
vzgojiteljica
revija za dobro prakso v vrtcih

 ISSN: 1580-6065 Celje, januar—februar 2013 Letnik XV, št. 1
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ki so objavljena na tej strani. Prišla so v ožji izbor na likovnem natečaju revije Vzgojiteljice za leto 2013. 
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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 
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Letos bo Kodeks etičnega ravnanja v 
vrtcih, ki je bil sprejet leta 1996, star že 
sedemnajst let. Če se malo pošalimo, 
lahko rečemo, da mu do polnoletnosti 
manjka samo še eno leto. Kodeks pove-
zuje vse, ki si prizadevamo za kakovost 
otrokovega življenja v vrtcu, saj je naj-
višja vrednota otrokova dobrobit. 

Kodeks vzgojiteljem in vsem osta-
lim zaposlenim v vrtcu služi tako, da 
se vprašujemo, katere vrednote vodijo 
naša razmišljanja in dejanja. Kodeks iz-
postavlja odgovornost vseh v vrtcu do 
otrok, do njihovih staršev in družin, do 
sodelavcev in vrtca kot inštitucije ter do 
širše skupnosti. Jasne vrednote dajejo 
etično trdnost pred morebitnimi nega-
tivnimi pritiski političnega okolja. Obe-
nem so skupne vrednote pogoj, da se di-
leme in problemi znotraj posameznega 
vrtca hitreje in uspešneje rešujejo. 

Vodstvo vrtca naj za to poskrbi, da 
se na novo zaposleni seznanijo s Kode-
ksom, predvsem pa, da ostaja Kodeks 
med zaposlenimi v vrtcu vedno živ in 
prisoten dokument. Tako postajajo vre-
dnote Kodeksa merila, po katerih tu-
di presojamo svoja ravnanja pri opra-
vljanju vzgojiteljskega poklica, služijo 
pa nam tudi za vrednotenje ravnanj 
drugih. Še posebno v kriznih časih! 
Zaveda(j)mo se, da se v vzgojiteljskem 
poklicu izgrajujemo in oblikujemo vse 
svoje poklicno življenje. 

Nekaj k temu izgrajevanju in obli-
kovanju (vsaj upamo tako) pripomore 
tudi revija Vzgojiteljica, ki v letu 2013 
stopa v svoje petnajsto leto rednega iz-
hajanja. V želji, da še bolj kot do sedaj 
poudarjamo družbeni pomen vzgoji-
teljskega poklica, uvajamo novo rubri-
ko »Vzgojiteljica vzgojiteljici«, v kate-
ri se bodo predstavljale vzgojiteljice in 
vzgojitelji. Na naslov urednice lahko 
sporočite svoj predlog za predstavitev 
katere od vaših sodelavk ali sodelav-
cev, ki je lahko s svojim nadpovpreč-
nim strokovnim delom in z etično na-
ravnanostjo zgled tudi ostalim.

Revija Vzgojiteljica želi tudi v letu 
2013 ostati predvsem strokovna revi-
ja, ki je namenjena predvsem vzgojite-
ljicam in vzgojiteljem v javnih vrtcih.  
Skozi izbor prispevkov želimo posredo-
vati strokovni javnosti vsebine na stro-
kovnem nivoju, ki ga trenutno zmore-
mo. Če parafraziramo Vigotskega, bi 
lahko rekli, da je to, kar trenutno zmo-
remo,  naš sedanji »aktualni razvoj«, 
ki pa je odprt v nadaljnji »potencialni 
razvoj«. Rubrika, ki je »korak naprej«, 
je tista, v kateri sprašujemo razne stro-
kovnjake in znanstvenike. Hvaležni smo 
jim, da so pripravljeni posredovati del-
ček svojega znanja tudi naši reviji. Od-
pirajo nam širša obzorja in podpirajo 
naša skupna prizadevanja za čim višjo 
kakovost javnih vrtcev.

Kot urednica si bom prizadevala 
tudi za čim višjo kakovost revije. Če-
prav sem vesela vsakega prispevka, 
moram vsakokrat narediti tudi izbor 
med njimi. Kriteriji so trije: strokov-
na inovativnost, aktualnost in upo-
števanje napotkov za avtorje, ki so 
objavljeni v reviji. V naboru prispev-
kov, ki smo jih prejeli v uredništvo v 
letu 2012, smo pogrešali razmišljujo-
če članke o marsikateri strokovni te-
mi. Na primer: o prikritem kurikulu, 
o spodbujanju porajajoče se pismeno-
sti, o dilemah sodelovanja v paru in o 
timskem sodelovanju, o pogovornih 
urah s starši, o odnosih v vrtčevskem 
kolektivu, o varovanju zdravja otrok, 
o vzrokih razmeroma visoke bolniške 
odsotnosti zaposlenih z delovnega me-
sta, o vključevanju dijakov in študen-
tov na prakso in o mentorstvu, o di-
lemah mentorskega dela pri pripravi 
za strokovni izpit … Veseli bomo tu-
di  krajših prispevkov o aktualnih do-
godkih v vrtcih: o posebnih obiskih, o 
sodelovanju s krajevnimi ustanovami, 
o odprtju razstav ali celo o odprtju ali 
prenovi enot vrtca. Tem, o katerih bi 
bilo potrebno pisati, nam zlepa ne bo 
zmanjkalo. 

Čeprav politična in gospodarska 
situacija v času, ko pišem ta svoj uvo-
dnik, ni nič boljša kot je bila, iskre-
no upam, da življenjski utrip v vrtcih 
ne bo prizadet ali kakor koli okrnjen. 
Otroke sicer ne moremo izolirati od 
dogajanja v družbi, ne morem pa si 
pomagati, če prav vsem želim otro-
štvo, kjer beseda »kriza« ne bo v 
vsakodnevni uporabi. Ne doma, ne 
v vrtcu.

Vsem želim vesele in zdrave zimske 
dni!

Vaša urednica Betka Vrbovšek

Prijazen pozdrav v vse slovenske vrtce!
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Vrtec se predstavi

Vrtec Vodmat Ljubljana

Spodbujamo prosocialne aktivnosti in 
skupinsko sodelovanje

Lahko na kratko opišete zgodovino 
vrtca, ki ga vodite?

Prva namensko zgrajena stavba 
Vrtca Vodmat je odprla vrata leta 
1968, pred tem pa so bili posamezni 
oddelki pod okriljem osnovne šole v 
stavbi šole ali v stanovanjskih prosto-
rih. Vrtec je samostojno deloval vse 
do leta 1984. V tem letu so se vrtci v 
bivši občini Ljubljana Center v skla-
du s takratno politično vizijo združili 
v Vrtec Ljubljana Center in prej samo-
stojni vrtci so postali enote tega vrt-
ca. Tako je nastal drugi največji vrtec 
v Sloveniji s krepko čez sto oddelki. V 
taki sestavi je deloval 20 let, zadnjih 
12 let tudi pod mojim vodstvom. No-
va zakonodaja leta 1996, ki jo je pov-
zemal ZOFVI, je prinesla nova spo-
znanja in nove strokovne poglede na 
velikost vrtcev. Sledila je politična od-
ločitev, da se največji vrtci v Ljubljani 
razdružijo. Tako sem kot ravnateljica 
morala prevzeti nalogo reorganizaci-
je Vrtca Ljubljana Center, iz katerega 
so v letu 2004 nastali štirje samostojni 
vrtci. Med njimi je bil ponovno usta-
novljen samostojni Vrtec Vodmat, ki 
je tudi pravni naslednik Vrtca Ljublja-
na Center. 

