?
Vsekakor je stalno strokovno izpopol-
njevanje in s tem profesionalni razvoj 
pedagoškega delavca nekaj samou-
mevnega in je v tesni povezavi z vizijo 
in s cilji razvoja vzgojno-izobraževal-
nega zavoda. Izobraževanje vključuje 
usposabljanje in samoizobraževanje v 
okviru strokovnih aktivov, predavanj, 
seminarjev, posvetov, konferenc, izo-
braževalnih sestankov in podobno. 
Zaželeno je, da vsebine in nova znanja 
prenašamo v celoten kolektiv v okviru 
aktivov in delovnih sestankov.
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RAVNATELJICA PREDSTAVLJA VRTEC

Kako organizirate strokovno izpo-
polnjevanje?
Vsem strokovnim delavcem je ponuje-
no izpopolnjevanje, ki ga ponuja Zavod 
RS za šolstvo, ki se izvaja v obliki štu-
dijskih skupin. Izobraževanja poteka-
jo tudi v povezavi s projekti, v katere 
so vključeni posamezni vzgojitelji. Za 
vse zaposlene organiziramo periodič-
no izobraževanje v zvezi s promocijo 
zdravja na delovnem mestu. Sledimo 
smernicam zdrave prehrane in znanje 
pridobivamo po različnih poteh. Prav 
tako posamezniki izbirajo seminarje 
iz različnih področij, ki so v katalo-
gu izobraževanj. Poslužujemo se tudi 
vsebin, ki jih ponuja Šola za ravnatelje. 

Kako spremljate delo vzgojiteljic in 
vzgojiteljev v oddelku? Kakšen je na-
čin hospitacij in drugih spremljanj?
Zavedam se, da je del profesionalne 
odgovornosti ravnatelja spremljanje, 
opazovanje, izvajanje in vrednote-
nje izvedbenega kurikula v celoti, še 
posebej pa vzgojno-izobraževalnih 
dejavnosti. Kolegialne hospitacije so 
bile ena od sprememb, ki smo jih za-
čeli izvajati ob začetku mojega rav-
nateljevanja. Sistematično smo se lo-
tili postavljanja ciljev, izdelali kriterije 
opazovanja in protokol same hospita-
cije. Po hospitaciji je vedno priložnost 
za samoevalvacijo in pogovor, ki je 
usmerjen k nadaljnjemu načrtovanju 
izboljšav in izmenjavi dobre prakse. 
Seveda pa so še druge oblike spre-
mljanja vzgojiteljevega dela, kot je le-
tni pogovor, ocenjevanje letne delovne 
uspešnosti, pregled pedagoške doku-
mentacije, prisotnost in spremljanje 
na številnih prireditvah in sodelova-
njih s starši ter ne nazadnje priložno-
stni in neformalni obiski v oddelku. 

Za kaj si prizadevate v sodelovanju z 
OŠ?
V spomladanskem času organiziramo 
tri srečanja med prvošolci in našimi 
otroki, ki septembra odhajajo v šolo. 
Prvošolce povabimo nazaj v vrtec in 
se z njimi igramo najljubše igre. Po-
tem nas prvošolčki popeljejo po šoli 

in izmenjujejo si razne dogodivščine. 
Sodelovanje pa poteka skozi vso leto 
tudi v drugačnih oblikah. Na zunanjih 
enotah sta vrtec in šola v isti stavbi, 
zato skupaj praznujejo, se srečujejo 
na igriščih in se nam pridružijo tudi 
zjutraj ali popoldan, ko se pouk za-
ključi. Prav tako se povabimo na raz-
lične prireditve npr. ob tednu otroka. 
V decembru strokovne delavke vrtca 
pripravijo lutkovno predstavo in jo z 
veseljem uprizorijo tudi za prvo triado 
šolarjev. 

Kakšno je vaše sodelovanje z občino?
Živimo v postmoderni in multikultur-
ni družbi, kjer se prepletajo različni, 
včasih tudi nasprotujoči si pogledi, 
vplivi drugih kultur in načina življenja. 
Gospodarski razvoj globalne družbe 
premika ravnotežje moči, zato so to 
turbulentni časi tudi za občino. Naše 
sodelovanje je dobro. Župan in njegova 
ekipa izražajo podporo javnim zavo-
dom. Toda v zadnjem času se sooča-
mo s prostorsko stisko in premajhno 
kuhinjo in skladiščem, zato potekajo 
dogovarjanja za dozidavo večje kuhi-
nje. Seveda bi si želeli, da ne bi bili tako 
finančno omejeni in bi proračun omo-
gočal več sredstev za to investicijo. 

Kaj v tem šolskem letu pričakujete 
od ministrstva?
Predvsem to, da sistemsko uredi pod-
ročje pripravništva za diplomante 
predšolske vzgoje. Nedopustno se mi 
zdi, da končajo vse študijske obve-

znosti, diplomirajo in potem neuspe-
šno trkajo na vrata zavodov ter čakajo 
na razpis, kjer je malo možnosti, da so 
izbrani. 
 
Kaj bi bilo po vaše treba urediti, 
izboljšati ali spremeniti v javnih 
vrtcih? 
Raziskave kažejo, da v več kot dvajse-
tih državah, članicah OECD, obstajajo 
različni koncepti in oblike vzgoje in 
varstva predšolskih otrok. Slovenska 
predšolska vzgoja je zelo kakovostna, 
dobro se prilagajamo družbenim in 
gospodarskim spremembam. Dobro-
došla bi bila sprememba pravilnika o 
določitvi ekonomske cene. Lahko bi 
bila enotna, usklajena na državni rav-
ni, saj so razlike sedaj zelo velike. Gle-
de na vedno aktualno problematiko 
krčenja javnih sredstev me žalosti, da 
družbeni pomen vzgojiteljskega pokli-
ca ni dovolj ovrednoten. Razvrednote-
nje dela v vzgoji in izobraževanju ved-
no vodi tudi v poslabšanje kakovosti. 

Želimo vam uspešno vodenje in se 
zahvaljujemo za sodelovanje.

Urednica

Zanimive anekdote iz vrtca - Razpis in vabilo k sodelovanju
Vzgojiteljice si med seboj večkrat pripovedujemo razne anekdote 
iz svojega poklicnega življenja v vrtcu. Običajno se nanašajo na do
živetja z otroki, včasih pa nastanejo zaradi komunikacijskih šumov 
tudi med odraslimi. Vabimo vas, da jih zapišete in jih sproti tudi poš
ljete na naslov urednice: betka.vrbovsek@gmail.com. 

Zapis je lahko dolg največ 100 besed. Najbolj zanimive bomo objavili, 
tri najbolj prizadevne pošiljatelje v tem letu pa na koncu poslovnega 
leta 2018 nagradili.

Vabljeni k sodelovanju!                                                                           
 Uredništvo
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Energetsko znanje za odgovorno ravnanje
Anina Filipič, dipl. vzgojiteljica, Otroški vrtec Ajdovščina

Povzetek: V prispevku predstavljam projekt Energetsko znanje za odgovorno ravnanje (organizator je Dru
štvo za trajnostni razvoj Sobivanje), ki smo ga izvedli v našem oddelku. Z otroki smo se pogovarjali o energiji 
in varčevanju z njo. Predstavljam, na kakšen način smo jim omenjeni izraz, ki je za predšolskega otroka 
zahteven, približali. 
Ključne besede: energija, varčevanje, planet, modrost.

Energija omogoča vsakršno dogajanje in brez nje na svetu 
ne bi bilo življenja. Vsa živa bitja za življenje potrebujemo 
energijo, ki jo dobimo iz različnih virov (hrana, sonce, voda 
…). Poznamo več vrst energije (Ardley 1993). Osnovni vir 
energije je sonce, ki nam daje toploto in svetlobo ter omo-
goča življenje na Zemlji. Sonce ima velik vpliv tudi na druge 
oblike energije, kot so energija vetra, vode, pretvorjena in 
shranjena sončna energija … Ena izmed pomembnih oblik 
energije, brez katere si danes težko predstavljamo življenje, 
je elektrika. Nesmotrno izkoriščanje energije prinaša tudi 
slabosti, med drugim tudi segrevanje in onesnaževanje 
okolja. Prav zato moramo biti pri izkoriščanju virov energi-
je previdni in predvsem spremeniti naš odnos do energije 
(Kuščer 1991). Za ohranitev planeta in življenja na njem mo-
ramo biti pri porabi energije modri in varčni ter izkorišča-
ti predvsem obnovljive vire energije. Na ta način bomo vsi 
prispevali k boljšemu in h kvalitetnejšemu načinu življenja 
in delovali v dobrobit vseh.
 
Modre pike in modri otroci
Glede na to, da se naš oddelek otrok imenuje Modre pike, 
smo se odločili, da bomo tudi sami stremeli k temu, da 
bomo čimbolj modri, pri tem pa nam bo v pomoč Modri 
medvedek. Ker Modri medvedek ni samo modre barve, 
ampak je tudi moder in zato veliko ve, smo se zmenili, da 
nas bo prav on vodil skozi celoletni projekt. Otrokom je bila 
ideja všeč, zato sva se s sodelavko odločili, da se vključimo v 
projekt Energetsko znanje za odgovorno ravnanje. 
V vrtcu načeloma veliko govorimo in delamo z otroki na 
naklonjenemu, spoštljivemu in odgovornemu odnosu do 
narave (Kurikulum ... 1999, str. 56). Ločujemo odpadke, zbi-
ramo zamaške in star papir, ga recikliramo, ponovno upo-
rabimo odpadno embalažo, se trudimo biti čim bolj varčni 
pri uporabi papirja, vode … Skozi projekt sva želeli pred-
vsem, da otroci spoznajo globlji pomen našega ravnanja, da 
spoznajo bistveni pomen vsega naštetega. 
 Otroci so zato imeli možnost pridobiti izkušnje, kako 
sami in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno 
prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja. Pri 
tem smo uporabili različne pristope k spoznavanju nara-
ve (Kurikulum … 1999, str. 56–57). Projekt je potekal daljše 
obdobje (od oktobra do aprila), izvajal se je v oddelku 5–6 

letnih otrok, v katerega je bilo vključenih 24 otrok in bil raz-
deljen na več delnih nalog. V okviru projekta smo se pogo-
varjali ob vprašanjih: Kaj je energija? Kateri so viri energije 
v naši okolici? Kako varčujemo z energijo? Katere naprave 
brez energije ne bi delovale? Kako so z energijo živeli včasih 
in kako živimo danes, kakšne so razlike in kakšne so pred-
nosti ter slabosti življenja nekoč in danes?

Vpeljava vzgojno-izobraževalne teme o energiji (projek-
tna ali tematska metoda dela)
Otroke smo spodbudili k nevihti idej o energiji in bili zelo 
pozitivno presenečeni nad nekaterimi izjavami in znanjem 
otrok. Večina otrok je bila mnenja, da energijo potrebujemo 
za življenje in da le-to dobimo s hrano in pijačo, ki nam da-
jeta energijo za gibanje. V svojih izjavah so energijo pove-
zovali tudi s soncem, z vetrom, vodo. Ob nadaljnjem razmi-
šljanju so se jim porajale ideje o elektriki in o tem, od kod jo 
dobimo. Omenjali so elektrarno v Ajdovščini. Ob vprašanju, 
kako varčevati z energijo, so bili enotni, da moramo biti pri 
porabi elektrike in vode varčni, da nam le-teh ne zmanj-
ka. Zanimiva so bila tudi razmišljanja otrok o tem, katere 
naprave brez energije ne bi delovale. Otroci so naštevali 
vse aparate na elektriko, večkrat pa so bile omenjene tudi 
tablice, televizija in računalniki, kar je odraz današnjega ži-
vljenjskega stila. Ob razmišljanju o življenju nekoč so otroci 
ugotavljali, kakšne so prednosti današnjega življenja. Neka-
tere izjave so temeljile na realnih dejstvih, druge so bile do-
mišljijsko podkrepljene. Nanizane so bile vsepovprek, vzgo-
jiteljeva naloga pa je bila, da vse informacije v razgovoru z 
otroki postopoma strne v smiselno celoto. 

Poglabljanje vzgojno-izobraževalne teme
Po nevihti idej smo začeli s še bolj poglobljenim razisko-
vanjem in z iskanjem informacij o energiji in okolju. Poleg 
obnovljivih virov smo se dotaknili tudi neobnovljivih virov 
energije. Ob slikanicah in enciklopedijah smo se z otroki 
pogovarjali, kako lahko tudi sami, tako doma kot v vrtcu, 
prispevamo k ohranjanju energije. Ob tem so otroci spoz-
navali knjigo kot vir informacij (Kurikulum … 1999, str. 33). 
Naredili smo si modre pike z znaki, ki nas v igralnici opo-
minjajo na varčevanje z energijo, znake pa smo naredili tudi 
za ostale skupine v traktu in jim predstavili varčevalne uk-
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repe. Z njimi smo seznanili tudi družinske člane. Iz le-teh 
smo izdelali tudi igro spomin. Otroci so si ob igri poleg 
urjenja spomina utrjevali svoja spoznanja o varčevanju z 
energijo. Reciklirali smo papir, iz katerega smo izdelali čes-
titke za materinski dan in izdelovali izdelke iz odpadnega 
materiala. 
 Otroci so si tako razvijali predstavo o nastajanju odpad-
kov ter pomenu in možnostih predelave (Kurikulum … 1999, 
str. 58). Spoznavali so postopek reciklaže papirja in se sez-
nanjali s tem, da veliko manj energije potrošimo z reciklažo 
kot z izdelavo papirja iz lesnih materialov. 
 V mesecu februarju smo začeli z izdelovanjem knjige 
velikanke in mini knjige z naslovom Modre pike ravnamo 
modro z našim planetom. Pogovarjali smo se tudi o življenju 
nekoč in danes ter spoznavali tako prednosti in slabosti. 
Ogledali smo si nekaj starih predmetov, ki so jih ljudje ne-
koč uporabljali. V okviru gostujočih delavnic smo si izdelali 
svojo časovno kapsulo o energiji, v katero smo shranili raz-
lične predmete, ki jih danes uporabljamo, košček reciklira-
nega papirja, ki ponazarja naš planet in našo mini knjigo z 
varčevalnimi ukrepi. 

Dejavnosti osrednjega pomena – poskusi
Izvedli smo več zanimivih poskusov, pri tem nam je poma-
gala tudi mama enega izmed dečkov, ki poučuje tehnični 
pouk v osnovni šoli. Na otrokom zanimiv način in njihovi 
starosti primerno je za nas pripravila nekaj poskusov z ele-
ktriko (električni krog, električni krog s stikalom, več po-
rabnikov – dve žarnici, prevodniki/izolanti, sončne celice 
z vetrnico, baterije …). Otroci so se pri poskusih zelo zaba-
vali, predvsem jim je bil zanimiv poskus s prevodniki in z 
izolanti, ki so jih spretno razvrščali. Navdušeni so bili tudi 
nad poskusom s sončnimi celicami. Le-te smo si ogledali 
tudi ob eni izmed hiš v okolici. 
 Sami smo naredili tudi poskus z vodnim kolesom in 
vetrnico, da so si otroci lažje predstavljali, kako delujejo 
nekatere elektrarne, o katerih smo se pogovarjali. Pri tem 
nam je pomagal tudi študent v okviru pedagoške prakse, ki 
je med svojim nastopom otrokom še bolj približal delova-
nje vetrne elektrarne. To jim je ponazoril z maketo (vetrna 
elektrarna), na kateri so otroci tudi sami preizkušali delo-
vanje vetrnice. Ker bi za vrtenje vetrnice potrebovali zares 
močno ajdovsko burjo, te pa v času poskusa ni bilo, smo 
vetrnico vrteli na ročni pogon. Ob vrtenju vetrnice, ki so 
jo v tem primeru namesto vetra poganjali otroci, se je na 
vetrnici prižigala lučka. Otroci so bili nad videnim zelo 
navdušeni. Vsi otroci so si nato izdelali še svoje vetrnice, 
ki smo jih tudi preizkušali. Otroci so ob tem spoznavali, kaj 
gibanje povzroči in kaj ga vzdržuje (Kurikulum … 1999, str. 
57). Igrali smo se tudi z magneti, kar je spodbudilo otroke 
k razmišljanju in k novim vprašanjem (za kakšno naslednjo 
vzgojno-izobraževalno temo). 

Obisk hidroelektrarne v Ajdovščini
Obiskali smo tudi bližnjo hidroelektrarno v Ajdovščini, kjer 
so nam predstavili njeno funkcijo in delovanje. Ogledali 
smo si turbine, ki jih poganja reka Hubelj. Otrok je delova-
nje elektrarne razumel takole: »Iz elektrarne po kablih gre 
elektrika iz turbin. Kabli vodijo skozi zemljo v hišo in potem 
iz hiše v vtikač in iz vtikača po kablu do računalnika. Ima-
mo elektrarno na vodo, kjer je iz bazena taka cev, ki vodi 
v jezerce. Potem gre voda naprej na turbine in iz turbine 
pride elektrika ven. Turbine se hitro vrtijo. Hubelj gre po 
cevkah v tisti bazenček, gre na turbine in nastaja elektrika.'' 

Izvir Hublja
Ob strmem južnem vznožju Trnovskega gozda v prepadnih 
stenah na pobočjih gore izvira Hubelj, eden najmočnejših 
pritokov Vipave. Zelo zanimiva je ljudska pripoved, od kod 
izvira ime reka Hubelj. Pravi, da v dolini ni bilo vode in ljudje 
so trpeli veliko pomanjkanje. Velikanu, ki je ležal na skalah, 
so se zasmilili, zato jim je hotel pomagati, a ni vedel kako. 
Prikazale so se dobre vile in mu rekle: »Imaš dobro srce, 
ker hočeš pomagati ljudem. Pod skalami je izvir, le izkopati 
ga moraš. Pa vso srečo velikan!« so še vzkliknile in izgini-
le. Velikan je začel kopati in valiti skale. Od napora je ječal: 
»Hu, hu, hu …« Zaradi hrupa je privabil radovedne palčke, 
ki so ga začeli spodbujati »Belj, belj …« Vse skupaj pa se je 
slišalo kot »hu-belj«. Ko je velikan odvalil mogočno skalo, 
je iz stene bruhnila hladna in deroča reka Hubelj. Otroci 
so ob pripovedki spoznavali ljudsko izročilo in enega izmed 
naravnih spomenikov lokalnega okolja (Kurikulum … 1999, 
str. 51).

Zaključek
Ob koncu projekta je svojo končno podobo dobila tudi naša 
skupinska knjiga velikanka z naslovom Modre pike ravnamo 
modro z našim planetom. Vanjo smo strnili vse naše dejav-
nosti in nova spoznanja, ki smo jih ob tem pridobili. Knji-
ga bi lahko štela še več strani, saj so se nam ideje za nove 
dejavnosti še kar porajale. V knjigo je bilo vloženega veliko 
našega truda, časa, ustvarjalnosti in naše energije. Le-to 
smo postavili na ogled, da so si jo lahko ogledali tudi drugi. 
Pri projektnem delu smo med drugim upoštevali tudi na-
čelo aktivnega učenja. Kurikulum za vrtce (1999) navaja, da 
mora predšolska vzgoja v vrtcu graditi na otrokovih zmo-
žnostih in ga voditi k pridobivanju novih doživetij, izku-
šenj, spoznanj, tako da predenj postavlja smiselne zahteve 
oz. probleme, ki vključujejo otrokovo aktivno učenje, mu 
omogočajo izražanje, doživljanje ter ga močno čustveno in 
socialno angažirajo (str. 19). Ocenjujemo, da smo otrokom 
omogočili spodbudno okolje za učenje in aktivno vključe-
vanje v vse dejavnosti. Vsebina projektnega dela jih je zelo 
pritegnila, so pa določeni otroci pokazali večji interes kot 
drugi. Prav zato smo jim na izbiro ponudili veliko razno-
vrstnih dejavnosti, v katerih so lahko vsi sodelovali, poleg 
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tega pa so imeli tudi možnost vzporednih dejavnosti. Če 
primerjamo znanje otrok pred in po končanem projektu, 
lahko potrdimo, da so otroci svoje predhodno znanje še 
nadgradili, predvsem pa informacije povezali v smiselno 
celoto. Razvijali so si naravoslovne pojme, mišljenje, skle-
panje, zmožnost reševanja problemov in dojeli energijo kot 
nekaj, kar potrebujemo, da stvari gredo, tečejo, se zgodi-
jo in spreminjajo (Kurikulum … 1999, str. 55–56). Ob koncu 
vzgojno-izobraževalne teme smo vsi za kanček bolj modri.
Če se navežem na uvodno misel in poglavitni cilj, ki sva ga 
želeli doseči s projektnim delom, menim, da so otroci spoz-
nali globlji pomen našega ravnanja v povezavi z naklonje-

nim, s spoštljivim in z odgovornim odnosom do narave. To 
pričajo izjave otrok o varčevanju z energijo in s tem pove-
zanim ravnanjem po že zaključenem projektu. 
Tudi z vprašalnikom, s katerim smo preverili naše prido-
bljeno znanje, smo spoznali, da smo od projekta vsi veliko 
odnesli, se veliko koristnega naučili, da bomo lahko v skla-
du s tem ravnali tudi v prihodnje. 

