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Ožji izbor likovnih del za september — oktober 2012

Čestitamo avtoricam in avtorjem likovnih del,
ki so objavljena na tej strani. Prišla so v ožji izbor na likovnem natečaju revije Vzgojiteljice za leto 2012. 
Vzgojiteljicam in vzgojiteljem mentorjem 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 uporabijo pri napredovanju v strokovne nazive. Avtorji 
likovnih del bodo nagrajeni s knjižnimi nagradami založbe POZOJ. 

TO SEM JAZ – Lucija Lesjak (5 let)
mentorica Anka Kotnik Pušnik

Vrtec Velenje, enota Vinska Gora

JESENSKI GOZD – Sven Bec (4 leta)
Mentorica Greta Potočin 

Vrtec Trbovlje, enota Barbara

ČAROBNA JESEN – Tisa Rodošek (5 let)
mentorici Mija Primožič in Katja Hudovernik 

VVZ Slovenj Gradec, enota S-8

SONČNICA (Jesen) – Gaj Studnička (4 leta)
mentorici Lorena Jenšterle in Sabina Voršnik 

Vrtci občine Žalec
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Javni vrtec je vzgojno-izobraževalni 
zavod, vsi zaposleni v njem pa so javni 
uslužbenci. Tega dejstva se v sedanjem 
času finančne in gospodarske krize ze-
lo dobro zavedajo v vseh vrtcih.

Osnovno poslanstvo vrtca je vzga-
janje in učenje predšolskih otrok in po-
moč staršem pri tej nalogi. Kljub neza-
dovoljstvu z razmerami vzgojiteljice 
in vzgojitelji, pa tudi drugi zaposleni, 
ne smejo nikoli pozabiti, da so v vrt-
cu predvsem zaradi otrok, tudi zaradi 
njihovih staršev in seveda zaradi svo-
jega poklicnega poslanstva. Ker vpis v 
vrtec ni obvezen, je v razmerah, ko se 
krčijo razne socialne pravice, še toliko 
bolj pomembno zaupanje staršev. Za-
upanje si vzgojiteljice in vzgojitelji pri-
dobijo z dobrim odnosom do otok, z 
vsakodnevnim kakovostnim vzgojno-
izobraževalnim delom in z dobro ko-
munikacijo s starši. 

Osnovna naloga vzgojno-izobraže-
valnega dela je izvajanje kurikula v od-
delku. Za izvedbeni kurikul oddelka in 
vso dokumentacijo v zvezi z njim stro-
kovno odgovarja vzgojiteljica, ki vodi 
oddelek.  Pogoje ustanavljanja, organi-
ziranja in financiranja predpisujejo za-
koni, ki jih sprejme parlament, glavni 
viri financiranja so občine in starši, za 
zakonitost dela v zavodu pa odgovarja 
ravnateljica, ki zavod poslovno in pe-
dagoško vodi. 

V izvedbeni kurikul sodi vse: spon-
tane igre z načrtno nastavljenimi igra-
čami v kotičkih, usmerjene dejavnosti 
za otroke, dnevno-rutinske dejavnosti 
(obuvanje, oblačenje, nega, prehrana, 
počitek) in prikriti kurikul (upošte-
vanje otrokovih potreb in predlogov, 
omogočanje obsega participacije, na-
čin nagovarjanja otrok, dogovarjanje 
o pravilih in način postavljanja meja, 
glasnost  komunikacije, kulturno ob-
našanje in še kaj). Vzgojiteljica odgo-
varja tudi za to, da obe strokovni de-

lavki kakovostno sodelujeta v okviru 
pristojnosti s starši (prijazno srečanje 
ob prihodu otroka, kratka informacija 
pri odhodu otroka, govorilna ura, ro-
diteljski sestanki, oglasne deske ...). Za 
vse to se je potrebno neprestano učiti, 
se sproti dogovarjati, ozaveščati o vre-
dnotah, razreševati dileme … Nove ge-
neracije staršev so namreč na splošno 
bolj razgledane in zahtevnejše do vzgo-
jiteljev, žal pa velikokrat za starševske 
naloge in dolžnosti slabo pripravljene. 

Izjemnega pomena je klima, ki jo 
vzgojno osebje ustvarja in vzdržuje v 
oddelku. V prvem starostnem obdo-
bju je še posebej pomembno, da sta 
vzgojiteljica in pomočnica vzgojitelji-
ce nežni v ravnanju, prijazni v komuni-
kaciji, čustveno topli in večinoma na-
smejani osebi. Če se katera od njiju ne 
zmore empatično odzivati na otroko-
ve potrebe, je zgrešila poklic in v po-
klicu, kot je vzgojiteljski, ne more biti 
uspešna. Empatija je namreč osnovni 
pogoj, čeprav nezadostni, ker je seve-
da potrebna tudi zahtevana izobraz-
ba in izkušnje, toda brez empatičnih 
sposobnosti ni dobre vzgojiteljice ali 
vzgojitelja.

Kakšna je pozitivna klima? Prepo-
zna se po tem, da so otroci pomirjeni, 
urejeni in se smiselno ukvarjajo z igro 
ali drugo dejavnostjo. Vzgojiteljica in 
pomočnica vzgojiteljice sta vključeni 
v dejavnost otrok, se z otroki aktivno 
ukvarjata, svoje delo načrtujeta in eval-
virata. Otroci se ob njiju počutijo spre-
jeti (ljubljeni) in varni, to pa je osnovni 
pogoj kakršnega koli učenja.

Otrokovo doživljanje sebe in sveta 
je namreč odvisno od okolja, v kate-
rem živi, predvsem od družine, toda 
pomemben del otrokovega življenja so 
tudi vzgojiteljice in vzgojitelji v vrtcu.

Če klima ni pozitivna, bo otrok za-
radi negativnega stresa vedno znova 
zboleval, da o duševnih posledicah ob-

čutka nesprejetosti sploh ne govorimo. 
Otrok ponotranja vplive, ki jih je de-
ležen doma in v vrtcu. V tem procesu 
je najpomembnejši način ravnanja od-
raslega do otroka, odnos med njima, 
ki se oblikuje skozi interakcijo pri igri 
in načrtovani dejavnosti ter pri dnev-
ni rutini.

Iskreno upam in želim, da imajo 
vsi slovenski otroci takšne vzgoji-
teljice in vzgojitelje, ki kljub vsem 
težavam, ki jih v teh časih občutijo 
tudi javni vrtci, ohranjajo in vedno 
znova ustvarjajo v svojih sredinah 
pozitivno klimo za otroke, starše in 
tudi zase. Zdi se mi namreč, da prav 
pozitivno klimo v teh časih najbolj 
potrebujemo.

S prijaznimi pozdravi

Urednica

Pozdravljeni!
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Vrtec se predstavi

Vrtec Jožice Flander Maribor

Poudarjamo kreativno vlogo otroka

Lahko na kratko opišete zgodovino 
zavoda, ki ga vodite?

Zgodovina Vrtca Jožice Flander 
Maribor se je začela pisati daljnega leta 
1959, ko je Krajevna skupnost Jožice 
Flander za praznik dneva republike, 29. 
11. 1959, v okviru svojih prizadevanj 
za dobrobit svojih krajanov, ustanovila 
oddelek za predšolske otroke v Fochevi 
ulici. V oddelku je bilo 35 otrok od tre-
tjega do sedmega leta. Oprema je bila, 
če gledamo z današnjimi očmi,  izredno 
skromna, zbrana iz raznih društev v kra-
jevni skupnosti, večino igrač so izdelali 
kar odrasli v vrtcu. Zaradi intenzivne-
ga priseljevanja mladih družin v novo-
zgrajene stanovanjske bloke v okolici, se 
je število oddelkov kmalu povečalo na 
šestnajst. Vrtec je takrat obiskovalo 240 
otrok. Vsi oddelki so gostovali v kletnih 
ali pritličnih prostorih okoliških stano-

vanjskih blokov, razmere so postajale 
nevzdržne in tudi zaradi skrbi za zdrav-
je otrok zelo zaskrbljujoče. Tako je spo-
mladi leta 1969 vrtec dobil svojo prvo 
samostojno zgradbo na Metelkovi ulici 
58 z velikim igriščem, s petimi igralni-
cami, s kuhinjo in z upravnimi prostori. 

Zaradi vse večjih potreb organizira-
ne predšolske vzgoje so bile zgrajene še 
tri nove enote vrtca. Leta 1978 je zrasla 
ob enoti na Fochevi ulici nova dvonad-
stropna moderna zgradba z devetimi 
oddelki in s skupno kapaciteto za 180 
otrok, s sodobno urejeno kuhinjo, s pro-
stori za strokovno osebje, z upravnimi 
prostori in veliko večnamensko dvora-
no za različne aktivnosti otrok, za razne 
predstave, proslave in sestanke. S temi 
novimi pridobitvami so se neprimerne 
lokacije po blokih zaprle,  otroci pa so se 
preselili v ustrezne prostore enot vrtca.

Mestna občina Maribor ima več sa-
mostojnih vrtcev. Kdo je bila Joži-
ca Flander, po kateri ima vaš vrtec 
ime?  Kje je sedež vašega zavoda?

Naš vrtec je dobil ime po revolucio-
narki in borki za svobodo v drugi sve-
tovni vojni. Jožica Flander je bila rojena 
19. 12. 1906  v Rakitniku pri Postojni, 
dne 26. 6. 1944 je padla pod streli oku-
patorja. Sedež Vrtca Jožice Flander je 
v Fochovi ulici 51 v Mariboru, na ob-
močju Mestne četrti Tabor. Vrtec Joži-
ce Flander  je v svojem okolju zelo pre-
poznaven, saj deluje na tem območju 
že dobrih 52 let.

Kakšne spremembe je doživel vrtec 
v času uvajanja devetletne osnovne 
šole?

Vrtec je v svojem razvoju doživel ve-
liko sprememb, tako na upravnem kot 
na strokovnem področju. Spremem-
bam se kot zavod ves čas uspešno pri-
lagajamo. Uvedba devetletke je bila po-
membna, toda za vrtec stresna situacija, 
saj so odhajali v šolo hkrati šestletni in 
sedemletni otroci. Hkrati je prišlo v ti-
stih letih še do upadanja rojstev, poznal 
se je tudi vpliv postaranega naselja oz. 
okolice vrtca. 

Vse to je v nekem obdobju vplivalo 
na znatno znižanje števila otrok v vrt-
cu in s tem do zaprtja kar treh enot vrt-
ca. Tako je imel vrtec leta 2000 v svoji 
sestavile le še 12 oddelkov. Ker so se s 
podobnimi težavami ubadali tudi drugi 

Ravnateljica Irena Čuruvija

Maribor, drugo največje slovensko mesto, leži pod zelenim Pohor-
jem na obeh bregovih mogočne Drave, ki vali svoje skrivnostno ze-
leno vodovje v naročje številnih hidroelektrarn. Nekoč so po njej 
»flosarji« splavljali les v vzhodne kraje. 

    Maribor je bilo obzidano mesto že v 13. stoletju, v 15. stoletju pa 
je štelo že več tisoč prebivalcev. Zaradi vdorov Madžarov in Turkov 
je število prebivalcev nihalo, svoj davek je pobrala tudi kuga, ki je 
večkrat razsajala v 17. stoletju. Stoletje kasneje sta se razširila obrt  
in trgovina, ki je dobila svoj novi zagon še z železnico leta 1846. 

   Pomembna letnica za razvoj mesta je 1859, ko je lavantinski škof 
A. M. Slomšek prestavil sedež škofije iz Št. Andraža v Maribor in 
s tem zajezil ponemčevanje v tem delu Slovenije. Narodnostni boji 
med slovenskimi in nemškimi prebivalci Maribora so se posebno 
razplamteli pred prvo svetovno vojno. Ob koncu vojne je general Ru-
dolf Maister s hitro vojaško akcijo prevzel oblast v mestu in zasedel 
ozemlje s slovenskim prebivalstvom na severni meji ter ga s tem 
ohranil Sloveniji. Tudi druga svetovna vojna je terjala svoj krvavi 
davek, ob koncu vojne je bila porušena skoraj polovica  vseh stavb.

Po vojni se je mesto vsestransko industrializiralo, naraslo je števi-
lo prebivalcev in novih blokovskih naselij.

Danes je Maribor kulturno, znanstveno, gospodarsko, prometno, 
trgovsko in še kakšno središče vzhodne Slovenije, s sedežem nad-
škofije in samostojno univerzo. Svoj prispevek dajejo mestnemu 
utripu tudi javni vrtci. Vrtec Jožice Flander, ki ima sedež na Fo-
chovi 51, vodi ravnateljica Irena Čuruvija.



vzgojiteljica 5 Letnik XIV, št. 5

Vrtec se predstavi

mariborski vrtci, je Mestna občina Ma-
ribor, ki je ustanoviteljica javnih vrtcev 
v občini, v tesnem sodelovanju z vrtci 
izvedla reorganizacijo vrtcev. Vrtcu Jo-
žice Flander so se tako s 1. 1. 2000 pri-
družile enote vrtca Vančka Šarha, ki je 
takrat zaradi ustanovitve novih, manj-
ših občin v zaledju Maribora, ki so vr-
tčevske enote priključevale k osnovnim 
šolam, izgubil štiri primestne enote in s 
tem pogoje za svojo samostojno delo-
vanje. No, v zadnjih petih letih se iz leta 
v leto povečuje število vključenih otrok 
in oddelkov.

Koliko ima sedaj vaš vrtec enot, od-
delkov, otrok? 

Vrtec ima sedaj v svoji sestavi štiri 
enote. V enoti Žvrgolišče imamo štiri 
oddelke otrok prvega starostnega obdo-
bja in štiri oddelke drugega starostne-
ga obdobja, v enoti Sapramiška je en 
oddelek prvega in trije oddelki druge-
ga starostnega obdobja. Enota Vančka 
Šarha je naša največja enota s šestimi 
oddelki prvega in petimi oddelki dru-
gega starostnega obdobja. Enota Raz-
vanje je primestna enota z dvema od-
delkoma otrok od drugega do šestega 
leta starosti. V enoti Veveriček gostujejo 
trije oddelki otrok s posebnimi potre-
bami, ki sodijo k Osnovni šoli Gustava 
Šiliha, organizacija in pedagoško delo 
pa je, v skladu z dogovorom, v pristoj-
nosti vrtca.

V šolskem letu 2011/12 smo izva-
jali vzgojno-izobraževalno delo v pet-
indvajsetih oddelkih, ki jih je obisko-
valo 436 otrok. 

Kakšen je bil vpis za novo šolsko 
leto? Imate dovolj prostih mest za 
vse vpisane otroke?

Vpis otrok v mariborske vrtce vsako 
leto  razpiše Skupnost vrtcev Maribor, 
v katero je vključenih vseh osem samo-
stojnih mariborskih vrtcev, v soglasju z 
ustanoviteljico Mestno občino Mari-
bor. Letos je vpis potekal nekoliko ka-
sneje, v mesecu aprilu, ker smo v mari-
borski občini poskusno uvedli centralni 
vpis. Po vpisu se skupaj dogovorimo o 
možnosti vključitve odklonjenih otrok 
iz posameznih vrtcev v vrtce, kjer so še 
proste kapacitete.

Vpis v naš vrtec je bil dober, v skladu 
s pričakovanji. Vpisali smo 110 otrok in 
vsem bomo lahko zagotovili prosto me-

sto v vrtcu. Vsem staršem pa ne more-
mo vedno zagotavljati vključitev otro-
ka v želeno enoto. Če se kakšno mesto 
sprosti med šolskim letom ali pa pred 
začetkom naslednjega, ko na novo obli-
kujemo oddelke, damo takim staršem 
možnost premestitve v drugo, torej že-
leno enoto. 

Potrebno pa je poudariti, da smo 
uspeli v dogovoru z MO Maribor obdr-
žati vse vrtčevske prostore, kljub temu 
da smo nekaj let nazaj oddelke zapira-
li, tako da smo imeli glede na prostor-
ske normative v nekem obdobju celo 
nadstandard in zelo ugodne pogoje za 
vzgojno izobraževalno delo. Zato tu-
di s ponovnim porastom števila vpisa-
nih otrok nismo imeli prostorskih te-
žav, lahko smo odpirali nove oddelke in 
vključevali vse vpisane otroke. 

Vsekakor dolgoročno razmišljanje 
za zgled drugim občinam, vredno 
pohvale. Kako dolgo že vodite vr-
tec? 

Vrtec Jožice Flander vodim enajst 
let. V tem šolskem letu sem nastopila 
šesti mandat. Pred tem sem bila od le-
ta 1988 ravnateljica Vrtca Vančka Šar-
ha s šestimi enotami in petintridesetimi 
oddelki. Po združitvi obeh vrtcev in po 
upokojitvi tedanje ravnateljice Vrtca Jo-
žice Flander sem prevzela dela in naloge 
ravnateljice skupnega vrtca. 

Lahko opišete posebnosti vašega 
izvedbenega kurikula?

Načela in cilji kurikula so vpeti v ži-
vljenje in delo našega vrtca. Izvedbeni 
kurikul se izraža skozi vizijo vrtca »Hiša 
veselih otrok, prijaznih in nasmejanih 
ljudi«, ki nas spremlja že nekaj let. Vi-
zijo  uresničujejo otroci, vsi zaposleni, 
starši naših otrok in predstavniki usta-
novitelja v svetu zavoda, ki nas pri na-
ših načrtih podpirajo. Vizija je nasta-
la v okviru delavnice Mreže učečih se 
šol, kjer je bil osnovni poudarek na kli-
mi vseh sodelujočih subjektov v vzgoj-
no-izobraževalnem procesu. 

Pri uresničevanju zastavljenih ciljev 
nam je vodilo kvaliteten vzgojni pro-
ces z aktivno vlogo otroka, dobro po-
čutje otrok in zadovoljstvo staršev, skrb 
za zdravo in uravnoteženo prehrano in 
uspešna integracija otrok s posebnimi 
potrebami. Preko različnih projektov 
in s pazljivo planiranim učnim okoljem 

zadovoljujemo specifične potrebe vsa-
kega otroka po učenju, raziskovanju in 
ustvarjalni igri. 

Lahko omenite kakšne svoje kuri-
kularne posebnosti?

V enoti Vančka Šarha izvajamo me-
todologijo Korak za korakom, projekt 
Eko vrtec je postal način življenja in de-
la v našem vrtcu, znanja na področju 
prometne varnosti otroci pridobivajo 
preko projektov Otrokov varen korak v 
prometu in Pasavček, projekta Zdravje 
v vrtcu in Varno s soncem pa ozavešča-
ta otroke in starše, kako varovati svoje 
zdravje.

V oddelkih otrok drugega starostne-
ga obdobja se s projektom Kreacije po-
čitka uresničujejo pomembna načela 
in cilji Kurikuluma za vrtce (1999) na 
nov in izviren način. Otroci so kreator-
ji vzgojno-izobraževalnega procesa tako 
pri načrtovanju kot izvajanju njihovega 
življenja v vrtcu na vseh področjih de-
javnosti. Otroci pri kreiranju dejavnosti 
pridobivajo določene kreativne sposob-
nosti,  kot so učenje učenja, razmišljanje 
in kritično mišljenje, sodelovanje, iska-
nje in sprejemanje potrebnih kompro-
misov, potrpežljivost, strpnost ...

S projektom Ajabiba, ki ga izvajamo 
v oddelkih prvega starostnega obdobja, 
želimo doseči dvig kakovosti medseboj-
nih interakcij med otroki in odraslimi 
v času organizacije počitka za mlajše 
otroke.

 Kaj je v ospredju vaših ravnatelj-
skih prizadevanj za kakovostni ku-
rikul vrtca?

Predvsem nenehno strokovno izpo-
polnjevanje. Za kakovostni kurikul vrt-
ca je zelo pomembno, da ne obtičimo 
v »določenem času in prostoru«, tem-
več sledimo novostim edukacijskih ved, 
raziskavam in spoznanjem drugih strok. 
Velik poudarek  dajemo strokovnemu 
izpopolnjevanju. Preko seminarjev, de-
lavnic, aktivov, mrež ... poglabljamo in 
širimo svoje znanje. Ob koncu šolske-
ga leta, ko evalviramo svoje delo, ugo-
tavljamo, kje so naše šibke točke, na ka-
terem področju bi se želeli izobraževati 
in vsebine skupaj dogovorimo.

Kako poskrbite za izobraževanje in 
strokovno izpopolnjevanje vzgoj-
nega osebja?
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Znanja in strokovne vsebine, ki jih 
strokovni  delavci pridobivajo na izobra-
ževanjih, prenašajo na ostale strokovne 
delavce in jih vnašajo v svoje delo, kar 
pripomore k dvigu kvalitete dela vseh.