Vrtec Vodmat ima tudi enoto Kli-
nični center, ki je bila do leta 1992 v 
sestavu Univerzitetnega kliničnega 
centra in je bila namenjena otrokom 
staršev, ki so zaposleni v Kliničnem 
centru. Z izključitvijo iz sestave Uni-
verzitetnega kliničnega centra in s pri-

ključitvijo osrednjemu vrtcu Vodmat 
pa so zaposleni prednost pri vpisu iz-
gubili.

Koliko vseh oddelkov in otrok ima 
vrtec sedaj skupaj? 

Skupno imamo 28 rednih oddelkov 
in 16 oddelkov v bolnišnici. Posebnost 
našega vrtca je, da deluje vrtec tudi na 
vseh pediatričnih oddelkih Univerzite-
tnega kliničnega centra in tudi na Re-
habilitacijskem centru Soča, kar finan-
cira Ministrstvo za šolstvo. Tako se naš 
vrtec v največji meri financira iz občin-
skega proračuna, bolnišnični program 
pa iz državnega proračuna. Svoje se-
veda prispevajo tudi starši. Posledica 
takega financiranja je tudi dvojno po-
ročanje, dvojno pripravljanje bilanc in 
podobno.

V rednih oddelkih imamo trenutno 
vpisanih 484 otrok, vsi obiskujejo ce-
lodnevni program. Nahajamo se v ne-
posredni bližini Kliničnega centra, za-
to imamo veliko otrok, katerih starši so 
tam zaposleni. Dva oddelka delujeta 
izmensko, saj je kar nekaj zdravstve-
nih delavcev, ki imajo izmenski delovni 
čas. Od lanskega šolskega leta imamo 
tudi razvojni oddelek.

Koliko vzgojiteljic in pomočnic 
vzgojiteljic dela v vrtcu?

V 28. oddelkih dela 28 vzgojiteljic in 
vzgojiteljev ter 33 pomočnic in pomoč-
nikov vzgojiteljic, v bolnišničnih oddel-
kih pa še 16 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev.

Lahko opišete organizacijske po-
sebnosti vašega vrtca?

Vrtec ima dve enoti, enoto Vodmat 
in enoto Klinični center, deluje v štirih 
hišah, ki so vse v neposredni bližini. 
Kot že rečeno, pa seveda deluje tudi na 
različnih lokacijah pediatričnih oddel-
kov bolnišnice; največ oddelkov ima-
mo na Pediatrični kliniki. Lokacijsko 
smo si zelo blizu, kar zelo olajša naše 
stike in komunikacijo, prav tako ni ve-
čjih problemov pri vključitvi novo vpi-
sanih otrok v enote in pri združevanju 
oddelkov v dneh, ko se zaradi prazni-
kov bistveno zmanjša prisotnost otrok.

Kdo skrbi za vsakodnevno organi-
zacijo dela? 

Pri dnevni organizaciji dela sode-
lujeta pomočnica ravnateljice in vod-
ja enote, imamo pa še eno pomočnico 
ravnateljice, ki skrbi za bolnišnične od-
delke in je financirana iz državnega pro-
računa. 

Kakšen je bil vpis za šolsko leto 
2012/13? 

Za novo vpisane otroke I. starostne 
skupine smo oblikovali sedem oddel-
kov, posamezne predšolske otroke pa 
smo vključili v že obstoječe oddelke.

Imate dovolj prostih mest za vse 
otroke, ki se zanimajo za vaš vrtec?

Ravnateljica Marta Korošec

Ljubljana, ki kot mesto obstaja že od 13. stoletja dalje,  ima danes 
kot prestolnica države poseben položaj. V glavno mesto se navse-
zadnje stekajo vse poti, v njem se kroji usoda države in v marsičem 
tudi državljanov. Prestolnica navdihuje svoje meščane s prvinsko 
samozavestjo, večkrat tudi s samozadostnostjo.

Najmlajši meščani, ki jim po pesniku Župančiču rečemo cicibani, 
obiskujejo kar 23 javnih vrtcev. Vsak vrtec ima še svoje enote. 

Vrtec Vodmat je gotovo eden bolj znanih vrtec v strokovni javno-
sti. Zasluge za to ima tudi njegova dolgoletna ravnateljica Marta 
Korošec. 
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Vrtec se predstavi

V Ljubljani imamo centralni vpis 
in zaradi pomanjkanja mest lahko 
sprejmemo otroke, ki dosegajo najve-
čje število točk po kriterijih, oprede-
ljenih v Odloku o vpisu otrok v vrtec, 
kar pomeni, da imata oba starša stal-
no prebivališče v Ljubljani vsaj dve 
leti. V vrtec smo sprejeli vse otroke, 
ki so si izbrali naš vrtec in so zadosti-
li kriterijem o stalnosti bivanja, imeli 
pa smo še nekaj prostih mest za otro-
ke, katerih straši so izbrali možnost 
vpisa kamorkoli in niso dobili mesta 
v izbranem vrtcu. Na ta posamezna 
prosta mesta kandidirajo starši po vr-
stnem redu iz centralne čakalne liste, 
ki so na vpisnem listu izbrali tudi mo-
žnost »kamorkoli«, vendar opažamo, 
da starši praviloma odklanjajo ponu-
jeno mesto, ker čakajo na priložnost 
v želenem vrtcu, mi pa jih moramo 
vrniti nazaj na čakalni seznam. Tako 
jih ponovno vabijo drugi vrtci in za-
deva se ponovi. Dogaja se, da starši v 
povprečju šestkrat odklonijo prosto 
mesto, kar zelo ovira sprejem. To bo 
gotovo potrebno spremeniti. 

Ste kaj otrok ob vpisu tudi odklo-
nili?

Odkloniti smo morali vse otroke I. 
starostne skupine iz drugih občin in ti-
ste, ki niso dosegali višine točk po kri-
teriju stalnosti bivanja, čeprav so neka-
teri naši sosedje. Sprejeli pa smo lahko 
vse otroke II. starostnega obdobja.

Kako imate organizirano pedago-
ško vodenje vrtca? 

Kot ravnateljica vedno pripravim 
usmeritve za novo šolsko leto, ki so 
v skladu z našo skupno vizijo in ra-
zvojnim načrtom in na podlagi pred-
hodnega posveta z ožjimi sodelavci 
ter širše evalvacije odločam, katere 
prednostne naloge si bomo zadali, 
katere projekte bomo nadaljevali oz. 
se na novo vključili in s kakšnim na-
menom, za vrsto in obseg izobraževa-
nja, ki nam bo dodatno pripomoglo k 
zastavljenim ciljem, usmerjam orga-
nizacijo in pogostost strokovnih akti-
vov, na katerih bo teklo načrtovanje, 
nenehna refleksija o delu itd. Mislim, 
da je podobno v vsakem vrtcu, saj rav-
natelji že z organizacijo, s prioriteta-
mi in poudarki posredno določamo 
filozofijo dela. 

Kaj kot ravnateljica neposredno 
pedagoško vodite? 

 Sama, v sodelovanju s pomočnica-
ma ravnateljice, spremljam izvajanje 
določenega segmenta pedagoškega de-
la v obliki hospitacij, pregleda doku-
mentacije, posvetovanj in razgovorov 
po hospitacijah, se vključujem ali vo-
dim razprave in delavnice na strokov-
nih aktivih, vzgojiteljskih zborih in sre-
čanjih za samoevalvacijo, kontinuirano 
sodelujem s pedagoginjo, ki prav tako 
spremlja določene segmente pedago-
škega dela. 

Kako ocenjujete pomembnost va-
šega sodelovanja s pedagoginjo?