Literatura:
Ardley, N. (1993). Spoznavajmo znanost. Energija. Ljubljana: Slovenska 
knjiga.
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in 
Zavod RS za šolstvo.
Kuščer, S. (1991). Energija. Ljubljana: Mladinska knjiga.

POGOVARJAMO SE Z ZNANSTVENIKI IN S STROKOVNJAKI

Participacija (soudeležba, soodvi-
snost, soodločanje …) je beseda, ki 
se zadnja leta razmeroma pogosto 
pojavlja v strokovnih prispevkih, ki 
prihajajo na naše uredništvo. Praksa 
jo razume različno in ji daje različen 
pomen. Prosimo vas, da razložite, kaj 
razumete pod besedno zvezo partici-
pacija otrok v (javnem) vrtcu.
Participacija je povezana z določilom 
Konvencije o otrokovih pravicah, po 
katerem je pravica otrok, da odloča-
jo o stvareh, ki se jih tičejo. Čeprav 
je ta pravica otrok omejena z njihovo 
starostjo oz. razvojnimi zmožnostmi, 
menim, da se večina odraslih premalo 
zaveda, česa vsega so otroci zmožni, 
če jim le damo priložnost! Strokovnjaki 
opredeljujejo participacijo otrok v vrt-
cu kot soodločanje oz. soudeležbo pri 
oblikovanju življenja v vrtcu, ki vklju-
čuje tako aktivno učenje in razisko-
vanje kot tudi sodobno državljansko 

vzgojo, tj. sodelovanje z odraslimi pri 
spreminjanju njihovega sveta (življenja 
v vrtcu in okolju, npr. lokalni skupnos-
ti). Koncept participacije je torej tesno 
povezan z načeloma izbire in aktivne-
ga učenja v Kurikulumu za vrtce. Zač-
ne se z udeležbo otrok pri načrtovanju 
vzgojnega dela, pri kateri je po naših 
raziskavah najpogostejši način, da 
vzgojitelj pripravi temo, okviren načrt 
dejavnosti, otroci pa šele nato lahko 
dodajajo svoje predloge oz. želje. Po-
membno pa je poudariti, kot ugotavlja 
moja kolegica, dr. Nada Turnšek, da 
izbira med dvema ali nekaj vnaprej da-
nimi alternativami, ki je v naših vrtcih 
pogosta, še ni participacija  …

Razumem, mislite v polnem pomenu 
besede. Kdaj torej otroci po vašem 
mnenju zares participirajo?
Po mojem razumevanju otroci res-
nično participirajo v vrtcu, kadar 

enakopravno sodelujejo že pri izbiri 
vzgojno-izobraževalne teme ter nato 
pri načrtovanju, izvedbi in evalvaci-
ji dejavnosti. Seveda ni nič narobe, 
če otroci sledijo predlogom in ide-
jam vzgojiteljev, vendar je ključno, da 
vzgojitelj otroke posluša v najširšem 
pomenu te besede – je pozoren na 
njihovo neverbalno in verbalno ko-
munikacijo, opazuje njihove interese, 
sposobnosti in znanja, posluša ideje, 
želje, predloge vsakega posameznika 
v skupini, ki jo vodi, ter se na tej osno-
vi skupaj z otroki odloča, kaj se bo v 
oddelku otrok dogajalo.

Pred leti ste sodelovali v projek-
tu, ki je populariziral Reggio Emilia 
pristop k vzgojno-izobraževalnemu 
delu v naših vrtcih. Med njihovimi 
koncepti je v ospredju tudi posluša-
nje idej, razlag, predlogov, odgovorov 
otrok. Kako je poslušanje povezano 

Vzemimo zapisano avtonomijo zares!
Doc. dr. Marcela Batistič Zorec, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Dr. Marcela Batistič Zorec je na Pedagoški fakulteti, Univerza v Ljubljani, docentka 
za razvojno psihologijo na oddelku za predšolsko vzgojo. Pri svojem znanstvenem 
delu se ukvarja z učenjem otrok v vrtcih, posebno s participacijo otrok v vzgojno
izobraževalnem procesu, z dejavniki prikritega kurikula in z njegovimi vplivi in s 
subjektivnimi teorijami vzgojiteljic. Vodila ali sodelovala je pri različnih projektih, 
med drugim s projektom Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za 
izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na 
področju predšolske vzgoje (2008–2013).
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POGOVARJAMO SE Z ZNANSTVENIKI IN S STROKOVNJAKI

z vzdrževanjem odnosov s posame-
znim otrokom, z drugimi otroki v 
oddelku in vrtcu, z medsebojnimi 
odnosi med odraslimi v vrtcu, saj so 
navsezadnje vsi vpeti v mrežo med-
sebojne odvisnosti?
Kot sem že povedala, poslušanje v 
Reggio Emilia pristopu vključuje vsa 
čutila, preko katerih smo odprti oz. 
skušamo spoznati in razumeti druge-
ga, vključno z empatičnim vživljanjem 
vanj. Ker je participacija otrok omenje-
na v formalnih kurikulih vrtcev mno-
gih držav in zelo različno razumljena 
(včasih tudi zlorabljena), Reggio Emilia 
pedagogi v zadnjem času namesto o 
participaciji raje govorijo o poslušanju. 
Moss, A. Clark and T. Kjørholt dobro 
razložijo razliko med pojmoma oz. 
pristopoma: participacija kot diskurz 
liberalnih pravic je povezna z vpliva-
njem in odločanjem (npr. volitve), po-
slušanje pa je manj individualistično in 
bolj odnosno. 
 Carla Rinaldi (Reggio Emilia) po-
slušanje opisuje kot način videnja in 
razmišljanja o sebi v odnosih z dru-
gimi in s svetom. Poslušanje je način 
vzpostavljanja in vzdrževanja odnosov 
z drugimi, ki vključuje čustva, senzi-
bilnost in odprtost, različne razlage in 
ustvarjanje pomenov pa tudi dvom in 
negotovost. V Reggio Emilia pristopu 
poslušanje ni samo orodje ali tehnika, 
ampak etika, ki zadeva medsebojne 
odnose in delovanje. Predstavlja jim 
pristop k življenju in način bivanja, ki 
stremi k vzpostavljanju in vzdrževanju 
odnosov z drugimi, izgrajevanju skup-
ne identitete in oblikovanju občutka 
pripadnosti skupnosti. To prakticirajo 
tako na ravni odnosov med odraslim 
(timsko delo) kot na ravni odnosov od-
raslih z otroki in pri spodbujanju inte-
rakcij med otroki. 
 Osebno torej poslušanje razumem 
tudi kot vrednoto, ki namesto pretira-
nega individualizma in tekmovalnosti 
daje prednost spoštovanju različnosti 
vsakega posameznika in medsebojne-
mu sodelovanju. 

Strinjamo se, da je potrebno načelne 
vrednote, načela in stališča pretvar-
jati v vsakodnevno demokratično 
prakso v oddelku, vrtcu. Na poti k 
temu so pogostokrat trdno zasidrane 
subjektivne teorije vzgojiteljic, vzgo-
jiteljev. Kako mimo oz. skozi te ovire?
V svojem raziskovalnem delu sem se 
kar precej ukvarjala s subjektivni-
mi teorijami vzgojiteljev, pravkar pa 
sodelujem v mednarodni raziskavi o 
subjektivnih teorijah študentov pred-
šolske vzgoje. Moram priznati, da se 
je moje pričakovanje, da kakovosten 
študij lahko bistveno prispeva k spre-
minjanju subjektivnih teorij in s tem 
manj ustreznih praks v vrtcih, že po 
nekaj letih dela na fakulteti izkazalo 
kot naivno in nerealno. Vedno znova 
se spomnim več kot trideset let stare 
raziskave Zeichnerja in Tabachnicka, 
da stališča študentov med študijem 
postanejo bolj liberalna, ko se zaposli-
jo pa so spet bolj tradicionalna. Torej 
ima osebna zgodovina posameznika, 
kako so nas vzgajali naši starši, vzgo-
jitelji in učitelji, pomembnejši vpliv kot 
študij. Po drugi strani pa sem prepri-
čana, da se je naša predšolska vzgoja 
v dobrih tridesetih letih, odkar delam 
na tem področju, zelo spremenila in 
da imamo v Sloveniji veliko odličnih 
vzgojiteljev in visoko kakovostnih 
vrtcev! Moj odgovor je torej, da sub-
jektivne teorije lahko spreminjamo le 
počasi, včasih je potrebna tudi zame-
njava generacij. Nikakor se ne morejo 
spremeniti v le nekaj letih študija, zato 
je zelo pomembno, v kakšnem kolekti-
vu se zaposli diplomant, koliko mož-
nosti ima za timsko delo in kritično iz-
menjavo mnenj, pa tudi, ali je deležen 
čustvene podpore kolegov in vodstva 
ob težavah in dilemah, s katerimi se 
sooča zlasti kot začetnik. Če tega ni, 
hitro pristane na nasvet, »naj pozabi 
na teorijo in upošteva že preizkušene 
(moj medklic: nereflektirane in pogos-
to slabe) prakse«. 

K učenju in poučevanju otrok v so-
dobnem vrtcu sodi tudi vzgojitelje-
va odzivnost na raznolikost otrok, 

spodbujanje aktivnega vključevanja 
v razne načrtovane in nenačrtova-
ne dejavnosti in podpora otrokove-
mu učenju z raznolikimi materiali in 
sredstvi. V prispevkih, ki opisujejo 
dejavnosti v vrtcu,  marsikaj od tega 
večkrat pogrešamo. Kako se po va-
šem mnenju praksa v vrtcih odziva 
na sodobnejša spoznanja pedagoških 
znanosti?
Ne upam si ocenjevati prakse vrtcev na 
splošno, vem le, da so slovenski vrtci 
zelo različni, mnogo bolj kot so bili v 
preteklosti, pred uvedbo Kurikuluma 
za vrtce. Čeprav nisem pedagoginja, 
me zelo zanima zgodnje učenje otrok, 
ki je seveda povezano s pedagoškimi 
pristopi v vrtcih in še posebej s tem, 
kako odrasli vidimo otroka. Naš pog-
led na otroka je družbeno konstrui-
ran, izhaja torej iz prevladujočih vre-
dnot in pogledov družbe, v kateri smo 
odraščali in v kateri delamo. Žal med 
odraslimi (starši, vzgojitelji in učitelji) 
še vedno prevladuje podoba otroka 
kot nevednega, ki mu moramo odra-
sli v glavo »vlivati« znanje, ga voditi in 
(včasih pretirano) ščititi, ker marsiče-
sa še ne zmore, ne zna. 
 Kot sem že rekla, se premalo zave-
damo, da so otroci zelo kompetentni, 
če odrasli zaupamo v njihove zmož-
nosti, če jim nudimo številne izzive ter 
ravno pravo mero pomoči in spodbud. 
Zato bi si v vrtcih želela manj frontal-
nega in skupnega dela, več vključeva-
nja vzgojiteljev kot mentalno razvitej-
ših partnerjev v igro otrok ter takšne 
dejavnosti, kjer so iniciatorji otroci, 
namesto s strani odraslega do po-
drobnosti vnaprej zamišljenih in »re-
žiranih« aktivnosti. 

V nasprotju s pričakovanju nekate-
rih lokalnih politik se je vpis otrok 
v vrtce v zadnjih letih še povečal. 
To najbrž odraža zaupanje staršev v 
kakovost vrtcev. Po drugi strani pa 
vrtci poročajo o novem trendu: starši 
poskušajo odložiti všolanje svojega 
otroka, kljub temu da ima otrok za 
vstop v devetletko vse pogoje. Kaj 
menite o tem? 
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POGOVARJAMO SE Z ZNANSTVENIKI IN S STROKOVNJAKI

V zadnjem času me zelo zanima odnos 
med vrtcem in šolo, o tem pišejo in 
razpravljajo nekateri tuji strokovnja-
ki, ki so kritični do povečanih priti-
skov na predšolske institucije v smislu 
priprave otrok na šolo, ki jih opažajo 
v mnogih državah. Tudi mnogi naši 
starši opažajo, največ teh primerov 
izvem od izrednih študentov, ki so že 
starši, da prvi razred devetletke po-
staja vse manj tak, kot je bil zamišljen 
ob prenovi na začetku tega stoletja, 
torej kot kontinuiteta med vrtcem in 
šolo. Bojim se, da bo oz. da v nekate-
rih primerih to že vpliva na vrtce, ki 
v zadnjem letu predšolskega obdob-
ja postajajo spet vse bolj priprava za 
šolo, kakršno smo imeli v preteklosti.  
Moss in drugi sodobni avtorji odločno 
nasprotujejo pošolanju vrtcev, kjer je 
glavni cilj priprava otroka za šolo, torej 
na instrumentalno, reproduktivno in 
transmisijsko poučevanje.  Avtorji, ki 
omenjeni proces interpretirajo v kon-
tekstu neoliberalne ideologije, katere 
cilj je vzgojiti fleksibilnega delavca in 
nekritičnega potrošnika, namesto hi-
erarhije in podrejenosti predšolske 
vzgoje šolskemu sistemu predlagajo 
enakovreden dialog, izmenjavo dobrih 
praks med vrtci in šolami. 
 Šola bi morala biti pripravljena na 
različne učence, v obdobju od 3. do 
8. leta pa bi morale po mnenju Mossa 
države zagotoviti mehak prehod med 
obema institucijama. Namesto »prip-
ravljenosti otroka na šolo« bi moral 
biti cilj obeh sistemov »pripravljenost 
za učenje«. Poudariti pa moram, da 
ta kritika, kot nam, nasprotnikom 
pošolanja vrtcev, nekateri očitajo, ni-
kakor ni mišljena v smislu (prevelike) 
zahtevnosti kurikula, celo obratno! 
Problematično se mi zdi tako podce-
njevanje zmožnosti otrok, kot so tudi 
problematične tradicionalne in zasta-
rele šolske metode in oblike dela, npr. 
duhamorno risanje vzorčkov v zvezke, 
barvanje »do črte« s ciljem spodbu-
janja razvoja grafomotorike, pripove-
dovanje obnov knjig pri bralni znački, 
ki jih morajo poslušati vsi otroci v od-
delku, »umetniške« predstave otrok, 

ki jih do podrobnosti režirajo zgolj 
odrasli … Tu se spet lahko vrnem k 
subjektivnim teorijam, o katerih sva 
že govorili, in k podobi otroka v očeh 
odraslega. Gre za razliko med otro-
kom, ki reproducira znanje in kulturo 
(pošolani vrtci in šole) ter otrokom, ki 
soustvarja kulturo in znanje, ki je akti-
ven, ustvarjalen in se ob učenju veseli 
zahtevnih izzivov, ob tem pa se (tudi) 
zabava (tak je npr. pogled Reggio Emi-
lia vrtcev in šol).

V zadnjem obdobju ste se vključili 
tudi v projekt o gozdni pedagogiki 
oz. zgodnjem naravoslovju, ki z igro 
in načrtovanimi dejavnostmi v bliž-
njem gozdu lahko obogati izkušnje 
in znanje otrok. Gozdove imajo vrtci 
večinoma res na dosegu kratkih 
sprehodov, toda tam, kot opozarja-
jo zdravstveni delavci, preži nevar-
nost okuženih klopov. Posebno iz-
postavljena je Gorenjska, čeprav so 
klopi povsod. Kako uskladiti oboje?
Splošno znano je, da so otroci vseh 
starosti in mladi danes precej manj 
zunaj, kot so bili nekoč, in več ali manj 
vemo, katere družbene in tehnolo-
ške spremembe so to povzročile. Kot 
protiutež temu trendu so nastali t. i. 
gozdni vrtci, zlasti v skandinavskih 
državah, pa tudi drugod strokovnjaki 
poudarjajo, da bi morali predšolski o-
troci čim več časa preživeti zunaj, se 
čim več učiti neposredno v naravi, 
tudi ob mrzlem in deževnem vreme-
nu. Najprej moram reči, da sem kot 
mentorica sicer sodelovala pri nekaj 
diplomskih in magistrskih nalogah 
na to temo, nikakor pa se ne vidim 
kot strokovnjakinja za to področje, 
še posebej ne kot nekdo, ki lahko kaj 
pove o nevarnostih narave in kako 
se pred njimi zaščititi! Me pa to vaše 
vprašanje spodbuja, da se dotaknem 
še ene »moje« teme, to je pretirane 
zaščitenosti otrok. V enem od naših 
podiplomskih seminarjev že nekaj let 
raziskujemo to temo in ugotavljamo, 
da si vrtci sami postavljajo mnogo 
pravil in omejitev, tudi takih, ki niso 
določeni na ravni državnih predpisov, 

nekaj zaradi lagodnosti in najbrž še 
več zaradi strahu, da se otrokom ne bi 
kaj zgodilo. Zavedam se, da so pri tem 
zelo pomemben dejavnik starši otrok 
– njihovi strahovi oz. skrb za varnost 
otrok. Tudi na tem področju vidim re-
šitev v dobri komunikaciji in dialogu: 
če vzgojitelj(ica) verjame, da je bivanje 
zunaj koristno, če je uspel(a) ustvariti 
s starši odnos zaupanja, jih bo zlahka 
prepričal(a), da je dobro, da so otroci 
čim več zunaj, skupaj se bodo dogovo-
rili tudi, kako se čim bolj zaščititi pred 
realnimi nevarnostmi. 

Kaj bi še radi sporočili vrtcem, po-
sebno vzgojiteljicam in vzgojiteljem 
ob začetku novega leta 2018? Tudi 
pri reviji Vzgojiteljici bomo hvaležni 
za kakšen predlog ali vsaj namig!
Vsem slovenskim vzgojiteljicam in 
vzgojiteljem želim, da vzamejo v Kuri-
kulumu za vrtce zapisano avtonomijo 
zares! Poslušajte otroke in sodelavce, 
izmenjujte si strokovne izkušnje in 
mnenja, učite se od sodelavcev, star-
šev in otrok, ne bojte se poskusiti kaj 
novega in drugačnega, vključno s kako 
napako – torej vse, kar vas bo s spro-
tno refleksijo v paru ali timu vodilo 
naprej. 
 Ne morem mimo še enega nasveta 
vodilnim delavcem: želim si, da bi pre-
tiravanje s številom projektov vrtcev 
nadomestili s poglobljenim ukvarja-
njem z malo ali le eno za vse vas in za 
otroke pomembno temo naenkrat. 
 V letu 2018 se čim več smejete, delo 
v vrtcu pa naj vam bo bolj poslanstvo 
kot zgolj služba! 