V tem šolskem letu zaključujemo 
drugo leto usposabljanja v okviru pro-
jekta e-šolstvo. V prvem letu smo do-
polnjevali znanja pri delu z računalni-
kom, v drugem pa se strokovni delavci 
učijo uporabe kamere in digitalnega fo-
toaparata ter oblikovanja spletnih strani 
in učilnic. Pridobljena znanja nam bo-
do v pomoč pri smiselni uporabi IKT 
pri delu z otroki, s starši, seveda pa bo  
potrebno za to še dokupiti in dopolniti 
nekaj IKT sredstev v posameznih eno-
tah vrtca. Vsa prednostna področja, ki 
jih obravnavamo, vključujejo tudi naba-
vo in dopolnitev didaktičnih sredstev in 
pripomočkov za posamezno področje, 
kar tudi neposredno vpliva na kakovo-
stno izvedbo kurikula.

Za kaj si trenutno najbolj prizade-
vate na pedagoškem področju?

Ravnatelj kot pedagoški vodja mora 
nenehno skrbeti za kakovosten vzgoj-
no-izobraževalni proces, ki pa lahko po-
teka le pri sodelovanju vseh zaposlenih 
v vrtcu, v skupnem uresničevanju zada-
nih ciljev, sledenju viziji vrtca, delu v po-
zitivni in ustvarjalni klimi, ki vodi v za-
dovoljstvo otrok, staršev in zaposlenih. 

V zadnjih treh letih smo v našem vrt-
cu zaposlili skoraj polovico novih stro-
kovnih delavk, predvsem na delovnem 
mestu pomočnic vzgojiteljic, ki imajo 
različne nivoje znanja. Trenutno si zelo 
prizadevam ozavestiti pri teh delavkah 
lik vzgojitelja, ki je pri svojem delu in 
ravnanju otrokom vzor, njegova stro-
kovnost in profesionalnost pa se mora-
ta odražati v odnosu do otrok, staršev, 
sodelavcev in tudi navzven.

Za kaj pa si v zadnjem času prizade-
vate pri poslovnem vodenju zavoda?

Predvsem za izboljšanje prostorskih 
pogojev, ki so pogoj za kvalitetno vzgoj-
no-izobraževalno delo in za zagotavlja-
nje večjih finančnih sredstev za inve-
sticije in investicijsko vzdrževanje ter 
opremo vrtcev. Do konca šolskega leta 
je še ostalo nekaj nalog na tem podro-
čju. Vse naše enote so stare več kot tri-
deset let, zato so potrebni določeni in-
vesticijski posegi v objekte ter v opremo. 

Pohištveno opremo v oddelkih smo že v 
celoti zamenjali, do konca šolskega leta 
je ostala še zamenjava garderob za otro-
ke v dveh enotah. 

V tem šolskem letu smo uspeli pre-
ko Mestne občine Maribor z javno-za-
sebnim partnerstvom zamenjati do-
trajan ogrevalni sistem v dveh velikih 
stavbah enote Vančka Šarha z novim, 
učinkovitejšim in energetsko varčnim 
sistemom, ki nam omogoča ustrezno 
toploto v vseh prostorih vrtca. Na to se 
navezuje tudi še ena prioritetna  naloga 
– zamenjava oken pred pričetkom no-
vega šolskega leta. S tem bi se bistveno 
izboljšalo delovno okolje zaposlenih in 
zdravo bivanje otrok v vrtcu, hkrati pa bi 
zagotovili še učinkovitejšo in varčnejšo 
rabo energije. 

Kakšna je skrb in naklonjenost lo-
kalne skupnosti do vašega vrtca? 

Z Mestno občino Maribor, ki je usta-
noviteljica vrtca, zelo dobro sodeluje-
mo. Sredstva za delovanje vrtca so nam 
zagotavlja v skladu s kriteriji in z meri-
li državnega pravilnika o metodologiji 
za izračun cen in v skladu z odlokom 
Mestne občine Maribor o proračunskih 
sredstvih za vrtce ter v skladu s Pogod-
bo o financiranju med občino in vrtcem. 
S predstavniki  MO Maribor se srečuje-
mo enkrat mesečno in skupaj  rešujemo 
problematiko na področju predšolske 
vzgoje. Dogovarjamo se o prioritetah 
na področju investicijskih vlaganj, o  
zagotavljanju prostih mest za vse mari-
borske otroke, o sistemizaciji delovnih 
mest in vključevanju vrtcev v določene 
projekte občine. S sodelovanjem sem 
zadovoljna.

S kom v okolju vrtec največ sodelu-
je in pri čem?

V svojem okolju sodelujemo z me-
stnimi četrtmi in s krajevno skupno-
stjo, športnimi društvi,   kulturnimi 
ustanovami, z osnovnimi šolami, s ka-
drovskimi šolami in z zdravstvenimi 
institucijami.

Največ sodelujemo z osnovnimi šo-
lami pri izvedbi skupnih projektov in 
prireditev v okoljih, kjer se nahajajo na-
še enote. Izpostavila bi projekta Cici-
banove urice za novince in Pedenjped, 
v okviru katerega se izvajajo celoletne 
skupne dejavnosti  med  otroci oddel-
kov v starosti 5–6 let in otroci prvih ra-

zredov osnovne šole. Cilj projektov je 
spoznavanje ožjega in širšega družbe-
nega in kulturnega okolja in omogočiti 
otrokom lažji prehod v šolo. 

Po poklicu ste diplomirana vzgo-
jiteljica. Kakšen je vaš osebni po-
gled na vzgojiteljski poklic in na 
njegov profesionalni razvoj v za-
dnjih letih? 

Zame je to zelo lep poklic, hkrati pa 
odgovoren in zahteven. Dober vzgojitelj 
mora ves čas skrbeti za svojo osebno-
stno rast  in profesionalen razvoj.

Spremembe v družbi, nova spozna-
nja o pomenu učenja v predšolski dobi, 
obvladovanje informacijske tehnologi-
je, različne oblike sodelovanja s starši, z 
otroki s posebnimi potrebami, avtono-
mnost pri delu, načrtovanje, refleksira-
nje in evalviranje dela – vse to zahteva 
od vzgojitelja nenehno prilagajanje, fle-
ksibilnost, odzivnost in strokovno izpo-
polnjevanje. Sicer pa menim, da je v jav-
nosti, posebno med starši, vzgojiteljski 
poklic cenjen in spoštovan. Starši vzgo-
jiteljicam in vrtcem zaupajo.

Kaj bi še radi sporočili javnosti, pa 
vas nismo vprašali?

Še vedno sem pod vtisom raznih 
stavk in  dogajanj v slovenski družbi, 
ki so povezana s krizo in posledično 
predlaganimi vladnimi varčevalnimi 
ukrepi, ki so posegli v kakovost vzgo-
je in izobraževanja. Verjamem, da se 
širša družbena skupnost zaveda, da so 
slovenski javni vrtci dobri in kakovo-
stni. Naj taki tudi ostanejo! Kakovosti 
ne morejo zagotavljati manj izobraženi 
vzgojitelji, ki nimajo možnosti strokov-
nega izpopolnjevanja. Tudi morebitno 
povečevanje števila otrok v oddelkih in 
zniževanje števila ur sočasne prisotnosti 
dveh strokovnih delavk  v oddelkih lah-
ko pomembno zniža kakovost bivanja 
otrok. Prostorski normativi so že sedaj 
na minimumu, nižanje prostorskih nor-
mativov bi pomenilo resno zdravstve-
no ogroženost otrok. Vzgojitelji svoje 
poslanstvo opravljamo dobro, zato je 
potrebno to delo spoštovati in ga ustre-
zno plačati. Zadovoljni pa smo lahko, 
da večina staršev naše delo ceni, otroci 
pa nam vračajo na svoj iskreni in spon-
tani način.

Spraševala je urednica B.V.
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Uvod
Vzgoja in izobraževanje spadata v najbolj kompleksno, 

a hkrati v najodgovornejšo človeško dejavnost. Uveljavlje-
na spoznanja so odvisna od mnogih notranjih in zunanjih 
dejavnikov, eden najpomembnejši je zagotovo vzgojitelj 
(Rosić 2009). Da le-ta sicer ni edini odgovoren za vzgoj-
no-izobraževalno dejavnost predšolskih otrok, se strinja 
tudi Lučić (2007),  a je njegova vloga pri pripravi otroka 
na življenje zelo pomembna. Predšolska vzgoja je prva 
od institucionalnih oblik v izobraževalnem sistemu ter 
zajema otroke do vstopa v šolo. Da lahko vzgojitelj upo-
rablja ustrezne metodične pristope, mora biti profesional-
no usposobljen za to dejavnost. Le tako prihaja do izraza 
njegovo pedagoško, didaktično in metodično strokovno 
znanje, njegovo znanje s področja obče, razvojne in peda-
goške psihologije, hkrati pa tudi njegove sposobnosti in 
osebnostne lastnosti kot človeka: demokratičnost, upo-
števanje otrokovih pravic, kreativnost, ljubezen do otrok, 
ljubezen do vzgojiteljskega poklica idr. Ali kot strni Rosić 
(2009) – poznavanje vsakega otroka in njegovih sposob-
nosti omogoča vzgojitelju pravilen pristop k individual-
nemu in skupinskemu delu.

V ta namen je nujno, da se vzgojitelj profesionalno raz-
vija, pri čemer se ta proces začne z izbiro študija predšolske 
vzgoje in nadaljuje skozi vso poklicno pot. V kolikor profe-
sionalni razvoj vzgojiteljev (Plestenjak 1997) razumemo kot 
življenjski proces, se znotraj le-tega pojavljata dva glavna pro-
cesa: osebnostno dozorevanje na eni strani in pridobivanje 
poklicnih znanj in izkušenj na drugi. Med seboj se morata 
prepletati, saj tako ustvarjata najboljše pogoje za kvalitetno 
vzgojo in izobraževanje v predšolskem obdobju. 

Osebnostni razvoj vzgojiteljev predšolskih 
otrok

Vzgojiteljski poklic je zahteven, težak in stresen, od pol-
profesionalnega je postal profesionalni polic, ki zahteva ka-
kovostno splošno in strokovno usposobljenega posamezni-
ka oziroma vzgojitelja (Lučić 2007). Iz dneva v dan se tako 
učitelji kot vzgojitelji soočajo s težnjo po zadovoljevanju po-
treb in zahtev s strani otrok, študentov, staršev, strokovnih 
in vodstvenih delavcev ter državnih uradnikov. Vse to vpliva 
na vzgojiteljeva čustva in posledično samopodobo, v prime-
ru prevelikih pritiskov pa lahko izgubi tudi svoj ‚jaz‘ (Darby 
2008). Zato je pomembno, da mora biti vzgojitelj ne samo 
vsesplošno dobro izobražen strokovnjak na svojem podro-
čju, ampak tudi osebnostno zelo močan človek s trdimi sta-
lišči in z razčiščenimi pogledi na svet in življenje okoli sebe. 
Mora se znati otroku približati, mu pokazati, da ga čuti, da ga 
ima rad, da ga ceni in spoštuje. Da vse to lahko pokaže, mo-
ra čutiti veliko ljubezen do otrok in do pedagoškega pokli-
ca (Plestenjak 1990, str. 27). Samo vzgojitelj, ki to zmore, se 
lahko odloči za tak poklic, kar je leta 1977 dokazal že Lortie 
(1977), ki je dejal, da je glavni cilj za odločitev za učenje in 
poučevanje pri posamezniku želja po olajšanju in izboljša-
nju učenja študentov, učencev, otrok ter predvsem vnašanje 
sprememb v njihova življenja.

Zato je, poudarja Bečaj (1996), ob profesionalnosti, ki za-
jema potrebno strokovno znanje in potrebne spretnosti, še 
kako pomembna tudi pozitivna samopodoba vseh odraslih v 
vrtcu, posebej samopodoba vzgojitelja, ki je ob starših druga 
najpomembnejša oseba v življenju otroka v vrtcu. Pozitivna 
samopodoba odraslih, ki sodelujejo pri vzgojnem procesu 
v vrtcu, krepi in oblikuje tudi ugodno splošno kulturo, brez 
katere nikakor ne bi mogli uresničevati še tako smelo načrto-
vanega in zastavljenega poslanstva, ciljev in strategij, usmer-
jenih v kakovostno organiziranost predšolske vzgoje. Kobolt 
(1996, str. 26) poudari, da »ne smemo pozabiti na vzgojite-
ljičino osebnost, njeno življenjsko pot, izkušnje iz otroštva in 
doživljanje same sebe v poklicni vlogi in življenju«.

Musek in Pečjak (1994) osebnost definirata kot celoto du-
ševnih, vedenjskih in telesnih značilnosti, po katerih se posa-
meznik razlikuje od drugih. Rečnik idr. (2004) jo opredelijo 
kot pojem, s katerim najpogosteje označujemo vse lastnosti, 
značilnosti, ki jih ima človek kot posameznik. Obe definiciji 
poudarjata, da je osebnost celota posameznikovih značilno-
sti. Razvoj osebnosti pa je povezan z medsebojnim delova-
njem treh temeljnih skupin dejavnikov: dednosti, okolja in 
lastne aktivnosti. Gre torej za interaktivni vpliv dejavnikov 
na razvoj osebnosti. 

Vzgojiteljeve osebnostne značilnosti in različne spretno-
sti močno vplivajo, še posebej pridejo do izraza pri izvaja-
nju prikritega kurikula, ki je po mnenju Apple (1992) zelo 
pomemben, saj otroci v vrtcu z njegovo pomočjo usvajajo 

Maja Hmelak, asistentka za predšolsko pedagogiko 
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Osebnostni razvoj vzgojiteljev predšolskih 
otrok z vidika profesionalnega razvoja

Povzetek
Osebnostni razvoj je eden izmed dejavnikov pro-
fesionalnega razvoja vzgojiteljev predšolskih 
otrok. Vzgojitelj je namreč nekdo, ki sodeluje v 
izgradnji in oblikovanju človeka, pri čemer so 
poleg ustrezne izobrazbe pomembne njegove 
osebnostne lastnosti, sposobnosti, duhovne 
in etične vrednote ter njegov odnos do dela in 
otrok. Ob tem osebnostne lastnosti delimo na 
tiste, ki odražajo odnos vzgojitelja do sebe, in 
tiste, ki odražajo odnos vzgojitelja do otrok, pri 
čemer pa se oboje tesno prepleta.

Ključne besede: vzgojitelj, osebnostni razvoj, 
profesionalni razvoj.
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vsakdanje navade že v prvih mesecih bivanja. Po mnenju 
Lepičnik Vodopivčeve (2004) je v medosebnih odnosih in 
komunikaciji med otroki, starši in vzgojitelji še posebej izpo-
stavljena vloga vzgojiteljev ter njihova sposobnost vživljanja 
v druge, zlasti otroke in njihove starše – empatija. Empatič-
ni vzgojitelji so sposobni ob percipiranju vedenja otrok od-
krivati tudi občutke, ki le-to spremljajo, sprejemati vsakega 
otroka takšnega, kakršen je, odkrivati in prepoznati pri otro-
cih emocionalno-motivacijske dejavnike njihovega vedenja, 
izbrati ustrezna vzgojna sredstva in postopke ter prilagajati 
komunikacijo vsakemu otroku. Empatija, kot del osebno-
stne strukture posameznika, se ob stališčih, prepričanjih in 
vrednotah zrcali v prikritem kurikulu in deluje kot implicitna 
pedagogika (Miljak, 1996). 

V povezavi z osebnostnim razvojem pogosto govorimo 
o osebnostni zrelosti. »Osebnostna zrelost pomeni razvito 
in skladno delovanje osebnosti, ki usposablja posameznika, 
da na ustrezen in konstruktiven način uravnava svoje življe-
nje« (Musek in Pečjak 1994, str. 146). Znaki zrele osebno-
sti so torej: realističen in pozitiven, a tudi kritičen odnos do 
stvarnosti, do sebe in do drugih ljudi, zmožnost načrtovanja 
življenjskih ciljev, ravnanje v skladu s postavljenimi cilji, te-
žnja po nenehnem osebnem napredovanju ipd. Le vzgojitelj 
(Darby 2008), ki se pozna, ki zna svoja občutja, čustva in la-
stnosti analizirati in razumeti, lahko doživlja in dojema svoje 
delo in življenje kot pozitivno, kar se kaže v konstruktivnem 
medosebnem odnosu in profesionalnem odnosu, s čimer pri-
speva k strokovnem in profesionalnem razvoju.

Pomen vzgojiteljeve osebnosti
Cencič in Čagran (2002) menita, da mora biti vzgojitelj 

ne samo vsesplošno dobro izobražen strokovnjak na svojem 
področju, ampak tudi osebnostno zrel človek z razčiščenimi 
pogledi na svet in življenje okoli sebe. Biti mora optimističen, 
samozavesten, komunikativen, inovativen, prilagodljiv, empa-
tičen, razumevajoč in mora imeti rad otroke. Po drugi strani 
pa velja opozoriti na trditev Batistič Zorčeve (2001, str. 25), 
da »pretirana idealizacija, po kateri bi morala biti vzgojitelj 
ali vzgojiteljica »vsestranski«, tako rekoč »popoln« človek, 
lahko prinese več škode kot koristi«.

S problemom vzgojiteljeve osebnosti se je v preteklosti 
ukvarjalo veliko strokovnjakov. Ti so želeli odkriti najpo-
membnejše lastnosti in sposobnosti, ki vplivajo na uspešnost 
njegovega dela. Plestenjak (1990) pravi, da posamezni avtorji 
kot pomembne lastnosti vzgojitelja najpogosteje navajajo:

-  dobro splošno in strokovno izobrazbo,
-  ljubezen do otrok in do poklica ter
-  osebnostne lastnosti: humanost, samostojnost, odgo-

vornost, sproščenost, živahnost, optimizem, objektiv-
nost, tolerantnost, razumevanje, ustvarjalnost, pozor-
nost, samokritičnost, čustveno stabilnost, sposobnost 
opazovanja, inteligentnost, vztrajnost, čustveno topli-
no, prijaznost, smisel za humor itd.

Sama izobrazba za kakovostno vzgojno delo torej ne za-
dostuje. Biti mora presežena, in sicer tako, da se »znanje, 
strokovnost, izobrazba zlijejo v novo kvaliteto osebnosti, v 
kulturnost« (Divjak 1977, str. 34). 

Pomen vzgojiteljeve samopodobe
Z vsakdanjim vplivanjem vzgojitelj otrokom pomaga gra-

diti temelje njihove prihodnosti. Nizka samopodoba lahko 
vzgojitelja močno omejuje pri opravljanju lastnega dela, za-
to je visoka samopodoba nujen pogoj za njegovo delovno 
uspešnost in posledično za optimalni razvoj otrok. Youngs 
(2000) opiše značilnosti vzgojitelja z visoko samopodobo in 
značilnosti tistega z nizko samopodobo:

Vzgojitelj z visoko samopodobo nadzoruje svoje življenje. Je 
čustveno stabilen, gotov, odločen in optimističen. Zaveda se 
lastne vrednosti in pomembnosti svojih dosežkov, ne da bi 
potreboval nenehno odobravanje drugih. Na ljudi se odziva 
pozitivno in si prizadeva biti koristen, prijazen, dovzeten in 
dostopen. Razvija in ohranja trdne medsebojne odnose in 
išče načine konstruktivnega sodelovanja z drugimi. Poudarja 
osebne odnose, kar pomeni, da želi otroke in sodelavce (s)po-
znati kot posameznike. Razvija sočuten in empatičen odnos 
do sebe in drugih ter spodbuja in pohvali otroke in sodelav-
ce. Pedagoško delo mu nudi veliko zadovoljstva. Prizadeva si 
dobiti povratne informacije o svojem delu, nasvete pa upošte-
va in jih ne razume kot kritiziranje. Visoka samopodoba mu 
omogoča, da je pri soočanju s težavami psihološko trden. Je 
prepričan vase, želi biti učinkovit, zato je pripravljen sprejeti 
izzive in se soočiti z novimi izkušnjami. Rad sodeluje v števil-
nih dejavnostih, izraža željo po raziskovanju in preizkušanju 
novih metod dela. Za svoja dejanja prevzame odgovornost.

Vzgojitelj z nizko samopodobo ima o sebi slabo mnenje. 
Nima dovolj zaupanja vase, zato neprestano podcenjuje sa-
mega sebe in svoje zmožnosti. Ima občutek manjvrednosti, 
je nezadovoljen, pesimističen, negotov in se pogosto omalo-
važuje. Znaki vzgojiteljeve nizke samopodobe se lahko kažejo 
kot čustven umik ali kot pasivno-agresiven odnos do otrok in 
sodelavcev. Ni dovolj odločen in prepričan vase, zato ne tvega 
in se upira novim izzivom. Izraža odpor do novih vzgojnih 
konceptov in metod dela. Zaradi pomanjkanja samozaupa-
nja je prepričan, da sodelavci bolje opravljajo to delo in dvo-
mi, da bo sam kdaj tako dober. Čuti, da mora za lasten vzpon 
ponižati druge, zato pretirano kritizira sodelavce, vodstvo, 
otroke in njihove starše. Hkrati pa ima tudi pretirano željo 
po pozornosti in mnenjih sodelavcev, saj ne zaupa svoji pre-
soji. Redko zagovarja svoja stališča, še posebej, ko naletijo 
na nasprotovanje. 