Ker sem bila nekoč svetovalna delav-
ka, najprej v šoli in nato v vrtcu, vem, ka-
ko lahko pripomore svetovalni delavec/
pedagog k razvoju prakse, zato projek-
te, s pomočjo katerih uvajamo sodob-
ne pristope, razvijamo nove vsebine in 
metode, največkrat vodi pedagoginja, 
ki s pomočjo zunanjih strokovnjakov 
in strokovne literature tudi sama razvija 
didaktične principe in bdi nad razume-
vanjem novosti in prenašanjem le-teh 
v prakso. Zelo pomembno nam je, da 
vsa prizadevanja in spremembe teme-
ljijo na teoretičnih konceptih, zato že 
več let kontinuirano sodelujemo z zu-
nanjimi strokovnjaki, tudi iz tujine, in 
s fakultetami. 

Sama že tretje leto vodim tudi samo-
evalvacijski tim, ki je oblikoval predlo-
ge strokovnih delavcev o prioritetnih 
področjih spremljanja in želenih izbolj-
šav, oblikoval akcijske načrte vrtca, spre-
mljal izboljšave in opravil evalvacijo.

Zelo pomembno je tudi to, da imajo 
strokovni delavci organiziran prostor in 
čas za nenehno refleksijo svojega dela 
in tudi skupna načrtovanja, izmenjave 
izkušenj in primere dobre prakse. Zato 
se v našem vrtcu vzgojiteljice srečuje-
jo vsak teden, pomočnice vzgojiteljic 
pa na dva tedna, večkrat na leto pa tu-
di skupno. 

Za kaj si trenutno najbolj prizade-
vate na pedagoškem področju rav-
nateljskega vodenja vrtca?

V tem šolskem letu bomo veliko 
delali na nastajanju dokumentacije, ki 
bo zajemala primere vnašanja celovi-
tega induktivnega vzgojnega pristopa, 
saj nam lahko le dobra dokumentacija 

služi za učenje in refleksijo. V manjših 
skupinah bomo s pomočjo etnografskih 
zapisov osveščali svojo vlogo in vedno 
znova preverjali razumevanje otroka 
kot moralno kompetentnega bitja, nje-
govo učenje, zmožnosti angažiranega 
sodelovanja, spoznavali, kako otroke 
spodbujati k aktivnemu, raziskovalne-
mu odnosu do stvarnosti in oblikovanja 
spoštljivih odnosov do sebe, drugih, na-
rave … Zavedamo se, da dogodke lahko 
adekvatno zabeležimo le, če jih znamo 
opaziti, opazimo pa jih lahko le takrat, 
ko jih razumemo. Za razumevanje pa se 
je potrebno spoprijeti z mnogo sodob-
nimi teorijami (pedagogika poslušanja, 
odnosna pedagogika, odnosno razume-
vanje sebstva, teorije moralnega razvo-
ja …), pri čemer nam pomaga tudi dr. 
Robi Kroflič in drugi, s katerimi sode-
lujemo že več let.

Naslednje, kar smo si zadali, je izva-
janje dejavnosti, ki spodbujajo skrb za 
okolje, pozitiven odnos do narave in na-
čin posredovanja primerov dobre pra-
kse sodelavcem.

Naredili smo tudi akcijski načrt za 
spodbujanje porajajoče se pismenosti 
in primernega okolja (projekt vodi Za-
vod za šolstvo) in seveda vse te aktiv-
nosti je potrebno spremljati ter evalvi-
rati, kar je tudi pomembna ravnateljeva 
naloga.

Lahko opišete posebnosti izvedbe-
nega kurikula vašega vrtca? 

Posebnost našega izvedbenega ku-
rikula niso samo morda včasih malce 
nenavadne vsebine, ki otroke vnaprej 
vznemirijo, jih angažirajo in vzbujajo 
radovednost, ampak predvsem strategi-
je in koncepti dela z otroki, ki na otroka 
gledajo kot na moralno kompetentno 
bitje in so pomembni za spodbujanje 
prosocialnega in moralnega razvoja. 
Pozna se, da smo z leti svoja znanja na-
črtno poglabljali, kontinuirano razvija-
li metodične pristope in koncepte, ku-
mulirali spoznanja, kar nam je uspelo z 
vključevanjem zunanjih strokovnih av-
toritet in z zelo veliko sposobnostjo in 
motiviranostjo kolektiva. Naša poseb-
nost je, da je umetnost v najširšem po-
menu postala in vsa leta ostala središče 
koncepta učenja otrok, kar pomeni, da 
preko umetniških dejavnosti z induktiv-
nim vzgojnim pristopom vnašamo tiste 
vzgojne dimenzije, ki so pomembne za 
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spodbujanje kompetenc otrok – še po-
sebej prosocialnih – in da pri odraslih 
spodbujamo možnost za »na novo mi-
sliti«, kot pravi eden od najboljših po-
znavalcev predšolskih sistemov dr. Peter 
Moss, (ki je tudi že obiskal naš vrtec), 
torej znova redefinirati pojme, vedno 
znova razmisliti, kako se otroci učijo, kaj 
doživljajo, kako razvijajo svojo identite-
to, odnos do okolja … 

Omenili ste induktivni vzgojni pri-
stop …

Induktivni vzgojni pristop upora-
bljamo kot disciplinsko prakso (tehni-
ke reševanja konfliktov) in kot celovit 
vzgojni pristop, v katerega lahko ume-
ščamo proaktivne vzgojne dejavnosti in 
projekte. To je pristop, s pomočjo kate-
rega spodbujamo prosocialne aktivno-
sti in skupinsko sodelovanje (vsebine, 
ki usmerjajo pozornost k medsebojnim 
odnosom, pomoči, sodelovanju, delo-
vanje v širšem lokalnem okolju …), 
srečevanje z drugačnostjo, vzgojo pre-
ko umetniškega doživljanja (uporaba 
tehnik ekspresivnega izražanja in poslu-
šanja drugih v navezavi z umetnostjo in 
vsakodnevno komunikacijo). Naslednja 
posebnost je sinhronizacijska didaktika, 
kar pomeni, da pred izvedbo dejavno-
sti za otroke, vzgojitelj/ica sam doživi 
vse procese teh dejavnosti. Tudi princip 
petstopenjskega načrtovanja in izvaja-
nja, je verjetno v našem vrtcu poseb-
nost, za razlago le-tega, pa bi potrebo-
vali več prostora.

Kako načrtujejo vzgojiteljice iz-
vedbeni kurikul? Timsko, v paru ali 
individualno?

Poleg vnašanja sodobnih koncep-
tov, razvijanja znanja in kompetentnosti 
strokovnih delavcev, se za projekte od-
ločamo tudi zaradi skupnega dela, med-
sebojnega sodelovanja oddelkov. Zato 
teče načrtovanje za posamezne projek-
te v določenih fazah ali korakih skupno 
na aktivih, za posamezne druge teme 
v oddelku pa v celoti v paru. Vsak tan-
dem ima tedensko rezervirano uro za 
načrtovanje in evalvacijo, seveda pa ko-
munikacija teče tudi ob neposrednem 
delu z otroki. Za skupno načrtovanje, 
izmenjavo idej in stališč je potrebno 
zelo varno okolje in velika zrelost čla-
nov aktiva. Včasih poteka zelo intenziv-
na komunikacija, zgodi se tudi kakšen 

konflikt, pomembno pa se mi zdi, da se 
med seboj pogovarjamo, razmišljamo in 
si zastavljamo relevantna vprašanja. So-
delovanje v projektih je večinoma pro-
stovoljno, vendar se ravno skozi takšna 
srečanja, vsi strokovni delavci odločajo 
za vključitev in to ne samo v II. starostni 
stopnji, ampak praviloma tudi najmlajši. 