Tudi vam želimo vse dobro in se 
iskreno zahvaljujemo za intervju.

Spraševala je Betka Vrbovšek. 
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IZMENJAVA ZNANJA IN IZKUŠENJ V EU PROJEKTIH

V Wroclawu na Poljskem
Tatjana Ciglar, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Jadvige Golež Maribor

Povzetek: Sem vzgojiteljica s 35 leti delovnih izkušenj. V času med 24. 4. 2017 in 15. 5. 2017 sem bila na izme
njavi v okviru programa Erasmus+ in projekta Mestne občine Maribor Learning to Play v dvojezičnem vrtcu 
Kidscorner v Wroclawu na Poljskem (Przedszkole anglojęzyczne Kid’s Corner). V prispevku predstavljam 
primer dela v enem od zasebnih poljskih vrtcev.
Ključne besede: vrtec, izmenjava, dnevna rutina.

Mesto Wroclaw na Poljskem je pomembno izobraževalno, 
prometno ter industrijsko središče ob reki Odri. Ima kar 
150 javnih vrtcev in več zasebnih. Pred drugo svetovno voj-
no je imelo mesto večinsko nemško prebivalstvo. Po drugi 
svetovni vojni je postalo poljsko. Večino nemške populacije 
so izgnali do leta 1949 v Nemčijo. V izpraznjeno mesto so se 
naselili prebivalci manjših mest in vasi iz notranjih prede-
lov Poljske, pa tudi priseljenci iz poljskih dežel, ki so prišle 
pod oblast Sovjetske zveze. Danes je Wroclaw stičišče ra-
znih narodov in narodnosti in s tem tudi različnih kultur 
ter verstev.

Predstavitev vrtca
Vrtec Przedszkole anglojęzyczne Kid’s Corner je v zasebni 
lasti. Hiša je v manjši ulici Wroclawa, v stanovanjski hiši, ki 
je ustrezno urejena in primerno opremljena za bivanje o-
trok v dveh heterogenih oddelkih. V oddelku otrok od 2. do 
4. leta starosti je 14 otrok, v oddelku od 4. do 6. leta starosti 
je 20 otrok. Otroci so s Poljske, iz Mongolije, Ukrajine, Ru-
sije, Švice in Nemčije. Vsi govorijo (poleg materinega jezika) 
poljščino in razmeroma dobro angleščino. Oddelka vodita 
dve vzgojiteljici, ki tedensko menjata svoj delovni čas. Tako 
prihaja ena zjutraj, ko se oddelek odpre, druga pa pozneje 
in zaključi, ko oddelek neha poslovati. Skupni delovni čas 
vzgojiteljic traja 8 ur. Za izvajanje angleščine in za vključe-
vanje obogatitvenih dejavnosti zunanjih sodelavcev skrbi 
vodja vrtca, za finance pa lastnica vrtca. V kuhinji je po-
močnica vzgojiteljic, ki otrokom razdeli hrano, počisti mize 
in jedilnico ter zloži posodo v pomivalni stroj. Na skrbi ima 
tudi mlajše otroke v času spanja. Po zaprtju vrtca še počisti 
sanitarije in garderobo ter pospravi kuhinjo. V času spre-
hodov spremlja otroke in po potrebi pomaga eni ali drugi 
vzgojiteljici.

Dnevna rutina vrtca
Vrtec je odprt do 17. ure ali do zadnjega otroka v vrtcu, kot 
piše na njihovi spletni strani. Prepisala sem si njihov urnik, 
ki je sestavljen takole:
• 7.00–9.00: sprejemanje otrok, igra po želji;
• 9.00–9.20: zajtrk;
• 9.30–11.30: usmerjene dejavnosti (s področja kurikula, 

tuj jezik angleščina, logopedija (zunanji sodelavec), 

delavnice, sprehodi);
• 11.45–12.00: juha;
• 12.10–12.30: angleščina s Scotom iz Amerike: govorimo 

angleško;
• 12.30–13.15: mlajši otroci spanje, ostali počitek;
• 12.30–13.45: starejši: glasbene dejavnosti, ples, multi-

kulturnost (obogatitvene dejavnosti – zunanji sodelavci 
dvakrat tedensko), karate, plavanje (obogatitvene dejav-
nosti – zunanji sodelavci enkrat tedensko);

• 13.45–14.00: kosilo;
• 14.00–15.20: usmerjene dejavnosti, igre po želji;
• 15.30: malica;
• 15.45–17.00: igre po želji (tudi zunaj).

Otroci so ob prihodu v oddelek nagovorjeni v angleškem 
jeziku, tudi starši, ko pridejo v vrtec. Med igro govorijo v 
svojem, materinem jeziku, nekateri tudi angleško. Kadar 
potrebujejo tolažbo, jih vzgojiteljici potolažita v materinem 
jeziku, ostala komunikacija je v poljščini.

Vzgojne in učne dejavnosti
Vzgojiteljice spremljajo otrokov učni napredek s pomočjo 
delovnih zvezkov, ki so potrjeni na državni ravni. Delovni 
zvezek je prilagojen starosti. Tako triletniki rešujejo delov-
ni zvezek številka 3, štiriletniki številko 4, petletniki števil-
ko 5, šestletniki rešujejo številko 6. Vsako šolsko leto starši 
kupijo nov delovni zvezek. Po opravljeni nalogi v delovnem 
zvezku vzgojiteljice ocenjujejo otrokovo delo z ocenami od 
ena do pet. Na koncu šolskega leta sledi poročilo vzgojite-
ljice. Razdeljeno je na področja, vzgojiteljica ocenjuje tako, 
da obkroži najboljši opis otroka. To staršem predstavlja na-
predek v razvoju njihovega otroka. 
 Občina je poskrbela tudi za izobraževanje logopedov in 
vzgojiteljic za skupno sodelovanje pri razvoju govora. Tako 
imajo v vseh vrtcih, javnih in zasebnih, logopeda vsaj enkrat 
tedensko v vseh skupinah – kot strokovno pomoč otrokom.

Moja predstavitev otrokom
K dejavnostim sem se vključevala po potrebi in po želji vzgo-
jiteljic. Največkrat sem pomagala mlajšim otrokom pri negi, 
pri razdeljevanju sredstev, pri pripravi materiala … Poma-
gala sem tudi v jedilnici pri razdeljevanju hrane in hranje-
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nju mlajših. Pri starejših otrocih sem pomagala vzgojiteljici 
voditi dejavnosti. Dejavnost sva vodili izmenično. Z otroki 
sem se lepo razumela. Klicali so me pane Tatjana (gospa 
Tatjana). Za igro imajo mnogo različnih igrač in sredstev, s 
katerimi spoznavajo Evropo in njene članice. Opazila sem 
veliko zemljevidov, zastav in didaktike o značilnostih posa-
meznih držav članic. 
 Na zemljevidu sem jim pokazala, kje je moja domovina 
Slovenija, kako daleč sem morala priti do njih. Zanimalo jih 
je, s čim sem se pripeljala, kje je moj avto. Naučili so me 
nekatere poljske otroške pesmice. Seveda znajo tudi veliko 
angleških pesmic in iger. Priložnostno veliko pojejo. Otroci 
so zelo prijazni, ustrežljivi in vljudni. 
 Z njimi sem se sporazumevala v angleščini. Naučili so 
me imena barv v poljščini, po poljsko preštevati, pozdrav-
ljati, poimenovati hrano. Učenje poljskega jezika se mi ni 
zdelo pretežko, hitro sem si zapomnila.
 Najbolj vesela sem bila takrat, ko sem pripravljala 
predstavitev Slovenije, Maribora in našega vrtca otrokom, 
ki so vključeni v projekt Multikulturnost v Wroclawu. Pro-
jekt vodi gospa Elli, ki sodeluje tudi z mestom. Vabijo jo vse-
povsod. Svoje ideje in delo širi med begunci, med revnimi, 
med žrtvami vojn … S pomočjo spleta sem pripravila kratek 
film o Sloveniji in naših znamenitostih ob slovenski glasbi. 
Predstavila sem tudi našo zastavo in himno. Otrokom sem 
v slovenščini povedala zgodbico Muca Copatarica (Ela Pe-
roci). Uporabila sem rekvizite (košaro, copate), da so otroci 
lažje razumeli. Po zgodbi sem zapela pesmico Kje je copatek 
(Janez Kuhar) in zaigrala na flavto, ki sem jo imela s seboj. 
Otroci so narisali muco s svinčnikom, jo izrezali in prilepili 
na pripravljeno podlago iz barv naše zastave. Zaplesali smo 
še slovensko ljudsko rajalno pesem Ringaraja. Ob koncu 

dejavnosti smo v garderobi pripravili razstavo risbic in jo 
opremili z zastavo in rožicami iz krep papirja (po slovenski 
ljudski umetnosti), da so dejavnost videli tudi starši. Tako 
sem otrokom in kolektivu predstavila nekaj slovenskega, da 
so spoznali, od kod sem. Razdelila sem jim darila našega 
vrtca in mariborske občine, ki sem jih prinesla s seboj. 

Zaključek izmenjave
Po opravljeni vsakodnevni službi in med vikendom sem 
spoznavala lepote in znamenitosti mesta, lepe in čiste 
parke, ki z vseh strani obdajajo mesto. Ob parkih so veli-
ka parkirišča, kjer so parkirani avtomobili zaposlenih, ki se 
v jedro mesta vozijo z avtobusi in s tramvaji. Parkirišča so 
zastonj. V parkih so igrala za predšolske otroke zavarovana 
z ograjo. Otroci se igrajo sami ali skupaj s starši, ki imajo 
telefone izklopljene, kadar so z otroki. 
 Ko sem se vsak dan vračala iz vrtca proti stanovanju, 
sem šla čez velik park, v katerem je bil spomenik Frederika 
Chopina, velikega poljskega pianista in skladatelja, vedno 
obdan s cvetjem in z zelenjem. 
 Še vedno pogosto pogledam fotografije, ki sem jih po-
snela za spomin in se z veseljem spominjam svojega biva-
nja v Wroclawu. Preko e-pošte si dopisujem s kolegicami iz 
vrtca, pa tudi z zaposlenimi v organizaciji Semper Avanti, ki 
so skrbeli zame in za moje bivanje. 

Refleksija
Zame je bila izmenjava zares nepozabna izkušnja. Ko pre-
mišljujem o primerjavah vrtca, v katerem delam in vrtca na 
Poljskem, pa se zavedam pomena izobraženosti slovenskih 
vzgojiteljic in kakovosti slovenskih vrtcev. Tudi zato sem se 
rada vrnila v Slovenijo in v Maribor.

IZ TEORIJE V PRAKSO

Glasbeno-didaktične igre v prvem starostnem obdobju
Andreja Štemberger Turković, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica

Povzetek: V prispevku želim teoretično in praktično predstaviti, kako glasbenodidaktične igre v prvem 
starostnem obdobju vplivajo na celostni razvoj otroka. Otroka tako že v prvem starostnem obdobju spod
bujajo k medsebojnim interakcijam, vrstniškemu sodelovanju, h gibalnemu posnemanju, k upoštevanju 
navodil in pravil, k spoznavanju različnih čustev, še posebno k doživljanju uspeha. 
Ključne besede: glasbeno-didaktične igre, otrok, prvo starostno obdobje.

Mira Voglar je že leta 1989 zapisala, da so glasbeno-didak-
tične igre »… posebna vrsta didaktičnih iger z nalogami, ki 
zahtevajo in hkrati razvijajo neke duševne funkcije, aktiv-
nosti in sposobnosti, ki so potrebne za dojemanje, doživlja-
je, reproduciranje in ustvarjanje glasbe, z otrokom prijazno 
vsebino in s pravili, ki so lahko bolj ali manj izrazita in zah-

tevna« (str. 157). To je bila prva opredelitev glasbeno-didak-
tičnih iger v slovenski literaturi. Glasbeno-didaktične igre 
so za otroka privlačne, ker lahko v njih sodeluje na različne 
načine. Poleg tega imajo jasna navodila in pravila, ki jih o-
trok spontano posnema in upošteva. Vzgojiteljice jih lahko 
izvajamo kot samostojno dejavnost ali kot sestavni del dru-
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gih glasbenih dejavnosti. Vsebujejo pomembne glasbene in 
druge elemente in sicer: zvok, ritem, vsebino, nalogo, pra-
vila in cilje. Imajo veliko vzgojno-izobraževalno vrednost 
pri spodbujanju glasbenega razvoja in ohranjanju zanima-
nja za glasbo (Borota 2013). 

Z njimi dosegamo cilje na različnih področjih. Na kognitiv-
nem področju glasbenega razvoja:
• razvijanje čutil, zaznave in slušne občutljivosti,
• razvijanje pozornosti na zvok,
• razvijanje sposobnosti slušnega prepoznavanja, razliko-

vanja in primerjanja,
• izgrajevanje in širjenje elementarnih glasbenih predstav 

(zvočna barva, trajanje  zvoka, višina tona, melodični 
obrisi, manjši glasbeno-oblikovni deli in celote),

• širjenje in utrjevanje glasbenega spomina (usvajanje 
glasbenih vzorcev),

• uporaba strokovnih glasbenih izrazov, 
• razvijanje ustvarjalnosti (Borota 2013, str. 147).

Na afektivnem področju glasbenega razvoja spodbujajo: 
• doživljanje in izražanje doživetij,
• prepoznavanje razpoloženj,
• sproščeno in samoiniciativno sodelovanje,
• razvijanje radovednosti in ohranjanje zanimanja (Borota 

2013, str. 147).

Na psiho-motoričnem področju glasbenega razvoja omo-
gočajo:
• petje in igranje na glasbila,
• usklajevanje gibanja in dihanja z glasbenim potekom 

(Borota 2013, str. 147).

Na področju socialnega in moralnega razvoja spodbujajo:
• upoštevanje pravil in prilagajanje skupinski dinamiki,
• razvijanje empatičnosti,
• vzpostavljanje interakcij z drugimi (Borota 2013, str. 147).

Primeri glasbenih ciljev za prvo starostno obdobje so nas-
lednji: otrok si razvija melodični in ritmični posluh, loči med 
glasnim in tihim zvokom, loči med hitrim in počasnim izva-
janjem istega ritma, loči glasove in glasbila po barvi zvoka, 
določi smer zvoka ter mu sledi, ustvari ritmični, melodični 
motiv (Denac 2011).

Razvrstitve glasbeno-didaktičnih iger
V strokovni literaturi sem zasledila različne razvrstitve 
glasbeno-didaktičnih iger. Izpostavila bom dve razvrstitvi. 
Mira Voglar (1989) jih je razvrstila v sedem skupin:
1. Igre, v katerih  otroci spoznavajo lastnosti zvokov.
2. Igre,  v katerih otroci ugotavljajo smer zvokov.
3. Igre, v katerih otroci spoznavajo različno hitrost.
4. Igre, s katerimi otrokom razvijamo čut za ritem.

5. Igre, s katerimi otrokom razvijamo posluh za melodijo.
6. Igre, s katerimi otrokom oblikujemo glasovne in  pevske 

zmožnosti.
7. Igre, ki otroke uvajajo v skupinsko muziciranje, razvijajo 

posluh za obliko in posluh za večglasje. 

Borota (2013) jih je razdelila glede na namen, cilje in narav-
no dejavnost v pet skupin:
1. za razvoj slušne zaznave in pozornosti na zvok,
2. za spoznavanje parametrov zvoka,
3. za širjenje in utrjevanje glasbenega spomina,
4. za razvoj elementarnih glasbenih sposobnosti in ustvar-

jalnosti,
5. v povezavi z drugimi področji otrokovega razvoja (str. 

148).

Glasbeno-didaktične igre izvajamo pri rednih glasbenih 
dejavnostih. Njihovo izvajanje povezujemo tudi z drugimi 
dejavnostmi, na primer v okviru jutranjega razgibavanja 
in vadbenih ur, pri dejavnostih s področja jezika, družbe 
in umetnosti. Tako je lahko povežemo s pripovedovanjem 
pravljic, zgodb, če se igra s pravljico ali z zgodbo vsebin-
sko povezuje. Lahko jih povežemo z otrokovim likovnim 
ustvarjanjem, lahko jih izvajamo na sprehodih in na dvori-
šču. Lahko jih izvedemo na nastopu za starše (Voglar 1989). 
Vloga vzgojitelja pri glasbeno-didaktičnih igrah je v tem, da 
že prej pripravi prostor in glasbila. Pomembno je, da zago-
tovi varnost otrok, da je pripravljen na različne odzive o-
trok, da ima pripravljenih več variant iste igre, da sprejema 
otrokove predloge in igro prilagaja, da demonstrira upora-
bo glasbil, nudi otrokom pomoč, jih pohvali. Skratka, dejav-
nost načrtuje tako, da je otrok v njej uspešen (Borota 2013).

Uporaba glasbeno-didaktičnih iger
Kot vzgojiteljica delam v oddelku prvega starostnega ob-
dobja (1.–3.). Opazila sem, da otroke zelo pritegnejo rime, 
ritem, prepevanje pesmi, ponavljajoči se deli pesmic in da 
jim to zagotavlja občutek vedrosti in topline. Pri gibalnih 
dejavnostih sem opazila, da so otroci začeli upoštevati 
preprosta pravila. Tako sem se odločila, da bomo pričeli z 
izvajanjem glasbeno-didaktičnih iger. Preproste igre (npr. 
pri kateri otroci ugotavljajo smer zvokov) so primerne že 
za najmlajše otroke. Sprva so otroci smer zvoka le določali, 
pokazali s prstkom. Ko smo to usvojili, smo se začeli tudi 
gibati v smeri, iz katere je zvok prihajal. Tako smo počasi 
začeli tudi spoznavati različne instrumente in jih prepoz-
navati, se učili igrati nanje. Nato smo postopno prešli na 
igre, pri katerih smo spoznavali lastnosti zvokov. Instru-
mente  smo ločili po barvi zvoka (dva različna instrumenta). 
Začeli pa smo tudi razlikovati jakost zvoka (glasno/tiho). 
Spoznali smo tudi igre, pri katerih otroci ugotavljajo različ-
no hitrost. Otroci so ločili med hitrim in počasnim izvaja-
njem. Igrali smo se tudi igre, s katerimi smo razvijali čut za 
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ritem. To so bile preproste, poenostavljene igre. Vezane so 
bile bolj na gozdne živali (npr. za miško sem izvajala ritem v 
osminkah, za medveda v polovinkah). 
 Spoznavali smo tudi igre, s katerimi otrokom razvija-
mo melodični posluh. Otroci so predvsem prepoznavali 
že znane melodije pesmi, ki smo jih že spoznali in jih znali 
skupaj zapeti. Glasovne in pevske zmožnosti smo razvijali 
predvsem z dihalnimi vajami in raznimi enostavnimi jezi-
kovnimi igrami (npr. muca pije mleko, glasovno smo opo-
našali gibanje lokomotive …).
 Pri prvih poizkusih glasbeno-didaktičnih iger sem se 
tudi sama z njimi igrala. Navodil nisem posebej podajala. 
Otroci so me posnemali. Opazila pa sem, da je bila zelo po-
membna motivacija pred izvajanjem glasbeno-didaktične 
igre. Pomembno je bilo tudi to, da so otroci glasbeno-di-
daktično igro radi ponavljali. Večkrat smo se jih igrali, rajši 
so jih ponavljali.
 Sprva sem glasbeno-didaktične igre uporabljala pri gi-
balnih dejavnostih. Ob večmesečnem izvajanju sem jih za-
čela povezovati tudi s področjem jezika. Izvajamo jih tudi 
zunaj na dvorišču. V vrtec smo povabili stare starše otrok, 
ki so se igrali skupaj z nami. Seveda so jim otroci prvi po-
kazali, kako se bomo glasbeno-didaktično igro igrali. Pri 
izboru glasbeno-didaktične igre sem izhajala iz interesa 
otrok ter tudi v navezavi s temo, ki smo jo imeli. Pazljiva 
sem bila, da sem izbrala takšno glasbeno-didaktično igro, 

ki je bila otrokom blizu (''bibe'', živali …). Spoznala sem tudi, 
da morajo biti pravila ravno prav zahtevna. Če je prelahko, 
otrokom ni zanimivo. Pretežka pravila pa pomenijo, da bi 
igro zelo težko izvedli.