Primožič (2003) pravi, da morajo vsi, ki sooblikujejo po-
dobo vzgojitelja (sodelavci, vodstveni delavci, izobraževalne 
inštitucije, država) poskrbeti, da:

-  ima vzgojitelj pogoje, možnosti in željo razvijati svojo 
pozitivno samopodobo;

-  ima kolektiv delavcev in delavk v vrtcu možnost in po-
goje, da s svojim znanjem, vrednotami, stališči in pre-
pričanji oblikujejo in vzdržujejo kakovostne odnose in 
profesionalnost;

-  vodstveni delavci skrbijo za pozitivno motivacijo (po-
hvale, spodbude, priznanja);
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-  država z umeščanjem predšolske vzgoje v nacionalni 
program upošteva pomembnost predšolskega obdo-
bja na vseh ravneh, tudi v sistemu nagrajevanja;

-  izobraževalne inštitucije v času šolanja prihodnjih vzgo-
jiteljev ob pridobivanju znanj in spretnosti omogočajo 
tudi pridobivanje vrednot izbranega poklica.

Izsledki raziskave
Z raziskavo smo želeli ugotoviti prisotnost osebnostnih 

lastnosti pri študentih predšolske vzgoje (prihodnjih vzgo-
jiteljih) in vzgojiteljih predšolskih otrok. Raziskovalni vzorec 
je predstavljal enostavni, naključni vzorec iz hipotetične po-
pulacije. Zajemal je 616 anketirancev, od tega 296 študentov 
in 320 vzgojiteljev. Anketiranci so bili tako iz Slovenije kot iz 
Hrvaške. Podatke smo zbrali z anonimnim anketnim vprašal-
nikom in jih obdelali s pomočjo statističnega programa SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences). 

    Osebnostne lastnosti smo razdelili v dve skupini, in sicer 
na tiste, ki predstavljajo odnos do sebe, in tiste, ki predstavljajo 
odnos do otrok. Z vsako trditev so morali anketiranci izbira-
ti med tremi ponujenimi odgovori, ki smo jih ovrednotili: da, 
imam z vrednostjo 3, deloma z vrednostjo 2 in nimam z vredno-
stjo 1. S temi vrednostmi smo izračunali aritmetične sredine za 
vsako trditev posebej. Posamezne trditve smo na podlagi arit-
metičnih sredin rangirali in jih med seboj primerjali.

Odnos do sebe: 
-  Ljubezen do otrok in poklica.
-  Optimizem.
-  Vztrajnost.
-  Odločnost.
-  Samozavest.
-  Inovativnost.

Odnos do otrok
-  Empatija.
-  Potrpežljivost.
-  Objektivnost.
-  Tolerantnost.
-  Prilagodljivost.
-  Komunikativnost.

Ker prihaja pri delu s predšolskimi otroki do nenehnega 
prepleta obojih, pri interpretaciji zadev  nismo tako strogo 
ločevali, ampak smo izide pogledali v celoti.

Ugotovili smo, da je najpogosteje izbran odgovor anketi-
rancev na vprašanje o oceni razvitosti osebnostnih lastnosti 
ljubezen do otrok in poklica. Izbrali so ga skoraj vsi anketiran-
ci – da, imam jih je dejalo 95,5 % in deloma 4,2 % vprašanih. 
Spodbuden izid, ki kaže, da imajo skoraj vsi anketiranci radi 
otroke in poklic vzgojitelja, kar je nekaj, česar si lahko le že-
limo. Nekdo, ki ima rad svoj poklic, ga z veseljem tudi opra-
vlja in lažje ter konstruktivno prenaša morebitne skrbi in te-
žave, ki se pojavijo.

Tudi naslednje lastnosti so med anketiranci pogosto iz-
brane kot prisotne, kar kažejo povprečne ocene: prilagodlji-
vost 2,88, tolerantnost 2,84, komunikativnost 2,82, vztrajnost 
2,82, optimizem 2,78, potrpežljivost 2,77, empatija 2,75 itn. 

Te lastnosti pridejo do izraza še posebej pri izvajanju prikri-
tega kurikula, ki je po mnenju Apple (1992) zelo pomem-
ben, saj otroci v vrtcu z njegovo pomočjo usvajajo vsakdanje 
navade že v prvih mesecih bivanja.

Glede na to, da so za vzgojitelja pomembne vse v tabeli 
naštete osebnostne lastnosti in glede na to, da so povprečne 
ocene pri vseh nad 2,6 in se torej bližajo številu 3, ki predsta-
vlja odgovor ‚da, imam‘, lahko zaključimo, da so anketiranci 
osebe, ki imajo vse potrebne lastnosti vzgojitelja. Le tako lah-
ko namreč kakovostno opravljajo svoje delo in pri tem tudi 
uživajo. Na podlagi dobljenih izidov se kaže tudi osebnostna 
zrelost vzgojitelja, o kateri govorita Musek in Pečjak (1994), 
pri čemer osebnostna zrelost pomeni predvsem razvito in 
skladno delovanje osebnosti, kjer je pomemben realističen 
in pozitiven, a tudi kritičen odnos do stvarnosti, do sebe in 
do drugih ljudi.

Nadalje so nas zanimale morebitne razlike v mnenjih o 
razvitih osebnostnih lastnosti pri samih anketirancih glede 
na osebo (vzgojitelj, študent), spol (ženski, moški), status 
(novinci, uveljavljeni, izkušeni) in državo bivanja (Slovenija, 
Hrvaška) anketirancev. Zgolj dodatno pojasnilo: pri študen-
tih so kot novinci opredeljeni tisti, ki obiskujejo prvi letnik 
fakultete, kot uveljavljeni tisti, ki obiskujejo drugi letnik, in 
kot izkušeni tisti, ki obiskujejo tretji letnik. Pri vzgojiteljih pa 
so novinci tisti, ki imajo do 5 let delovne dobe, kot uveljavlje-
ni tisti, ki imajo med 6 in 10 let delovne dobe, in kot izkušeni 
tisti, ki imajo več kot 10 let delovne dobe.

Statistično značilne razlike glede na osebo se pojavljajo v 
ljubezni do otrok in poklica, prilagodljivosti, komunikativno-
sti, vztrajnosti, optimizmu, potrpežljivosti in objektivnosti. 
Prilagodljivost je osebnostna lastnost, ki je pogosteje izbra-
na pri študentih, pri vseh ostalih trditvah se kaže tendenca 
pogostejše izbire na strani vzgojiteljev. Torej, vzgojitelji bolj 
kot študentje ocenjujejo, da imajo razvite naslednje osebno-
stne lastnosti: ljubezen do otrok in poklica, komunikativnost, 
vztrajnost, optimizem, potrpežljivost in objektivnost. Vse te 
osebnostne lastnosti so namreč vzgojitelji z leti še okrepili, 
saj jih je k temu prisililo delo z otroki. Če želi vzgojitelj imeti 
konstruktivno in nekonfliktno skupino otrok, ki se bo česa 
naučila, se mora z otroki pogovarjati, vztrajati pri svojih zah-
tevah, biti potrpežljiv pri ustvarjanju in aktivnostih otrok ter 
objektiven pri oceni sposobnosti, spretnosti in znanja otrok, 
ob vsem tem pa ohraniti optimizem in voljo do dela. Zato je 
po mnenju nekaterih avtorjev (Plestenjak, 1990; Bečaj, 1996; 
Darby, 2008; idr.) pomembno, da je vzgojitelj s strokovnim 
znanjem in potrebnimi spretnostmi vsesplošno izobražen 
strokovnjak na svojem področju (profesionalnost) kot tudi 
osebnostno zelo močan človek. 

Statistično značilne razlike glede na spol se ne pojavljajo 
v nobeni osebnostni lastnosti. Takšen izid je spodbuden, saj 
kaže na prisotnost vseh osebnostnih lastnosti tako pri žen-
skah kot moških, oboji pa se tudi dejansko pojavljajo v vlogi 
vzgojitelja. Za poklic vzgojitelja predšolskih otrok se odločajo 
posamezniki, ki premorejo veliko ljubezni do otrok in vzgo-
jiteljskega poklica ter hkrati vse pomembne osebnostne la-
stnosti za kakovostno in konstruktivno delo z otroki. Znanje, 
strokovnost in izobrazba za kakovostno delo ne zadostujejo, 
ampak se morajo po mnenju Divjakove (1977) zliti v novo 
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kakovost osebnosti, v kulturnost. To pa (Youngs, 2000) pre-
more le vzgojitelj z visoko samopodobo.

Statistično značilne razlike glede na status se pojavljajo pri 
treh trditvah: potrpežljivost, empatija in odločnost. Medtem 
ko empatijo pri sebi najbolj zaznavajo uveljavljeni, pa potrpe-
žljivost in odločnost bolj kot novinci in uveljavljeni zaznavajo 
izkušeni. Empatični vzgojitelji so, kot smo že ugotavljali,  po 
mnenju Lepičnik Vodopivčeve (2004) tisti, ki so sposobni 
ob percipiranju vedenja otrok odkrivati tudi občutke, ki le-
te spremljajo, sprejemati vsakega otroka takšnega, kakršen 
je, odkrivati in prepoznati pri otrocih emocionalno-motiva-
cijske dejavnike njihovega vedenja, izbrati ustrezna vzgojna 
sredstva in postopke ter prilagajati komunikacijo vsakemu 
otroku. Izkušeni so se v številnih letih pri delu s predšolski-
mi otroki naučili potrpežljivosti pri vsakdanjih opravilih, saj 
si otroci radi vzamejo čas za spoznavanje tistega, kar jih ve-
seli, prav tako so pri učenju novih spretnosti in sposobnosti 
včasih počasnejši, vsekakor pa potrebujejo spodbudo in po-
hvalo. Pomembna pri delu z otroki sta tudi odločnost, saj v 
nasprotnem primeru vajeti prevzamejo otroci, kar je neustre-
zno in nezaželeno, in objektivnost, ki je pomembna z vidika 
zagotavljanja enakosti pri vseh otrocih.

Statistično značilne razlike glede na državo bivanja se po-
javljajo v prilagodljivosti, tolerantnosti, vztrajnosti, empatiji, 
objektivnosti in samozavesti. Odločnost pri sebi bolj zazna-
vajo hrvaški anketiranci, manj slovenski. Po drugi strani pa 
slovenski anketiranci pri sebi bolj kot hrvaški prepoznavajo 
inovativnost. Ta je pomembna za vnašanje novosti in spre-
memb pri delu ter posodabljanje vsebin, načinov, metod in 
oblik dela, hkrati pa mora biti klima v nekem vrtcu oziro-
ma skupnosti temu naklonjena in spodbudna. Slovenski an-
ketiranci v primerjavi s hrvaškimi pri sebi opažajo tudi več 
prilagodljivosti, vztrajnosti in objektivnosti. Slednji pa se v 
primerjavi s slovenskimi anketiranci ocenjujejo bolj razvito 
tolerantnost, empatijo in samozavest. Pri ostalih osebnostnih 
lastnostih ni statistično značilnih razlik. Kar je pričakovano, 
glede na to, da se od vseh vzgojiteljev, ne glede na državo biva-
nja, pričakuje, da imajo razvite določene osebnostne lastno-
sti ter da znajo, kot poudarja Darby (2008), svoja občutja, 
čustva in lastnosti analizirati in razumeti.

Sklep
Osebnostne lastnosti so odraz nekega posameznika in 

predstavljajo tako odnos do sebe kot do drugih. Ugotovili 
smo, da anketiranci premorejo oziroma zase menijo, da imajo 
razvite bolj ali manj vse osebnostne lastnosti, za katere smo 
mi ocenili, da so za vzgojitelja predšolskih otrok pomembne. 
Zelo spodbuden izid, ki kaže, da imajo skoraj vsi anketiranci 
ustrezno razvit in dodelan odnos do sebe in otrok, iz česar 
sklepamo, da so se za poklic vzgojitelja odločili pravi posa-

mezniki. To je še toliko pomembnejše spoznanje, če upo-
števamo, da je (prihodnji) vzgojitelj (Lučić, 2007) nekdo, 
ki sodeluje v izgradnji in oblikovanju človeka, pri čemer so 
poleg ustrezne izobrazbe pomembne njegove sposobnosti, 
duhovne in etične vrednote ter njegov odnos do dela in otrok.

Nekdo, ki že v osnovi kaže pozitivno naravnanost in na-
klonjenost do predšolskih otrok in vsega, kar je povezano z 
njimi in njihovo institucionalno vzgojo in izobraževanjem, bo 
kot vzgojitelj zagotovo kakovostno in konstruktivno deloval. 
Ob tem bo morebitne skrbi in težave tudi uspešneje in ustre-
zneje reševal, saj premore močno (samo)zavedanje o smislu 
svojih del, ravnanj in prizadevanj. Za konec naj poudarimo, 
da je (Bečaj 1996) ob profesionalnosti, ki zajema strokovno 
znanje in potrebne spretnosti, še posebej pomembna tudi 
vzgojiteljeva samopodoba, pa tudi (Kobolt 1996) izkušnje 
iz otroštva in doživljanje samega sebe v poklicni vlogi in ži-
vljenju. Vse to izoblikuje vzgojitelja.
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V Vrtcu Ljutomer smo v četrtek, 24. 
maja 2012, skupaj z otroki, zaposlenimi 
in zunanjimi sodelavci pripravili prire-
ditev ob koncu šolskega leta z naslovom 
Friški bote, zdravi bote. Ideja o zaključni 
prireditvi je nastala že na začetku šol-
skega leta. 

Vsak vzgojni tim vedno znova išče 
nove načine dela, kamor sodi projektno 
delo, metode aktivnega učenja in dru-
ge, ki temeljijo na izkustvenem učenju. 
Vemo, da je slovensko ljudsko izročilo 
zelo bogato. Razkriva značaj, občutje, 
modrost, šegavost slovenskih ljudi ter 
različnost po pokrajinah. Stari običaji 
so del ljudskega življenja in del narodne 
kulture. To potrjuje tudi Kurikulum za 
vrtce. V svojih načelih in ciljih določa 
skrb za ohranjanje kulturne dediščine, 
spoštovanje kulturnih razlik, navad in 
šeg. Vedno znova nas zavedanje o kul-
turni dediščini spominja na to, da so lju-
dje živeli v sožitju z naravo, v sodelova-
nju in sobivanju drug z drugim. Danes 
živimo v času nenehnega hitenja, popla-
vi novih informacij, interneta in ostalih 
sprememb, ki se nas dotikajo. Priča smo 
igram za otroke, ki jih premalo aktivira-
jo in vodijo v naveličanost. Računalnik 
otroku ne more dati čutnih izkušenj in 
ne more nadomestiti igre s konkretni-
mi predmeti.  

Že na samem začetku projekta smo 
razmišljali in se spraševali, ali bomo 
lahko današnjim otrokom verodostoj-
no predstavili tiste čase, ko je življenje 
teklo počasneje, a bolj pristno in člove-
ško. Čutili smo negotovost in strah nas 
je bilo, kako bodo te vsebine vplivale 
na naše predšolske otroke. Sama sem se 
zelo poglobila v raziskovanje slovenske 
kulturne dediščine in si tako ob ustre-

znem tečaju pridobila naziv vodja fol-
klornih otroških skupin.  Naši dvomi so 
se razblinili, ko smo videli otroke, kako 
uživajo ob glasbeno-plesnih dejavno-
stih in širijo novie informacije naprej. 

Pomembno vodilo v našem projektu 
je bilo vprašanje, kaj otrok na tej stopnji 
zmore, kaj in kako lahko spozna, kaj lah-
ko razume. Zato je pri tej tematiki pri-
merno kombiniranje različnih tehnik 
in izraznih, ustvarjalnih načinov. Kul-
turna dediščina je zelo širok pojem in 
omogoča korelacijo vseh področij de-
javnosti. Ponuja nam več možnosti za 
kvalitetno preživljanje časa ter vzposta-
vljanje in gradnjo boljših medsebojnih 
odnosov. Za čim bolj avtentično pred-
stavitev praznikov in običajev Prlekije 
smo se prej natančneje seznanili s stro-
kovno literaturo s področja etnologije, 
nekatere pedagoške delavke pa smo se  
na seminarjih iz tega področja dodatno 
izobraževale. Svoje znanje smo posre-
dovale ostalim pedagoškim delavkam 
na praktičnih pedagoških delavnicah. 

     Otroci so svojo znanje prenašali 
na starše in prijatelje, stare starše pa so 
povabili v vrtec, kjer so jim delček nau-
čenega predstavili in jih popeljali nazaj 
v njihovo otroštvo.  

Celotno pripravo prireditve je ko-
ordiniral ožji tim, ki se je večkrat sestal 
in usklajeval ideje, predloge in pobude. 
Sama prireditev je bila zamišljena kot 
predstavitev običajev, pesmi in plesov 
Prlekije turistu, ki pride v Prlekijo in jo 
želi spoznati. Turista – Matjaža Zajnko-
viča, ki ima v našem vrtcu tudi hčer je 
po Prlekiji vodila domačinka/vzgojite-
ljica Nada Marinič, ki ga je na zanimiv 
in domač način popeljala na ekološko 
kmetijo. Tam je spoznaval življenje ne-
koč in danes v Prlekiji skozi letne čase. 

Dobrodošlico je vsem izrekla rav-
nateljica Vrtca Ljutomer, Marija Puše-
njak in županja Občine Ljutomer, mag. 
Olga Karba, ki je povedala tudi nekaj 
o znamenitostih Prlekije. Pohvalila je 
otroke našega vrtca, ki so dosegli 16 
medalj na Olimpijadi v Varaždinu in 

O tem in onem iz naših vrtcev

Prireditev »Friški bote, zdravi bote«

Špicpolka skupaj z napovedovalcema

Vsi nastopajoči zapeli pesem z naslovom Hojla Prleki
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folklorno skupino, ki je osvojila zlato 
priznanje na državni reviji Pika poka 
pod goro.

Na prireditvi so otroci zapeli kar ne-
kaj prleških pesmi, tudi  himno vrtca 
Lotmerške čebelice in Hojla Prleki, ki 
je bil prvič javno zapeta. Sodelovali so 
otroci od dveh do šestih let. 

Otroke so pri plesih in pesmih spre-
mljali domači godci Jani Škrajnar, Janko 
Žunič, Janez Ferenc in Božidar Štiberc.

Vzdušje v dvorani je bilo domače. 
Otroci so se sproščeno predali pesmi in 
plesu. V svojih vlogah so resnično uživa-
li. Sodelovali so tudi  stanovalci Doma 
starejših in nekaj babic. 

Najbolj ganljivo je bilo ob koncu, 
ko so naši otroci zapeli prleško pesem 
z naslovom Hojla Prleki in nam veselo 
sporočili: »Friški bote, zdravi bote!« 
Starši so bili navdušeni nad prireditvijo, 
posebno nad novim znanjem, sprošče-

nostjo in samozavestjo,  ki so jo otroci 
pridobivali že med šolskim letom. Sta-
ri starši  in mnogi drugi obiskovalci so 
obudili spomine na čase svojega otro-
štva. S prijetnimi občutki smo se vsi, na-
stopajoči in gledalci, odpravili na svoje 
domove. 

Antonija Podnar, dipl. vzgojiteljica 
Vrtec Ljutomer                           

Orffomanija – sedemnajsto državno 
srečanje Orffovih skupin

Instrumentalna skupina Vrtca Tonč-
ke Čečeve iz Celja se je že četrto leto 
zapored udeležila državnega srečanja 
Orffovih skupin. V sredo, 14. 3. 2012,  
je slovensko društvo Carla Orffa v sode-
lovanju z  Zavodom za šolstvo RS pri-
redilo na OŠ Kašelj 17. srečanje Orffo-
vih skupin pod naslovom Orffomanija.  
Srečanje je bilo namenjeno skupinam 
iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter 
študentom glasbene vzgoje. Čeprav je 
srečanje revijalnega značaja, ga je vse-
eno spremlja strokovna komisija v se-
stavi Ide Virt, častne članice SDCO, dr. 
Inge Breznik  iz ZRSŠ in mag. Bernar-
de Rakar iz AG Ljubljana. Po njihovem 
mnenju je bilo letošnje srečanje eno naj-
kvalitetnejših doslej. Naša skupina se je 
zelo uspešno predstavila z naslednjimi 
skladbami: Izštevanke, z ljudskima Moj 
očka in Tri ptičice ter s skladbo C. Orffa 
Einstalska polka.