V kakšne projekte ste vključeni kot 
vrtec? Kako ocenjujete projektno 
sodelovanje?

Že v okviru bivšega vrtca smo bi-
li vpeti v nacionalne in mednarodne 
projekte in to tradicijo smo nadaljeva-
li, vendar z zelo jasno vizijo. Izvajamo 
tiste projekte in na tak način, ki pod-
pirajo našo vizijo in razvoj, kar pome-
ni, da smo vsebinsko bolj usmerjeni v 
umetnost, kulturo, ekologijo, moralno 
vzgojo, metodološko pa v celostni in-
duktivni vzgojni pristop in posebne di-
daktične principe, skozi katere realizira-
mo razumevanje sodobnih pedagoških 
konceptov.

Lahko kakšen projekt podrobneje 
predstavite?

V lanskem letu smo končali zelo od-
mevni projekt, financiran s strani Evrop-
skih socialnih skladov in Ministrstva za 
šolstvo – Kulturno žlahtenje najmlaj-
ših, katerega vodja je bil naš vrtec, so-
delovalo pa je še šest vrtcev, sedem kul-
turnih inštitucij in sedem umetnikov, 
strokovni vodja projekta pa je bil dr. Ro-
bi Kroflič s timom, v katerem je ime-
la pomembno vlogo naša pedagoginja 
Darja Štirn Koren. Ob koncu projekta 
smo organizirali zaključno konferenco 
za strokovno javnost, izdali monografi-
jo, ki prikazuje, kako so si otroci preko 
avtentičnih izkušenj z umetnostjo sa-
mostojno gradili identiteto in socialno 
podobo, spoznavali in doživljali ume-
tnost kot orodje resnice in dobrega, bili 
inovativni in ustvarjalni, kaže pa tudi na 
vlogo odraslega pri načrtovanju, izvaja-
nju in evalviranju dejavnosti otrok iz po-
dročja umetnosti in kulture. Vrednost 
tega projekta ni bila samo v bogatenju 
otrokovega sveta preko umetnosti, am-
pak v razvijanju induktivnega vzgojnega 
pristopa skozi Aristotelov koncept mi-
mesisa, »kjer je umetnost tista, ki kre-
pi otrokove empatične zmožnosti, pro-
socialna čustva in končno sposobnost 
vrednotenja ter razsojanja« (iz recen-

zije dr. Zdenka Medveša). Z razvojem 
prosocialnosti in empatije otrok že od 1. 
leta dalje smo se intenzivno ukvarjali že 
v predhodnem mednarodnem projek-
tu Identiteta mnogoterih izbir, še prej s 
projekti kulturne dediščine, z impresi-
onizmom in realizmom v umetnosti, v 
preteklosti pa smo se več let intenzivno 
ukvarjali z umetnostjo nasploh, otro-
kovo risbo, vlogo odraslih s pomočjo 
mag. Brede Jontes, profesorice iz Peda-
goške fakultete v Ljubljani. To kaže, ka-
ko postopoma gradimo svoja vedenja, 
izkušnje in razširjamo znanja, iščemo 
priložnosti za rast ter razvoj, saj vemo, 
da česar ne vemo, tega ne znamo opa-
ziti, kaj šele razmišljati o tem. Zato je 
zelo pomembna tudi dokumentacija o 
procesih, za razvoj katere se prizadeva-
mo v novih projektih in nalogah. Poleg 
tega se bomo letos skupinsko ukvarja-
li z grafiko, s štirimi elementi v naravi 
skozi umetnost (voda, zrak, ogenj, ze-
mlja), kar bo nadaljevanje lanskih sku-
pnih vsebin in projektov (land art, ulič-
na umetnost, raziskovanje svetlobe in 
sence …). Skozi te projekte imamo pri-
ložnost sodelovati z zunanjimi strokov-
njaki, inštitucijami in med seboj.

Kakšna je podpora staršev vašim 
prizadevanjem? So se starši pri čem 
posebej angažirali?

Starše redno obveščamo o naših de-
javnostih in načrtih, problemih. Njiho-
va mnenja pridobivamo tudi z anketo, 
ki kaže, da so z vrtcem, s programom 
in z osebjem zelo zadovoljni. Občasno 
jih vabimo v razne akcije, zelo radi pa 
se udeležijo naših prireditev in dneva 
odprtih vrat, kjer otroci pokažejo tisto, 
kar jih je najbolj okupiralo v aktualnem 
času. Včasih nas starši zelo preseneti-
jo s svojim sodelovanjem, drugič pa s 
pasivnostjo (npr. več let smo imeli šolo 
za starše v obliki predavanj in delavnic, 
vendar smo jo ukinili, ker iz leta v leto 
ni bilo zanimanja).

S katerimi zavodi v okolju vrtec 
največ sodeluje in pri čem?

Največ seveda sodelujemo s kultur-
nimi inštitucijami v Ljubljani (npr. Na-
rodna galerija, Etnografski muzej, gra-
fični muzej, Metelkova mesto, Mestni 
muzej …), vsi pa so aktivno vpeti v 
naše projekte. V zvezi z našim delom, 
predvsem projektom Kulturno žlahte-
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Uvod
Bistvo odgovornosti otroka, mlajšega od 7. let, je, da 

ne odgovarja za škodo, ki jo povzroči (137/1 člen OZ). 
S tem je podana starostna omejitev civilne deliktne od-

govornosti mladoletnega povzročitelja. V skladu z nače-
lom neminem laedere za škodo, ki jo je povzroči otrok do 
dopolnjenega 7. leta, odgovarjajo starši ne glede na svojo 
krivdo (142/2 člen OZ). Strogost pravne ureditve gle-
de odgovornosti staršev je razumljiva, saj gre za otroka, 
ki glede na starost – in s tem povezan njegov motorični, 
intelektualni in čustveni razvoj – potrebuje več nadzora 
kot starejši otroci ( Jadek Pensa, 2003: 825). Starši pa ne 
bodo odgovarjali, če so podani razlogi za izključitev nji-
hove odgovornosti (153. člen OZ). 

Za škodo, ki nastane v času, ko je bil otrok zaupan dru-
gemu in če je ta zanjo odgovoren (v našem primeru vrtec) 
(142/3 člen OZ), pa odgovarja vrtec, saj je prišlo do pre-
nosa odgovornosti in nadzorstvene dolžnosti s staršev na 
vrtec. Ko se torej otrok nahaja v vrtcu, odgovarja (v skladu 
s 142/3 in v povezavi s 144/1 členom OZ) za škodo, ki jo 
otrok povzroči drugemu, vrtec. Vrtec pa lahko dokaže, da 
so opravljali nadzorstvo z dolžno skrbnostjo oz. da bi ško-
da nastala tudi pri skrbnem nadzorstvu (144. člen OZ) in 

Doc. dr. Suzana Kraljić 
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Oblike in načini izvajanja nadzorstvene 
dolžnosti vrtca

Povzetek
V času, ko je otrok zaupan vrtcu, preide skrb za 
otroka (t. i. nadzorstvena dolžnost) s staršev na 
vrtec. Zaradi tega načeloma za škodo, ki jo druge-
mu povzroči otrok, odgovarja vrtec. Prav tako pa 
je podana odgovornost vrtca za škodo, ki jo otrok 
utrpi v vrtcu, razen če se dokaže, da je bilo nad-
zorstvo opravljeno z dolžno skrbnostjo. 