Zaključek
Mlajšim otrokom je zelo blizu posnemanje, izražanje s kre-
tnjami in z gibi. Glasbeno-didaktične igre vključujejo tudi 
to. Sploh v prvem starostnem obdobju je pomembno, da se 
skupaj z otroki igre igramo, da jih seznanjamo z različnimi 
vrstami iger, da jim nudimo dovolj časa za izvajanje glasbe-
no-didaktičnih iger ter da jim omogočimo primeren pros-
tor za izvajanje glasbeno-didaktičnih iger. 
 V oddelku, ki ga vodim, bomo z izvajanjem glasbeno-di-
daktičnih iger nadaljevali tudi v bodoče. Tako bomo skupaj 
razvijali glasbene sposobnosti, spretnosti in znanja. Zelo 
me veseli, da otrokom z glasbeno-didaktičnimi igrami ri-
šem nasmeh na obraze, saj vem, da je zadovoljen otrok tudi 
srečen otrok.

Literatura:
Borota, B. (2013). Glasbene dejavnosti in vsebine. Univerza na Primorskem: 
Univerzitetna založba Annales.
Denac, O. (2011). Z igro v čarobni svet glasbe. Ljubljana: Mladinska knjiga
Voglar, M. (1986). Biba buba baja. Ljubljana: DZS.
Voglar, M. (1989). Otrok in glasba. Ljubljana: DZS.

Vodenje za spodbujanje kakovosti vrtcev jugovzhodne Slovenije
Marta Rogelj Lipoglavšek, mag. prof. predšolske vzgoje, Vrtec Mavrica Trebnje

Povzetek: Vrtec je javni zavod, kjer se pričakuje od strokovnih delavcev, da uporabljajo napredne metode 
dela, zato je nujno, da se med seboj spremljajo, usklajujejo in izboljšujejo kazalce kakovosti na vhodni ravni. 
V tem prispevku je moj namen in cilj predstaviti raziskane pomanjkljivosti oz. priložnosti za izboljšanje ka
kovosti na vhodni ravni, odkriti razmerja med navedenimi deležniki kakovosti predšolske vzgoje, predstaviti 
soodvisnost med priložnostmi za izboljšanje. Za potrebe empiričnega dela so pridobljeni podatki, posebej 
vodstvenih in posebej strokovnih delavcev, o njihovem mnenju glede dosežene ravni medsebojne kako
vosti v vrtcu. Kljub različnim mnenjem se lahko ustvari klima demokratičnega dialoga. Opolnomočenje in 
zadovoljstvo vseh zaposlenih prinaša več učinkovitosti in uspešnosti v vrtce. 

Ključne besede: kakovost, vodenje, kazalniki kakovosti, vrednotenje, usklajevanje, izboljšave.

Zakaj ravno vodenje za spodbujanje kakovosti vrtcev? Do 
izbora takšnega naslova in obdelavo tovrstne teme je prišlo 
na podlagi različnih pogovorov z ravnateljicami kot tudi z 
vzgojiteljicami, kjer so sogovornice poudarjale soodvisnost 
med načinom ravnateljevega vodenja in kakovostjo dela 
zaposlenih. Sogovornice so se zavedale, da za dobrimi re-
zultati ter zadovoljnimi otroki in starši stojijo zadovoljni in 
ustvarjalni strokovni delavci, ki so v vodstvu vrtca  deležni 

spoštovanja, zaupanja, strokovne podpore in enakovredne-
ga obravnavanja. 
 Osrednje vprašanje kakovostnega vodenja je ustvarjal-
nost. Ustvarjalna organizacija  je okolje, kjer so posamezni-
ki in timi motivirani za ustvarjanje izvirnih rešitev, vzvodi 
za to pa bodo v rokah vodij, ki bodo za vodenje ustvarjal-
nosti nenehno iskali nove pristope, kar pomeni, da bodo 
pri vodenju tudi sami ustvarjalni. Sodobno vodenje temelji 
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na medsebojnem zaupanju, podlaga temu pa je etično rav-
nanje vseh zaposlenih v vrtcu. Medsebojni dobri odnosi 
in  zadovoljstvo zaposlenih bo vodilo v vrtcu k doseganju 
odličnosti. 

Pojem kakovosti
Za namen zagotavljanja kakovosti v vrtcu je potrebno 
spodbujati in razvijati hotenje, kulturo in klimo v vsakem 
vrtcu ter pri vsakem vzgojitelju, da bo kritično spremljal 
in vrednotil svoje delo ter ga ohranjal na visoki ravni ka-
kovosti, spodbujal potrebo po rasti in razvoju (Devjak in 
Berčnik 2010, str. 205–206). Nesporno je, da dobro kakovost 
v izobraževalnih zavodih zagotavljajo predvsem ljudje, ki v 
procesu delujejo tako, da bi kar najbolje zagotavljali dosego 
ciljev. Program izboljšanja kakovosti je proces, ki ni nikoli 
dokončan. Skrb za kakovost je naloga vseh zaposlenih (Fer-
jan 1996, str. 136). Ravni in področja za merjenje kakovosti 
v vrtcu so: strukturna, posredna in procesna (Marjanovič 
Umek 2002). Mi se bomo v tem delu osredotočili predvsem 
na posredno raven, nanašajočo se na področje zaposlenih, 
njihovega poklicnega razvoja, zadovoljstva in sodelovanja. 

Klima v vrtcu
Omenjeni medsebojni odnosi ter zadovoljstvo zaposlenih 
se v vrtcu izražajo v organizacijski klimi. Slednja v vrtcu 
predstavlja kompleksno celoto vzorcev vedenja ljudi, sta-
nje zaznav v organizaciji, kar nam lahko služi za nadaljnje 
usmerjanje motivacije in aktivnosti pri zaposlenih (Musek 
Lešnik 2010; Neal, West, Petterson 2000). Torej proučeva-
nje klime ne bo samo sebi namen, ampak bo povod za iz-
boljševanje delovnih razmer. 
 Ravnateljevo vodenje vrtca, njegovo usmerjanje zaposle-
nih je v slovenskem prostoru opredeljeno že med pristoj-
nostmi ravnatelja, ki jih natančno določa 49. člen Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, 
1999, str. 22). Ravnatelj poskrbi tudi za motivacijo do dela, 
ki posledično predstavi kakovostno delo kot vrednoto in s 
tem skrbi za celotno klimo vrtca (Devjak in Berčnik 2010, 
str. 185–186).
 Spodbujanje strokovnih delavcev v vrtcu poteka tudi na 
področju stalnih strokovnih izobraževanj in izpopolnje-
vanj. Senge  (2004, str. 63) definira učeče se organizacije 
kot tiste, v katerih ljudje neprestano izboljšujejo sposob-
nosti, gojijo nove in raztegljive vzorce mišljenja, so svobod-
ni v skupnih aspiracijah. Sposobnost neprestanega učenja, 
še več – odprtost in želja po povečanju sposobnosti učenja 
Dimovski s soavtorji (2009) navaja kot bistvene elemente za 
zviševanje zadovoljstva, trajnostnega razvoja, uspešnejše 
uresničevanje strategij, posledično izboljševanje kakovosti. 

Opredelitev raziskovalnega problema
V nadaljevanju so predstavljeni raziskani pogledi vodstve-
nih in strokovnih delavcev v vrtcu o doseženi ravni kako-

vosti izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcu, 
zlasti smo se osredotočili na njihove poglede glede med-
sebojnega sodelovanja, ustvarjanja ugodne delovne klime, 
ustvarjanja večje angažiranosti k samoaktivnosti in prepo-
znavanju novih izzivov znotraj kolektiva. Cilj raziskave je bil 
poiskati in predstaviti pomanjkljivosti oziroma priložnosti 
za izboljšanje dejavnosti kakovosti, odkriti razmerja v pro-
cesu med navedenimi aktivnostmi kakovosti predšolske 
vzgoje, predstaviti soodvisnost med priložnosti za izboljša-
nje. K spremljanju kakovosti obstoječega stanja v vrtcih in k 
spreminjanju prakse je torej najprej potrebno ugotoviti sta-
nje v organizaciji (v našem primeru v vrtcu), razmisliti, kaj 
zavira ali onemogoča kakovostno delo strokovnih delavcev 
v vrtcu, opraviti premislek o spremembi pristopov, ki bodo 
omogočali izboljšave, uvesti novosti in tako zagotavljati ka-
kovostnejše delo. 

Rezultati  
V vrtcu so zlasti pomembni ustrezni stiki. Le-ti so pogoj 
medsebojnega sporazumevanja med posamezniki in sku-
pinami v organizaciji. Zagotavljajo natančno in pravočasno 
opravljanje delovnih nalog in tudi dobre odnose med sku-
pinami ter posamezniki. Pri tem je pomembno, da je sistem 
komuniciranja odprt oz. da zaposleni dajejo informacije 
drug drugemu brez zadržkov in strahu. Le tako tečejo in-
formacije brez namernega zadrževanja in ponarejanja v vse 
smeri, zlasti pa med podrejenimi in nadrejenimi (Možina 
idr. 2002, str. 193). 
 Pomembnost različnih dejavnikov za razvoj kakovostne-
ga kurikula je preučevala tudi raziskovalna skupina razi-
skovalke G. M. Blenkin (Blenkin in  Kelly 1997). Vodstveni 
delavci in vzgojiteljice, ki so delali neposredno z otroki, 
so na posebej pripravljenih vprašalnikih odgovarjali, kako 
ocenjujejo pomembnost različnih dejavnikov. 
Kot najpomembnejše dejavnike kakovostnega kurikula so 
ocenili kakovost zaposlenih (74,2 % vseh vodstvenih delav-
cev). Kot dejavnike, ki najbolj onemogočajo razvoj kakovo-
stnega kurikula, pa so navedli naslednje: 
• zaposleni niso dovolj usposobljeni za delo z malimi otroki 

(tako meni 73,3 % vseh vodstvenih delavcev v vrtcih za 
otroke do tretjega leta starosti in 53,1 % vseh vodstvenih 
delavcev v institucijah za otroke od treh do osem let), 

• zaposleni imajo neustrezno stopnjo izobrazbe (62,9 % 
vseh vodstvenih delavcev).

Najpogostejši odgovor na vprašanje, kaj je po njihovem 
mnenju pomembno za poklicni razvoj vzgojiteljic oz. stro-
kovnih delavk, ki delajo z otroki, je bil poznavanje otrokove-
ga razvoja, enak odgovor kot vodstveni delavci v tej raziska-
vi so izpostavile tudi vzgojiteljice. Podobno kot vodstveni 
delavci tudi vzgojiteljice ocenjujejo, da je neustrezna sto-
pnja izobrazbe kritični dejavnik za zagotavljanje visoke ka-
kovosti kurikula. 
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Marjanovič Umek (2002) na podlagi povzemanja različ-
nih raziskav o kakovosti vrtcev poudarja, da so pristopi za 
ugotavljanje kakovosti vrtcev zelo različni. Ob tem ne iz-
postavlja samo pristopov, ampak tudi raznolikost analiz in 
interpretacij, ki dovoljujejo in omogočajo na različne načine 
zbrani rezultati. V naši raziskavi se je ugotavljalo, kakšna so 
mnenja in ravnanja strokovnih delavcev v vrtcu o kakovosti 
strukturne ravni organizacije dela v ustanovi ter posredne 
ravni na področju poklicnega razvoja in zadovoljstva zapo-
slenih, sodelovanja in socialnih stikov z ostalimi zaposle-
nimi ter vodstvom. Predvsem pa, ali se omenjena stališča 
strokovnih delavcev ujemajo s stališči vodstvenih delavcev 
in obratno.
 Odgovor na slednjo primerjavo prikazujejo rezultati 
opravljene raziskave, ki med vodstvenimi in strokovnimi 
delavci kažejo razlike v mnenjih o načinu vodenja vrtca. Ob 
tem se med prvimi pojavijo razlike v strinjanju glede sti-
kov s sodelavci. Vzgojitelji imajo z vzgojitelji v povprečju več 
vsakodnevnih stikov (M=4.51) kot pa ravnatelji z vzgojitelji 
(3.94). Zelo podobna oz. malce večja razlika je bila tudi pri 
vprašanju glede vsakodnevnih stikov s pomočniki vzgojite-
ljev (ravnatelji: M=3.75, vzgojitelji: M=4.52). Tako se rezultati 
ujemajo, so skladni z  našo napovedjo, da se med ravna-
telji in vzgojitelji pojavljajo statistično pomembne razlike v 
mnenjih o stikih s sodelavci.  
 V nadaljevanju istega sklopa vprašanj je bilo ugotovlje-
no, da se ravnatelji nekoliko bolje razumejo z vzgojitelji 
kot s pomočniki vzgojitelja. Hkrati pa je bilo ugotovljeno, 
da med ravnatelji (M=4.19) in vzgojitelji (M=4.69) obstajajo 
pomembne statistične razlike v strinjanju glede dobrega 
razumevanja s pomočniki vzgojitelja. V kolikor primerjamo 
zgornje rezultate z dotičnimi, ugotavljamo, da so pričako-
vani. Za delo v oddelku je v prvi vrsti odgovoren vzgojitelj, 
zato je raznovrstnih sodelovanj med vzgojitelji in ravnatelji 
bistveno več kot pa med pomočniki vzgojitelja in ravnatelji. 
Anketirani vzgojitelji različno zaznavajo profesionalen od-
nos do ravnateljev in do pomočnikov vzgojitelja. Kot najbolj 
profesionalen odnos ocenjujejo vzgojitelji odnos z vodstve-
nimi delavci (m=4), sledi odnos z drugimi vzgojitelji (m=3,2), 
kot najbolj prijateljski odnos pa ocenjujejo odnos s pomoč-
niki vzgojiteljev (m=3.1). 
 Pri oceni odnosa sodelavcev do dela so ravnatelji naj-
nižje ovrednotili (M=3.75) naslednjo trditev »Zaposleni v 
našem vrtcu skrbno pretehtajo vsako rešitev iz različnih 
zornih kotov.« Zanimivo je, da se vzgojitelji najmanj strinjajo 
s trditvijo, da zaposleni čutijo, da jih vodstvo vrtca upošteva 
in spoštuje (M=3.51). Menijo, da je njihovo delovno življe-
nje kakovostno, če lahko ustvarjalno prispevajo k uspehu 
organizacije. V organizaciji je potrebno ustvariti vzdušje, v 
katerem vsakogar obravnavajo kot strokovnjaka za njegovo 
delo. Z boljšo motiviranostjo, večjim zadovoljstvom delav-
cev, boljšim sporazumevanjem ter zmanjševanjem odpora 
do sprememb, bodo ljudje ustvarjalnejši (Adizes idr. 1996).

Rezultati raziskave odkrivajo tudi to, da obstajajo statistič-
no pomembne razlike med ravnateljevimi in vzgojitelje-
vimi mnenji o upoštevanju in spoštovanju vodstva do za-
poslenih. V veliko manjši meri se s tem strinjajo vzgojitelji 
(M=3.51) kot pa ravnatelji (M=4.19). Adizes idr. (1996, str. 192) 
menijo, da je vključevanje zaposlenih v odločanje o stvareh, 
ki se nanašajo na njihovo delo in njih same, zelo pomemb-
na metoda za dvig kakovosti delovnega procesa. Tako se 
pri zaposlenih oblikuje občutek odgovornosti in občutek 
avtorstva za sprejete odločitve. Vključevanje v odločanje 
bo uspešno, če bo to ena bistvenih sestavin organizacijske 
kulture. Za uresničevanje potreb zaposlenih, želja in pri-
čakovanj v zvezi z delom je izboljševanje delovnih razmer 
velikega pomena. Potrebe zaposlenih naraščajo soodvisno 
z izobrazbo in s splošno razgledanostjo, zato želijo imeti 
zaposleni čim boljši pregled nad svojim delom. Pri svojem 
delu želijo biti samostojni, kar omogoča, da več prispevajo 
k skupnim dosežkom.
 Tudi raziskave potrjujejo dejstvo, da je potrebno med 
zaposlenimi v vrtcu izboljšati enakovredno sodelovanje, 
obravnavanje ter dobro počutje. Rezultati so namreč po-
kazali, da med vzgojitelji in ravnatelji obstajajo pomembne 
razlike o tem, ali se vse sodelavce obravnava enako. V pov-
prečju so temu veliko bolj pritrjevali ravnatelji (M=4.56) kot 
pa vzgojitelji (M=3.55). Zelo podobni so rezultati pri nasled-
njem vprašanju, kjer me je zanimala v vrtcu izražena skrb 
za dobro počutje. Tudi tukaj so se s tem ravnatelji pogosto 
strinjali (M=4.38), medtem ko so bili vzgojitelji mnenja, da 
njihov ravnatelj le včasih poskrbi za dobro počutje (M=3.87). 
Ugotovili smo, da med vodstvenimi in strokovnimi delavci 
ni pomembnih razlik glede najpogostejšega razloga ude-
ležbe v programih nadaljnjega izobraževanja in usposab-
ljanja. Tako vodstveni (73 %) kot tudi strokovni delavci (90 
%) so najpomembnejši razlog za tovrstno udeležbo izbrali 
pomembnost programa za njihov profesionalni razvoj. M. 
Valenčič Zuljan (2012) ob obravnavanju različnih modelov 
profesionalnega razvoja poudarja zavedanje, da lahko z 
novim znanjem tudi ovire spreminjamo v nove priložnosti. 
Ugotovili smo pomembno odstopanje med mnenji o mož-
nostih izbiranja in o udeležbi v programih strokovnih iz-
popolnjevanj. Ravnatelji so se 100 % strinjali, da zaposleni 
lahko sami izbirajo, katerega izobraževanja se bodo ude-
ležili. Za razliko od njih pa so vzgojitelji le s 60 % pritrdili 
temu mnenju. 

Zaključne misli
Rezultati nakazujejo skupno pripravljenost zaposlenih v 
vrtcu na spreminjanje in podpiranje profesionalne rasti za-
poslenih, kar kaže na spreminjanje organizacijske kulture 
v kolegialno delovno okolje. Razvoj kolegialne skupnosti 
ustvarja več prostora za individualno rast, kot če vsak skrbi 
samo zase. S sodelovanjem in z medsebojnimi izmenjavami 
ozaveščajo svoje občutke o sebi kot ljudeh in kot profesi-
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onalcih, se učijo sodelovati v različnih interakcijskih pro-
cesih, se učijo razumeti skupinsko dinamiko in analizirati 
skupinske procese, nenazadnje pa začnejo postavljati pod 
vprašaj nekatera svoja »železna« subjektivna pojmovanja, 
stališča in strategije oz. prakse. Skupinski proces deluje na 
osnovi vrednot sodelovanja (Toplak idr. 2001, str. 16).
Smernice za izboljšanje kakovosti in za nove možnosti v 
prepoznavanju, razumevanje in reševanje novih izzivov, za 
aktivno ustvarjanje in konstruktivno obvladovanje dinami-
ke znotraj kolektivov:
• sistematično je potrebno razvijati skupinske procese ko-

lektiva na osnovi vrednot sodelovanja, 
• izpostavljati in uporabljati je potrebno sposobnosti po-

sameznih članov, 
• vzpostavljati in negovati je potrebno okolje, kjer bodo 

timi motivirani za kreiranje izvirnih rešitev, novih pris-
topov, ustvarjalnih idej, inovativnih predlogov,

• načrtovati, izvajati in skupno evalvirati je potrebno vsa-
koletne notranje raziskave o elementih vodenja za razvoj 
kakovosti, 

• omogočiti je potrebno večjo participacijo zaposlenih pri 
izbiranju programov nadaljnjega izobraževanja in uspo-
sabljanja,  kjer predlagamo, da strokovni delavci premi-
šljeno oz. usmerjeno izberejo izobraževanje s ključem, 
kot sta ga z empiričnimi ugotovitvami raziskave obliko-
vali T. Devjak in A. Polak (2007 str. 117–118), t. i. »model za 
oblikovanje in zasnovo različnih seminarjev nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja«, 

• prenos in izmenjava prejetih izobraževanj, usposabljanj 
in znanj preko strokovnih ali tematskih aktivov znotraj 
vrtca ali v sodelovanju z drugimi vrtci,

• izvajanje supervizijskih delavnic za strnjeno obdobje in 
za vse zaposlene v oblikah manjših skupin,

• vsakoletno izvajanje srečanj zaposlenih po principu 
»team building«.