    Ocena strokovne komisije je bila 
spodbudna. Po njenem mnenju je bil 

nastop izvrsten, muzikalno izvajanje je 
bilo sproščeno, usklajeno in natančno. 
Otroci so uživali v izvajanju.

Zaradi zelo odmevnega  nastopa smo 
bili tudi izbrani, da se predstavimo širši 
javnosti v okviru Festivala Lent 2012.

     Nasmejani obrazi v dvorani, čestit-
ke in zelo dobra  ocena strokovne komi-

sije so dobra popotnica  ter spodbuda 
tako otrokom kot meni, mentorici, za 
nadaljnje glasbeno ustvarjanje.

Silva Smrečnik, vzgojiteljica in 
mentorica Orffove skupine, 
Vrtec Tončke Čečeve Celje
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Prvi stiki z otrokom
V prispevku opisujem, kako je potekalo vzgojno-izobraže-

valno delo z dečkom s posebnimi potrebami, ki je bil v sku-
pino, ki jo vodim, vključen pred dvema letoma. Dečka sem 
imela priložnost površno spoznati že prej, ko je obiskoval 
drugo skupino in ga včasih tudi opazovala pri sami igri, ko je 
bil s celotno skupino na igrišču. Deček je od vrstnikov odsto-
pal že po sami fizični konstrukciji, saj je bil velik in močan. V 
nasprotju s tem pa je bilo njegovo vedenje in čustvovanje po-
gosto še zelo nezrelo – velikokrat se je jokal, ni se želel vrniti 
v igralnico, vse to pa je izražal s trmo, z nestrinjanjem, agre-
sijo. Večkrat sem si rekla: »To bi pa jaz naredila drugače«. V 
tistem času deček še ni imel odločbe o usmeritvi, vendar pa 
je postopek o usmerjanju že potekal. 

Novo šolsko leto
Počitnice so se bližale h koncu, ko smo vsi na trnih in se 

sprašujemo, katere otroke bomo dobili, kako bodo starši pri-
pravljeni sodelovati. Na svoja vprašanja sem kmalu dobila 
odgovore, saj mi je svetovalna delavka sporočila »veselo no-
vico«, da je ravnateljica predlagala, da jaz dobim tega dečka 
v skupino. Najprej sem bila nekoliko razočarana, saj sem po-
mislila na številne izzive, težave, prilagajanja, ki bodo potreb-
na, tudi dodatno delo in morda manj časa za lastno družino. 
Dodaten stres mi je predstavljajo dejstvo, da sem zamenjala 
tudi pomočnico vzgojiteljice. Na mesto »stare« pomočnice, 
je prišla mlada, nadobudna vzgojiteljica, ki je prav tako po-
trebovala več strokovnega svetovanja in usmerjanja. Nisem 
vedela, kako se bova razumeli, koliko ji bom morala razla-
gati, kako hitro bo »usvojila« ritem našega življenja in dela 
v oddelku. Po drugi strani pa sem vedela, da bo to posebna 
strokovna in življenjska izkušnja.

Še isti dan sem začela iskati različne članke o otrocih, ki 
imajo podobne težave. Vzela sem list in papir ter si kar nekaj 
stvari izpisala, podčrtala …  Priprava na vzgojno-izobraževal-
no delo se je tako začela, čeprav sem vedela, da je vsak otrok 

nekaj posebnega, drugačnega, da ni receptov in da bom deč-
ka morala najprej dodobra spoznati. Izkušnje in znanje stro-
kovnjakov so mi bile v pomoč in tolažbo. 

Ker sem vedela, da deček zelo uživa pri gibanju v telova-
dnici, sem ga med počitnicami nekajkrat povabila, da se nam 
je pridružil. Lepo je sprejel otroke in mene, dobro sodeloval 
in moram reči, da sem ga hitro vzljubila in ga sprejela za svoje-
ga. Tako sva se že malo spoznala, zato na prvi šolski dan, ko je 
prišel v mojo igralnico, nisva imela nobenih spoznavnih težav. 

Sodelovanje s starši: dogovor o strpni in 
odprti komunikaciji

Že v prvih dneh šolskega leta je nekaj staršev otrok iz prej-
šnjega dečkovega oddelka prišlo k meni, saj so imeli pomisle-
ke o vključitvi dečka s posebnimi potrebami -  njihovi otroci 
so v preteklosti že prihajali v konflikt z njim. Pripovedovali 
so mi o dečku (kaj vse je že naredil) in se pritoževati čezenj. 
Sklenila sem, da bo to ena izmed točk na našem roditeljskem 
sestanku. Na prvem roditeljskem srečanju smo vse pomisleke 
odpravili in se dogovorili, da bomo sodelovali in si pomagali. 
Starše sem spodbudila, da naj se s svojimi otroki pogovorijo, 
naj jih navajajo na strpnost, naj bodo korektni in potrpežljivi 
ter naj dečka ne »ožigosajo« takoj oz. naj svojim otrokom ne 
»polagajajo« odgovorov na usta in tako dečka spremenijo 
v dežurnega krivca za vse konflikte v skupini, temveč naj jih 
podrobno izprašajo v primeru konflikta. 

Naš dogovor in skrb za odprto ter iskreno komunikacijo 
je obrodila sadove, saj smo dve leti, kolikor je bil deček vklju-
čen v oddelek, zelo dobro sodelovali.  Vsi smo napredovali,  
tako otrok s posebnimi potrebami kot tudi ostali otroci, star-
ši in midve s pomočnico vzgojiteljice.  Vsi smo postali bolj 
strpni drug do drugega, si pomagali ter učili otroke strpno 
reševali probleme.

Potek vzgojno-izobraževalnega dela
Najin osnovni cilj (predvsem v prvem letu druženja) je 

bilo dečkovo dobro počutje, da ga otroci in starši sprejmejo 
medse kot enakovrednega člana skupnosti. 

Deček je bil na začetku zelo nezaupljiv, ni dopuščal doti-
kanja, zato je bilo potrebno paziti na njegov osebni prostor.  
Ob upoštevanju tega je razmeroma hitro navezal stike z otro-
ki, se dobro vključil med stare in nove otroke in tudi naju po-
stopoma sprejel. Kmalu sva ugotovili, da nima ponotranje-
nih pravil obnašanja v skupini. Težko mu je bilo počakati, da 
pride na vrsto, vse je hotel zdaj in takoj. Ni bil sposoben niti 
nekaj minutnega zbranega sedenja za mizo, niti še tako krat-
kega mirnega poslušanja. Bil je zelo nemiren, nezbran, kon-
centracija je bila kratkotrajna. Vendar pa je zelo rad brundal 
oz. pel, kar pa je motilo druge otroke. Če mu kaj pri kom ni 
bilo všeč, na primer, če se otrok ni želel takoj z njim igrati, ga 
je močno porinil, pa tudi udaril … Zelo je bil nesrečen, če je 
bilo okoli njega polno otrok. Če so bili otroci glasni, ga je to 
zelo motilo, pa čeprav je bil sam glasen. 

Za dobro prakso

Irena Rozman, vzgojiteljica 
Vrtec Jesenice

Malo drugačen otrok
Povzetek
V članku opisujem svoja osebna spoznanja in iz-
kušnje z otrokom s posebnimi potrebami, o nje-
govem vključevanju v oddelek, v katerem je bil 
že vnaprej »ožigosan«, da je napadalen, da hitro 
udari, da je neprilagodljiv,  skratka, da je nemo-
goč. Strokovna naloga je bila zame velik izziv, 
saj sem v tandem dobila novo, neznano sodelav-
ko, ki je prav tako potrebovala mojo podporo in 
usmerjanje. 

Ključne besede: otrok s posebnimi potrebami, 
integracija, sodelovanje s starši, nova sodelavka.
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Izhodišče načrtovanja dejavnosti
Nekega jesenskega dne smo se z otroki v oddelku pogo-

varjali o značilnostih jeseni. Otroci so opisovali odpadanje 
listov z dreves, pospravljanje poljskih in vrtnih pridelkov, 
štorklje, ki so odletele v tople južne kraje, ipd. Deklica, ki je 

bila tokrat manj zgovorna od drugih, je omenila, da v jeseni 
trgamo grozdje. Skupaj smo ugotovili, da spada tudi trgatev 
med jesenska opravila. Otroke je zanimalo, kako poteka in 
kje. Po globljem razmišljanju o tem pogovoru se mi je zdelo, 
da bi bila morda prav trgatev zanimiva vzgojno-izobraževal-
na tema, ki bi za daljši načrtovalni čas zanimala otroke. Zato 
sem se odločila, da se bomo s trgatvijo podrobneje seznanili.

Kaj je trgatev?
Bratva, bendima in oberatev so ljudski izrazi za trgatev. Tr-

gatev povezuje delo, šego in družabnost, zato je to eden naj-
pomembnejših praznikov na vseh območjih, kjer uspeva vin-
ska trta. Trgatev nam še danes pomeni dvoje: samo opravilo, 
torej trganje grozdja, poleg tega pa preživljanje časa v vinogra-
du in vinski kleti ali hramu, dopolnjeno z družabnimi šega-
mi in s praznovanji v družini, s sorodniki, prijatelji in sosedi.

V severovzhodni Sloveniji je zunanje znamenje trgatve 
klopotec. Prepodil naj bi ptice, ki pobirajo jagode iz dozore-
lih grozdov. Klopotci so naša posebnost, lahko bi rekli celo 
izum. Doma so v štajerskih Goricah. Poznamo dva tipa klo-

Kmalu smo ugotovili, da potrebuje natančno dnevno ru-
tino, ki se mora odvijati vsak dan po istem vzorcu.  Ugoto-
vili sva, da potrebuje veliko nežnosti, pohvale in spodbude, 
vendar to ni pomenilo, da se ga smeva dotikati. Imel je velik 
interes za gibanje, vendar ni zaznaval ovir na poti, saj je pred 
seboj vse podiral. Prav so nama prišle različne masaže, vo-
dene vizualizacije.  Sprva je le opazoval, počasi pa se je začel 
pridruževati dogajanju. 

Pri samem vzgojno-izobraževalnem delu so nama bila v 
veliko pomoč pravila, ki veljajo v naši igralnici. Obešena so na 
vidnem mestu in likovno (otroški izdelki) opremljena. Otroci 
so se k tem pravilom večkrat postavili in opozorili, kaj na njih 
piše oz. kaj je narisano. V začetku sva pogosto uporabljali tu-
di besedo STOP, ki je bila zelo učinkovita, da sva morebitno 
agresivno ali moteče vedenje zaustavili takoj, ko se je pojavilo. 

Vedno sva poskrbeli, da se je igral v manjših skupinah. Če 
mu kaj ni bilo všeč in sva imeli možnost, sva ga preusmerili na 
drugo dejavnost. Kmalu je deček postal bolj zaupljiv, manj na-
padalen, tudi sam je uporabljal besedo »stop«. Otroke je opo-
zarjal, da naj pogledajo pravila, postal je bolj nežen do mlajših 
otrok, dalj časa je zdržal pri poslušanju, pustil se je že malo 
dotikati. Še vedno pa je najbolj užival pri gibanju v telovadni-
ci in na prostem. Zelo rad je sodeloval tudi pri dramatizacijah.

Vsak dan (predvsem po kosilu) sva si vzeli čas in z dečk-
om delali individualno. O dnevnem napredku sva poročali 
staršem. Kmalu se je pokazal napredek na vseh področjih. 
Napredek je bil vsak mesec vidnejši. 

Začel je sodelovati na vseh področjih in pri vseh dejavno-
stih. Pri njegovem napredku je bilo izredno pomembno tu-
di delo, ki ga je opravila mobilna specialna pedagoginja, ki je 

dečku, v skladu z odločbo o usmeritvi, nudila dodatno stro-
kovno pomoč v obsegu treh ur tedensko. Doživljal je bistveno 
manj izbruhov trme, predvsem zaradi doslednega upošteva-
nja dnevne rutine. V času poletnih počitnic, ko je bila dnevna 
rutina spremenjena, je imel deček spet več težav. Vsi skupaj 
smo komaj čakali, da se začne novo šolsko leto in stara ruti-
na, in res se je pokazalo, da je deček spet začel bolj sodelovati.

Zadnje leto v vrtcu in šolanje
V novem šolskem letu je začel deček sodelovati v večjih 

skupinah, postal je bolj umirjen, strpen in pozoren do dru-
gih. Rad se je igral v vseh kotičkih, z vsemi otroki (ne glede 
na spol in starost) – bili smo heterogen oddelek. Zelo rad je 
bil predvsem na prostem, kjer je prosto tekal, se lovil, pre-
magoval razne ovire. Deček je imel pri individualnem delu 
znotraj skupine daljšo koncentracijo in pozornost. Postal je 
bolj vodljiv, upošteval pravila in preprosta navodila. Začel 
je razvrščati predmete po različnih kriterijih, ogledoval si je 
knjige, risal (čeprav njegova risba še ni bila stopnji sovrstni-
kov). Več težav so mu povzročale didaktične igre s pravili. 
Tudi besedni zaklad se mu je zelo razširil. Deček je bil spre-
jet, med nami se je dobro počutil in se marsikaj naučil, prav 
tako pa tudi mi vsi okoli njega.

Deček se je z novim šolskim letom všolal v osnovno šolo. 
Čeprav je bil njegov napredek v vrtcu zelo velik, menim, da 
bi se deček bolje počutil v manjši skupini otrok v šoli s pri-
lagojenim programom, kjer bi se z njim ukvarjali bolj indi-
vidualno in ga ne bi motili številni drugi dražljaji. Dečkova 
družina pa se je odločila, da mu najprej ponudi  priložnost, 
da poskusi v redni osnovni šoli.

Bernarda Koroša Pantović, vzgojiteljica 
Vrtci Občine Moravske Toplice 
Dvojezična enota Prosenjakovci – Kétnyelvű óvoda Pártosfalva

Bili smo na trgatvi
Povzetek
V prispevku opisujem osrednjo dejavnost načr-
tovane vzgojno-izobraževalne teme – trgatev. 
Opisujem proces od ideje do dejavnosti, ki so 
potekale v oddelku, posebej še dejavnost same 
trgatve grozdja v vinogradu, ki smo ga organi-
zirali in izvedli za vse otroke oddelka. Predsta-
vljam tudi cilje in kratko evalvacijo.

Ključne besede: izkustveno učenje, predšolski 
otrok, načrtovanje obiska vinograda, dejavnosti.
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potcev: baloškega in prleškega. Razlikujeta se po številu le-
senih peres, ki sestavljajo vetrnico: baloški klopotec ima tri 
peresa, prleški pa dve. Postavljanje klopotca je slovesno de-
janje, povezano s simboličnim oznanjenjem začetka trgatve 
(Bogataj 1998, str. 77).

Grozdje obiramo z dobrimi trsnimi škarjami ali s poseb-
nimi škarjami, namenjenimi za trgatev. Nabiramo ga v lesene 
škafe in ga iz njih vsipavamo v brente. Z brentami ga nosimo 
neposredno v stiskalnico ali v kadi na vozovih in prikolicah. 
Najprimerneje je, če vsipavamo grozdje iz brent na traktorsko 
prikolico, pogrnjeno z gumirano platneno ponjavo. Najpo-
membnejše pri trgatvi je, da grozdje pri trgatvi in prevozu ne 
poškodujemo. Prevoz grozdja do predelovalnice naj bo čim 
hitrejši. Mečkanje grozdja med prevozom ali celo v brenti 
škoduje kakovosti mošta in kasneje vina (Skaza 1982, str. 30).

Cilji, ki smo jih izbrali za načrtovane dejavnosti v vzgoj-
no-izobraževalni temi:

-  doživljanje ugodja v gibanju po naravnem terenu vino-
grada,

-  spoznavanje in razvijanje jezikovnih zmožnosti v raz-
ličnih funkcijah in ob dejavnosti trgatve,

-  spoznavanje ožjega okolja kulturne krajine ter sezna-
njanje s tradicijo trgatve in

-  spoznavanje delovnega procesa in razvijanje primerne-
ga odnosa do dela v vinogradu

(Kurikulum za vrtce 1999).

Obisk vinograda in seznanitev otrok z 
delom vinogradnika

Ko smo z otroki ugotovili, da je tudi trgatev jesensko opra-
vilo, so nekateri otroci začeli sproščeno pripovedovati, da so 
bili tudi sami že na trgatvi, a da grozdja niso trgali, ker so še 
premajhni. Nekateri med njimi pa na trgatvi niso bili še niko-
li, vendar pa je bilo teh bolj malo. Ker sem opazila, da otro-
ke tema »trgatev« zanima, sem jim predlagala, da si bomo 
vinograde ogledali na bližnjem bregu. Otroci so se mojega 
predloga zelo razveselili.

Naslednji dan smo se odpravili na bližnji breg, kjer smo 
si ogledali vinograde. Imeli smo srečo, da smo srečali enega 
izmed vinogradnikov, ki nas je povabil na ogled vinske trte 
in vinske kleti. Otrokom je razložil, kako mora vinogradnik 
skrbeti za svojo vinsko trto in jo pripraviti za trgatev. Dal jim 
je tudi nekaj napotkov za obiranje grozdja:

-  grozd odrežemo z drobnimi škarjami ali pa ga utrgamo 
kar z roko,

-  grozdje nabiramo v lesene škafe ali v plastična vedra,
-  grozdje iz škafov prelijemo v brente,
-  z brentami ga nosimo v mlin za grozdje in 
-  od tam pa v stiskalnico, od koder priteče sladek mošt.

Lastnik vinograda nam je pokazal tudi vsa orodja in pri-
pomočke, ki jih uporabljamo pri trgatvi: lesene škafe, lesene 
in plastične brente, škarje za rezanje grozdja, mlin za mletje 
grozdja in stiskalnico. 

Nato nas je povabil v vinsko klet, kjer smo si lahko ogledali 
lesene in kovinske sode, stiskalnico in druge reči, ki jih upo-
rablja. Ker je gospodar nekaj grozdja že obral, smo poskusili 

tudi sladek mošt. V vinogradu pa nam je ponudil raznovrstno 
grozdje, med katerim je bilo tudi rdeče jedilno, katerega so se 
otroci najbolj razveselili. Nekaterim otrokom je bilo po oku-
su sladko, nekaterim kislo, a kljub temu so ga z veseljem po-
jedli. Po zelo zanimivem pogovoru z vinogradnikom smo se 
napotili nazaj v vrtec. Otroci so bili nad ogledom vinograda 
tako navdušeni, da so se pogovarjali le še o tem.

Kam bomo šli na trgatev?
Tema o trgatvi je otroke tako prevzela, da je eden izmed 

njih predlagal, da bi lahko šli tudi mi kam na trgatev. Predlog 
o obiranju grozdja mi je bil zelo všeč, zato smo začeli vsi sku-
paj razmišljati, kam bi lahko šli na trgatev. Zmenili smo se, da 
bodo otroci vprašali svoje starše, ali bi nas lahko kdo spre-
jel na trgatev.

Naslednje jutro je poklicala Leonidina mamica, ki ni ver-
jela svoji hčerki, da bi želeli sodelovati na trgatvi, zato se je 
raje prepričala sama. Povedala sem ji, kako je prišlo do te 
ideje in bila je pripravljena na sodelovanje. Še isti dan nas je 
mamica obiskala v vrtcu in nas presenetila z novico, da lahko 
pridemo k njim na trgatev. Z mamico sva po daljšem dogo-
varjanju določili datum in se zmenili, da bova o tem sezna-
nili tudi starše otrok. 

V ta namen sem sklicala roditeljski sestanek, kjer sva sku-
paj z mamico starše seznanili, da se bomo z otroki udeleži-
li trgatve pri družini Šanca. Nekateri starši so bili nad idejo 
navdušeni, spet drugim se je zdelo, da je za otroke trgatev 
težko opravilo, ki ga ne bodo zmogli. Osebno nisem bila v 
dvomih, saj sem vedela, koliko so otroci sposobni, koliko 
zmorejo in kaj si želijo. Kljub nekaterim staršem, ki so pod-
vomili v sposobnost svojih otrok, smo se skupaj odločili, da 
se trgatve lahko udeležijo vsi otroci. Zmenili smo se, kako 
naj bodo otroci na dan trgatve oblečeni in obuti, da se bodo 
varno gibali po vinogradu.

Otroci so dan trgatve nestrpno pričakovali. Vsak dan so 
spraševali, kdaj bomo šli na trgatev. Preden pa smo se odpra-
vili, smo se pogovorili o vsem, kar morajo otroci vedeti o njej. 
Prinesla sem nekaj literature o trgatvi in vinogradništvu, ki 
smo si jo skupaj ogledali ter se nato o njej pogovarjali. Otro-
ci so veliko spraševali in z velikim zanimanjem so si ogledali 
vse fotografije v knjigah.