Ključne besede: otroci, nadzorstvena dolžnost, 
subjektivna odgovornost, skrbnost.

nje, nas večkrat povabijo tudi pedagoške 
fakultete, oddelki za pedagogiko in tudi 
nemalo tujih inštitucij. Sodelujemo tu-
di z bližnjo osnovno šolo, s šolo s prila-
gojenim programom in srednjo šolo (z 
dvema skupaj smo z Metelkovim me-
stom naredili zelo dober projekt, vzor 
za sodelovanje različno starih otrok). 
Seveda smo vključeni tudi v program 
Zdrav vrtec in Varno s soncem, Eko šo-
la kot način življenja in druge in sode-
lujemo tudi z Zavodom za zdravstveno 
varstvo in še mnogo drugimi iz okolja.

Za kaj ste si v zadnjem času priza-
devate v sodelovanju z lokalno sku-
pnostjo? 

Ravno v tem času si prizadevamo za 
ureditev financiranja ljubljanskih javnih 
vrtcev, ki naj bi bilo bolj transparentno 
in tekoče. Dosegli smo dvig materialnih 
stroškov, kar nam je malo olajšalo poslo-
vanje. MO Ljubljana je, kot že nekaj let, 
tudi za naslednje leto razpisala sofinan-
ciranje obogatitvenih dejavnosti, kar je 

zelo pohvalno v teh kriznih časih, saj v 
vrtcih s temi dejavnostmi zelo obogati-
mo življenje otrok in odraslih. 

Kako ocenjujete prizadevanja mi-
nistrstva za šolstvo …?

Težko ocenjujem kakršna koli priza-
devanja, ker jih ne poznam. Zavedam 
se, da je v državi zelo težka situacija, že-
lela pa bi si, da na področju predšolske 
vzgoje in izobraževanja ne bi bilo po-
trebno zniževati standardov in kakovo-
sti. To si verjetno želi in zahteva vsak 
javni uslužbenec za svoje področje dela 
javne službe, vendar imamo na našem 
predšolskem področju resnično malo 
manevrskega prostora in veliko možno-
sti, da v primeru zniževanja standardov 
in normativov, vzgojimo generacije ne-
vrotikov že pred vstopom v šolo. 

Kakšen vpliv ima sedanja finančno-
gospodarska kriza na vaš zavod?

 Trenutno te krize še ne čutimo v 
obsegu, ki bi ogrožalo našo kakovost 

dela. Kaže pa se, da vedno več staršev 
ne zmore plačevati vrtca, kar bo vrtcu 
gotovo povzročalo likvidnostne teža-
ve. Bojim se, da se nekateri otroci ne 
bodo mogli udeleževati programov bi-
vanja v naravi in da bodo vedno večje 
razlike med njimi. Upam, da bo lahko 
vrtec tudi v prihodnje tisto mesto, ki 
bo zagotavljalo varno in pravično oko-
lje, kjer bodo otroci brez predsodkov 
stopali v odnose prijateljstva, sodelo-
vanja in pomoči. Enako želim tudi za 
odrasle: da nam kljub zmanjšanju plač 
ne bi upadla motivacija za resno in po-
globljeno delo z otroki, ki so naše upa-
nje in naš smisel. 

Vašim željam se pridružuje tudi 
Vzgojiteljica in se vam za odgovore 
lepo zahvaljuje.

Urednica
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s tem izključi svojo odgovornost. Nadzor pri tem zajema 
vse aktivnosti, ki pomenijo stalno skrb za zdravje otrok.

Odgovornosti vrtca ni možno opredeliti kot objektivne 
odgovornosti, saj vzgojno-izobraževalna dejavnost ni nevar-
na dejavnost. Vrtec namreč v okviru svojega vzgojno-izo-
braževalnega programa izvaja različne igre (npr. pustno ra-
janje). Kljub temu da gre za kolektivno igro, ki je povezana 
z določenim tveganjem nastanka škode, bi bil pretiran nad-
zor, prepoved ali omejitev običajnih iger, ki pomenijo mi-
nimalno tveganje, v nasprotju s cilji vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti vrtca (Sodni odločbi VS04598 in VSK0003992). 
Skozi igro otrok namreč razvija svoje gibalne, intelektualne, 
glasbene in druge sposobnosti ter tako spoznava zgodovino, 
kulturo, navade in šege domačega kraja. Otroku je potrebno 
pri igri pustiti določeno svobodo, ki je primerna starosti. 

Kljub temu da je bila mladoletna oseba pod nadzorom 
vrtca in starši niso imeli dolžnosti nadzora, ima oškodova-
nec pravico zahtevati odškodnino od staršev, če je škoda 
nastala zaradi slabe vzgoje mladoletnika, slabih zgledov ali 
grdih navad, ki so mu jih dali starši, ali če se tudi sicer lah-
ko škoda prepiše njihovi krivdi. Gre za posebno odgovor-
nost staršev (Dubelaar 2002: 51). Če pa vrtec, ki je imel v 
takšnem primeru dolžnost nadzorstva, oškodovancu plača 
odškodnino, ima vrtec pravico zahtevati od staršev povr-
nitev plačanega zneska. Vrtec ima torej pravico do regresa 
(145/2 člen OZ). Pri tem ima oškodovanec možnost izbi-
re: ali bo terjal plačilo odškodnine od vrtca (v skladu s 144. 
členom OZ) ali pa po 145. členu OZ od staršev. 

Izvajanje nadzorstvene dolžnosti
Dubelaar navaja, da je odgovornost vrtca podana, če je 

zaradi neustreznega nadzora nastala škoda (Dubelaar 2002: 
51). Kaj pa je ustrezni oz. neustrezni nadzor? Glede tega 
nimamo nikakršnih konkretnih pravnih pravil, ampak se 
predvsem skozi sodno prakso oblikujejo določeni standardi. 
Tako na Nizozemskem sodišča postavljajo visoke standar-
de za nadzorstveno dolžnost, še posebej takrat, kadar gre 
za relativno nevarne dejavnosti (npr. plavanje). Če pride do 
škodnega dogodka, imata v tem primeru vrtec in kopališče 
solidarno odgovornost  (Dubelaar, 2002: 52).

Merilo, če je ravnanje vzgojiteljice pravilno in ustrezno 
oz. takšno kot je treba, se presoja po stopnji skrbnosti, po 
kateri je vrtec kot pravna oseba dolžan opravljati svoje po-
sle. Škodno dejanje je zakrivljeno, če se ne opravi s tisto 
skrbnostjo, ki se zahteva od vrtca. Ali je bil nadzor ustre-
zen, se ocenjuje glede na to, ali so bile upoštevane vse oko-
liščine primera, kakor tudi če so bile te okoliščine ocenjene 
v smislu nalog stroke. Otroku je namreč potrebno urediti 
spodbudno učno okolje, ki na eni strani odgovarja njegovi 
starosti, na drugi strani pa mu je potrebno omogočiti do-
ločen razvoj gibalnih spretnosti, kar je seveda povezano z 
določenim tveganjem, pri katerem pa niso izključena ne-
srečna naključja. Pri teku otroka, ki ga ni nihče lovil, oviral 
in ni tekal po nevarnih predmetih ali prehitro, lahko pride 
do padca po naključju. Če se to zgodi, ni podana odško-
dninska odgovornost vrtca in s tem tudi ne odškodninska 
odgovornost vzgojiteljice (Sodni odločbi VSK0003992 in 
VSL0062432).