Razlike, ki so se pokazale med anketiranimi ravnatelji in 
anketiranimi vzgojitelji, nakazujejo potrebo po spremem-
bah tudi na področju vodenja. Vzgojitelji so v primerjavi z 
ravnatelji izrazili bolj negativno mnenje o neenakovred-
nem obravnavanju in o občutku, da jih vodstvo upošteva 
in spoštuje. Menim, da prihaja do takšnih odstopanj zaradi 
bolj celostnih ravnateljevih pregledov nad vsemi zaposle-
nimi, zaradi ravnateljevih širših kompetenc odgovornosti 
in avtonomije, pa tudi zaradi manjše kritičnosti ravnate-
ljev ob oceni lastnega dela. Vzgojitelji so namreč v odnosu 
do ravnateljev v podrejenem položaju in so tako lahko bolj 
kritični do dela ravnateljev. Medsebojno uspešnejše uskla-
jevanje bi bilo mogoče doseči s spodbujanjem in z usmer-
janjem vzgojiteljev k skupnim ciljem vrtca. Ob takšnem 
načinu motiviranja se poveča volja zaposlenim, vzgojite-
lji bi se bolj aktivirali, izražali več izvirnih zamisli, kar bi 
nadgradilo ustvarjalnost celotne institucije. Polak (2011) pa 

kot pomemben dejavnik uspešne interakcije med vodstvom 
in strokovnimi delavci opisuje tudi realna in usklajena pri-
čakovanja. 
 Ob presojanju položaja ravnatelja in vzgojiteljev je jasno, 
da imajo zaposleni različne vloge. Ob razjasnitvi različnih 
vlog se pojavijo tudi različna pričakovanja. Avtorica pou-
darja pomen usklajenosti pričakovanj, pozitiven odnos do 
teh pričakovanj, ki naj bodo realno visoka. 
 Kolektivi in njihove potrebe se med posameznimi vrtci 
zelo razlikujejo, zato je pomembno, da notranji zaposleni 
za svojo ustanovo na podlagi evalvacij in ugotovitev nare-
dijo lasten načrt za dvig kakovosti, se ob tem medsebojno 
usklajujejo, razjasnijo dileme, pojasnjujejo svoje poglede. 
To bi bil še en način več, ki bi vse zaposlene spodbujal k 
večji fleksibilnosti, vnašanju sprememb in vseživljenjske-
mu učenju. S tovrstnimi izkušnjami in z znanjem se krepi 
avtonomnost vrtca ter vsakega posameznega strokovnega 
delavca. 
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VZGOJITELJICA VZGOJITELJICAM IN VZGOJITELJEM

Kje ste se najprej zaposlili in kako se 
je vaša poklicna pot nadaljevala do 
danes?
Prvič sem se zaposlila septembra 
2003 kot pomočnica vzgojiteljice v 
Vrtcu Hansa Christiana Andersena v 
Ljubljani, v enoti Lastovica. Na prva 
leta mojega dela me še danes vežejo 
zanimive izkušnje in spomini. Ko sem 
leta 2005 diplomirala ter opravila še 
strokovno izpopolnjevanje, sem do 
leta 2011 opravljala delo vzgojiteljice. 
S septembrom 2012 pa sem se zapo-
slila kot vzgojiteljica v eni izmed enot 
Vrtcev Občine Žalec. Najprej sem pet 
let delala v enoti Liboje, v letošnjem 
letu pa sem v enoti Griže. 

Kaj vam je pri vzgojiteljskem delu 
najbolj všeč? Zakaj?
Delo vzgojitelja/vzgojiteljice je delo, 
ki prinaša nenehne izzive, saj je raz-
gibano, odgovorno in zelo zahtevno. 
Gre za poklic, ki ga mnogi ljudje ne 
znajo ustrezno vrednotiti. Še vedno 
med ljudmi prepogosto slišimo, kako 
se vzgojiteljice in vzgojitelji v vrtcu 
samo igrajo, mnogi pa se ne zaveda-
jo ostalega, kar se znotraj institucio-
nalne vzgoje dogaja. Poklic vzgojitelj 
omogoča nenehne priložnosti za izra-
žanje svoje kreativnosti in priložnosti 
konstantnega izobraževanja. Preko 
vsakodnevnih dejavnosti in odnosov 
z otroki, s starši in strokovnimi delav-
kami ne zmanjka priložnosti za vseži-
vljenjsko učenje otrok in odraslih.

V kakšnem oddelku otrok opravljate 
vzgojiteljsko delo v tem šolskem letu? 
V letošnjem letu opravljam delo vzgo-

jiteljice v oddelku otrok, starih 3–5 
let. Skupino sestavlja 21 otrok. Prilož-
nost za medsebojno spoznavanje smo 
dobro izkoristili v uvajalnem obdobju 
in oblikovali vzdušje, dogovore, način 
dela v oddelku, ki otrokom, staršem, 
sodelavki in meni prinaša priložnost 
za učenje, uspešno sodelovanje, razi-
skovanje in spodbuja otroke k razvoju 
odgovornosti in samostojnosti. Otroci 
v skupini uspešno sodelujejo in si gle-
de na razliko v starosti medsebojno 
priskočijo na pomoč tako samoinicia-
tivno kot tudi na pobudo odrasle ose-
be oddelku.

Kako se pripravljate za izvajanje ku-
rikula v oddelku? 
Mesečno načrtovanje, ki ga izvajamo 
v naših enotah vrtca, nam služi kot 
izhodišče za načrtovanje in prilago-
ditev na ravni oddelka. Trudim se, da 
bi bile dejavnosti po področjih čim bolj 
enakovredno zastopane, pri tem pre-
izkušam novosti, ki jih pridobivamo 
na raznih izobraževanjih ali pa samo 
osvežim že poznano, a morda neko-
liko pozabljeno dejavnost. Pogosto se 
zgodi, da se načrtovana dejavnost pri-
lagodi trenutnim situacijam, idejam 
otrok, ki prispevajo k načrtovanju po 
svojih zmožnostih. Participacija otrok 
je velikega pomena, saj že samo z za-
vedanjem, da lahko otroci soustvarjajo 
prijetno klimo v oddelku, dajejo pobu-
de, predloge in da jih čim bolj aktivno 
vključimo v samo načrtovanje, dajemo 
otrokom vedeti, da verjamemo vanje, 
jim zaupamo, jim radi prisluhnemo, 
mislimo nanje in jim dajemo vedeti, da 
nam veliko pomenijo. 

Katero področje dejavnosti v Kuri-
kulumu za vrtce je vaše močno stro-
kovno področje? Kje se to kaže?
Pri opredeljevanju močnega področja 
dejavnosti ne morem mimo jezikov-
nega področja, ki mi je zelo blizu, ki je 
najpomembnejše za razvoj govora o-
trok in vključuje vse ljudi, tako otroke 
kot tudi odrasle in njihove medseboj-
ne interakcije. Hkrati pa je jezikovno 
področje vpleteno v vsa ostala pod-
ročja. Albert Einsten je zapisal: »Če 
želite, da bi bili vaši otroci pametni, 
jim berite pravljice. Če želite, da bi bili 
še pametnejši, jim berite še več pra-
vljic.« Ta misel me spremlja in spodbu-
ja k branju otrokom tako v vrtcu kot 
tudi doma in je spodbuda za predno-
stno nalogo, spodbujati tudi pri star-
ših zavedanje, kako pomembno je bra-
nje in pogovor z otrokom, tako preko 
izposoje knjižnega gradiva v vrtcu kot 
sodelovanju v bralni znački Tudi mali 
Savinjčani berejo. 
 Ko sem imela pred dvema leto-
ma priložnost biti na izobraževanju 
s področja gozdne pedagogike, mi je 
to izobraževanje odprlo nove mož-
nosti raziskovanja, igre in učenja s 
področja narave, saj so, predvsem z 
vidika gozdne pedagogike, možnosti 
izkoristka naravnih danosti neomeje-
ne. Biti pripravljen izobraževati se in 
novosti prenesti v prakso, je tisto, kar 
nam omogoča strokovno rast.

Kaj je vaš dosedanji največji strokov-
ni dosežek, na katerega ste še poseb-
no ponosni? 
V večletnem delu sem skrbela za 
konstantno izobraževanje na ravni 

Vsaka negativna ali pozitivna izkušnja je priložnost za novo učenje
Anja Podveržen, dipl. vzgojiteljica, Vrtci Občine Žalec 

"V meni je odločitev za vzgojiteljski poklic dozorela precej pozno, v zadnjem razre
du osemletke, ko sem se odločila, da se vpišem na Gimnazijo Celje Center. Takratni 
srednješolski program predšolska vzgoja ni bil ravno specifičen, saj ni nudil veliko 
znanja s področja predšolske vzgoje, predvsem je bilo premalo praktičnega izobra
ževanja. Študij sem zato nadaljevala na Univerzi v Mariboru, na Pedagoški fakulteti 
in ga leta 2005 zaključila z diplomo."
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eksternih kot tudi internih izobraže-
vanj v sklopu vrtca, sodelovala sem na 
raznih posvetih s prispevki. Razstava 
grafičnih del 18. grafičnega bienala v 
Žalcu je obogatena z dvema grafika-
ma, ki sta nastali pod mojim in so-
delavkinim mentorstvom. V svojem 
dosedanjem delu sem pridobila naziv 
svetovalka, s tem pa ciljev in želja za 
nadaljnjo rast, izobraževanje in razvoj 
na strokovnem področju nisem za-
ključila.

Vam je ostal v spominu kakšen po-
seben dogodek (anekdota) iz vašega 
vzgojiteljskega vsakdana?
Anekdote se pri delu z otroki pojavljajo 
skoraj vsakodnevno, bodisi so plod ne-
izmerne domišljije otrok, včasih zara-
di malo slabšega razumevanja določe-
nih besed ali razumevanja med otroki 
in odraslimi. Nekateri otroci so znani 
po tem, da zelo radi veliko govorijo, pa 
je morda njihova izgovarjavi nekoliko 
slabša. Tako sem imela primer dečka 
pred leti, ki mi je skušal razložiti, da 
se bodo z družino odpravili na mor-
je v Sefo. Nikakor ga nisem razumela, 
kje to je, čeprav se je trudil in mi želel 
razložiti. V nadaljevanju sem od star-
šev izvedela, da gredo v Fieso. 
 Naslednji primer pa je vezan na ko-
silo. Za kosilo je bila lazanja, otrokom 
sem predstavila jed, jo razdelila. Čez 
nekaj časa je ena deklica rekla: »J'z bi 
še lobanjo jedla.« 

Kako ocenjujete možnosti za svoje 
strokovno izpopolnjevanje v prihod-
nje?
V vrtcih imamo omogočenih precej 
internih kot tudi eksternih izobra-
ževanj. Nekatera so obvezna, ostala 
priporočena. Udeležba na raznovr-
stnih izobraževanjih nudi priložnosti 
za strokovno izpopolnjevanje, nad-
grajevanje znanja ali zgolj osvežitev 
morda pozabljenega. Vsaka udeležba 
na izobraževanjih ponuja priložnost 
za izmenjavo mnenj, reševanje more-
bitnih problemov, dilem, ki se nam pri 
delu z otroki pojavljajo. V pogovorih z 
drugimi strokovnimi delavkami smo 

kar enotnega mnenja, da si želimo čim 
več predstavitev praktičnih primerov, 
delavnic in idej, ki jih lahko preizku-
šamo tudi v oddelku in tako otrokom 
ponudimo še več raznolikosti, inova-
tivnosti.

Ste s čim razširili svoje vzgojiteljsko 
delo mimo opisa del in nalog za vaše 
delovno mesto?
V letu 2014 sem se odzvala povabilu 
k sodelovanju ter na medregional-
nem posvetu Kurikul vrtca – včeraj, 
danes in jutri v Domu kulture v Žal-
cu, predstavila prispevek Medsebojno 
sodelovanje bogati. V vrtcu sodelu-
jem v gledališki skupini Marionetke, 
ki jo sestavlja sedem strokovnih de-
lavk. Skupaj pripravljamo predstave, 
ki jih v sklopu gledališkega abonmaja 
zaigramo otrokom po enotah vrtca, 
hkrati pa s predstavo sodelujemo na 
zaključni prireditvi bralne značke. Z 
dramsko skupino uspešno sodelujemo 
in se odzovemo tudi povabilu drugih 
institucij, kot so knjižnica, Društvo 
prijateljev mladine Občine Žalec, šole 
in drugih. V mesecu oktobru 2017 smo 
se predstavili v časopisu Novi tednik 
s predstavitvijo gozdne pedagogike, ki 
jo izvajamo v našem oddelku.

Kaj je po vašem mnenju trenutno 
najbolj aktualna problematika v 
vrtcih? Kje bi radi spremembe in kaj 
predlagate?
Pred leti sprejeti varčevalni ukrepi 
na ravni države so prispevali k neza-
dovoljstvu zaposlenih tudi v vzgoji in 
izobraževanju in posledice teh varče-
vanj čutimo še danes. Nezadovoljstvo 
zaposlenih, še posebej pomočnic 
vzgojiteljic glede plačila za opravljeno 
delo, ki so bile za opravljeno vsekakor 
premalo nagrajene, se je sedaj sicer 
uredilo. Pomočnice vzgojiteljice so 
pogosto izpostavljene v odnosu vzgo-
jitelj starš, ko predajajo staršem dnev-
ne informacije o otroku. Pogosteje kot 
vzgojiteljice naletijo na neprijazen, 
hladen odziv marsikaterega starša, ob 
čemer se ne počutijo dobro. Od mno-
gih pomočnic vzgojiteljic tudi pogosto 

slišimo, kako so v sodelovanju z vzgo-
jiteljico neuslišane, kako jim ni dana 
priložnost za podajanje idej, mnenj in 
kako so njihova mnenja neupošteva-
na. Želim si, da bi bilo čim več vzgo-
jiteljic, ki bi s pomočnico vzgojiteljice 
vzpostavile spoštljiv profesionalni od-
nos, saj bi se njuno uspešno sodelova-
nje odražalo tudi pri delu z otroki. 
 Kot problem bi izpostavila obve-
znosti vzgojiteljic in pomočnic vzgo-
jiteljic na ravni države, ki so povsem 
različne od vrtca do vrtca. Včasih sli-
šimo, kako malo časa smo vzgojiteljice 
in pomočnice vzgojiteljic v službi, ker 
ne delamo 8 ur v oddelku. Kritiki ni-
majo pravega vpogleda v obveznosti, 
ki jih imamo v popoldanskem času za 
otroke, obveznosti za sodelovanje s 
starši za roditeljske sestanke in indi-
vidualne govorilne ure, koliko ur do-
mačega dela opravimo kot pripravo za 
delo z otroki, koliko časa gre za timsko 
usklajevanje, vzgojiteljske zbore, stro-
kovne aktive in podobno. Velikokrat 
se sprašujemo, ali bi ne bilo bolje, da 
bi naš delovni čas bil 8 urni in bi ob 
odhodu iz službe vse ostalo v vrtcu, a 
zaradi narave dela je to žal nemogoče 
izvajati tako, da zaradi tega ne bi trpe-
la kakovost, bodisi dela z otroki ali pa 
sodelovanje s starši in z drugimi.

Kako se spopadate z negativnim 
stresom, ki ga ne manjka pri vzgoji-
teljskem delu?
Stres je na žalost postal del vsakdanje-
ga življenja in ga preveč ljudi še kako 
dobro pozna, se ga zaveda, a kaj dosti 
za preprečitev le-tega ne zmoremo, 
ne znamo. Velikokrat ljudje vprašajo, 
ali je delo z otroki naporno. Je napor-
no, a hkrati izzivajoče. 
 Mnogo bolj pa je postalo naporno 
delo s starši, ki se v svojih prepričanjih, 
načinih vzgoje in razmišljanju pogosto 
ne zavedajo, da jim vzgojitelj govori v 
otrokovo korist. Hkrati pa mora tudi 
vzgojitelj znati prisluhniti staršem, jim 
pomagati, jim skušati svetovati, vse to 
pripomore k boljšemu medsebojnemu 
sodelovanju in odpravljanju stresa. 
Vsaka negativna ali pozitivna izkušnja 
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je priložnost za novo učenje, za zore-
nje na strokovnem področju. 
Z raznoraznimi težavami se vsako-
dnevno srečujemo, med pogostimi 
težavami bi izpostavila problem, ko 
starši v vrtcu vprašajo, kaj slabega se 
dogaja, da njihov otrok ne želi več v 
vrtec, da ima otrok travme ipd. in iš-
čejo razloge zgolj in samo v vrtcu, pri 
ostalih otrocih in pri vzgojiteljicah. O-
troci izredno vplivajo na starše in po-
vedo le eno plat zgodbe, ki se je zgodi-
la. Ravno zato je vzgojiteljeva naloga, 
da starše ozavestimo o pomembnosti 
poznavanja celotne zgodbe in jim jo 
tudi povsem objektivno predstavimo. 

Začeli smo novo poslovno leto 2018. 
Kaj bi radi povedali svojim kolegicam 
vzgojiteljicam in vzgojiteljem v slo-
venskih vrtcih?
Kljub vsem vsakodnevnim tegobam, s 
katerimi se pri delu srečujemo, je prav, 
da se zavedamo, da je naše delo in naša 
prisotnost v oddelku tista, ki vpliva na 
otroke, na njihov razvoj in prav bi bilo, 
da se potrudimo v dobro otrok to delo 
opravljati čim boljše. Ob vsem tem se 
zavedamo, da smo vsi samo ljudje in 
da tudi nam kdaj zmanjka energije, se 
nam kdaj zgodijo neljube situacije, ki 
nam onemogočajo popolno predanost 
delu. Nič ni narobe, če nas otroci pri 
delu kdaj vidijo slabše razpoložene, 
morda nekoliko manj nasmejane, saj je 
to sestavni del življenja, ki ga tudi o-
troci s pridobivanjem raznoraznih iz-
kušenj spoznavajo. 

Kaj predlagate reviji Vzgojiteljica?
Revija Vzgojiteljica je revija, ki prinaša 
nove ideje, predstavlja delo in življenje 
v vrtcu na različne načine, skozi in-
tervjuje, opise dejavnosti in projektov, 
utrinkov in s predstavitvijo otroških 
likovnih del. Omogoča strokovnim 
delavkam predstavitev svojega dela 
drugim. Želim, da svoje poslanstvo 
nadaljuje in z objavami prispevkov na-
grajuje strokovne delavke. 

Hvala za vaša mnenja. Še naprej vam 
želimo uspešno vzgojiteljsko kariero. 