Težko pričakovani dan je naposled le prišel. Vsi smo se 
toplo oblekli in primerno obuli. Gospodinja in gospodar 
sta nas ob prihodu prisrčno pozdravila ter nas povabila na 
obilen zajtrk in topel čaj. Ko smo se vsi skupaj okrepčali, 
smo odšli med vinsko trto, kjer nas je gospodar poučil, ka-
ko je treba pravilno odtrgati grozd, da ga ne bi poškodovali 
in ga nato previdno dati v zato namenjene posode. Otroci 
so gospodarju pozorno prisluhnili in se nato odpravili na 
delo. Razdelil nas je v vrste po dva in dva, nam dal majh-
ne plastične posode in košare in delo se je lahko začelo. 
Grozd za grozdom in vedrca otrok so bila kaj kmalu pol-
na. Spretnost otrok se je kazala v tem, da je imel brentar 
(pütar – v našem prekmurskem narečju) polne roke de-
la. Med trganjem grozdja je bilo veliko pogovarjanja, pa 
tudi smeha in dobre volje. Na trgatvi pa nismo bili le mi, 
ampak se nam je pridružilo nekaj družinskih prijateljev, 
ki niso mogli verjeti, kaj zmorejo otroci. Občudovali so 
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Uvod
Narava je področje kurikula, v katerem razvijamo otro-

kovo sposobnost za dejavno vključevanje v fizično in druž-
beno okolje ter ustvarjamo zdravo in varno življenjsko 

okolje ter navade. Med bistvenimi poudarki tega podro-
čja je otrokovo pridobivanje izkušenj z živimi bitji in na-
ravnimi pojavi ter veselje v odkrivanju in raziskovanju. 
Področje postopoma razvija razumevanje naravoslovnih 

Za dobro prakso

jih pri delu in jih velikokrat tudi pohvalili, kar je otrokom 
dalo dodatno motivacijo.

Tudi gospodar in gospodinja sta bila nad našim delom 
navdušena. Tu in tam se nam je kakšen grozd izmuznil, da 
ga nismo obrali, a smo napako hitro popravili. Zaradi tega 
gospodar in gospodinja nista bila prav nič huda. 

Delo nam je šlo tako hitro od rok, da niti opazili nismo, 
da smo se bližali koncu vinograda. Gospodar je po starem 
ljudskem običaju po zaključeni trgatvi močno zavriskal, mi 
pa smo mu nato pri vriskanju pomagali in se veselili z njim, 
da je trgatev srečno končana.

Po končanem delu v vinogradu smo si v vinski kleti ogle-
dali delovanje mlina za grozdje in delovanje stiskalnice, iz 
katere je pritekel sladek mošt. Ker nas je gospodinja čakala s 
kosilom, smo si sladek mošt privoščili šele po kosilu. Pono-
sni smo bili, da je bil ta sladek mošt tudi rezultat našega dela.

   V oddelku smo v naslednjih dneh podoživljali trgatev 
in doživetja ter nova spoznanja izražali v drugih dejavnostih 
izvedbenega kurikula.

Evalvacijski zaključek
Ugotovila sem, da so otroci:
-  doživljali ugodje v gibanju po naravnem terenu vino-

grada, 
-  spoznavali in razvijali jezikovne zmožnosti v različnih 

funkcijah ob dejavnosti trgatve – v pogovorih, pri po-
slušanju razlag in pojasnil, v komentarjih, pri uporabi 
novih besed v novih situacijah, izražali so čustva nav-
dušenja in veselja, ipd.,

-  spoznavali domače okolje kulturne krajine (vinograd, 
vinska klet) ter se seznanili s tradicijo trgatve v doma-
čem okolju in 

-  spoznali delovni proces in razvijali spoštljiv odnos do 
dela v vinogradu ter do poklicev, ki so povezani z de-
lom v vinogradu in v vinski kleti.

Starši so spoznali, da otrok in njihovih sposobnosti ne 
smemo podcenjevati, saj otroci zmorejo več, kot si starši vča-
sih mislijo. Z aktivnim sodelovanjem na trgatvi so otroci do-
kazali sebi pa tudi našim staršem, da zmorejo marsikaj, le pri-
ložnost jim moramo dati.

Literatura:
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana, Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod 

RS za šolstvo. 
Skaza, A. (1982). Ljubiteljsko kletarstvo. Maribor: str. 29, str. 30.
Bogataj, J. (1998). Smo kaj šegavi? Leto šeg in navad na Slovenskem. Ljublja-

na: str. 77.

Stanka Blažič, dipl. vzgojiteljica  
Vrtec Mozirje

Eksperimentalni kotiček
Povzetek
Kljub majhnim igralnicam in utesnjenosti stavbe 
našega vrtca vedno poiščemo prostor za pripra-
vo različnih raziskovalnih kotičkov. Tako sva 
tudi letos s sodelavko pripravili eksperimentalni 
kotiček, v katerem so lahko otroci načrtno razi-
skovali, odkrivali, opazovali, predvidevali in širili 
svoja spoznanja preko različnih eksperimentov. 

V ospredju je bilo področje narave. Spoznavali so, 
kako deluje žarnica, posledice mešanja osnovnih 
barv, kako zdrsi balon po vrvici, kako svetloba 
laserja potuje z vodo, odboj svetlobe na kuhinjski 
foliji in test pitne vode s čebulo.

Ključne besede: eksperimentalni kotiček, razi-
skovanje, odkrivanje, opazovanje, predvidevanje, 
sklepanje.
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pojmov, naravoslovno mišljenje, sklepanje, sposobnosti 
reševanja problemov, postavljanja hipotez, klasificiranja, 
iskanja bistva in oblikovanja konceptov (Kurikulum za 
vrtce 1999, str. 55). Otrok začne spoznavati, odkrivati in 
doživljati okolje sočasno z razvojem lastnih miselnih spo-
sobnosti in osebnostnega razvoja. Naravoslovne dejavno-
sti pa mu pomagajo pri  oblikovanju miselnih operacij in 
usvajanju temeljnih pojmov (Umek 2001, str. 159). Med 
drugim naravoslovje razvija tudi ustvarjalnost in kritično 
mišljenje. Ustvarjalnost se odvija v načrtovanju in opra-
vljanju eksperimentov ter v razlagi rezultatov in iskanju 
zakonitosti. Naravoslovje od otrok zahteva organizirano 
in disciplinirano razmišljanje, odgovornost do svojih po-
gledov in sledenje eni sami ideji. Zlasti kadar je naravo-
slovje organizirano kot raziskava oz. proces odkrivanja, se 
otroku ponudi priložnost za razvijanje kritičnega mišljenja 
(Krnel 1993, str. 11).

S sodelavko sva pripravili eksperimentalni kotiček, v ka-
terem so se zvrstili otroci vseh oddelkov enote vrtca v Mo-
zirju. V njem so otroci raziskovali, eksperimentirali, pred-
videvali, odkrivali, opazovali ter širili svoja spoznanja in 
vedenja o različnih temah.

Načrtovane dejavnosti
Vodim kombinirani oddelek otrok v popoldanskem ča-

su. S pomočnico sva pripravili načrtovane dejavnosti v eks-
perimentalnem kotičku. Želeli sva, da otroci bolje spoznajo, 
kako deluje žarnica, posledice mešanja osnovnih barv, kako 
svetloba laserja potuje z vodo, pomen zraka za balon in kako 
se prepričati o pitnosti vode. 

Uresničevali smo naslednje cilje: 
-  razvijanje sposobnosti opazovanja in zaznavanja,
-  razvijanje sposobnosti logičnega mišljenja,
-  razvijanje sposobnosti predvidevanja,
-  odkrivanje in spoznavanje lastnosti vode in svetlobe: 

izvor, barve, odbijanje svetlobe ...

Kako deluje žarnica?
Pri tej načrtovani dejavnosti so otroci lahko opazova-

li, eksperimentirali, napovedovali, predvidevali in razi-
skovali delovanje žarnice. Na razpolago so imeli: grlo za 
žarnico, žarnico, »krokodilje klešče« in baterijo. Najprej 
smo ugotavljali, kaj bi s temi predmeti lahko storili. Ve-
čina je predvidevala, da lahko zvežemo žarnico z bate-
rijo tako, da bo le-ta svetila. Tako smo žarnico privili v 
grlo, vzeli »krokodilje klešče« in jih pripeli z grla žar-
nice na baterijo ter sklenili pravilen električni krog, da 
je žarnica zasvetila. 

Mešanje barv pod svetlobo
V tem kotičku so otroci opazovali mešanje barv pod 

svetlobo svetilke. Na razpolago so imeli različne barv-
ne folije osnovnih barv, ki so jih položili pod svetlobo 
svetilke. Nato so opazovali, kako se barve s prekrivanjem 
spreminjajo v novonastalo barvo. Vnaprej so otroci zna-
li predvideti, da bomo s prekrivanjem barvnih folij pod 
svetlobo dobili novo barvo, vendar v večini primerov ni-
so predvideli kakšne.

Raketa na zračni pogon
Skozi slamico smo napeljali vrvico in  jo  nato raztegni-

li po dolžini prostora. Otroci so napihnili vsak svoj balon in 
ga trdo držali s prsti za grlo, strokovna delavka pa je balon z 
lepilnim trakom prilepila na slamico. Potem je otrok spustil 
grlo balona, da je izpuščen zrak balon potisnil oz. popeljal po 
vrvici. Predvidevali so, da (če napihnemo balon in ga spusti-
mo v zrak), zrak uide iz balona in le-ta pade na tla. Niso pa 
predvidevali, kaj se bo v našem primeru zgodilo z balonom.

Krivljenje svetlobe
Sledil je poizkus »krivljenja svetlobe«. V plastenko, v ka-

teri je bila manjša luknja, smo nalili vodo. Sama sem s svetlo-
bo laserja natančno svetila v luknjico, medtem ko so otroci 
opazovali, kako svetloba potuje z vodo. Niso znali napove-
dati, kaj se bo zgodilo s svetlobo laserja in vodo.

Odboj svetlobe
Pri petem poizkusu smo opazovali odboj svetlobe na ku-

hinjski foliji. Otroci so z lasersko svetlobo svetili na kuhinjsko 
folijo ali na mizo ter opazovali odboje svetlobe. Predvidevali 
so, da če bomo s svetlobo laserja svetili na kuhinjsko folijo, 
se bo le-ta videla na foliji. 

Test pitne vode
Zadnji poizkus je bil test pitne vode s čebulo. V plastenke 

smo nalili vodo iz različnih virov: stoječa voda, voda iz reke 
Savinje, Zala, destilirana voda, Oda, Radenska. Na vrh vsake 
plastenke z vodo smo položili čebulo. Hitrost in dolžina rasti 
čebulnih koreninic je odvisna od stopnje onesnaženosti vo-
de. Čim daljše so koreninice, tem manjša je stopnja strupenih 
snovi v vodi in obratno. Sklepali, napovedovali in predvidevali 
so, da bodo najdaljše koreninice v stoječi vodi. Kotiček smo 
v dveh tednih večkrat obiskali in napovedovali rast čebulnih 
koreninic ter bili presenečeni nad izidom.

Metode in oblike dela
Pri izvajanju eksperimentov smo uporabljali sledeče me-

tode dela: metodo razlage, metodo pogovora, metodo spod-
bude, metodo vodenja, metodo seznanjanja, metodo poslu-
šanja, metodo demonstracije, metodo opazovanja, metodo 
praktičnih del, metodo prikazovanja in metodo igre.

Oblike dela, ki so bile uporabljene v eksperimentalnem 
kotičku: individualna oblika dela, skupinska oblika dela in 
skupna oblika dela.

     Evalvacija
Ves čas med izvajanjem dejavnosti so bili otroci motivi-

rani in dejavni. Večkrat so me s svojim delovanjem in izja-
vami presenetili. Pri prvem eksperimentu me je presenetil 
petletni deček, ki je dejal: »Žarnica mora bit pravilno prive-
zana«, ostali pa so vedeli, da mora biti le-ta s »krokodiljimi 
kleščami« pripeta na baterijo. Pri naslednjem eksperimen-
tu so spoznavali, da iz rumene in rdeče barvne folije nastane 
oranžna barva, iz rumene in modre nastane zelena in podob-
no. Večina ni vedela, kakšno barvo dobimo s prekrivanjem 
dveh različnih barvnih folij. Tako so spoznavali, raziskovali, 
eksperimentirali in širili svoje znanje o barvah. Tudi pri ko-
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Uvod
Na reki Rinži, ki teče skozi Kočevje, je štirinajst mostov. 

Južno od Kočevja je struga v kreditnih apnencih in Rinža ob 
nizki vodi ponikne. Suha struga se nadaljuje mimo Dolge va-
si, Livolda, Zajčjega polja, Črnega potoka do Mozlja, kjer so 
končni ponori. Rinža teče naprej pod zemljo in se kot izvir 
Bilpa izlije v Kolpo. 

Pred drugo svetovno vojno so na Kočevskem živeli nem-
ški naseljenci, ki so se že med vojno izselili. V tistih časih sta 
bila na reki dva mlina in štiri žage, čista reka pa je imela ure-
jeno mestno kopališče s čolnarno. Rinža je bila privlačna tu-
di pozimi, saj so ljudje na zamrznjeni reki drsali in kegljali. 
Led z Rinže so razbijali, ga odnašali v skladišča oz. podzemne 
jame (npr. Ledeno jamo, Leonorino jamo) in ga uporablja-
li za hlajenje. 

V zadnjih nekaj letih pa se je podoba reke zelo spremeni-
la. Pred nami se vije mlačna in zaudarjajoča reka, poraščena 
z rumenim blatnikom in prekrita z odpadki, ki kažejo na člo-
veško nemarnost in brezbrižnost. V mestu je zgrajena najso-
dobnejša čistilna naprava , vendar še vedno veliko kanaliza-
cijskega omrežja ni priključenega nanjo. 

Izhodišče                       
Z otroki se sprehajamo po mestu in ob reki. Razmišlja-

mo, kakšno bo naše mesto čez nekaj desetletij. Naša Rinža 

tičku z balonom niso predvideli, da se bo le-ta zapeljal po 
vrvici, temveč so dejali, da (če ga ne zavežemo), iz njega ui-
de zrak. Petletni deček pa je komentiral: »Mi pa brez zraka 
umremo!«, s čimer se je strinjala večina. V četrtem kotičku 
so spoznali, da kadar svetlobo laserja usmerimo v vodo, le-
ta potuje z njo. Štiriletna deklica je komentirala: »Kot tisto 
z ogledalom in soncem.« Pri opazovanju odboja svetlobe 
na kuhinjski foliji so bili presenečeni, kako se le-ta odseva na 
ploščicah in lomi na več delov. Petletni deček je komentiral: 
»To je pa tako kot grmenje, bliskanje!« Če so s svetlobo la-
serja posvetili na mizo, se je ta videla kot pikica na ploščicah. 
Pri opazovanju zadnjega poizkusa jih je presenetilo, da so bile 
najdaljše koreninice v Zali (najvišja kakovost), najkrajše pa 
v plastenki iz reke Savinje. Spoznali so, da vsaka voda ni pri-
merna za uživanje, saj so v njej lahko delci, ki jih ne vidimo, 
a znižujejo kakovost vode. 

Zaključek
Otroci so med izvajanjem dejavnosti spoznali veliko no-

vega. Ves čas so bili zelo dejavni, zvedavi in vedoželjni. V 
kotičku so se zabavali, eksperimentirali, opazovali, napove-
dovali, sklepali, reševali probleme ter razvijali naravoslovno 
mišljenje. Pri eksperimentu z žarnico so prišli v ospredje sta-
rejši otroci, saj je bilo potrebno pokazati že več znanja in iz-
kušenj. Vsak oddelek otrok je kotiček obiskal večkrat, saj je 
bil na razpolago cel mesec. Skozi nova in nova spoznanja so 

mnogi otroci ponotranjili pridobljene izkušnje, ki jim bodo 
v prihodnosti koristile.

Literatura:
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Eksperiment z balonom oz. tako imenovana  
raketa na zračni pogon

Ljudmila Lovšin, vzgojiteljica  
Vrtec Kočevje

Celoletni projekt: Vodni viri na Kočevskem 
Povzetek
V članku predstavljam celoletni projekt, ki je 
potekal pod okriljem Turistične zveze Sloveni-
je v šolskem letu 2011/12. Za ta projekt smo 
se odločili zato, ker je bilo to leto »leto vodá«. 
V članku predstavljam, kako so otroci spozna-
vali vodo in njen pomen za obstoj življenja na 
Zemlji preko lastnih izkušenj in vodenih po-
govorov v naravnem okolju ter s pomočjo na-
črtovanih eksperimentov. Svoja podoživljanja 
in novo znanje so pokazali v igrah ter v ume-
tniških dejavnostih. Po večkratnem obisku 
različnih vodnih virov smo bili odrasli zelo za-
dovoljni z izjemno ustvarjalnostjo otrok. S tem 
projektom pa niso otroci pridobili samo novih 
znanj in spoznanj o vodi, ampak so izvedeli ve-
liko o njenem pomenu za naše okolje.

Ključne besede: vodni viri, eksperimenti, one-
snaževalci voda, ekologija – varčevanje z vodo.
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bo mrtva reka, ostudna brozga, ki bo kazila naše mesto in 
še naprej uničevala življenjski prostor različnim rastlinam in 
živalim. Otroci so začutili problem. Sklenili smo, da ji sku-
paj z drugimi še lahko pomagamo, da bo spet krasila naše 
mesto. Vse to je bilo izhodišče našega projekta.

Cilji načrtovanega projekta
- Otrok pridobiva izkušnje, kako ljudje vplivamo na nara-

vo in kako dejavno prispevamo k varovanju in ohranjanju 
naravnega okolja (velika ogroženost voda). 

- Otrok spoznava značilnosti okolja, ki so pomembna za 
lokalno skupnost (voda, vodni viri). 

- Otrok preko različnih dejavnosti spoznava, da je voda 
ključnega pomena za preživetje in  

dobro počutje vseh ljudi po vsem svetu.  
- Spoznava vodo, njene lastnosti in uporabo ter njen pomen 

za ljudi in naravo. 
- Raziskuje vodo s čutili: tip, vonj, vid in sluh. 
- Aktivno opazujejo reko Rinžo, močvirje, ribnike, jezero, 

v Kočevju in okolici.  
- Se igra, opazuje, raziskuje, se pogovarja in primerja. 
- Besedno, likovno in glasbeno podoživlja svoj odnos do 

vode in oblikuje svoj odnos do čiste in nečiste narave. 

Izvajanje projekta 
Pomembnejše dejavnosti, ki so pripomogle k doseganju 

ciljev in k izvedbi projekta so bile raznovrstne. V nadaljeva-
nju naštevam najpomembnejše.
- Raziskovanje  ob reki Rinži. 
- Ogledi:  ribnika, izvira Rinže, Kočevskega jezera, slapa 

Nežica.
- Eksperimentirali smo s kroženjem vode, spremljali smo 

padavine,  eksperimentirali z vodo v različnih stanjih (led, 
sneg, kapljevina, para).

- Raziskovali smo, kam izginja voda pri ponikalnici.  
- Srečali smo se s prebivalci naših voda. Našli smo race, po-

nirke, žabe, belouške, labode, veliko vrst ptic,  ki gnezdijo 
ob in na vodi, kačje pastirje, ribe … 

- Spoznali smo vodne rastline (blatnik, lokvanj …) in ob-
vodne rastline (ločje, trstičje, šaš).

- Poiskali smo nekatere onesnaževalce voda (tovarno, kme-
tije z gnojnico in umetnimi gnojili, neurejena kanalizacija 
…).  

- Obiskali smo  čistilno napravo v Kočevju. 
- Izvajali smo poskuse z vodo: plavanje in potapljanje pred-

metov, spodrivanje vode, mešanje vode z različnimi teko-
činami, zamrzovanje vode, topljenje, taljenje, čiščenje vo-
de (na naraven način in filtriranje vode).   

- Udeležili smo se čistilne akcije »Očistimo naše okolje« . 
- V vrtcu so nas  obiskali gasilci.

Varčevali smo  z vodo –  otroci so sami nadzirali porabo 
vode v umivalnici pri osebni higieni. 

Poslušali smo tudi pravljice in zgodbe na temo voda, npr. 
Flupi in voda, Potovanje vodne kapljice, Žabji kralj, Paglav-
ček, Palčica, Moj dežnik je lahko balon, Zelena žabica, Gr-
di raček …

Izvajali smo likovne, plesne, glasbene delavnice v narav-
nem okolju in v vrtcu. 