Vrtec kot institucija ima dolžnost, da svoje sodelavce skrb-
no izbere. V skladu s 147/1 členom OZ za škodo, ki jo pov-
zroči delavec pri delu ali v zvezi z delom tretji osebi, odgo-
varja vrtec kot pravna oseba, če je delavec pri njej delal takrat, 
ko je bila škoda povzročena, razen če dokaže, da je delavec v 
danih okoliščinah ravnal tako, kot je bilo treba (147/1. člen 
OZ) (Sodna odločba VS04598).

Pri tem se postavlja vprašanje glede obsega in načina iz-
vajanja dolžnosti nadzora. Način in obseg nadzorstvene dol-
žnosti naj bo vedno podan glede na konkretne okoliščine in 
ne sme pomeniti za vzgojiteljice v vrtcu pretiranega nadzora 
ter mora omogočati, da lahko vzgojiteljice v konkretni situ-
aciji ravnajo razumno. Pri tem je potrebno upoštevati tako 
pedagoške cilje vrtca kakor tudi koristi in dobrobit otroka in 
tretjih oseb (npr. staršev) (Textor, 1998). Prav tako je treba 
upoštevati pomen igre in načrtovanih vzgojno-izobraževal-
nih dejavnosti, ki je bistvenega pomena za otrokov razvoj. 
Otroku mora biti pri igri omogočeno, da se svobodno giblje 
in svobodno izživlja svojo domišljijo. Pri igri otroka naj se 
upošteva tudi njegova pravica do samoodločanja in naj mu 
bo  omogočena samo izbira glede aktivnosti v skupini. Ta-
kšno izbiro mu moramo omogočiti, ne pa mu na vsak način 
najti zaposlitev in do njega delovati vsiljivo (Sodna odločba 
VSL52423).

Obseg in načini izvajanja nadzorstvene 
dolžnosti

Osnovno vodilo pri razvijanju otrokovih sposobnosti v 
vrtcu je, da je najbolj primerni način za učenje igra. Elkind 
(2008:1) vidi igro celo kot enega izmed treh elementov 
(ostala dva sta delo in ljubezen), ki tvorijo popolno življe-
nje. Skozi igro otroci kreirajo nove učne izkušnje in te lastne 
oblikovane izkušnje jim pomagajo, da pridobijo socialne, 
čustvene in intelektualne sposobnosti, ki jih sicer ne bi mo-
gli pridobiti na noben drug način (Elkind, 2008: 1). Igra 
pa je lahko povezana tudi z določeni potencialnimi nevar-
nostmi, zato je še posebej pomembno skrbno, ustrezno in 
primerno izvajanje nadzorstvene dolžnosti. Vendar pa ob-
seg in način izvajanja nadzorstvene dolžnosti tvori pravni 
standard, ki se mu daje vsebina v vsakem primeru posebej 
(Clever, 2000: 4; Döcker-Stuckstätte, 2011: 1). Stopnja in 
obseg potrebnega varstva ter nadzora v okviru nadzorstve-
ne dolžnosti vzgojiteljic sta tako odvisna od različni kriteri-
jev, katerih implementacijo odrejajo vzgojiteljice v vsakem 
primeru posebej. Vrtec je dolžan izvajati nadzor od časa, ko 
otrok pride v vrtec in ga vzgojiteljica prevzame ter do od-
hoda domov, ko ga prevzamejo starši. To je povezano tudi 
s temeljnim načelom obligacijskega prava neminem laede-
re (10. člen OZ), ki ga nobeno natančnejše (npr. notranje 
pravilo vrtca) pravilo ne more omejiti ali eliminirati (Sodna 
odločba VS0015115).

Po Textorju (1998) so kriteriji, po katerih naj se dolo-
ča obseg in način nadzorstvene dolžnosti vzgojiteljic, pred-
vsem sledeči:
a) starost otroka: mlajši je otrok, večja pozornost pri nadzoru 

otroka je potrebna. Mlajši otroci namreč še niso sposobni 
prepoznati mnogih nevarnosti in mnogokrat ravnajo ne-
pričakovano, zato posledic njihovega ravnanja ni možno 
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vedno vnaprej predvideti. Vendar pa je sama starost zgolj 
vodilo vzgojiteljici, saj so še bolj kot starost pomembne 
osebne lastnosti otroka;

b) osebne lastnosti otroka: telesna, kognitivna, čustvena in soci-
alna stopnja razvoja otroka. Starši naj ob sprejemu otroka 
v vrtec vzgojiteljici posredujejo vse relevantne informacije 
glede otroka (npr. alergije, gibalne ovire otroka, prehranje-
valne navade). Otroci s posebnimi potrebami (npr. gluhi, 
slepi, hiperaktivni) praviloma potrebujejo več nadzora. 
Vzgojiteljice morajo torej oceniti otrokove splošne spo-
sobnosti in tudi njegovo dnevno razpoloženje (npr. otrok 
je slabe volje in je bolj prepirljiv kot običajno). Pomembno 
je, da se med vzgojiteljico in otrokom vzpostavi zaupanje. 
Izhajajoč iz teorije navezanosti (ang. attachment theory) 
(Cugmas 2001; Poljanec/Simonič, 2008) je osebno pri-
dobljena zaupljivost do odrasle osebe (še posebej izven 
družinskega kroga) namreč temeljna podlaga za otrokov 
zdrav razvoj in učenje (Döcker-Stuckstätte, 2011: 3). 
Vzgojiteljica, ki pozna otroka in njegove osebne lastno-
sti, bo lahko ustrezno ocenila, kakšen naj bo obseg in na-
čin izvrševanja nadzorstvene dolžnosti (Clever, 2000: 22);

c) oblika in vrsta dejavnosti: obseg nadzora je tudi odvisen 
od dejavnosti oz. aktivnosti, ki se izvajajo v vrtcu. Pri ne-
varnejših dejavnostih (npr. pri nekaterih igrah) potrebu-
jejo mlajši otroci več pozornosti in nadzora – pri ustvar-
jalnih dejavnostih (rezanje s škarjami), učenju aktivnosti  
(uporaba noža in vilic pri kosilu) ali pri telesnih aktiv-
nostih (plezanje na plezalu, guganje) (Sodna odločba 
VS0010730);

d) situacijski dejavniki: upoštevati je potrebno tudi vsakokra-
tno situacijo v oddelku in interakcijski potek med otroci. 
Nadzor je potrebno povečati, če je skupina še posebej 
živahna in agresivna ali če se ravno odvija prepir med 
otroki. Sindrom ponedeljka (nem. Montagssyndrom) na-
rekuje dodatno stopnjo pozornosti vzgojiteljic. Gre za 
situacijo, s katero se vzgojiteljice srečujejo ob ponedelj-
kih. Ob ponedeljkih imajo vzgojiteljice več dela in pri-
de do več napetih in konfliktnih situacij, kot ob drugih 
delovnih dnevih. Po vikendu se namreč v vrtcu ponov-
no srečajo otroci, ki morajo vsi slediti enotnim pravilom 
vrtca in vzgojiteljic, medtem ko so pravila doma indivi-
dualna in se razlikujejo od družine do družine. Razno-
likost je lahko pogojena tako z verskimi, s kulturnimi, z 
ekonomskimi dejavniki, z nazori glede morebitne permi-
sivne ali restriktivne vzgoje ali celo pasivnostjo staršev, 
z vplivom tretjih oseb na otroke (npr. starih staršev), s 
številom otrok v družini idr. Vso to raznolikost morajo 
vzgojiteljice v ponedeljek ponovno umiriti in usmeriti 
v »isti kalup pravil« (Thiessen, 2011);