V slikarskih čevljih
Katja Krevh, dipl. vzgojiteljica, OŠ Štore, vrtec Lipa

Povzetek: Umetnost je eno od šestih področij Kurikuluma za vrtce 
(1999) in je zaradi svojega prispevka k razvijanju ustvarjalnosti in do
mišljije, hkrati pa tudi razvijanja pozitivne samopodobe otrok področje, 
ki ga nikakor ne smemo zanemariti. Prepogosto se namreč zgodi, da 
umetnost v vrtcu srečujemo le kot dopolnilno dejavnost, navkljub bo
gatim vsebinam področja umetnosti, ki lahko bogatijo otroke, če se 
umetnost enakovredno upošteva  kot samostojno kurikularno področje. 
Ključne besede: otrok, umetnost, reprodukcija, portret, avtoportret, 
umetniško delo.

Umetnost je zelo izrazna in dopušča veliko mero ustvarjalnosti in individual-
nosti. Kot vzgojiteljica se zavedam, da predstavljajo umetniške dejavnosti tudi 
uporaben način, kako pogledati v otrokove misli, razumeti njegovo doživljanje in 
čustvovanje  ter dojemanje sveta. Že v času študija sem do področja umetnosti v 
vrtcu razvila posebno naklonjenost, saj je v otroških očeh v času udejstvovanja 
na likovnem področju opaziti poseben žar. S področja umetnosti po Kurikulumu 
za vrtce (1999) smo v oddelku 4 do 5-letnih otrok razvili vzgojno-izobraževalno 
temo »V slikarskih čevljih«, ki se je izkazala za zelo uspešno. 

Otrok in umetnost 
Že samo dejstvo, da je umetnost, tako likovna kot glasbena, umeščena v Kuri-
kulum za vrtce (1999), je  samo po sebi dovolj zgovorno. Gre za pomembno pod-
ročje, ki sooblikuje otrokov celostni razvoj. Umetnost otroku omogoča udejanja-
nje ustvarjalnih potencialov, ki se kažejo že v otrokovem igrivem raziskovanju 
in spoznavanju sveta, ki je zanj neizčrpen vir inspiracije, motivacije in vsebin na 
vseh področjih dejavnosti. 
 Že v zgodnjem predšolskem obdobju otroci raziskujejo svet umetnosti preko 
raziskovanja preproste dejavnosti, kot je puščanje sledi na papirju, pri čemer 
sam proces na tej točki nedvomno prevlada nad končnim izdelkom, pečat pa 
pusti v obilici pozitivnih čustev. Starejši, kot je otrok, večjo sporočilnost ima 
njegova slika, saj se z otrokovim razvojem razvija tudi slika. 

Kako so področje umetnosti raziskovali otroci v našem vrtcu? 
»V slikarskih čevljih« je vzgojno-izobraževalna tema, ki nas je popeljala v svet 
brez mej, v svet domišljije, ustvarjalnosti in v svet, kjer je dovoljeno in mogoče 
vse. V želji, da bi dosegli izbrane cilje, sva s sodelavko Edito Rednak naprej pri-
dobili informacije o predznanju otrok. 
 Biti slikar, slikati kot slikar, ugotavljati proces nastanka umetnine – vse to so 
bile naše uganke in reševali smo jih z veliko mero radovednosti in ustvarjalnosti. 
Znanje smo gradili tudi v smeri raziskovanja različnega slikovnega gradiva, pri 
čemer sva dali večji poudarek seznanjanju, utrjevanju in praktičnemu spoznava-
nju (pred)pojmov: portret, avtoportret, reprodukcija in tihožitje. 
 Pri delu in ustvarjanju smo uporabljali suho in mokro slikarsko tehniko. O-
troci so se najprej preizkusili v slikanju avtoportreta, pri čemer smo s suho sli-
karsko tehniko uporabljali voščenke in barvice, dejavnost pa je bila izvedena v 
obliki metode individualnega dela ob uporabi ogledala. Pri tovrstnih dejavnosti 
se potrdijo tudi teoretično znane ugotovitve o obdobjih otrokovega likovnega 
izražanja, pri petletnih otrocih torej tudi upodabljanje oblik v večji  meri obrisno 
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kot ploskve, s čimer uporaba barve pri likovnem izražanju 
dobi pravo vlogo. Pri otrokovem likovnem delu se pojavi 
površina, ki jo je potrebno zapolniti z barvo (Tomaž Vrlič 
2001). Ogledalo je ustvarjanju dalo dodano vrednost in tre-
nutki, ko je otrok resnično spoznaval in raziskoval svoj ob-
raz, so bili nekaj posebnega. 
 Po dejavnosti slikanja avtoportreta je bilo opaziti obču-
ten napredek pri risanju človeške figure, začele so se upo-
dobitve vratu, pogostejše upodabljanje podrobnosti. Risali 
smo tudi portret, in sicer portret vzgojiteljice, pri čemer 
je bila zanimiva predvsem sporočilnost slike, ki lahko go-
vori tudi o otrokovem doživljanju vzgojiteljice. Tudi tu so 
otroci skušali upodobiti kar se da veliko podrobnosti in se 
približati dejanskemu izgledu portretiranca. Sam proces 
slikanja vzgojiteljice je bil tudi zelo dober zgled interakci-
je med vzgojiteljico in otrokom, saj je tovrstno sodelovanje 
omogočilo pogovor, ki je bil bolj oseben. 
 Ker je umetniški poklic slikarja edinstven, smo se mu 
poskušali približati tudi uporabi različnih likovnih pripo-
močkov, kot so palete in likovno stojalo. Le-to smo upo-
rabljali tudi pri slikanju tihožitja in reprodukcije umetni-
škega dela, ki smo ga slikali z mokro slikarsko tehniko ob 
kombinaciji pastel voščenk in vodenih barvic. Pri slikanju 
tihožitja smo si izbrali motiv vejevja v vazi, ki je našo igral-
nico sicer krasilo še v času praznikov. Ta dejavnost je bila 
odlična predvsem z vidika otrokove zmožnosti opazovanja, 
vključevanja znanj mešanja barv pri slikanju in neposredno 
tudi občutek vrednosti ter poistovetenja s slikarjem. 
 Ker je v umetnosti velik poudarek na estetiki, sva s sode-
lavko želeli, da se otroci znotraj tematskega sklopa srečajo s 
kvalitetnim umetniškim delom, preko katerega lahko vpli-
vamo na otrokov razvijajoči se estetski okus. Pomen estet-
skega doživljanja omenja tudi Kurikulum za vrtce (1999), ki 
pravi, da »… intenzivno čutno in intuitivno spoznanje doži-
vetja otrok izrazi v umetnosti in ga opredeljuje z estetskimi 
pojmo lepo, smešno, grdo, ipd. Pri tem se odražata otrokov 
prirojeni čut za umetniški red in privzgojeni čut za lepo, ki 
ga oblikujeta socialno in kulturno okolje.«
 Ker je preko kvalitetnih umetniških del moč vplivati na 
otrokov razvijajoče se estetski okus, so otroci spoznavali 
dva priznana umetnika, in sicer so spoznali umetniška dela 
katalonskega slikarja Juan Mirója (El comienzo del dia, 1968 
in Portret III, 1938) in umetniško delo slovenskega slikarja 
Jožeta Horvata – Jakija z naslovom Punčka, iz leta 1956, ki 
velja za enega najbolj uspešnih slovenskih slikarjev samora-
stnikov. Otroci so v praktičnem smislu spoznali pojem re-
produkcije oz. pravilneje preslikave, saj so se zelo uspešno 
preizkusili v vlogi slikarja pri slikanju, pri čemer so se po 
svoje vživeli v umetniško delo tako v smislu motivike kot pri 
izbiri likovne tehnike. K pojmu reprodukcija sem pripisa-
la pojem preslikava z namenom, saj je pojem reprodukcija 
sicer ovrednoten kot natančna kopija originala, ki je nasli-
kana s strani izkušenih in talentiranih slikarjev in je dovo-

ljena oziroma zakonita, v kolikor je preteklo 70 let od smrti 
avtorja in se ne prodaja kot original. Skratka, izpod rok na-
ših malih slikarjev so nastale res čudovite 'reprodukcije', ki 
ponazarjajo otrokovo dojemanje kvalitetnega umetniškega 
dela in dejanski prikaz česa je v likovnem smislu zmožen 
4–5 let star otrok. 
 Ker pa je del življenja umetnika oz. slikarja močno po-
vezan tudi z galerijami in razstavami, smo v našem vrtcu 
pripravili razstavo nastalih otroških likovnih del po sklo-
pih, ki jo je spremljal bilten o vsebini razstave, ki so si jo 
ogledali starši otrok. Nad razstavo in nastalimi otroškimi 
umetninami so bili starši otrok izredno navdušeni in pre-
senečeni nad kvaliteto in zrelostjo slik predvsem iz sklopa 
reprodukcij.  

Ugotovitve
Otroci so v vzgojno-izobraževalni temi »V slikarskih če-
vljih« uživali, usvojili veliko novega znanja, si razširili be-
sedni zaklad ter usvojili pomen novih terminov s področja 
umetnosti, hkrati pa uporabljali pester izbor likovnih pri-
pomočkov in materialov, kar ugodno vpliva na razvoj fino-
motorike in grafomotoričnih spretnosti otrok.  Še posebej 
pa bi izpostavila pozitivne učinke slikanja portreta in avto-
portreta, saj so otroške risbe in slike upodabljanja motiva 
človeške figure po izvedbi te dejavnosti dozorele. Kot pri-
mer dobre prakse pa poleg slikanja reprodukcij ocenjujem 
tudi izvedbo razstave, pri kateri so sodelovali otroci, kar se 
je odražalo kot ponos in zadovoljstvo pri vseh otrocih.

Literatura: 
Vrlič, T. Likovno ustvarjalni razvoj otrok v predšolskem obdobju. Dostopno 
na: http.//www.debora.si/slike/PDF_244.pdf
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in 
Zavod RS za šolstvo.
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Fitkovi dnevi za več gibanja
Urša Baumhakl, dipl. vzgojiteljica, OŠ Gustava Šiliha Laporje, vrtec Laporje

Povzetek: V članku predstavljam namen, organizacijo, izvedbo in ugotovitve Fitkovih dni, ki jih v vrtcu Laporje 
organiziramo že peto leto zapored. Z njimi želimo spodbuditi več gibalnih dejavnosti in povečati količino gi
balnošportnih aktivnosti ter s tem skrbeti za ohranjanje zdravja otrok v vrtcu. Otroci na Fitkovih dnevih sami 
preizkušajo svoje gibalne spretnosti, se učijo na napakah, raziskujejo svoje lastne sposobnosti in omejitve, vse 
skupaj pa vodi k obvladovanju gibalnih izzivov in samostojnosti, kar spodbuja skladen in zdrav razvoj otrok. 
Ključne besede: gibalni razvoj, gibalne dejavnosti, Fitkov dan.

Analize športno-vzgojnih kartonov na nacionalni ravni 
kažejo vse slabše rezultate v telesnem in gibalnem raz-
voju otrok. V prvih letih življenja v razvoju otroka je naj-
pomembnejši gibalni razvoj, saj le-ta vpliva tudi na razvoj 
spoznavnih sposobnosti, razvijanja čuta do drugih, s čimer 
se prične proces socializacije (Videmšek in Jovan 2002). 
Gibalni razvoj poteka od elementarnih, preprostih oblik gi-
banja, do sestavljenih in zahtevnejših športnih dejavnosti. 
Sposobnosti in lastnosti se, če jih otroci ne usvojijo pravo-
časno, kasneje zelo težko ali sploh ne razvijejo. V predšol-
skem obdobju se gradijo temelji zdrave telesne konstitucije 
in pozitivnega dojemanja športa, pomembno pa je, da vse 
gibalne aktivnosti potekajo skozi igro. Vsakodnevno giba-
nje je otrokova primarna potreba, česar se zavedamo tudi v 
vrtcu Laporje, kjer je področje gibanja že več let zapovrstjo 
prioritetno področje vseh oddelkov vrtca. Že več let ugota-
vljamo, da je veliko otrok gibalno manj aktivnih zaradi so-
dobnega načina življenja, ki je pogosto povezan s pomanj-
kanjem časa za družino, prometne razvitosti in preživljanja 
prostega časa pred televizorjem ali računalnikom. Zaradi 
omenjenega je še posebej pomembno, da otrokom, vključe-
nim v vrtec, zagotovimo čim več priložnosti in  možnosti 
za pridobivanje in razvijanje raznolikih gibalnih izkušenj. 
Okolje našega vrtca nam omogoča, da lahko otroci vsako-
dnevno premagujejo naravne ovire in se v naravi srečujejo 
z različnimi gibalnimi problemi. Izleti so v vseh letnih časih 
prilagojeni vremenskim razmeram in sposobnostim otrok. 
Dvakrat tedensko v vseh oddelkih potekajo vadbene ure, 
vsakodnevno pa ne pozabimo na gibalne minute. Aktivno-
sti potekajo večinoma na prostem, v telovadnici, v igralnici 
ali v večnamenski dvorani. Gibanje na prostem je pri nas 
del vsakodnevne rutine tudi v dnevih, ki so vremensko ne-
koliko manj prijazni bivanju na prostem. Otroci na tak na-
čin krepijo svojo odpornost in zadovoljujejo svojo potrebo 
po gibanju. Vsem naštetim gibalnim aktivnostim je skupen 
cilj, da se otrok giblje. Kot popestritev gibalnih aktivnosti 
smo uvedli mesečne Fitkove dneve, ki dodatno spodbudijo 
gibalno aktivnost otrok in predvsem motivirajo otroke za 
lastno gibalno aktivnost. Vodenje Fitkovih dni je v domeni 
pomočnic vzgojiteljic, kar je ena izmed posebnosti našega 
vrtca. Pomočnicam vzgojiteljic predstavlja to velik izziv.

Otrokov gibalni razvoj po enem letu
Videmšek in Visinski (2001) navajata, da je otrokov mo-
toričen razvoj opazen, ko se začne obračati okoli svoje 
vzdolžne osi s hrbta na trebuh in nazaj na hrbet. Otrok že 
okoli desetega meseca sedi brez opore. Med dvanajstim 
in štirinajstim mesecem začne otrok delati prve korake. V 
osemnajstem mescu starosti se hoji pridružijo še plezanje, 
potiskanje, vlečenje, dviganje in metanje. Do tretjega leta 
starosti uspe otrok pri normalnem razvoju usvojiti vse na-
ravne oblike gibanja, t. i. veliko motoriko, kot so hoja, tek, 
skoki, poskoki, plazenje, lazenje, dviganje, nošenje, valjanje, 
potiskanje, vlečenje, metanje, lovljenje in vese. Kmalu se 
tem oblikam gibanja pridružijo še druge kompleksnejše gi-
balne naloge.  K hitrejšemu gibalnemu razvoju pripomorejo 
ustrezen prostor, ustrezna obleka in obutev, športni pripo-
močki in igrala, ki spodbujajo h gibanju in k razvoju gibal-
nih funkcij  (Videmšek 2001). Videmšek idr., (2005) navajajo 
pomen redne aktivnosti v predšolskem obdobju, saj otrok 
z gibanjem odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, 
doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih 
in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku 
hkrati občutek ugodja, varnosti, veselja … V gibalnih dejav-
nostih je telo izhodiščna točka za presojo položaja, smeri 
in relacije do drugih. Z gibanjem otrok razvija občutek za 
ritem in hitrost ter dojema čas in prostor.

Namen in cilji projekta 
Z izvajanjem Fitkovih dni smo želeli  obogatiti gibalne de-
javnosti, ki so se izvajale do tedaj in otrokom ponuditi ra-
znolikost gibalnih izzivov, možnost izbire, odkrivanja in 
raziskovanja svojega telesa in sposobnosti, predvsem pa 
smo želeli otroke na zabaven, zanimiv način, skozi igro, do-
datno motivirati za reševanje gibalnih izzivov in spodbujati 
pozitiven odnos do redne gibalne aktivnosti. Pri izbiri ciljev 
smo izhajali iz globalnih ciljev Kurikuluma za vrtce (2007): 
• omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok,
• omogočanje otrokom, da spoznavajo svoje gibalne spo-

sobnosti,
• razvijanje gibalnih sposobnosti,
• postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin raz-

ličnih športnih zvrsti. 



24

V
Z

G
O

JITE
LJIC

A
 LE

TN
IK

 X
X

. ŠT. 1

ZA DOBRO PRAKSO

Načrtovanje Fitkovega dne 
V vrtcu izvajamo Fitkov dan enkrat mesečno. Vodje so  po-
močnice vzgojiteljic, ki se vsak mesec izmenjujejo. Približno 
en mesec pred izvedbo Fitkovega dneva vodja svojo idejno 
zasnovo izvedbe predstavi drugim pomočnicam vzgoji-
teljic. Po debati s svojimi kolegicami pripravi idejni načrt, 
zapiše cilje in pripravi nabor gibalnih aktivnosti. Na stro-
kovnem aktivu predstavi načrt vzgojiteljicam, ki dodajo še 
svoje predloge in pomagajo pri razdelitvi nalog, kjer se iz-
menjajo še dodatne ideje in razdelijo naloge. Naloga vsake 
vzgojiteljice v oddelku je, da izvedbo nalog, ki jih je vodja 
predstavila, prilagodi spretnostim otrok v svojem oddelku. 
Rdeča nit Fitkovega dneva je enaka vsem oddelkom vrtca, 
gibalne naloge, ki potekajo po skupinah, pa se med seboj 
razlikujejo glede na starost in razvojno stopnjo otrok. Vsak 
Fitkov dan je namenjen razvijanju določenih gibalnih spret-
nosti. Pri načrtovanju na strokovnih aktivih podamo ideje, 
katere gibalne spretnosti je zaželeno utrjevati in vodja nato 
načrtuje dejavnosti, s katerimi bomo določeno gibalno 
spretnost razvijali. Vzdržljivost pri hoji smo razvijali na Fit-
kovem dnevu Vesele nogice, kjer smo se odpravili na različ-
no dolge pohode. Na Fitkovem dnevu Poskočne žogice smo 
celoten dan namenili usvajanju osnovnih načinov gibanja 
z žogo. Hitrost smo razvijali na Fitkovem dnevu Mini kros, 
občutek za ritem smo usvajali na Fitkovem dnevu Zaple-
šimo v poletje. Skozi različne dejavnosti skozi celoten dan 
razvijamo načrtovane cilje, s katerimi urimo gibalne spret-
nosti. Fitkove dneve večinoma izvajamo na prostem ne gle-
de na letni čas. Piškot in Jakomin (2002) namreč navajata, 
da raziskave kažejo na pogostost obolenj dihalnih poti, tako 
pri otrocih, ki so v vrtcu, za spoznanje manj pa pri tistih, ki 
niso. Otroci v skupinah, v katerih je več kot dvajset otrok, 
ki preživijo v zaprtih prostorih veliko časa, so bolj izpostav-
ljeni okužbam. Torej je gibanje na svežem zraku toliko bolj 
pomembno. 

Izvedba Fitkovega dne
Fitkov dan se začne že ob prihodu otrok v vrtec, kjer o-
troke na hodniku vrtca ali ob primernem vremenu na poti 
do vrtca pričakajo različne gibalne naloge, običajno v obli-
ki poligona. Pri premagovanju ovir se pogosto preizkusijo 
tudi starši, ki so o poteku Fitkovega dneva obveščeni pred-
hodno z obvestilom na oglasni deski pred vsako igralnico. 
Po zajtrku sledi osrednja dejavnost, ki poteka po skupinah. 
Odpravimo se na orientacijske pohode, plešemo na trav-
niku pred vrtcem, tečemo kros, urimo naravne oblike gi-
banja v gozdu, gazimo po celem snegu … Spretnosti urimo 
s pomočjo različnih športnih pripomočkov ter različnim 
odpadnim materialom (papirnati tulci, kartonske škatle, 
časopisni papir …). Fitkov dan poteka tudi po kosilu, ko se 
otroci vseh skupin združujejo. Ob slabšem vremenu otroci 
premagujejo gibalni poligon na hodniku vrtca, do pozne 
jeseni in zgodaj spomladi pa se otroci družijo s pomočjo 

gibalno-spretnostnih iger na igrišču vrtca. Ob Fitkovem 
dnevu je pripravljenih več postaj z gibalnimi izzivi. Otroci 
vseh skupin se tako do odhoda domov družijo na gibalnem 
poligonu. 