Zaključek projekta 
Skupaj s starši smo si ogledali slap Nežica in obiskali eko-

loško kmetijo v Grbcu pod slapom. Tam stoji tudi star mlin, 
prijazna mlinarica pa nam je pokazala postopek mletja žita 
na vodni kamen. Ob tem smo spoznavali tudi moko, ki jo 
pridobivamo iz različnih vrst žita. Po ogledu je sledil kratek 
kulturni program s pesmijo in plesom (folklorna skupina 
otrok iz vrtca).       

Zaključek
Otroci so s sodelovanjem v projektu spoznali:

- nove poti pri spoznavanju naravoslovja,   
- pridobili nova znanja in spoznanja o vodi in njenem velikem 

pomenu za vsa živa bitja, 
- spoznali so vodne vire v Kočevju in okolici, njihovo one-

snaženost ali čistost,    
- kako sami in drugi ljudje dejavno prispevamo k varovanju 

in ohranjanju naravnega 
  okolja,      
- doživljali, spoznavali in odkrivali naravo v njeni raznoliko-

sti, povezanosti in v stalnem  
  spreminjanju,  
- odkrivali in spoznavali živa bitja v in ob vodi.

Otroci so se skozi celoletni projekt veliko naučili in izvede-
li veliko zanimivega. Skozi celo leto smo izvajali aktivnosti na 
temo voda. Igrali smo se z vodo, s snegom in z ledom, opazo-
vali dež, se sprehajali v pelerinah, opazovali reko v vseh letnih 
obdobjih, obiskovali jezero in ribnik v vseh letnih časih, se 
seznanili z veliko pesmicami ter si izmišljali uganke. Seznanili 
so se s kroženjem vode v naravi. Spoznavali smo lastnosti vo-
de, delali poskuse in filtrirali vodo. Igrali smo se igro »vodni 
detektivi«, s katero smo opozarjali na prekomerno uporabo 
vode. Likovno smo ustvarjali s pomočjo vode, spoznavali iz-
delavo lesenega mlinčka in se igrali z njim ob vodi. Obiskali 
so nas gasilci, spoznali smo njihovo delo in pripomočke za 
gašenje požara. Spoznali smo pomembnost vode za rastline, 
živali in ljudi. Iz bližnjega ribnika smo v vrtec prinesli mrest 
in vzgojili paglavce, ki se nam že preobražajo v žabe. Ob Ko-
čevskem jezeru smo se srečali z ribičem in spoznavali redke 
vrste ptic, ki živijo le še ob našem jezeru. Opazovali smo kačje 
pastirje in njihovo preobrazbo. Ugotavljali smo različne obli-
ke onesnaženja naših voda (gnojnica – kmetijska posestva v 
Kočevju, neurejeno kanalizacijsko omrežje iz stanovanjskih 
hiš, plastični in stekleni odpadki, pločevinke) na različnih lo-
kacijah. Obiskali smo čistilno napravo v mestu in se seznanili 
s postopki čiščenja odpadnih voda. 

Sodelovanje s starši je bilo skozi ves projekt izredno do-
bro. Starši so spremljali projekt preko plakatov opremljenih s 
vsebino in sliko, ki so ga otroci naredili skupaj z vzgojitelji in 
dali na vidno mesto v igralnici ali garderobi. Z velikim navdu-
šenjem so poslušali pripovedovanje otrok o novih doživetjih 
in pomagali otrokom od doma prinašati različno literaturo v 
zvezi s projektom, članke, ki so jih starši zasledili na interne-
tu, strokovne knjige, revije, DVD … 
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Za dobro prakso

PETELINČEK IN NJEGOVA PERESA - Luka Ramšak (5 let), 
mentorica  Tanja Ravnjak, Vrtec Tončke Čečeve, Celje

Zelo radi so sodelovali pri naravoslovnih in drugih de-
lavnicah, pohodih ter izletih. Pomagali so nam poiskati tudi 
strokovnjake, ki so pomagali pri izvedbi projekta. 

Ob razvijanju projekta smo vedno znova prišli do po-
membnega spoznanja, da smo zelo malo naredili za ohra-
njanje narave v našem okolju in da je sedaj skrajni čas, da to 
popravimo. 

V projekt je bilo vključenih več zunanjih sodelavcev: 
-  mladi raziskovalci OŠ Ob Rinži pod vodstvom mentorice 

Milene Cebin in Majde Zatler, 
-  raziskovalna skupina Gimnazije Kočevje pod mentor-

stvom mag. Alenke Gabrič in prof. 
    Duše Bajde,
-  Anton Prelesnik, ing. gozdarstva,
-  Fotografsko društvo Kočevje (Bojana Benčina),      
-  Društvo likovnih umetnikov Kočevje (Andrej Levstek),
-  Knjižnica Kočevje (Nevenka Južnič),  
-  lokalni časopis,
 - otroci in starši skupine Čebelica,

-  ekološka kmetija Štimec iz Grbavca pri Kostelu,
-  ravnateljica vrtca Kočevje (Irena Robič) in
-  pomočnica ravnateljice (Majda Puhar). 

Vedno bolj čutimo posledice neodgovornega ravnanja 
v odnosu do narave, katerega posledica je tudi vedno večje 
pomanjkanje pitne vode. Na žalost moramo ugotavljati in se 
sprijazniti z dejstvom, da je pitne vode za potrebe življenja 
vedno manj. Krivda za to je v nas, v našem neodgovornem 
odnosu do narave (Prelesnik 2007).

Predstavitve projekta so in bodo še vse leto potekale v 
obliki razstav za krajane v Likovnem salonu Kočevje, Knji-
žnici Kočevje in prostorih Zavoda za gozdove. Otroci pred-
stave popestrijo s pesmijo, z igranjem na ljudske instrumen-
te in s plesom. 

Literatura:
 Prelesnik, A. (2007). Vodni viri na Kočevskem. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.
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Pogovarjamo se z znanstveniki in s strokovnjaki

Za otroke je važen dober start v 
vseživljenjsko učenje, ki se za pri-
bližno 80% slovenskih otrok začne 
v vrtcu. Kakšen je vaš pogled na že 
doseženo kakovost slovenskih jav-
nih vrtcev? 

Bela knjiga iz leta 1995 in Za-
kon o vrtcih iz leta 1996 sta postavi-
la okvire znotraj katerih lahko vrtec 
kot institucija zagotavlja kakovostno 
predšolsko vzgojo. Postavljene so bi-
le določene smernice tako na podro-
čju organizacije dela, materialov in 
prostorov, kot tudi na vsebinskem ter 
izvedbenem področju dela z otroki v 
vrtcu ter na področju sodelovanja s 
starši in z lokalno skupnostjo. Od te-
daj je minilo že več kot 15 let, kar je 
v tudi v razvoju vrtcev prineslo dolo-
čene spremembe – tudi na področju 
kakovosti. Glede na moje izkušnje 
lahko z gotovostjo trdim, da so slo-
venski javni vrtci dosegli zavidljivo 
raven kakovosti tako na strukturni, 
procesni in posredni ravni. Ker pa je 
kakovost vrtcev zelo kompleksna, je 
tudi zelo občutljiva in ranljiva, še zla-
sti v trenutnih neugodnih družbenih 

razmerah. Z nenehnim poseganjem 
države na posamezne ravni kakovo-
sti, pa je le-ta, še zlasti na ravni kon-
kretnih vrtcev, lahko ogrožena.

Otrok se iz jedrne družine treh ali 
štirih oseb znajde v socialni sku-
pini, ki šteje od 14 do 24 otrok, z 
vzgojiteljico in s pomočnico vzgo-
jiteljice. Vzgoja zahteva razvoj 
osebnostnih potencialov vsakega 
otroka v skupini. Zanima nas vaše 
mnenje, koliko nam to uspeva v 
javnih vrtcih.

Če gledamo na navedeni problem 
s ptičje perspektive lahko ugotovimo, 
da v večini vrtcev strokovne delavke 
in delavci k temu občutljivemu ob-
dobju, ki mu pravimo tudi »uvajanja 
otroka v vrtec«, pristopajo profesio-
nalno in z veliko mero senzibilnosti.  
Po strokovni presoji v ta proces vklju-
čujejo tudi starše otrok, da bi bil pre-
hod iz jedrne družine v socialno sku-
pino sovrstnikov za otroka čim manj 
stresen. So pa seveda posamezni pri-
meri, kjer se s tem problemom pre-
malo ukvarjajo ali pa se ga morda niti 
ne zaznajo. Taki primeri potem zai-
dejo v medije in povsem nepotrebno 
vnašajo dodaten nemir in stopnjuje-
jo nezadovoljstvo vseh vpletenih.  Po 
moji presoji je rešitev v strpni komu-
nikaciji, aktivnem poslušanju, prever-

janju pričakovanj in njihovem pribli-
ževanju.  

V vrtčevski skupini poteka or-
ganiziran vzgojno-izobraževalni 
proces, katerega temelj je doku-
ment Kurikulum za vrtce. Ure-
sničevati ga je mogoče  kot kom-
binacijo procesno-razvojnega in 
učno-ciljnega načrtovanja, ki naj 
zajema vsa področja otrokovega 
razvoja. Poudarek je na besedi 
»kombinacija«, kar pa v praksi 
vso zadevo malo otežuje. Kaj me-
nite o tem?

Na tem segmentu so bili narejeni 
v preteklosti veliki premiki – tako v 
teoriji, še zlasti pa v naši praksi. Mor-
da so bila pričakovanja strokovnih 
delavk in delavcev na začetku uvaja-
nja Kurikuluma za vrtce v »stroko« 
prevelika, velikokrat usmerjena na 
konkretne odgovore in recepte. Nova 
spoznanja in vedenja o učenju in po-
učevanju nasploh od strokovnih de-
lavk in delavcev v vrtcu zahtevajo, da 
se samostojno odločajo o vsebinah, 
metodah in postopkih dela z otro-
ki, da s svojo ustvarjalnostjo spod-
bujajo razvoj ustvarjalnosti otrok in 
da so elastični in avtonomni v svo-
jih ravnanjih. Tako strokovni delav-
ci niso več le izvrševalci določenih 
nalog, temveč postajajo raziskovalci 
svoje prakse in razmišljujoči prakti-
ki. Kombinacija procesno-razvojne-
ga in učno-ciljnega načrtovanja, ki 
naj zajema vsa področja otrokove-
ga razvoja, postaja stalnica uresniče-
vanja Kurikuluma v mnogih vrtcih, 
kjer je prisotno sodelovalno učenje 
in timsko delo ter so zagotovljeni po-
goji za profesionalni razvoj posame-
znika. Prav tako pa so še vedno vrt-
ci, v katerih so strokovne delavke in 
delavci premalo angažirani. Bojim 
se, da se bo apatičnost in neangaži-
ranost strokovnih delavk in delavcev 
v vrtcih razrastla. Če se to zgodi, je 
kakovost javnih vrtcev seveda zelo 
ogrožena.

Vzgojiteljice in vzgojitelji postajajo 
raziskovalci svoje prakse in 
razmišljujoči praktiki

Izredna profesorica in dok-
torica znanosti Jurka Le-
pičnik Vodopivec je mnogim 
vzgojiteljicam dobro poznana 
predavateljica. Navsezadnje 
poučuje na dveh pedagoških 
fakultetah, v Mariboru in Ko-
pru, sodeluje na znanstvenih 
in strokovnih posvetih, piše 
monografska besedila in izva-
ja seminarje. Sodelovala je pri 
pripravi Bele knjige, ki je izšla 
v letu 2011, ki bo kažipot za 
razvoj predšolske vzgoje v na-
slednjih letih. Za revijo Vzgoji-
teljico je to njen drugi intervju 
v tem desetletju.

Prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
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Vse ni odvisno le od vzgojiteljice, 
pomočnice vzgojiteljice, otrok v 
oddelku in njihovih staršev. Vrtec 
je institucija, ki je sistemsko vpe-
ta v vzgojno-izobraževalni sistem. 
V ta sistem pa (pre)večkrat pose-
ga vsakokratna politika, v vrtce 
tudi politika na lokalni ravni. Kaj 
menite o tem?

Prepričana sem, da je poseganje 
vsakokratne politike, na državni in lo-
kalni ravni, v delovanje vrtcev nedopu-
stno, saj je s tem kršeno načelo kakovo-
sti, avtonomije in pravičnosti, ki sodi 
med splošna načela vzgoje in izobra-
ževanja, ki so opredeljena v Beli knjigi 
o vzgoji in izobraževanju v Republiki 
Sloveniji (2011).  Žal v mnogih prime-

rih ne zadoščajo niti argumenti stroke, 
temveč prevladajo  trenutni interesi  in 
dnevna politika. Vse to gre seveda na 
škodo kakovosti.

V času kurikularne prenove pred 
trinajstimi leti je bil vrtec zamišljen 
kot zavod z najmanj desetimi in 
največ tridesetimi oddelki. Takšen 
zavod naj bi povezoval ravnatelj oz. 
ravnateljica kot poslovni in peda-
goški vodja v eni osebi. Danes ima-
mo vrtce, ki imajo več kot petdeset, 
celo več kot sto oddelkov. Menite, 
da velikost institucije in način vo-
denja vplivata na kakovost njenih 
storitev? Kakšno je vaše mnenje o 
vodenju velikih vrtcev?

V zvezi s tem smo v Beli knjigi o 
vzgoji in izobraževanju v Republiki 
Sloveniji (2011) med  predlagane re-
šitev zapisali , da je optimalno število 
oddelkov v samostojnem vrtcu tride-
set; od 6 do 8 oddelkov je optimalno 
število oddelkov v posameznem objek-
tu, v katerem deluje samostojni vrtec in 
da vrtec pri osnovni šoli ne sme imeti 
več kot 9 oddelkov. Ker sem med av-
toricami poglavja  o vrtcih v Beli knjigi  
o  vzgoji in izobraževanju  v Republi-
ki Sloveniji (2011),  je moje stališče v 
zvezi s tem jasno, mar ne?

Tudi našo domovino pestijo te-
žave, ki jih je povzročila kriza v 
poslovnem, gospodarskem in eko-
loškem smislu. Krizne razmere so 
še težje za mlade družine z otroki. 
Krizne težave v javnem sektor-
ju lahko ogrozijo tudi kakovost 
življenja otrok v vrtcu. Kje je po 
vašem tista meja, ki je pri zagota-
vljanju kakovosti v javnih vrtcih 
ne smemo prestopiti? 

Dosežena raven kakovosti javnih 
vrtcev, ki je ne nazadnje tudi posledi-
ca dosedanjega razvoja javnih vrtcev 
pri nas, je vsekakor tista meja, ki je ni-
kakor ne smemo prestopiti. Vse, kar je 
še potrebno storiti na področju javnih 
vrtcev, pa smo po moji presoji zapisali 
v Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju 
v Republiki Sloveniji (2011).  

Kaj lahko za kakovost edukacij-
skega procesa kljub krizi storimo 
vrtci sami?

Pri tem bi poudarila predvsem nuj-
nost stalne samoevalvacije vrtcev, kar 
je po moji presoji nujen pogoj za za-
gotavljanja kakovosti predšolske vzgo-
je v vrtcu. 

Kaj bi še radi povedali ravnate-
ljicam, vzgojiteljicam in pomoč-
nicam vzgojiteljic, pa vas nismo 
vprašali? 

V času, ki ga živimo, je pomembno 
to, da smo zvesti sebi in svoji stroki. 
Vsem strokovnim delavkam in delav-
cem, ravnateljicam, ravnateljem in dru-
gim delavcem v vrtcih želim, da sledi-
jo svojim ciljem, tako na profesionalni 
kot na osebni ravni. 

Spraševala je Betka Vrbovšek
Luka Bele (4,3 leta), 

mentorici  Korina Kantoci in Barica Žgajner, Vrtec Rogaška Slatina, enota Potoček
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Iz teorije v prakso

Uvod
Institucionalna predšolska vzgoja je prva stopnja v 

sistemu izobraževanja, zaradi česar ima posebno vlogo 
v zagotavljanju pravičnih izhodišč in enakih možnosti za 
razvoj in izobraževanje vseh otrok ne glede na njihovo so-
cialno in/ali kulturno ozadje. Pogosto se poudarja ogrože-
nost nekaterih otrok. Po razlagi definicije OECD (Pred-
šolska vzgoja in varstvo v Evropi: odpravljanje socialne 
in kulturne neenakosti 2009), so ogroženi otroci s poseb-
nimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. Ogroženost se 
razlaga kot prikrajšanost v smislu socialnih, ekonomskih, 
kulturnih oziroma jezikovnih dejavnikov. Prav vse zgoraj 
naštete dejavnike ogroženosti bi lahko pripisali otrokom 
Romov.  V nadaljevanju se bomo ukvarjali predvsem  kul-
turnim dejavnikom. 

Večkulturnost (multikulturalizem), 
medkulturnost (interkulturalizem)    

Že sama beseda pove, da je večkulturna družba sesta-
vljena iz več kultur oziroma pripadnikov različnih etnič-
nih skupin. Večkulturnost pa ne pomeni tudi že stika teh 
kultur; pogosto gre za sobivanje brez interakcije med ve-
činskim prebivalstvom in manjšinami. Večinska družba, 
kot pravi Turnšek (2008), pogosto manjšine sicer toleri-
ra, vendar jih aktivno ne sprejema in ne ceni ter ne vklju-
čuje v družbeno življenje. Pogosto zasledimo tudi pojem 
multikulturalizem, ki pa lahko označuje tako sobivanje 
kultur kot tudi implicira med-kulturnost. „Pojem multi-

kulturalizem označuje bodisi različne možne pojavne obli-
ke etnične heterogenosti na nekem ozemlju, torej opisuje 
samo družbeno stvarnost, ali pa ga uporabljamo v smislu 
gibanja za spremembo obstoječih hierarhičnih odnosov 
med dominantno večinsko in podrejenimi manjšinskimi 
kulturami” (Peček, Lesar 2006, str. 21). Torej je večkul-
turnost zelo širok pojem, ki ga je nujno točno opredeliti 
glede na kontekst, iz katerega izhajamo.

Beseda medkulturnost pa nas opozarja, da se nekaj 
dogaja med kulturami: „Medkulturne družbe vzposta-
vljajo odprte odnose, interakcije, izmenjave in vsestran-
ska priznavanja, spoštujejo vrednote in življenjske slo-
ge” (Turnšek 2008, str. 10). „Pojem interkulturalizem 
je torej uporabljen za opis akcije, ki iz tega stanja (mul-
tikulturalizma) izhaja” (Lukšič Hacin v Čančar 2011, 
str. 6). Akcijo pa lahko razumemo kot vse našteto v 
prvem odstavku: odprti odnosi, interakcije, izmenjave 
itd. „Interkulturalizem naj bi povedal več, sugeriral mo-
žnost ter nujnost navzkrižnih medsebojnih zvez med 
kulturami oz. njihovimi pripadniki. Interkulturalizem 
naj bi pomenil rojstvo nečesa tretjega ob stiku dveh 
kultur” (Razpotnik 2002, str. 49). Torej iz tega sledi, 
da bi se morali v vrtcih in šolah zavzemati predvsem 
za medkulturnost. 

Kurikulum za vrtce 
V Kurikulumu, ki je temeljni dokument za vrtce, je v 

uvodu, takoj za opisom obeh narodnostnih skupnosti, 
zapisano: „Posebna skupina, ki jo tudi velja omenjati, pa 
ne velja za avtohtono manjšino v Sloveniji, so Romi. Pri 
tej skupini je pomembno načelo sobivanja dveh kultur, 
ki mora biti interakcijsko, ne samo enosmerno, kar po-
meni, da je treba znati prepoznati in izbrati zlasti tiste 
metode in pristope, ki v večji meri posegajo na podro-
čje socializacije. (Kurikulum za vrtce 1999, str. 9) Med 
glavnimi cilji: „oblikovanje pogojev za večje izražanje in 
ozaveščanje skupinskih razlik (nediskriminiranost gle-
de na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, 
narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo). 
(prav tam, 1999 str. 10) 

Načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med 
otroki ter načelo multikulturizma pa zelo splošno (po ali-
nejah) opisuje možnosti za uresničevanje le-tega načela in 
se nanaša na  zapisani cilj: „Upoštevanje skupinskih raz-
lik (glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni 
nazor ipd.) in ustvarjanje pogojev za njihovo izražanje, 
upoštevanje načela različnosti in multikulturizma na rav-
ni izbora vsebin, dejavnosti in materialov, ki naj otrokom 
omogočajo izkušnje in spoznanja o različnosti sveta (stva-
ri, ljudi, kultur) …” (prav tam 1999, str. 12)

Lidija Jerše, vzgojiteljica 
Vrtec Kočevje

Načelo enakih možnosti v vzgoji in 
izobraževanju

Povzetek
V članku opisujem pojme, ki jih v zadnjem 
obdobju srečujemo v različnih kontekstih: 
večkulturnost (multikulturalizem) in  med-
kulturnost (interkulturalizem).  V povezavi s 
temi pojmi v vrtcu sledimo načelu enakih mo-
žnosti, ki je zapisan v nacionalnem dokumen-
tu Kurikulumu za vrtce. V prvem delu članka 
pojasnjujem zgoraj naštete pojme in načelo 
enakih možnosti v povezavi z vključevanjem 
romskih otrok v vrtce. V nadaljevanju pred-
stavljam primer dobre prakse sodelovanja 
vrtca in šole pri vključevanju romskih otrok 
v vzgojo in izobraževanje. 