e) prostorsko in krajevno stanje: posebna pozornost pri nadzo-
ru je potrebna, če se znotraj in zunaj vrtca nahajajo poseb-
ni viri nevarnosti (npr. goreče sveče, poškodovana zunanja 
igrala, bližina ceste). Po mnenju sodišča tako sama priso-
tnost zračnika in betoniranega jaška na dvorišču vrtca ne 
pomeni, da sta nevarna sama po sebi. Nevarna je namreč 
samo njuna (nepravilna) uporaba. Za nevarno se namreč 
šteje stvar, pri uporabi katere, kljub previdnosti, prihaja do 
nesreč oz. kjer je možnost nastanka škode vnaprej vključe-

na v njeno uporabo. Zračnik se praviloma ne uporablja kot 
igralo, po njem se ne pleza, zato sam po sebi ne predstavlja 
nevarne stvari. Zato v tem primeru ne moremo govoriti 
o objektivni, ampak o subjektivni oz. krivdni odgovorno-
sti, če pride do poškodbe otroka, ker je plezal na zračnik 
(Sodna odločba VSL45143). Nevarnost je podana tudi v 
primeru, če otrok ali skupina otrok zapusti vrtec ali pa če 
je v bližini vrtca nezavarovan potok. Obe navedeni nevar-
nosti sta se tragično uresničili v primeru malega leto in pol 
starega Tedija, ki se je leta 2007 utopil v potoku. Tedi se 
je izmuznil vzgojiteljicama iz garderobe po vrnitvi s spre-
hoda, odšel iz vrtca, padel v potok ter se utopil. Sodišče je 
obsodilo v kazenskem postopku tri uslužbenke – vzgoji-
teljico, pomočnico in tedanjo ravnateljico. Očitana jim je 
bila povzročitev smrti iz malomarnost, ker je bil opuščen 
nadzor nad otrokom (Ropac, 2010);

f) osebje vrtca: vzgojiteljica mora upoštevati tudi lastne spo-
sobnosti in poklicne izkušnje (npr. vzgojiteljice neplavalka 
naj ne nadzoruje otroke na plavalnem tečaju). Vzgojitelji-
ca začetnica naj bi zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj 
otroke opazovala intenzivneje kakor vzgojiteljica z izku-
šnjami. Tudi telesna konstitucija in kondicija vzgojitelji-
ce je lahko dejavnik, ki vpliva na obsega in način izvajanja 
nadzorstvene dolžnosti (Clever, 2000: 26). Vzgojiteljica, 
ki je v dobri telesni kondiciji, bo lahko npr. izvajala nad-
zor z večje oddaljenosti, kakor vzgojiteljica, ki je morda 
starejša in v slabši telesni kondiciji. Obe pa morata nadzor 
opravljati tako, da bosta lahko v vsakem trenutku pravo-
časno intervenirali;

g) razumnost strokovnih zahtev: od vzgojiteljice začetnice naj 
se ne zahteva enako kot od izkušene vzgojiteljice. Vzgo-
jiteljica ne sme biti preobremenjena npr. z neprestanim 
nadzorom otrok pri nevarnejših igrah. Vzgojiteljica naj se 
pri igrah izmenjujejo. Pričakovanja in zahteve do vzgoji-
teljic prav tako ne smejo biti v nasprotju z razumnimi pe-
dagoškimi pričakovanji. Primarna nadzorstvena dolžnost 
vzgojiteljice je usmerjena na skupino, ki jo ima zaupano v 
nadzor. Vendar pa je nadzorstvena dolžnost vzgojiteljica 
precej širša, saj ima odgovornost tudi do otrok izven njene 
matične skupine (npr. na skupnih hodnikih, sanitarijah, 
če pride do prenosa pristojnosti za nadzor otrok iz druge 
skupine) (Clever, 2000: 27);

h) velikost skupine: izhajajoč iz 17/1 člena ZVrt je lahko v 
oddelku prvega starostnega obdobja največ 12 otrok, v 
oddelku drugega starostnega obdobja pa 22 otrok (po is-
tem zakonu lahko občina ustanoviteljica s posebnim skle-
pom doda v vsak oddelek največ dva otroka). Intenzivnost 
nadzora pa se poveča v določenih okoliščinah (npr. izle-
tih, športnih dogodkih itd.) (Sodna odločba VSL52423).

Zaključek
Iz navedenega lahko sklepamo, da nimamo trdnih pravil, 

kakšen naj bo obseg in način izvajanja nadzora v konkretnem 
primeru, ampak se oboje oblikuje v vsakem konkretnem pri-
meru posebej. Nikakor pa naj se ne zahteva, da se nadzor iz-
vaja neprestano in intenzivno, saj se s tem lahko onemogoči 
otrokov razvoj. Igra lahko vsebuje določene nevarnosti in ri-
zike, ki pa morajo biti primerni otrokovemu razvoju in njego-
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Kaj vam pomeni »biti vzgojitelji-
ca«? 

»Biti vzgojiteljica« zame pomeni bi-
ti navdušena nad vzgojiteljskim pokli-
cem. S tem mislim tudi na stalno vpe-
tost v vzgojno-izobraževalni proces ter 
na zavedanje odgovornosti pri svojem 
delu. V svojem delu vidim poslanstvo, 
ki zahteva predanost in entuziazem, v 

ozadju vsega pa mora biti mnogo zna-
nja. Zame vzgojno-izobraževalno delo 
pomeni nenehen izziv.

Zakaj?
Zaradi različnih potreb in intere-

sov otrok, zaradi novih spoznanj strok, 
predvsem pa zaradi pričakovanj in zah-
tev staršev ter širše in ožje skupnosti 

Postopno, a učinkovito strokovno 
napredujem 

vim sposobnostim, da se lahko z njimi sooča. Vzgoja otroka, 
da bo tudi v primeru uporabe potencialno nevarnih predme-
tov (npr. uporaba jedilnega pribora, nošenje krožnikov) ali v 
primeru izvajanja dejavnosti, ki vsebujejo določeno stopnjo 
morebitne nevarnosti (npr. plezanje po plezalu, guganje na 
gugalnici), ravnal primerno in odgovorno, je del ciljev vrtca, 
ki izhajajo iz 4. člena ZVrt (npr. spodbujanje telesnega in gi-
balnega razvoja). Otroka je treba postopoma spodbujati k sa-
mostojnosti (npr. samostojno hranjenje), pri čemer je treba 
upoštevati otrokovo starost, njegovo motorično sposobnost 
in sposobnost razumevanje in dojemanja (npr. v povezavi z 
dajanjem primernih navodil vzgojiteljice). Pri tem naj se ni-
kakor ne sledi postavljanju morebitnih enotnih starostnih 
mej (npr. odvajanje od plenic se začne pri vseh otrocih pri 
dveh letih; plezanje po plezalu je dovoljeno samo otrokom, 
ki so že stari tri leta), ampak naj se vsakega otroka obravna-
va kot individuum in se dejavnosti individualno prilagajajo 
vsakemu posamezniku. 

Literatura:
Clever, Ria et al. (2000):Aufsichtspflicht in Tageseinrichtungen – Grundla-

gen, Inhalte, Versicherungschutz. Landschaftsverband Rheinland und Lan-
dschaftsverband Westfalen – Lippe, Köln/Münster.

Cugmas, Zlatka (2001): Nova spoznanja o vlogi staršev pri razvoju otrokove na-
vezanosti. V: Psihološka obzorja 10, 2, 2001, str. 51-66.

Döcker-Stuckstätte Christa/Winterkemper Anke/LWL Landesjugendamt We-
stfallen (2011), U3- Aufsichtspflicht für unter 3-Jährige in Kindertagesenri-
chtungen, LWL-Landesjugendamt Westfalen.