Vključevanje staršev in starih staršev
Starši in stari starši naših otrok so pomemben člen pri do-
seganju naših ciljev. Fitkov dan se namreč ne konča, ko o-
troci zapustijo vrtec. Gibalne dejavnosti, ki jih na Fitkovem 
dnevu izvajamo v vrtcu, nekateri otroci in starši izvedejo 
tudi doma. Naša želja je, da otroci, starši in stari starši kva-
litetno preživijo skupni čas. Otroci prihodnji dan z nav-
dušenjem pripovedujejo, kaj so počeli prejšnji dan in tako 
motivirajo še ostale otroke, ki sami spodbudijo starše h gi-
balnim dejavnostim doma. V vrtcu v sodelovanju s starši in 
starimi starši organiziramo dodatno tri gibalno obarvana 
srečanja letno, saj se zavedamo, da so gibalno aktivni starši 
dober zgled za prihodnost otrok.       

Evalvacijski zaključek
Ob naslednjem srečanju strokovnih delavk na strokovnem 
aktivu poteka evalvacija preteklega Fitkovega dneva, kjer se 
strnejo misli ter podajo ideje za v bodoče. Fitkovi dnevi so 
nastali zaradi potrebe po dodatnih gibalnih aktivnostih v 
vrtcu, ki bi otroke, posredno pa tudi njihove starše, nav-
dušili in motivirali za gibanje, s ciljem privzgojiti otrokom 
in posredno tudi družinam gibalno aktiven način življenja. 
Ugotavljamo, da Fitkov dan razvija pozitiven odnos do gi-
banja. Dejavnosti, ki jih načrtujemo, so raznolike in spod-
budijo otroke k lastni aktivnosti in doživljanju pozitivnih 
občutkov. Otroci skozi dejavnosti spoznavajo svoje telo ter 
tako preizkušajo, kaj njihovo telo zmore. Otroci si s tem 
pridobivajo številne gibalne izkušnje, ki so osnova za zdrav 
celostni razvoj otroka. S projektom bomo nadaljevali tudi v 
prihodnosti, saj nam pozitiven odziv otrok in staršev pred-
stavlja izziv in zagon za naprej. 

Literatura:
Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih. (2007). Ljubljana: Ministr-
stvo za šolstvo in šport in Zavod RS za šolstvo. 2. izd., 2. natis.
Marjanovič Umek, L., Zupančič, M., Kavčič, T. in Fekonja, U. (2004). Gibalni 
razvoj po rojstvu otroka. V: Ljubica Marjanovič Umek in M Zupančič (ur.), 
Razvojna psihologija. (str. 170–185 ). Ljubljana: Znanstvena založba Filozof-
ske fakultete Univerze v Ljubljani.
Pišot, R. in Jakomin, D. (2002). Pomen gibalno športne aktivnosti na 
prostem za zdravje otrok. V: Otrok v gibanju, zbornik. 2. mednarodni znan-
stveni in strokovni posvet Kranjska gora, str. 439–443.
Videmšek, M. in Visinski, M. (2001). Športne dejavnosti predšolskih otrok. 
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Videmšek, M., Stančevič, B. in Sušnik, N. (2005). En, dva, tri, igraj se tudi 
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Otroška monografija o domačem kraju s sodelovanjem s starši
Zdenka Sočič Tkalec, vzgojiteljica, Vrtec Murska Sobota

Povzetek: Namen prispevka je predstaviti primer dobre prakse otroške monografije o domačem kraju. Otro
ška monografija se izkaže kot odlično sredstvo za motiviranje otrok za spoznavanje in pridobivanje informacij 
o domačem kraju ter naravnem in družbenem okolju, v katerem živijo. Hkrati pa priprava take monografije 
omogoča vzpostavitev še tesnejšega sodelovanja s starši, ki si potrjeno želijo aktivno prispevati k izvedbi 
načrtovanih aktivnosti v vrtcu. 
Ključne besede: domači kraj, sodelovanje s starši, otroška monografija. 

Vrtec je otrokom in njihovim potrebam prilagojeno okolje, 
v katerem se odvija vzgojno-izobraževalno delo, ki pa ne 
sme biti izolirano od širšega družbenega okolja, ki obkroža 
vrtec in otroka. Kot poudarja Kurikulum za vrtce (1999), je 
še posebej za otrokovo kasnejše življenje ključno, da otrok 
spozna okolje, v katerem odrašča, v katerem si bo ustvaril 
svoje življenje ter v njem deloval. Ključnega pomena za to, 
da bi se otroci lahko uspešno vključili v okolje, v katerem 
živijo, ga pomagali soustvarjati ter vanj vnašati tudi spre-
membe, je v tem, da najprej spoznajo značilnosti svojega 
domačega kraja. V naši enoti smo okolje vrtca podrobno 
spoznavali s pomočjo predstavnikov lokalne skupnosti, lo-
kalnih ustanov in predvsem s pomočjo staršev ter kot pri-
mer dobre prakse razvili otroško monografijo o domačem 
kraju. Na ta način smo še tesneje povezali vrtec in njegovo 
okolje ter sledili novi paradigmi sodelovanja s starši, za ka-
tere tako teorija kot praksa vzgojno-izobraževalnega dela v 
vrtcu potrjujeta, da so in si želijo biti aktivni soustvarjalci 
kurikula (Kotar Cimerman 2013 in Rajtman 2013).  

Izhajati iz značilnosti okolja  in izkoristiti njegove prednosti 
Ideja za otroško monografijo o kraju Rakičan se je rodila v 
skupini enaindvajsetih otrok starostnega obdobja od 3 do 
6 let, ki obiskujejo enoto Vrtca Murska Sobota - Veverič-
ka. Vrtec se nahaja v naselju Rakičan, na obrobju grajskega 
parka, v okolju, ki otrokom omogoča, da tudi v vrtcu pre-
živijo veliko časa na prostem ter spoznavajo živo in neživo 
naravo v okolici vrtca. Vsi otroci tako kot naš vrtec domu-
jejo v Rakičanu. Kljub temu da gre za manjši kraj v bliži-
ni Murske Sobote, se v Rakičanu nahajajo ustanove (npr. 
splošna bolnišnica, dve srednji šoli, dom starejših občanov, 
gasilski dom …), ki pomembno oblikujejo življenje v lokalni 
skupnosti. 

Nadgrajevanje načrtovane teme na podlagi pobude otrok 
in izkazanega interesa staršev
V načrtovani teme »Kje in s kom živim doma« smo otrokom 
želeli vzbuditi zanimanje za okolje, v katerem živijo. Da bi 
otrokom domači kraj čim bolj približali ter v sklopu dane 
teme povezali čim več področij dela v vrtcu, smo pogovo-
re v vrtcu nadgradili s sprehodi do doma slehernega člana 

skupine. Med potjo po Rakičanu so otroci srečali različne 
zgradbe in prebivalce našega kraja ter zaznavali živo in ne-
živo naravo okrog sebe. Sproščeno, naravno gibanje je pri 
otrocih spodbudilo radovednost, sposobnost zaznavanja 
dogajanja okoli njih ter njihov občutek za orientacijo. Otroci 
so po poti prepevali ter živahno ubesedovali svoje vtise 
glede videnega ob poti. Po doseženem cilju – tj. domovanju 
posamezne članice ali člana naše skupine – je bila otrokom 
ponujena možnost podoživeti sprehod po domačem kraju s 
pomočjo ponujenega likovnega materiala, s katerim so iz-
delali zemljevid z vrisanimi ulicami in označenimi naslovi 
domovanj otrok in pomembnih zgradb ter upodobili videno 
in doživeto. Otroci so tako tekom sprehoda kot ob likov-
ni dejavnosti izkazali velik interes za posamezne objekte 
in ustanove v svojem domačem kraju, postavljali vprašanja 
o njihovi namembnosti ter z ostalimi člani skupine deli-
li svoje vtise. Na podlagi radovednosti otrok, njihove želje 
po pridobivanju dodatnih informacij ter podane pobude 
za nadgradnjo obravnavane teme smo se povezali s star-
ši, predsednikom krajevne skupnosti, ki je obiskal vrtec in 
odgovarjal na vprašanja otrok, ter s predstavniki ustanov v 
naši okolici. Starši so pokazali velik interes, da sodelovanje 
z vrtcem, ki sicer sledeč sodobnim kurikularnim načelom 
obsega različne oblike (podobno kot našteva Rajtmano-
va 2013 tudi v našem vrtcu potekajo delavnice, govorilne 
ure, roditeljski sestanki, obveščanje preko oglasne deske, 
predstavitve poklicev, športna in druga tematska srečanja 
…), nadgradijo s pomočjo otrokom pri zbiranju podrobnih 
informacij o domačem kraju. 

Otroška monografija o domačem kraju
Na podlagi informacij, ki so jih zbirali otroci doma, jih pri-
našali v vrtec ter jih delili z drugimi člani skupine, so nasta-
li zapisi z bistvenimi informacijami o posameznih stavbah, 
znamenitostih kraja Rakičan. Otroci so še dolgo po naših 
sprehodih živeli pod vtisom in navdušenjem nad možnostjo, 
da so lahko svoj dom, kje in s kom živijo, predstavili tudi 
drugim članom skupine. Staršem, sorodnikom in drugim 
obiskovalcem vrtca so ponosno pokazali svoje likovne iz-
delke, vezane na dano temo, ki smo jih razstavili na posebni 
razstavi v vrtcu. Ko smo z otroki skupaj pregledovali vso 
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zbrano gradivo ter nastali likovni material, se je rodila ide-
ja, da bi svoja spoznanja in vtise o domačem kraju, kakor 
ga vidijo otroci, uredili v otroško monografijo. Idejo smo 
predstavili staršem ter predsedniku krajevne skupnosti, 
ki so idejo navdušeno sprejeli, krajevna skupnost pa je celo 
finančno podprla njen izid ter nam omogočila vožnjo s tu-
rističnim vlakcem za popolnoma novo doživetje in pogled 
na domači kraj. Predsednik krajevne skupnosti je pohvalil 
zamisel, da otroci bolje spoznajo lasten kraj, se vključujejo 
v njegovo življenje ter ga znajo predstaviti tudi drugim, zu-
nanjim obiskovalcem. 

Pri nastajanju otroške monografije Rakičan skozi otroške 
oči so sodelovali prav vsi otroci. Vsak posameznik je za 
izbrano zgradbo oz. znamenitost prispeval splošno infor-
macijo, pridobljeno s pomočjo staršev, izjavo z lastnimi vtisi 
in doživetji ob izbranem objektu ali znamenitosti ter njego-
vo likovno upodobitev. Nastala je knjižica s 34 stranmi, ki 
smo jo podarili ravnateljici Vrtca Murska Sobota, županu 
Mestne občine Murska Sobota, Pokrajinski in študijski knji-
žnici Murska Sobota, na pobudo staršev pa je nekaj doda-
tnih izvodov bilo na voljo za naročilo staršem, sorodnikom 
otrok ter drugim prebivalcem kraja. 

Spodbuda za krepitev sodelovanja z okoljem vrtca
Tekom nastajanja otroške monografije so se nam odpira-
le nove in nove možnosti za krepitev našega sodelovanja 
z okoljem našega vrtca. Naš projekt smo nadgradili z ri-
sanjem razglednic domačega kraja, kakor ga vidijo otroci 
in ga želijo predstaviti drugim. S spoznavanjem posame-
znih zgradb v našem kraju, njihove namembnosti ter dela 
institucij, ki v njih domujejo, se je tekom priprave otroške 
monografije ter ob utrjevanju pridobljenega znanja s pre-
biranjem monografije pokazala želja otrok in možnost za 
prihodnjo nadgradnjo našega projekta z obiskom ter doda-
tnimi oblikami sodelovanja s posameznimi ustanovami in 
društvi v našem kraju (PGD Rakičan, Srednja biotehniška 

šola Rakičan, Dom starejših Rakičan, konjeniški kljub, špor-
tno letališče …). 

Sklepne ugotovitve
Otroška monografija na temo domačega kraja, ki je hkrati 
primarno okolje vrtca, se je izkazala za odlično sredstvo za 
spodbujanje zanimanja otrok za okolje, v katerem živijo, us-
vajanje domačega naslova ter značilnosti domačega kraja. 
Priprava tovrstne monografije povezuje različna področja 
načrtovanja in izvedbe vzgojno-izobraževalnega dela v vrt-
cu ter sodobna načela iz Kurikuluma za vrtce. Idealno je, če 
pobuda za tako obliko dela pride od otrok ter če je iniciativa 
podprta s podporo staršev in lokalne skupnosti, ki skupaj 
pokažejo zavedanje o pomenu tesnih vezi med vrtcem in 
starši ter med vrtcem in njegovim (širšim) okoljem. Kakor 
kaže primer dobre prakse iz našega vrtca, se starši z ve-
likim veseljem aktivno vključujejo v delo vrtca ter so naši 
partnerji pri dejavnostih, s katerimi želimo širiti obzorje o-
trok ter jih vzgajati in izobraževati za življenje v naravnem 
in družbenem okolju, ki jih obdaja.

Literatura:
Kotar Cimerman, A. (2013). Imajo starši dovolj možnosti biti naši sou-
stvarjalci? V: Vrednote, prepričanja in dileme v vrtcu. Ur: Betka Vrbovšek. 
Ljubljana: Supra.
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS 
za šolstvo.  
Rajtman, N. (2013) Vrtec in starši na skupni poti. V: Vrednote, prepričanja 
in dileme v vrtcu. Ur: Betka Vrbovšek. Ljubljana: Supra.

Kosta Breznik (5 let), 
mentorica Mateja Pirkmajer,

Vrtec Sloven Gradec

Matej Židanik (5 let), 
mentorica Adrijana Stopar Peljhan,

Vrtec Ajdovščina
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V spomladanskih mesecih so otroci iz 
vrtca Kurirček Logatec v enoti Hote-
dršica v okviru tematskega sklopa z 
naslovom »Kaljenje semen« spozna-
vali, sadili in sejali semena ter plodove 
različnih rastlin. 

Pogovarjali so se o njih, spoznavali 
njihova imena, raziskovali, jih zaliva-
li, rosili in občudovali med kalitvijo 
in rastjo. Nekatera semena niti niso 
vzklila, druga pa so. 
 Tako je vzklila tudi bilka iz želoda. 
Za to na začetku zelo nežno rastlinico 
so otroci še posebej skrbeli. Ko je ne-
koliko zrasla, so jo presadili v cvetlič-
ni lonček in ji dodali zemljo. Varovali 
so jo pred pripeko sončnih žarkov, jo 
zalivali in pazili, da se ni polomila. Po-
časi je rasla in hrast je dobil prvi list. 
V začetku majhnega, nežnega, svetlo 
zelenega. Kasneje je zrastel še eden in 
še eden in ko je hrast imel že kar nekaj 
listov, smo se otroci in vzgojiteljice v 
enoti Hotedršica odločili, da to nepre-
cenljivo rastlino posadimo na igrišče 
enote. V začetku jeseni smo skupaj 
izkopali luknjo in vanjo skrbno posa-
dili »naše drevo«. Zalili smo ga, poleg 
njega postavili kol za oporo in hrasto-
vo vejico nanj privezali. Kot dobri in 
odgovorni skrbniki »našega drevesa« 
smo okoli postavili še majhne lesene 
količke, da bo nežna rastlinica lahko 
varno rasla. 
 Otroci vedo, da rastline pred zmr-
zaljo lahko zaščitimo s kopreno, s 
»turšco« (z zastirko iz koruznice) 
ali pa s smrekovimi vejami. To bomo 
storili še pred zimo in mlado dre-
vo zaščitili pred mrazom in snegom, 
da nas bo spomladi razveselilo z vso 

svojo lepoto. Trudili se bomo, da nam 
s skupnimi močmi (vseh uporabnikov 
in obiskovalcev na igrišču) uspe vzgo-
jiti veličastno drevo, ki bo nam čez 
leta dajalo senco pred pripeko sonca, 
privabljalo ptice in pajke, različnim 
vrstam živali – predvsem žuželkam in 

hroščem – pa ponujalo dom. Vsi skupaj 
se bomo potrudili, da bomo čez leta 
ponosni na naše drevo – drevo, ki je 
vzklilo iz enega samega želoda, drevo, 
ki smo ga skupaj vzgojili.

Sonja Dremelj, dipl. vzgojiteljica, 
Vrtec Kurirček Logatec

Res je, da že nekaj let izvajamo peda-
goško delo tudi izven prostorov vrtca 
(bližnji travniki, gozd …), toda z letoš-
njim šolskim letom smo se pridružili 
Mreži gozdnih vrtcev. Ob obisku goz-
da nam največ idej dajo otroci sami, z 
zanimanjem, vprašanji, razmišljanjem. 
S tem, ko upoštevamo njihove ideje, 
so odzivi toliko bolj doživeti. Ta na-

čin dela prinese veliko zanimanja in 
ustvarjalnosti pri dejavnostih v goz-
du. Usklajevanje otrokovih zamisli z 
našimi idejami in željami, ob podpori 
Kurikuluma za vrtce (nacionalnega 
dokumenta za predšolsko vzgojo) je 
velik približek spremljanja otrokovega 
napredka in spodbujanje otroka k sa-
mostojnosti. Prednost tovrstnega dela 
je »gojitev« otrokovih spretnosti kot 
so: samostojnost, sodelovanje in veli-
ko naravnega gibanja v naravi. 
 Otrok gradi svoje znanje, naloga 
vzgojitelja pa je, da opazuje, spremlja, 
profesionalno presodi, kakšen način 
učenja je otroku najbližji in se mu prib-
liža na najustreznejši način. Vzgojitelj 
poskuša načrtovati dejavnosti tako, 
da zadosti potrebam vsakega otroka. 
Izkušnje, spoznanja in doživetja dose-
gamo pri otroku z aktivnim učenjem 
in možnostjo, da se izraža, sodeluje in 
pridobiva izkušnje tudi z drugačnimi 
metodami dela.
 Pomembno  je, da odrasli in pred-
šolski otroci ne izgubimo pristnega 
stika z naravo, ki nam vedno ponuja 
veliko novega in zanimivega.

Urška Komel, 
OŠ Solkan, vrtec

Sliki: Opazovanje semen in sajenje mladike (foto: Sonja Dremelj).

Od semena do drevesa

Gozdni vrtec

Slika: V gozdu. 
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Razmišljanje o dilemah spremljanja dela strokovnih delavcev v vrtcu

Ko gre za spremljanje dela, sta v praksi opazni dve izho-
dišči: tisti, ki si opazovanje dela želijo, in tisti, ki si ne želijo 
poseganja v njihovo avtonomijo, želijo delovati neodvisno 
in avtonomno, brez spremljave, ki jim je v breme, nekateri 
ga doživljajo celo kot nezaupnico njihovemu strokovnemu 
delu. Take izkušnje so redke, ampak so prisotne. 
 Namen spremljanja dela je izboljšati kakovost prakse, 
da bi vzgojiteljice in drugi strokovni delavci podpirali obli-
kovanje temeljev za vseživljenjsko učenje otrok, med njimi 
tudi razvoj spretnosti, usvajanje znanja, sposobnosti in 
naravnanosti, ki jih bodo otroci potrebovali, ko bodo sami 
usmerjali svoje učenje, družabne in medosebne odnose ter 
komunikacijo. 
 Po večinskem mnenju vzgojiteljev bi moral biti ravnatelj 
povsod prisoten, kar seveda ni mogoče. Konkretna praksa 
sicer res vedno pokaže, kdaj je delo strokovnih delavcev 
brez ustrezne vsebine in horizontalne povezave. Strokovni 
delavci kot razlog svoje slabše prakse večkrat navajajo strah 
oz. tremo pred ravnateljem. Prav te navedbe so pripelja-
le do razmišljanja v smeri, kako izvesti obliko sodelovanja, 
ki bi povzročala čim manj stresa. Za ravnatelja je zelo po-
membna strokovna identiteta, saj si ni mogoče predstavlja-
ti,  da kot pedagoška vodja zavoda pri spremljanju dela in 
tovrstnem sodelovanju na različnih nivojih ne bi bil aktivno 
soudeležen. Pomembno je, da imajo strokovni delavci mož-
nost, da ravnatelju spregovorijo o svojih dosežkih pri delu 
nasploh, prav tako tudi o težavah, ki jih morebiti tarejo. 
Ravnatelj naj bi deloval odprto in empatično pri prepozna-
vanju in sprejemanju težav in potreb, imel celosten pristop 
k težavam ali problemom, imel zavedanje, kje je zaposleni, 
da ga lahko opolnomoči.
 Sodelovanje v praksi je pokazalo, da je vse našteto lahko 
pri ravnateljevem delu dvorezen meč. Najtežja situacija za 
ravnatelja je takrat, ko vidi, da pri sodelavcu ni pripravlje-
nosti za sodelovanje za izboljšanje kakovosti delo, sistem 
pa ne daje možnosti za nagrajevanje in stimulacijo najbolj 
prizadevnih. 
 V nadaljevanju predstavljamo nekaj svojih spoznanj in 
izkušenj o različnih spremljanjih iz prakse.