Ključne besede: načelo enakih možnosti, 
ogroženost, romski otroci, pomen sodelovanja.
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Turnšek (2008, str. 5) opozarja, da Kurikulum za 
vrtce, kadar govori o Romih, posebej izpostavlja, da 
ne gre za avtohtono manjšino v Sloveniji in ugotavlja, 
da je pomembno upoštevati … načelo sobivanja dveh 
kultur, ki mora biti interakcijsko, ne samo enosmer-
no. V nadaljevanju (prav tam)  opozarja na praktične 
in načelne dileme, ki so najbolj prisotne ob prebiranju  
predšolskega kurikuluma pri načelu enakih možnosti 
in multikulturalnosti, in pravi: „Ali je načelo enakih 
možnosti in multikulturnosti mogoče omejiti zgolj na 
pravice italijanske in madžarske narodne (avtohtone) 
manjšine in deloma pravice Romov? Očitno je, da so 
snovalci Kurikula upoštevali ustavne določbe na forma-
len in ne vsebinski način. Zagotovljeno je namreč spo-
štovanje 64. člena Ustave, kjer so posebej izpostavlje-
ne pravice italijanske in madžarske skupnosti, očitno 
pa je zanemarjeno upoštevanje predhodnega 63. člena 
Ustave, ki prepoveduje vsakršno rasno, versko ali naro-
dno diskriminatornost in neenakopravnost” (Turnšek 
2008, str. 5).  Torej bomo morali na področju predšol-
ske vzgoje pri nas narediti še veliko za izboljšanje vzgo-
je in izobraževanja romskih otrok – tako na sistemskih 
kot na drugih ravneh. 

Pri načelih bi vsekakor morala biti zapisana beseda: 
medkulturnost (interkulturalizem). Korak naprej je na-
redila nova Bela knjiga, ki pa se v praksi še ne uveljavlja. 

Kaj pravi nova Bela knjiga?
Predlogi sprememb za novo Belo knjigo (Zasnova 

predšolske vzgoje v vrtcih, 2011) vključujejo zagotavlja-
nje dodatne ure učenja jezika (slovenščine in mate-
rinščine) za otroke, katerih materinščina ni slovenšči-
na (Marjanovič Umek idr. 2011, str. 30) ter „dodatno 
učenje govora (za govorno šibke otroke iz socialno in 
kulturno manj ugodnega okolja)” (prav tam, str. 30), 
s čimer se naša država približuje pravičnejšemu siste-
mu enakih možnosti za vse otroke in s tem tudi dvigu 
kakovosti k odličnosti (prav tam). Načelo enakih mo-
žnosti, upoštevanja različnosti med otroki in prizna-
vanje pravice do izbire drugačnosti, ter načelo vklju-
čujoče obravnave otrok iz različnih robnih skupin sta 
zapisana bolj natančno. Pravzaprav drugo načelo bolj 
podrobno opredeljuje zadnji stavek prvega načela, ki 
pravi: „Vsem otrokom je treba zagotoviti možnosti za 
optimalen razvoj in pri tem upoštevati značilnosti staro-
stnega obdobja, individualne razlike med deklicami in 
dečki ter razlike med otroki, ki so povezane z njihovim 
socialno-kulturnim in jezikovnim okoljem” (prav tam, 
str. 14) in nadaljuje z drugim načelom: „Vrtec ustvarja 
možnosti za zmanjševanje neugodnih dejavnikov oko-
lja, ki so povezani z otrokovim razvojem in učenjem. 
V ta namen uveljavlja sistemske in institucionalne po-
litike in ukrepe (gre za politiko pozitivne diskrimina-
cije) ter diferencirane vzgojno-izobraževalne pristope, 
s katerimi zmanjšuje neenake izhodiščne položaje in 
omogoča optimalen razvoj ter uspešno vključevanje v 
šolski sistem vsem otrokom ne glede na izobrazbo nji-
hovih staršev ter njihov socialno-ekonomski položaj in 

ne glede na to, kateri narodni manjšini, etični skupini 
ali skupini brez stalnega ali začasnega bivališča v RS 
pripadajo” (prav tam, str. 14). 

Romski otroci v vrtcu
Živim in delujem v kraju, kjer živijo tudi pripadniki 

romske skupnosti. V  vrtec se ne vključuje veliko rom-
skih otrok, čeprav so številne raziskave tako v svetu kot 
pri nas pokazale pozitivno povezanost med učnim šol-
skim uspehom in časom vključenosti v visoko kakovo-
stne programe predšolske vzgoje. Za otroke iz socialno 
manj vzpodbudnega okolja pa ima vključenost v vrtce 
tudi  kompenzacijsko vlogo kar teoretično pomeni, da 
vsem otrokom zagotavlja enake izhodiščne možnosti. 

Kako in kaj je s tistimi otroki, ki niso vključeni v vr-
tec? Ker tudi in predvsem  v osnovnih šolah zaznava-
jo veliko razliko med romskimi otroki, ki so bili vklju-
čeni v vrtec in tistimi, ki vrtca niso obiskovali, smo se 
z Osnovno šolo Zbora odposlancev Kočevje odločili 
za skupen projekt. Cilj projekta je približati otrokom 
vzgojne dejavnosti iz predšolske vzgoje in prostore šole, 
ki jo bodo kasneje obiskovali, torej neka vrsta pripra-
ve na šolo. V projektni tim je vključeno vzgojno osebje 
vrtca, učiteljice osnovne šole, svetovalni delavki šole 
in vrtca, romska pomočnica in vodstvo osnovne šole 
in vrtca. Delo poteka v prostorih šole na več nivojih. 
Vzgojne dejavnosti z otroki iz področja kurikuluma iz-
vaja vzgojno osebje in romska pomočnica, delo s straši 
pa učiteljica in svetovalni delavki. Večkrat smo obiska-
li tudi družine na domu v romskih naseljih in povsod 
smo bili lepo sprejeti.

V osnovni šoli je organiziran krožek z naslovom Ohra-
nimo kulturo, v katerega je vključenih veliko romskih 
otrok. Povabili smo jih v vrtec. Prepevali smo pesmi v 
slovenskem in romskem jeziku. Ob druženju in igri, po-
gostitvi in skromni obdaritvi smo začutili, da so otroci 
srečni, kar so tudi jasno izrazili s stavki: „Kako je v vrtcu  
lepo! Nikoli nisem hodil v vrtec … Lahko spet pridemo?” 
In podobno.

Ob koncu šolskega leta smo pripravili zaključno sku-
pno srečanje na igrišču vrtca.  Povabilu so se odzvali 
skoraj vsi predšolski otroci, ki so skozi leto obiskova-
li vzgojno-izobraževalne delavnice. Spremljali so jih 
starši in starejši sorojenci ter nekateri sorodniki. Pri-
šli so tudi šolski otroci z dvema učiteljicam, z romsko 
pomočnico ter ravnateljem. Otroci so nam predstavili 
kulturni program v romščini in slovenščini, ki smo ga 
nadaljevali z  rajalno-plesnimi igrami. Sledila je pode-
litev priznanj otrokom, ki so se skozi leto udeleževali 
vzgojno-izobraževalnih delavnic. Otroci so se priznanj 
zelo razveselili in ponosno sprejeli voščilo in aplavz ob 
podelitvi. Menim, da bomo s pozitivnim nagrajevanjem 
in z vzpodbudami v otrocih vzpodbujali samozavest in 
s tem željo po delu in učenju, ki je pomembna za šol-
sko uspešnost.  Srečanje smo zaključili s pogostitvijo. 
Srečanje smo člani tima izkoristili tudi za izmenjavo 
vtisov in izkušenj in si bili enotni, da bomo delo nada-
ljevali tudi v prihodnje.



vzgojiteljica 25 Letnik XIV, št. 5

Iz teorije v prakso

Evalvacijski zaključek
Ker projekt kaže pozitivne rezultate, bi želeli (kot 

smo že zapisali) z delom nadaljevati. V jeseni načrtuje-
mo vzgojno-izobraževalne delavnice v romskih naseljih. 
Svoje delo bi radi razširili tudi na druge institucije (Cen-
ter za socialno delo, zdravstveno službo, policijo, nevladne 
organizacije ipd.), vendar bi pri tem potrebovali finanč-
no podporo države (občine), kajti za izboljšanje stanja 
je potrebna pomoč in sodelovanje vseh vpletenih v našo 
družbo. Delavci Vrtca Kočevje delo opravljamo zgolj vo-
lontersko (izven svojih delovnih obveznosti), v prihodnje 
si želimo urediti tudi ta del predšolske vzgoje.  Izhajamo 
namreč iz otroka, ne glede kdo je  in od kod prihaja, kajti 
ravno vrtec in šola naj  bi bil prostor za spoštovanje vsa-
kega posameznika skozi humane prakse. 
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Definicija, vzroki in prepoznavni znaki 
ADHD

Ameriška psihiatrična zveza je leta 1994 zapisala, da je 
jedro ADHD v nenehnem vzorcu nepozornosti in/ali hipe-
raktivnosti, ki se pojavlja pogosteje in intenzivneje kot lahko 
opazimo pri posamezniku na primerljivi razvojni stopnji. 
Diagnoza ADHD se postavi posamezniku, pri katerem so 
zraven zapisanega navzoči dodatni znaki – netipično funk-
cioniranje osebe se mora pojavljati v dveh ali več okoljih, 
disfuncije niso posledica razvojne nezmožnosti, razvojne 
okvare ali neprimernega okolja ali drugih psiholoških mo-
tenj (Radcliff 2000, str. 4). Klasifikacija Ameriške psihia-
trične zveze DSM-IV (angl. Diagnostic and Statistical Ma-
nual of Mental Disorders) kriterije za postavitev diagnoze 
razdeljuje v dve glavni podskupini ter na njuni osnovi opre-
deljuje tri podkategorije težav:

1. predvsem izražena »pomanjkljiva pozornost«, 
2. predvsem izražena »hiperaktivnost in impulzivnost« 

in 
3. kombinirana oblika, ko so pri otroku zelo izrazite te-

žave hkrati na področju pozornosti, hiperaktivnosti in 
impulzivnosti (Rotvejn Pajič 2002, str. 31).

Ni enotnega mnenja, kaj točno je ADHD, prav tako ni 
soglasja, kateri so razlogi za njegov nastanek. Nekateri raz-
iskovalci in teoretiki vidijo ADHD kot kognitivno motnjo, 
motivacijsko motnjo ali celo kot mit (Cherkes – Julkowski, 
Sharp, Stolzenberg, 1997 v Radcliff 2000). Drugi menijo, da 
je to primanjkljaj, nered ali nefukcionalnost v upravljanju s 
pozornostjo (Greene in Barkley 1996 v Radcliff 2000). Od 
devetdesetih let naprej se izvajajo nevrološke raziskave, ki 

ugotavljajo razlike med otroki s postavljeno diagnozo AD-
HD in otroki brez te diagnoze (Teicher et. al. 2000; Rapo-
port 1996; Brocki, Nyberg, Thorell, Bohlin 2007; Alderson, 
Rapport, Hudec, Sorver, Kofler 2010). Navkljub zapisane-
mu pa večina strokovnjakov soglaša z zapisom, ki ga najdemo 
pod kriterijem A v DSM-IV, t. j. pogoste težave pri organizaciji 
dejavnosti in nalog, pogosto neposlušanje navodil, pogost fi-
zičen ali verbalni nemir, pogosto motenje drugih (Ameriška 
psihiatrična zveza 1994)2.

Islandska avtorica J. Einarsdottir (2008) v svojem članku 
išče razloge za porast otrok s postavljeno diagnozo ADHD 
v zadnjih letih v Islandiji, kjer se le-ti večinoma zdravijo s ta-
bletami kot sta Ritalin in Concerta. Piše, da je javnost razde-
ljena med dvema skrajnostma – tako glede zdravljenja kot 
pojasnjevanja ADHD. Na eni strani so zagovorniki biološke 
perspektive, ki menijo, da ADHD povzroča nevrološko in 
kemično neravnovesje v možganih in kot najučinkovitejše 
zagovarjajo zdravljenje ADHD z zdravili (Anderson, 1996; 
Barkley, 1998; Cooper 2001 v Einarsdottir 2008). Naspro-
tna stran pa išče razloge za ADHD v okolju, in sicer jih pri-
pisuje spremembam v okolju: kot so diete otrok, gibanja, 
sprememb okolja doma in v šoli (Breggin 1998; Kean 2004; 
Leo 2002; Powles 2001 v Einarsdottir 2008 ). Ob tem zago-
vorniki slednjega izpostavljajo etični vidik farmakoloških in-
tervencij otrok s postavljeno diagnozo ADHD (Brock 1998; 
Fukuyama 2002; Kean 2004; Leo 2002; Powles 2001; Singh 
2005 v Einarsdottir 2008). Menijo, da bi bilo potrebno oseb-
nost teh otrok sprejemati in ne spreminjati (Powles 2001 v 
Einarsdottir 2008 ) in da bi bilo potrebno spoštovati pravi-
ce otrok, ki so diagnosticirani, označeni in zdravljeni (Brock 
1998; Kean 2004; Leo 2002 v Einarsdottir 2008). Razloge za 
porast otrok z diagnozo ADHD išče avtorica med drugim v 
kulturi in navaja, da je Islandija v zadnjih desetletjih doživela 
velike spremembe tako glede gospodarskega razvoja, kakor 
tudi preseljevanja ljudi iz neurbanih v urbana središča. Obe-
nem je bila otrokom v preteklosti omogočena svobodna igra 
in raziskovanje okolja brez nadzora staršev (kljub njihovi 
bližini in prisotnosti). Z urbanizacijo, ki je narekovala spre-
membo stila družinskega življenja – delo obeh staršev izven 
doma, se praksa ostajanja otrok samih s seboj od zgodnjih 
let skozi ves dan ni spremenila. Spremenilo se je to, da starši 
nimajo veliko časa za nadzor in usmerjanje svojih otrok (Ei-
narsdottir 2008, str. 379–380). Avtorica piše tudi o vzgojno-
izobraževalnem kontekstu. Zapiše, da gredo islandski otro-
ci v šolo prej kot nekoč, da so šolski dnevi daljši, viša se tudi 
število otrok v razredih in določeni pokazatelji kažejo, da so 
akademski predmeti predstavljeni mlajšim otrokom na niž-
jih stopnjah izobraževanja (Einarsdottir 2002; Hagfræđ is-
tofnun Háskóla Íslands, 2002 v Einarsdottir 2008). Powles 
(2001 v Einarsdottir 2008) izpostavlja, da postaviti otroka 
v določene učne situacije preden je zanje pripravljen, ali pri-
čakovati od otroka vedenje, ki presega njegovo kronološko 

Sergeja Zemljarič, svetovalna delavka 
Vrtec Galjevica, Ljubljana

Nemirni otrok v vrtcu
Povzetek
V prispevku bomo pisali o nemirnem otroku 
oz. primanjkljaju pozornosti in motnji hiperak-
tivnosti (angl. Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder; v nadaljevanju: ADHD)1  v vrtcu. Na 
začetku prispevka bomo predstavili definicijo 
ADHD, ki jo je opredelila Ameriška psihiatrična 
zveza. Sledila bo predstavitev možnih vzrokov 
za nastanek ADHD, kateri se bodo prepletali s 
prepoznavnimi znaki obravnavane motnje. Ob 
koncu pa bomo predstavili intervencije za delo 
z otroki s postavljeno diagnozo ADHD, ki jih na-
vajajo tri različne študije.

Ključne besede: nemirni otrok, ADHD, inter-
vencije.
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starost, lahko vodi do vedenjski težav in s tem v povečanje 
značilnih simptomov za ADHD.

Intervencije
Einarsdottir (2008, str. 10-13) je na podlagi intervjujev 

z vzgojitelji zapisala naslednje intervencije za delo z otroki s 
postavljeno diagnozo ADHD v predšolskem obdobju:

-  jasna struktura,
-  dosledno izvajanje pravil,
-  strinjanje vseh, ki delajo z otrokom, s postavljenimi 

pravili,
-  nudenje možnosti za gibanje in igro otroka izven od-

delka,
-  delo z otrokom v oddelku kot delom skupine (otrok 

potrebuje podporo v socialnih odnosih in se more na-
učiti biti del nje),

-  zmanjšanje števila otrok v oddelku, v katerega je vklju-
čen otrok s postavljeno diagnozo ADHD,

-  otrok z ADHD naj bo v bližini odraslih,
-  zagotoviti se mu mora možnost, da je lahko sam ali v 

majhni skupini zunaj igralnice z odraslim,
-  prisotnost specialnega pedagoga (angl. special educa-

tor), ki dela z otrokom znotraj igralnice; z njim se lahko 
vzgojitelji posvetujejo o delu z otrokom, obenem pa lah-
ko specialni pedagog po posvetu z vzgojiteljem načrtuje 
posebno podporo za otroke, ki le-to potrebujejo.

Ameriški raziskovalki Deutscher in Fewel (1999) sta 
v svoji študiji skušali ugotoviti, ali je možno že pri 2,5 leti 
starem otroku, ki je imel nizko porodno težo, moč napo-
vedati razvoj ADHD in težave v šoli pri osmih letih. Za 
raziskovanje sta uporabili metodo opazovanja video po-
snetkov interakcij med materjo in otrokom med osem-
minutno prosto igro ter opazovalno-ocenjevalno lestvico 
ADHD (ADHD-ORS, Deutscher in Fewel 1996)3. Avto-
rici zaključujeta, da je možno z metodo, ki sta jo uporabili, 
že pri 30 mesecev starem otroku napovedati, da se bo pri 
otroku razvil ADHD. Glede na rezultate svoje študije in 
poznavanja področja ADHD ob koncu dodajata predlo-
ge za delo z otrokom:

-  videti otroka s posebnimi potrebami kot dobrega 
otroka,

-  osredotočanje na otrokova močna področja,
-  poudarjanje otrokovih pozitivnih dejanj, lastnosti in 

biti njegov dober poslušalec,
-  pri primernem vedenju dati konkretno in pozitivno 

povratno informacijo,
-  pogosto nagraditi in pohvaliti njegovo primerno 

vedenje,
-  zmanjšati zmedo v njegovem okolju,
-  vzpostaviti očesni stik z otrokom – preden se mu poda 

navodilo,
-  navodila naj bodo preprosta,
-  preverjanje razumevanja navodil,
-  pravila naj bodo jasna,
-  prepričati se, da vsi odrasli v družini podpirajo posta-

vljena pravila,
-  truditi se za složnost,

-  prepričati se, da otrok razume posledice neupoštevanja 
postavljenih pravil,

-  biti potrpežljiv, vendar odločen,
-  manj govora, več dejanj,
-  razumeti in uporabljati »time out«, če daje učinkovite 

rezultate,
-  vnaprej načrtovati situacije, ki bi lahko bile težke za 

otroka,
-  vsak dan določen čas nudi otroku delo 1 na 1.

Radcliff (2000) navede več intervecij za delo z otroki s 
postavljeno diagnozo ADHD. Ob tem loči posredne in ne-
posredne metode. Med posredne metode sodijo programi 
za starše otrok z ADHD – Barkley-ev starševski program za 
kljubovalne (angl. Defiant) otroke in »First Step« program. 
Slednji program (Alonso-Mahoney, 1998) je vezan na zgo-
dnjo obravnavo rizičnih dojenčkov in malčkov, preden bi 
interakcija otrok-odrasli prerasla v težko spremenljivo. First 
step uporablja ekološki pristop za psihosocialno obravna-
vo, ki je običajen teoretični model za zdravljenje mentalnih 
motenj. Program traja dvajset tednov. Gre za individualna 
in skupinska družinska srečanja, ki se dotikajo čustvene-
ga, okoljskega, psihološkega in socialnega aspekta življenja 
vključenih staršev. Starši se v sklopu programa izobražujejo 
o otrokovem razvoju, pričakovanih težavnih vedenj na vsaki 
razvojni stopnji in o upravljanju s tem vedenjem. Program 
med drugim vključuje dodatne družinske in zakonske te-
rapije, obiske na domu in storitve socialnega dela, kadar jih 
participirana družina potrebuje. Med neposredne interve-
cije za delo z otroki z ADHD sodijo nekatere intervencije, 
ki so opisane v nadaljevanju.

Beležka dom-šola oz. vrtec (angl. School-
home notes) 

Beležka v obliki tabele se deli v jutranjo in popoldansko 
komponento, v prvi vrstici stolpca so zapisana ustrezna vede-
nja (npr. lepo se igra z drugimi, sledi navodilom, pobira igra-
če, drži se zastavljenega časa); vzgojitelj riše v tabelo obraze 
(smejoč obraz, tako-tako obraz ali žalosten obraz), odvisno 
od vedenja otroka skozi dan na 50 minutne frekvence proste 
igre. Obrazu je pripisana prva črka ustreznega vedenja, da se 
vidi,  katero vedenja pri otroku je oz. ni bilo moč zaznati. Ko 
po določenem času otrok dobi pet smejočih obrazov za do-
ločeno ustrezno vedenje, jih lahko pobarva. V začetku obrav-
nave so intervali beleženja vedenja krajši.

Žetoni (angl. token economies) 
Na začetku vsakega dne vzgojitelji povedo vsem otrokom 

v oddelku pravila vedenja. Med pozitivno fazo prilepijo vzgo-
jitelji v tabelo male žetone, in sicer takrat, kadar se otrok drži 
postavljenih pravil. Na koncu vsake dejavnosti dobi otrok ve-
lik žeton. Če otrok prejme dovolj velikih žetonov tekom dne-
va, mu vzgojitelj na koncu dneva da malo nagrado (npr. vo-
ščenke, flomastre, nalepke). Kadar se otrok neprimerno vede, 
se žetoni odvzamejo iz table, tj. otrok izgubi žeton. Za nagra-
do je potrebno veliko število žetonov. Vedno kadar vzgojitelj 
doda ali odvzame žeton, argumentira razlog za svoje dejanje 
in obenem pohvali ali graja otroka.
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Smeh je zdrav

Vse je za nekaj dobro
Zgovorna Maja zaupa svoji vzgojiteljici: »Moja mami pa že en teden ne govori z atijem.«

Vzgojiteljica: »Kaj pa reče ati na to?«

Maja: »Da lahko zaradi njega traja še en teden.«

Vzgojiteljica: »Kako pa se ti počutiš ob tem?«

Maja: »Fino. Zdaj lahko jaz več govorim, pa še oba me poslušata.«

Dnevi različnih dejavnosti (angl. 
multimodal day) 

Program traja 9 ur dnevno, pet dni v tednu, 8 tednov v po-
letnem času. Program je osredotočen na izboljšanje odnosov 
med vrstniki skozi skupinske gibalne dejavnosti, vključuje pa 
tudi akademski program (dnevno 3 ure umetnosti, akadem-
ske predmete po želji otroka in računalništvo). Za vodenje 
vedenja odrasli uporaljajo beležke, pohvale, izključitve (an-
gl. time out) in žetone. Ko se poletna faza zaključi, se otroci 
srečajo vsako drugo soboto. Vzgojitelji lahko dobijo nasvete 
trenerjev. Starši se skozi vso leto udeležujejo skupnih srečanj, 
kjer se urijo v vodenju vedenja otrok. V ta program so vpisani 
otroci stari manj kot 5 let.

Umetnostna terapija (angl. art terapy) 
Ta terapija sloni na izražanju čustev pri nastajanju likovnih 

stvaritev (barvanje, risanje, slikanje, oblikovanje). Vzgojite-
lji so pred in med dejavnostjo osredotočeni na čustvovanje 
otroka. Ko vsi otroci končajo z umetniško stvaritvijo, vodi 
vzgojitelj frontalno razpravo; vsakemu otroku zastavi dve 
vprašanji (otrokovo ime, »Povej nam o tvoji sliki!« in »Kaj 
čutiš v zvezi s svojo sliko?«). Načeloma se v skupini upora-
blja ena zvrst umetnosti v dveh zaporednih dneh izmenično 
s kontrolnimi dnevi. Ob kontrolnih dnevih vzgojitelj otrok 
ne osredotoča na čustva, ampak na diskusijo po umetniškem 
ustvarjanju (Radcliff 2000, str. 34).

Vrstniška mediacija (angl. peer mediaction)4 
Normalno razvijajoči otroci naj bi bili deležni posebne-

ga treninga – kako vzpodbujati in vzdrževati komunikacijo 
z otroki s posebnimi potrebami (kot so zastavljanje vpra-
šanj, vabljenje otrok s posebnimi potrebami v igro, vztrajno-
sti pri poskusih komunikacije, ponujanje pomoči in posoja-
nje igrač), tako v integriranem oddelku, kakor v kontrolnih 
skupinah. Pomembna je tudi učiteljeva naklonjenost tej vr-
sti mediacije. Ustrezno vedenje se lahko nagradi s posterji, 
pohvalami, pregledom naučenih strategij. Predvsem pa je 
uspešnost vrstniške mediacije odvisna od otrok vključenih 
vanjo. Radcliff (2002, str. 40) meni, da bi bil za predšolsko 
obdobje učinkovit pristop Prijatelj (angl. Buddy system) – 
to je postopek, kjer dva človeka (buddies) delujeta skupaj 

kot enota in sta se sposobna opazovati, preverjati, voditi in 
pomagati drug drugemu (Wikipedija). Ta sistem povečuje 
število ustreznih socialnih interakcij.

Zaključek
Učinkovitejše je preprečevanje težav oz. preventivno de-

lovanje kot kasnejše oblike pomoči, zato je pomembno že v 
vrtcu pravočasno prepoznavanje in interveniranje, ki je prila-
gojeno vsakemu otroku posebej. Obenem je otrok v tem ob-
dobju najbolj dojemljiv za učenje socialno zaželenega vedenja.

Opombe:
1  Ob tem želimo opomniti, da nekateri strokovnjaki, ki se s to motnjo ukvar-

jajo v našem prostoru namesto termina ADHD uporabljajo sinonim hiper-
kinetična motnja (npr. Rotvejn Pajič, 2002, str. 30).

2  Navadno so prisotna tudi druga vedenja in družinski vzorci, kot so obla-
stnost, izprijenost, pretirano vztrajanje pri izpolnjevanju njegovih zahtev, 
nizka toleranca za frustracije, spremenljivo razpoloženje, slabo mnenje o se-
bi, zavrnitve s strani vrstnikov, svojeglavost in impulzivnost. Ti znaki so veli-
kokrat tudi odraz zamerljivih in sovražnih družinskih odnosov (prav tam).

3  Ocenjvalno-opazovalna lestvica ADHD (ADHD-ORS, Deutscher in Fewel, 
1996) vključuje tri ključne kategorije:

 - prekomerna dejavnost (vedno je v gibanju, hitro se giblje,  
 je nemiren, hitro se razburi, preveč govori); 

 - impulzivnost (ne zmore počakati, hitro je jezen/nervozen, menja  
 dejavnosti, naredi preden pomisli na posledice, hiti, je nepreviden,  
 prekinja, je glasen, povzroča hrup); 

 - šibka pozornost (lahko odkrenljiva pozornost, ne zmore se osredo 
 točiti in slediti navodilu, kratka koncentracija, težko se osredotoči  
 na nalogo).

4  Kohler in Stain (1990 v Radcliff 2000) sta pregledala nekaj eksperimentov, 
ki so uporabljali vrstniško mediacijo. Iz podatkov sta definirala 4 prednosti 
vrstniške mediacije: vrstniki vodijo socialno vedenje drugih, vrstniki deluje-
jo kot vedenjski model, vrstniki se učijo razvojnih spretnosti, vrstniki sode-
lujejo v skupinsko krepitvenih tečajih.

Literatura:
Einarsdottir, Johanna (2008). Teaching children with ADHD: Icelandic early 

childhood teachers‘ perspectives. Early Child Development and care, let. 
       178, štev. 4, str. 375–397.
Fewel, R. Rebecca in Deutscher, Barbara (1999). Attention Deficit Hyperactivi-

ty Disorder Early Identification Research Project. Miami: Mailman 
      Center for Cild Development.
Radcliff, David (2000). Non_Drug Interventions for improving Classroom Be-

havior and Social Functioning of Young Children with Attention Deficit 
      Hyperactivity Disorders.pdf
Rotvejn Pajič, Leonida (2002). Specifične učne težave otrok in mladostnikov. 

Ljubljana: SCOMS
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Pred nami je novo šolsko leto z no-
vimi zgodbami, pričakovanji in izzivi, 
ki nas tako ali drugače motivirajo. Oči 
otrok, ki so uprte v nas, nam dajejo 
moč, da kljubujemo in vztrajamo pri 
svojih načelih in vrednotah, zavezano-
sti delati strokovno v korist otroka, ne 
glede na vse pritiske kriznega časa in 
njegovih tegob. Vzgojiteljice in vzgo-
jitelji na svoji poti pomembno vpliva-
mo na otroke, ki so nam zaupani, saj 
jih v skupnem sobivanju hote, pa tudi 
nehote, oblikujemo, nanje vplivamo, 
jih vzgajamo in učimo, motiviramo in 
omogočamo razvojno napredovanje, 
vse zato, ker se zavedamo, da so to ge-
neracije, ki bodo jutri vračale, kar jim 
danes dajemo.

V oktobru bomo obeležili dva pra-
znika, ki sta tesno povezana z otroki in 
vzgojitelji. Prvi je Svetovni dan otroka, 
ki ga v Sloveniji praznujemo vsak prvi 
ponedeljek v oktobru, drugi pa Sve-
tovni dan učiteljev, ki ga praznujemo 
5. oktobra. Na večer tega dne bomo 
(upamo) tudi izvedeli za letošnjo dr-
žavno nagrajenko s področja predšol-
ske vzgoje.

Svetovni dan otroka v Sloveniji be-
ležimo v sklopu Tedna otroka, ki je 
navadno poln dogodkov in aktivnosti 
namenjenih otrokom. V tem tednu še 
posebej opozarjamo na uresničevanje 
otrokovih pravic, na izboljšanje polo-
žaja otrok in poudarjamo pomen skrbi 
in vzgoje otrok. Varovanje koristi otro-
ka je tudi eno temeljnih načel Konven-
cije o otrokovih pravicah. 

Tema letošnjega tedna otroka no-
si naslov Radosti in stiske odraščanja. 
Ne smemo  pozabiti, da je svet, ki ga 
ustvarjamo odrasli, tudi svet otrok, de-
janja ter ravnanja odraslih vplivajo tu-

di na otroke. Prav je, da vzgojitelji še z 
večjo odgovornostjo opravljamo svoje 
delo, da otrokom znotraj naših vrtcev 
zagotavljamo okolje, v katerem bodo 
lahko sproščeni, raziskujoči, učeči, ra-
doživi in predvsem sprejeti, takšni kot 
so. Prav pa je tudi, da opozarjamo tiste, 
ki imajo v rokah družbeno moč, da se 
zavedajo svoje odgovornosti za dobro-
bit otrok danes, tukaj in sedaj.

Svetovni dan učiteljev je namenjen 
opozarjanju na pomembnost vloge 
učitelja/vzgojitelja pri razvoju družbe, 
razmisleku o položaju učiteljev/vzgo-
jiteljev in njihovega poklica. Praznik 
obeležujejo mednarodna priporočila 
glede položaja učiteljev. Priporočila iz-
postavljajo pravice in dolžnosti vzgoji-
teljev in učiteljev ter govorijo o polo-
žaju, ki bi ga le-ti, glede na zahtevnost 
pedagoškega dela, morali imeti v vsaki 
družbi. Opredeljujejo tudi odgovor-
nost vlad, ki naj učiteljem in njihovim 
stanovskim organizacijam omogoči-
jo sodelovanje pri odločanju o za njih 
pomembnih vprašanjih, hkrati pa pou-
darjajo, kako pomembno je za družbo 
in njeno prihodnost, da ima usposo-
bljene, kakovostne in motivirane uči-
telje/vzgojitelje. 

Vsak praznik zase torej poudarja 
pomen kakovostnega izobraževanja 
in skrbi za otroke. Država je soodgo-
vorna za otroke, za njihovo sedanjost 
in prihodnost, izobraževanje pa je med 
drugim tudi eden ključnih dejavnikov 
razvoja in napredka. 

Vzgojiteljice in vzgojitelji se zave-
damo svojega poslanstva, zato z vsako-
dnevnim delom v naših vrtcih dokazuje-
mo svojo odgovornost, profesionalnost 
in strokovnost. Znamo pa se tudi pove-
zovati, kar dokazuje Pedagoško društvo 

Vzgojiteljica, ki je bilo ustanovljeno v 
lanskem letu. Namen društva je pove-
zovati in združevati strokovne osebe, ki 
delujejo v sistemu vzgoje in izobraževa-
nja na področju javne predšolske vzgoje 
in imajo interes za razvoj tega področja. 
Pomembnost stanovskega povezovanja 
se potrjuje ravno v situacijah, kot je se-
danja kriza. V časih, ko smo izpostavlje-
ni najrazličnejšim pritiskom in zmanj-
ševanju pravic, je še kako pomembno 
medsebojno povezovanje oz. podpora 
ljudi, ki imamo skupne cilje in vizijo. 

    Vabim vse, ki tega še niste sto-
rili,  da se priključite našemu stano-
vskemu društvu, saj so pred nami po-
membni časi z novimi izzivi. Več kot 
nas bo, boljše bodo rešitve, možnosti 
in tudi priložnosti za to, da naredimo 
čim več koristnega za dobrobit pred-
šolskih otrok na Slovenskem ter za la-
sten profesionalni razvoj.

V imenu Pedagoške-
ga društva »Vzgojiteljica«                                                                                

Vanja Krašovic

Ob Tednu otroka in Svetovnem dnevu 
učiteljev in vzgojiteljev (5. oktober) 
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Gibljive podobe danes otroke zača-
rajo že v predšolskih letih. Film pa ni 
le priročna kratkočasna dejavnost, am-
pak je tudi umetnost – ena najmlajših, 
a najbolj razširjenih, in prav zato je skr-
ben pristop k filmu pomemben že od 
najzgodnejših let. Ni dovolj, da otroci 
risanke in otroške filme le gledajo, am-
pak je prav, da vsebine skrbno izberemo 
in se nato ob njih tudi pogovarjamo in 
ustvarjamo. Program Kinobalon, ki ga 
pripravlja Javni zavod Kinodvor, skrbno 
pripravlja različne filmsko-vzgojne pro-

grame, ki so namenjeni tudi otrokom v 
vrtcih. V želji, da pedagogom olajšajo 
odločitev, kateri film izbrati, vsakič pred 
začetkom novega šolskega leta izdajo 
Katalog izbranih filmov za izobraževal-
ne ustanove. Katalog vsebuje izbor ka-
kovostnih sodobnih animiranih filmov, 
pa tudi tistih igranih in dokumentarnih 
del, ki so primerni za najmlajše. Vsak 
film spremlja pedagoško gradivo, ki je 
namenjeno vzgojiteljem, učiteljem in 
staršem, ki želijo otroke pripraviti na 
ogled filma. Kar je še pomembneje, 

gradivo prinaša tudi izhodišča za po-
govore po ogledu: katere teme vse film 
načenja in kako lahko o njih spregovo-
rimo z otroki. 

      Navdušenje, ki prevzame otro-
ke, ko prvič sedejo pred veliko platno, 
je neprecenljivo. Zato naj še toliko bolj 
velja, da ga je treba skrbno načrtovati, 
saj lahko le tako otrokom stojimo ob 
strani, da se izoblikujejo v tankočutne 
in razmišljujoče gledalce.

Barbara Kelbl

Ob Svetovnem dnevu učiteljev, 5. oktobra 2012, so bile 
podeljene nagrade Republike Slovenije na področju 
šolstva. Nagrade za leto 2012 so podelili v četrtek, 4. 
oktobra, v Grand hotelu Union v Ljubljani. Slavnostni 
govornik na prireditvi je bil dr. Jože Trontelj, predsednik 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Zbrane je 
nagovoril tudi minister dr. Žiga Turk, ki je med drugim 
dejal, da je znanje vrednota, ki je čas ne izbriše.

Letošnjo nagrado za področje predšolske vzgoje je prejela 
Jožica Pantar, diplomirana vzgojiteljica, svetnica in 
dolgoletna ravnateljica Vrtca Šentvid - Ljubljana, za 
življenjsko delo na področju predšolske vzgoje. 

Iskreno čestitamo!

O filmih za predšolske otroke

ZELO LAČNA GOSENICA - Jan Popovič (5,5 let), mentorica  Joži Erbežnik, Vrtci Brezovica
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Strokovna besedila so napisana v strokovnem izrazoslovju, so formali-
zirana imajo standardizirano zgradbo in obliko. Za strokovni članek 
je značilno, da vsebuje:
- avtorjevo ime in priimek ter pravilni naziv zavoda,
- naslov članka,
- povzetek,
- ključne besede,
- uvod (običajno napoved in teoretične osnove);
- jedro  a) predstavitev problema, opis postopka, interpretacija,
  b) predstavitev raziskave: opis metodologije, prikaz rezultatov,   
  interpretacija,
- sklep oz. zaključek,
- literaturo.

Način pisanja zahteva sistematični miselni tok, jasnost izražanja, pre-
gledno 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 po-
vzamemo 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 od-
stavek, 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 zapo-
redju. Naštejemo samo tiste avtorje, ki jih navajamo v besedilu, 
na primer:
Literatura
Marjanovič Umek, L. (2004). Razvoj otrokovega govora. Ljubljana:
Založba Tiger.
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana:
Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS za šolstvo.
Vrbovšek, B. (2009). Dobro delujoči timi v vrtcih. V:
Vzgojiteljica X, št. 4, str. 18–20.
- vsi teksti naj bodo napisani na računalniku v programu WORD, med 
tekst ne vstavljajte fotografij in računalniških risbic;
- enemu izvodu prispevka obvezno priložite CD;
- za reference v besedilu uporabljajte način sprotnega navajanja litera-
ture v oklepaju (Zupančič 2004, str. 236) oz. pri splošnem povzemanju 
brez navedbe strani (Zupančič 2004). Seznam literature naj bo na koncu 
prispevka po naslednjem vrstnem redu: 
 Priimek, Ime. (letnica).
 Naslov dela. Kraj: založba.
- otroške likovne izdelke opremite z imenom avtorja, starostjo otroka, 
imenom mentorja in vrtca;
- k fotografijam napišite ime in priimek avtorja;
- za objavo fotografij otrok mora imeti vrtec privoljenje staršev;
- uredništvo si jemlje pravico prispevke krajšati in smiselno oblikovati;
- uredništvo ne daje pisnih potrdil o prispevkih in člankih;
- CD-jev in otroških likovnih izdelkov ne vračamo.
Avtor objavljenega prispevka prejme en izvod revije Vzgojiteljica.
Strokovnjak oz. znanstvenik, ki da intervju, ima zastonj letno naročnino 
na revijo.
V skladu s 17. členom Pravilnika o napredovanju v nazive (Ur. l. RS, št. 
54/2002, št. 123/2008) s prvo objavo dobite 3 točke za članke v rubrikah 
„Iz teorije v prakso«, „Za dobro prakso” in za „Aktualno”.

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

Napotki za avtorje prispevkov:

Najava IX. strokovnega posveta Dobre prakse v vrtcih 2013:

»VREDNOTE, PREPRIČANJA 
IN DILEME VZGOJITELJIC IN 

VZGOJITELJEV V JAVNEM VRTCU«
Posvet  bo 29. januarja 2013 v dvorani Smelt v Ljubljani.

Več preberite na www.supra.si   Vabljeni k sodelovanju.
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Ožji izbor likovnih del za september — oktober 2012

Čestitamo avtoricam in avtorjem likovnih del,
ki so objavljena na tej strani. Prišla so v ožji izbor na likovnem natečaju revije Vzgojiteljice za leto 2012. 
Vzgojiteljicam in vzgojiteljem mentorjem 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 uporabijo pri napredovanju v strokovne nazive. Avtorji 
likovnih del bodo nagrajeni s knjižnimi nagradami založbe POZOJ. 

TO SEM JAZ – Lucija Lesjak (5 let)
mentorica Anka Kotnik Pušnik

Vrtec Velenje, enota Vinska Gora

JESENSKI GOZD – Sven Bec (4 leta)
Mentorica Greta Potočin 

Vrtec Trbovlje, enota Barbara

ČAROBNA JESEN – Tisa Rodošek (5 let)
mentorici Mija Primožič in Katja Hudovernik 

VVZ Slovenj Gradec, enota S-8

SONČNICA (Jesen) – Gaj Studnička (4 leta)
mentorici Lorena Jenšterle in Sabina Voršnik 

Vrtci občine Žalec