Medsebojne hospitacije (kritični prijatelj)
Medsebojno spremljanje je pomemben del izboljševanja ka-
kovosti prakse. Žal se je v praksi izkazalo, da medsebojno 
spremljanje dveh strokovnih delavk ni bilo vedno pozitiv-
no sprejeto, ker ga marsikatera posameznica ni doživljala 
z občutkom varnosti in sprejetosti, temveč bolj kot nadzor, 
iskanje negativnega. Kljub temu menimo, da so prednosti 
pri tovrstnem spremljanju vredne poglobljenega razmisle-
ka, saj smo opazili, da se lahko sodelavci drug od drugega 
lahko veliko naučijo. 

Spremljanje dela dijakov in spremljava pripravnikov za 
strokovni izpit in mentorstvo
Vsako leto imamo v vrtcih prisotne dijake srednjih šol, štu-
dente in odrasle na prekvalifikaciji. Pri delu dijakov in pri 
prekvalifikacijah je pomemben vidik tudi prisotnost rav-
natelja in pomočnika ravnatelja, kar vpliva tudi na vzgoji-
teljico – mentorico, da se še bolj zaveda svoje mentorske 
odgovornosti. Namen spremljanja je vpogled v dijakovo ali 
študentovo delo, njegov odnos ter obvladovanje dinamike 
skupine otrok, v kateri se nahaja. 

Medsebojno spremljanje dela v oddelkih Korak za korakom 
Mednarodno združenje Korak za korakom je pred 20 leti 
vpeljalo program dela z otroki v vrtcih in v osnovnih šo-
lah na območju vzhodne in srednje Evrope ter v nekdanjih 
sovjetskih republikah z namenom, da se vpeljejo v prakso 
demokratična vzgojna načela. 
 Za naš vrtec so bili dragoceni obiski v Vrtcu Otona Žu-
pančiča Slovenska Bistrica, kjer smo kot začetniki pri vpe-
ljavi metodologije imeli možnost spoznati in spremljati delo 
bolj izkušenih. Prav tako so k večjemu znanju pripomogli 
njihovi obiski v naših oddelkih in obisk strokovne delavke 
Pedagoškega inštituta. Za nas je bilo pomembno tudi to, da 
so bile v projekt vključene tako vzgojiteljice kot pomočnice 
vzgojiteljic. Delo se sedaj spremlja prek opazovalnih listov 
koncepta Korak za korakom, ki ga je pripravil Pedagoški in-
štitut.  

Spremljanje dela v projektih mednarodnega sodelovanja 
Prek projekta mednarodnega sodelovanja smo opravi-
li ogromno dejavnosti tudi na področju spremljanja dela. 
Izkušnje, ki smo jih pridobili, so neprecenljive. Dragocene 
so zato, ker nam je bilo omogočeno tedensko sodelovanje 
pri strokovnem delu v oddelku v vrtcu v tujini. Tako smo 
imeli na Poljskem izjemno priložnost v detajle spoznati 
in preizkusiti didaktične in metodične postopke dela na 
predšolskem področju. Na Islandiji smo pridobili podrobni 
vpogled v prakso, ki je prepletena z Reggio Emiglia kuri-
kularnim pristopom. Strokovni delavci so se prostovoljno 
vključili v mednarodni projekt, predvsem tisti, ki so za stro-
kovno delo še posebej motivirani, kar je razvidno iz njiho-
vega pristopa do dela in tudi vložka prostega časa. V sklopu 
mednarodnega projekta Through Democracy to Literacy v 
programu Erasmus+ je ravnateljica v dogovoru s strokovni-
mi delavci spremljala več aktivnosti strokovnih delavcev v 
posameznih oddelkih. Te aktivnosti so bile zelo raznolike, 
uporabljali pa so se videoposnetki, ki jim je vedno sledila 
skupna analiza, za npr. aktivnosti dnevne rutine – prehra-
njevanje,  aktivnosti dnevne rutine – oblačenje, aktivnosti 
na prostem, poleg tega pa smo napravili avdio posnetke 
intervjujev o doživljanju pojma demokracija s strani otrok.
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Spremljanje z letnimi delovni pogovori s strokovnimi delavci
Z namenom, da bi bila komunikacija v vrtcu dobra in od-
prta za vsakega posameznika, imajo vsako šolsko leto vsi 
zaposleni priložnost osebnega rednega letnega razgovora 
z ravnateljico ali s pomočnico ravnateljice (možnost izbire). 
Imamo standardiziran razgovor o opravljenem delu, načr-
tih, ciljih in poklicnem razvoju posameznika, ki pa se vsako 
leto na novo preuči in dopolnjuje. Pogosto se na razgovoru 
izpostavijo tudi morebitne osebne težave delavcev, pa tudi 
strokovne dileme in vprašanja. Vedno »klic na pomoč« vza-
meva resno in z vso odgovornostjo, saj je zelo pomembno, 
da je delovno okolje zaposlenih varno okolje. Seveda velja 
stroga zaupnost do pridobljenih informacij. Delavci si re-
dnega delovnega razgovora večinoma želijo, pomembno je 
to, da imajo tudi drugi delavci (tehnični kader in upravni 
delavci) vsako leto možnost pogovora. 
 Pri osebnem razgovoru ravnateljica bolje spozna za-
poslenega. To je pomembno zaradi lažjega reševanja različ-
nih konfliktov, dilem, pritožb s strani staršev, sodelavcev ali 
ostalih. Na podlagi pridobljenih informacij je več možnosti 
za kakovostnejšo sestavo timov, za načrtovanje dela stro-
kovnih delavcev, ki bi radi sodelovali v različnih projektih, 
prireditvah, komisijah ali pa za upoštevanje želja delavcev, 
ki si tega morda ne želijo. Predvsem je pomembno, da je 
zaposleni viden, slišan in upoštevan.  
 Redni letni delovni pogovor le redko kombiniramo s po-
govorom po spremljanju dela in le takrat, kadar je v poveza-
vi s profesionalnim razvojem strokovnega delavca. To nam 
sicer vzame veliko več časa, vendar sva prepričani, da ta 
čas ni zaman in da le zato lahko rečemo, da smo pri tem 
uspešni. 

Spremljanje svetovalne službe (projekti)
Rekonceptualizacija časa v vrtcu (Kurikulum za vrtce 1999) 
je projekt, ki temelji na uvajanju konkretnih sprememb na 
ravni celotnega vrtca in sicer na strukturni ravni (fleksi-
bilna organizacija delovnega časa, urnikov, dnevnega reda), 
predvsem pa na procesni ravni v smeri izboljšanja kakovo-
sti preživljanja časa otrok. Med samim razvojem projekta 
so se aktivnosti projekta usmerile predvsem na elemente 
dnevne rutine in bivanja v vrtcu. Projekt se je izvajal in re-
aliziral na osnovi akcijskih načrtov, ki smo jih pripravili za 
vsako šolsko leto. Svetovalna delavka, vodja projekta, je sle-
dila in skrbela za izvedbo le-teh. Ob tem se lahko izpostavi-
jo posamezne operativne naloge, ki so bile usmerjenje tudi 
v spremljanje in usmerjanje strokovnih delavcev.
 Prva študija primerov med oddelki in analiza izvajanja 
dejavnosti v času po kosilu je bila prva naloga, ki smo jo 
opravili v projektu. Po metodi neposrednega opazovanja v 
oddelkih je svetovalna delavka opravila opazovanja v času 
po kosilu do odhoda otrok domov v vseh 28 oddelkih vrt-
ca. Opazovalo se je tako delo vzgojiteljic kot tudi pomočnic 
vzgojiteljic. Neposredno opazovanje se je izvedlo z name-

nom primerjave zapisanega stanja z dejanskim stanjem. 
Pozornost je bila usmerjena v oblike počitka, prilagajanje 
otrokovim potrebam in možnost izražanja potreb, izvedbi 
in dolžini počitka v posameznih oddelkih, sodelovalnosti 
tima. Za tovrstno opazovanje smo pripravili »ček listo« in 
nato poglobljeno analizo ugotovljenega stanja. 
 S posameznimi strokovnimi timi se je v nadaljevanju 
opravil tudi individualni pogovor o poteku izvajanja po-
čitka. Pogovori so reflektirali poglede strokovnih delavk 
na počitek, kakšno je sodelovanje obeh strokovnih delavk 
v oddelku in kako zagotavljata individualne potrebe otrok. 
Razgovor je bil naravnan tudi za pomoč in uvid pri spre-
minjanju prakse v skladu s cilji Kurikuluma za vrtce. V teh 
razgovorih so bile zaznane posamezne subjektivne teorije 
vzgojiteljic, zato smo z namenom spreminjanja subjektivnih 
teorij za vse strokovne delavce izvedli predavanje dr. Mar-
cele Batistič Zorec z naslovom Dnevna rutina, počitek in 
spanje v vrtcu. S predavanjem smo želeli vplivati predvsem 
na spreminjanje subjektivnih teorij vzgojiteljic, na kritično 
presojo teorije in prakse, razumevanje kulturnih razlik, 
sprejemanje spreminjanja strokovne prakse, pogled na ru-
tino, prikriti kurikul. V nadaljevanju projekta smo s pomoč-
jo intervjujev z vsemi strokovnimi delavci vrtca pridobili še 
en vpogled v izvajanje dejavnosti po kosilu, ko se v večini iz-
vaja počitek in druge oblike  dejavnosti v starejših oddelkih 
in spanje v mlajših oddelkih. Analiza stanja in primeri dob-
rih praks so služili strokovnim delavcem za iskanje novih 
poti pri izvajanju aktivnosti v tem času. V nadaljevanju smo 
izpeljali kolegialne hospitacije, ki so bile namenjene uvidu 
dobrih praks in spodbudi k iskanju novih rešitev. 
 V konceptu projekta Rekonceptualizacija časa v vrtcu 
(Kurikulum za vrtce 1999) smo v oddelkih različnih staro-
stnih skupin z opazovanjem spremljali tudi število otrok 
v posameznih časovnih intervalih v korelaciji s prevladu-
jočimi dejavnostmi v oddelku. Ugotovitve so služile stro-
kovnim delavcem za uvid in v razmislek pri načrtovanju 
vodenih dejavnosti, rutinskih dejavnosti, samostojne igre, 
opazovanja otrok. V drugem delu projekta smo se osredo-
točili na izvajanje prehranjevanja v vrtcu. Izvedli smo inter-
vju o izvajanju prehranjevanja z vsemi strokovnimi timi na 
temo rutine prehranjevanja. Omogočil nam je spremljanje 
sprememb v teh elementih rutine. Analiza je strokovnim 
delavcem omogočila seznanitev z različnimi praksami pre-
hranjevanja, v nadaljevanju pa smo organizirali kolegialne 
hospitacije med vzgojitelji v času izvajanja prehranjevanja 
za vse, ki so želeli novo prakso. V ospredje smo postavili in 
širili prakso samopostrežnih oblik, z namenom,  da si o-
troci v največji možni meri sami pripravijo, postrežejo, ser-
virajo hrano in pospravijo za seboj.

Nekaj zaključnih misli
Spremljanje dela vidimo kot tesno povezavo s profesional-
nim razvojem strokovnega delavca, ki ga ne moremo jasno 
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ločevati od osebnega razvoja, čeprav nekateri posamezniki 
žal še vedno dosledno vztrajajo pri tem. To je stereotip, za 
katerega bi bil že čas, da bi ga presegli! Ravno pogloblje-
ni reflektivni razgovori dajejo po spremljanju dela dodano 
vrednost pri tehtanju poklicnih kompetenc. Kakovostni 
partnerski medsebojni pogovor in kakovostna povratna 
informacija o vzgojiteljevem delu (ki zahteva poglobljeno 
strokovno  delo) daje prostor za opažanja, povzetke in nove 
sklepe ter tudi prostor za predloge in izboljšave, če je le-ta 
dovolj varen na osnovi analize tudi za nove izzive. 
Skupne analize spremljanja uporabimo pri pripravi novega 
LDN-ja vrtca za vsako tekoče šolsko leto, v pomoč nam je 
pri načrtovanju profesionalnega izobraževanja za strokov-
ne delavce za novo šolsko leto, prav tako je to del našega 

skupnega razvojnega načrta vrtca. Skupno analizo preds-
tavimo vzgojiteljskemu zboru že ob zaključku šolskega leta, 
v mesecu juniju, zahvaljujoč IKT in strokovno kompeten-
tnim vzgojiteljem. Usklajenost profesionalnega dela posa-
meznika je zagotovo povezana s celotno enoto vrtca in za-
voda. Ob takem načinu dela, s predpostavko »Več glav več 
ve«, se nam vsako leto odpirajo nove poti in nove ideje. Ali 
ni to dovolj jasen pokazatelj razvoja profesionalne identite-
te v našem vrtcu? Odgovor na to vprašanje je pritrdilen in 
kot tak tudi vir zagona za iskanje kar najustreznejših peda-
goških ravnanj, ki smo jih zmožni.

Mag. Nataša Durjava, vzgojiteljici Tatjana Blaži in 
Nataša Brzin, Vrtec Tržič 

PEDAGOŠKO DRUŠTVO VZGOJITELJICA
Spoštovani sedanji in prihodnji člani in članice!

V vrtcih teče čas po dveh poteh: kot šolsko leto od 

septembra do naslednjega avgusta in kot poslovno 

leto od januarja do decembra. Tudi pri delu društva je 

podobno. V začetku šolskega leta se je sestal ožji od

bor društva, ki je pregledal predloge za delo v šolskem 

letu, z januarjem pa smo začeli novo poslovno leto 

2018. Po končanem delu v vezi z zaključnim računom 

načrtujemo vsakoletni občni zbor društva.

 Predvidoma vas bomo nanj povabili kmalu, saj na

črtujemo srečanje v mesecu marcu. Srečanje bo zdru

ženo z zanimivim predavateljem, druženjem in s po

gostitvijo, zato že sedaj lepo vabljeni!

 Na zbor vabimo vse članice in člane, pa tudi vse 

vzgojiteljice, ki bi se nam želele pridružiti. Naše član

stvo je osebno in prostovoljno, članarina pa minimal

na. Veseli vas bomo, saj se bližata okrogli obletnici iz

hajanja revije Vzgojiteljice in ustanovitve društva, ki ju 

nameravamo dostojno proslavili.

 V novem poslovnem letu želim vsem vse dobro v 

osebnem in poklicnem življenju in vas lepo pozdrav-

ljam!

Irena Hren, 

predsednica Pedagoškega društva Vzgojiteljica

Nagrade je najboljšim izročila ministrica za izobraževanje, 
znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič. V letu 2017 se 
jabolka kakovosti podeljujejo v naslednjih kategorijah oz. 
področjih izobraževanja:
• zgodba uspeha v programu Erasmus+ na področju šol-

skega izobraževanja;
• zgodba uspeha v programu Erasmus+ na področju po-

klicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja; 
• zgodba uspeha v programu Erasmus+ na področju viso-

košolskega izobraževanja;
• zgodba uspeha v programu Erasmus+ na področju izo-

braževanja odraslih;
• posebni dosežki v mednarodnem sodelovanju. 

Zgodba uspeha v programu ERASMUS+ s področja šol-
skega izobraževanja in s tem dobljeno jabolko kakovosti je 
tudi Vrtec Najdihojca Ljubljana.
S projektom Vrtec za 21. stoletje je Vrtec Najdihojca Ljublja-
na izvajal enoletni projekt z aktualno tematiko. Strokovna 
delavka, ki je odšla na mobilnost, se je seznanila z uporabo 
participativnih metod pri reševanju konfliktov in drugih 
socialnih vprašanj v vrtcu. Predvsem pa je našla ustrezen 
način motivacije za uporabo metode med ostalimi strokov-

Jabolko kakovosti za Vrtec Najdihojca v 
Ljubljani
V ponedeljek, 4. decembra 2017, so na CMEPIUS-u pode-
lili že tradicionalne nacionalne nagrade jabolka kakovosti. 
Izpostavili so najboljše zgodbe, ki so nastale v okviru pro-
grama Erasmus+, ki prav letos praznuje 30 let, ter podelili 
nagrade za posebne dosežke v mednarodnem sodelovanju. Foto: Klemen Razinger



OBVESTILA IN VABILA

NAPOTKI ZA AVTORJE PRISPEVKOV

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 vzgojnoizobraževalnega 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 
vzgojnoizobraževalno 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, razvojnoprocesni 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: 
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 2000 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 enaslov 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;
• CDjev 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«, za »Aktualno« in za »Izmenjava znanja in 
izkušenj v EU projektih«.

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 kvalitetna fotografija (v .jpg).

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

nimi delavci vrtca, kar je ena izmed težjih nalog v zaključni 
stopnji projekta. Posredno so bili v projekt vključeni tudi 
otroci, ki jim je bila metoda namenjena, in starši, ki so jim 
metodo predstavili ob več različnih priložnostih. Pri opa-
zovanju otrok po uporabi omenjene metode se je izkazalo, 

da se otroci pri reševanju konfliktne situacije odzivajo po-
zitivno, zato se delo s pričujočo metodo nadgrajuje, upo-
rablja se pri delu otrok s posebnimi potrebami, znanje pa 
vrtec deli tudi v organizacije izven meja Slovenije s pomoč-
jo projekta strateških partnerstev. Čestitamo!



Čestitamo avtoricam in avtorjem likovnih del, ki so objavljena na tej strani!
Prišla so v ožji izbor na likovnem natečaju revije Vzgojiteljica za leto 2018. Vzgojiteljicam in vzgojiteljem men
torjem objavo otroškega likovnega izdelka na tej strani štejemo kot doseženo drugo mesto, enakovredno 
drugemu mestu na državnem tekmovanju. Izdelek otroka, ki ga oblikovalec revije iz nabora izbranih del za 
posamezno številko izbere za naslovnico, pa štejemo kot doseženo prvo mesto. Mentorji lahko oboje upo
rabijo pri napredovanju v strokovne nazive. 

OŽJI IZBOR LIKOVNIH DEL ZA JANUAR–FEBRUAR 2018

Emilija Lauševič (6 let), 
mentorica Urška Rožman, 
Vrtec Šentjernej

Katarina Starčevič (6 let), 
mentorica Fanči Jagunič, 
Vrtec Vodmat

Tai Krnec Pukšič (6 let), 
mentorica Irena Krajnc,

OŠ Prežihovega Voranca Maribor

Neža Štrukelj (5 let), 
mentorica Katja Šturm Kovačič, 

OŠ Most na Soči