Dubelaar J. M. V. (2002), Responsibility and liability for the behaviour of mi-
nors in the Netherland. V: European Journal for Education Law and Poli-
cy, št. 6, str. 51-51.

Elkind David, The Power of Play – Learning What Comes Naturally, American 
Journal of Play, Sommer 2008, str. 1-6.

Obligacijski zakonik (OZ), Uradni list RS, št. 97/2007-UPB1; 30/2010 Odl.
US: U-I-207/08-10, Up-2168/08-12.

Plavšak, Nina et. al. (2003): Obligacijski zakonik s komentarjem (splošni del), 
1. knjiga, 1. do 189. člen. GV Založba, Ljubljana.

Poljanec Andreja/Simonič Barbara (2008): Starševstvo za tretje tisočletje v luči 
teorije navezanosti, V: Socialno delo, Letnik 47, št. 3-6, str. 241-248.

Ropac, Iva (2010): Obtožene zaradi utopitve dečka. www.delo.si/clanek/96513 
(7.12.2012)

Sodna odločba Vrhovnega sodišča RS VS04598 z dne 9.9.1999.
Sodna odločba Višjega sodišča v Kopru VSK0003992 z dne 6.3.2007.
Sodna odločba Višjega sodišča v Ljubljani VSL0062432 z dne 29.09.2010.
Sodna odločba Višjega sodišča v Ljubljani VSL52423 z dne 8.11.2006.
Sodna odločba Vrhovnega sodišča RS VS0015115 z dne 23.2.2012.
Sodna odločba Vrhovnega sodišča RS VS0010730 z dne 20.3.2008.
Sodna odločba Višjega sodišča v Ljubljani VSL45143 z dne 5.7.2000.
Textor Martin R.: In jedem Fallverantwortlich? Zur Aufsichtspflicht in der 

Kita und im Kindergarten. www.kindergartenpaedagogik.de/22.html 
(5.10.2012)

Thiessen, Peter (2011): Das Montagsbuch. BeltzVerlag, Weinheim Basel.
Zakon o vrtcih (ZVrt), Uradni list RS, št. 100/2005-UPB2; 25/2008; 

98/2009-ZIUZGK; 36/2010; 62/2010-ZUPJS; 94/2010-ZIU; 
40/2012-ZUJF.

Ema Selič

V novi rubriki »Vzgojitelj(ica) vzgojiteljici«  se bodo predstavljale  
strokovne delavke in delavci  vrtcev, z namenom, da svoja spo-
znanja, pričakovanja in izkušnje delijo z drugimi vzgojiteljicami in 
vzgojitelji.

Kot prva se predstavlja Ema Selič, diplomirana vzgojiteljica, iz 
Vrtcev Občine Žalec.
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ter zaradi nenehnih sprememb na tem 
področju. Z vsem tem je večkrat težko 
upravljati, zato je pomembna pozitivna 
naravnanost. 

Kaj vam pri tem pomaga?
Kot vzgojiteljica moram nenehno 

osebno, strokovno in profesionalno 
rasti. To pomeni, da se moram stalno  
izobraževati, kritično presojati in re-
flektirati svoje delo, timsko sodelovati 
z drugimi strokovnjaki, sprejemati no-
ve izzive in podobno. Prav tako se mo-
ram zavedati, kako pomemben je topel, 
odprt in prijazen odnos do otrok, star-
šev in zaposlenih ter tako tudi ravna-
ti. Zaradi vsega tega lahko rečemo, da 
je poklic vzgojiteljice zelo lep poklic, 
hkrati pa zahteven in odgovoren. Ven-
dar nam prinaša veliko lepih trenutkov 
in drobnih osebnih zadovoljstev, ki si 
jih deležen le v redkih poklicih.

Omenjali ste izobraževanje. Ka-
kšno izobraževanje ste zaključili in 
kje?

Izobraževanje sem zaključila na pr-
vostopenjskem visokošolskem stro-
kovnem študijskem programu na Pe-
dagoški fakulteti v Mariboru ter si 
pridobila strokovni naziv diplomirana 
vzgojiteljica predšolskih otrok. Zave-
dam se, kako pomembno je izobraže-
vanje, zato si še vedno puščam odpr-
to možnost za nadaljevanje študija na 
drugi stopnji. Ves čas se tudi perma-
nentno izobražujem na seminarjih in 
berem strokovno literaturo.

Ste članica kakšnega društva?
Ponosna sem, da sem članica Peda-

goškega društva »Vzgojiteljica«, ker 
dajem velik pomen stanovski poveza-
nosti.

Kje se je začela vaša poklicna pot in 
kaj je bilo značilno za prvo obdobje 
vaše kariere?

Svojo profesionalno pot sem začela 
na delovnem mestu pomočnice vzgo-
jiteljice v Vrtcih občine Žalec. Že v za-
četku svojega dela sem izjemno uživa-
la pri delu z otroki. Delo pomočnice 
vzgojiteljice sem z veseljem opravljala, 
saj mi je dalo bogate izkušnje tudi s te-
ga zornega vidika. Prednost sem videla 
v spoznanju, da ni enako poznati delo 
in delo opravljati. Nato sem z osebno 

energijo in odgovornostjo začela de-
lati na delovnem mestu vzgojiteljice 
predšolskih otrok. To je bil zopet nov 
izziv na moji poklicni poti. Pri izvaja-
nju vzgojno-izobraževalnega dela sem 
se zavedala svojih močnih področjih, 
prav tako pa sem ves čas svoja šibka po-
dročja tudi aktivno izboljševala. Z ve-
seljem sem ugotavljala, da sem članica 
ustvarjalnega, sproščenega in prijetne-
ga delovnega kolektiva, ki se nepresta-
no razvija in strokovno raste.

Srednja leta v poklicni karieri naj 
bi prinesla najbolj ustvarjalna leta. 
Ste s čim razširili svoje vzgojitelj-
sko delo izven oddelkov otrok, ki 
ste jih vodili?

Naloge, ki sem jih opravljala po-
leg neposrednega dela z otroki, so po-
membno vplivala na moj osebni in 
profesionalni razvoj. Tako sem sode-
lovala pri pripravi različnih strokov-
nih gradiv za interno uporabo v vrtcu. 
Prav tako sodelujem pri (pre)obliko-
vanju internih obrazcev za načrtova-
nje vzgojno-izobraževalnega dela. Na 
strokovnih aktivih zavoda sem uspe-
šno predstavila različne teme. Aktiv-
no sodelujem na občinski ravni v pro-
jektu Mladi raziskovalec, pa tudi pri 
raznih projektih na državni ravni: Ino-
vacijski projekti; E-šolstvo: Sodelo-
valno delo v spletni učilnici Moodle; 
Uporaba IKT pri delu z otroki. Na 
osmem in tudi devetem strokovnem 
posvetu Dobre prakse v vrtcih sem 
bila izbrana za predstavitev primera 
dobre prakse. Že vrsto let pogloblje-
no sodelujem na različnih natečajih: 
Pasavček, Z igro do prvih turističnih 
korakov, Ekoglavce … Prav tako se s 
strokovnimi članki vključujem v stro-
kovne revije in lokalne časopise. 

Veliko let dela z otroki in drugega 
strokovnega dela pomeni tudi ve-
liko podob, obrazov, spominov … 
Vam je ostal v spominu kakšen po-
seben dogodek?

Težko bi izpostavila in se opredeli-
la samo za enega, saj jih je bilo veliko. 
Zame je poseben in vedno znova prije-
ten dogodek, ko se otrok stisne k meni, 
me objame, me iskreno pogleda ter mi 
pove, da me ima rad.  Takšen poseben 
trenutek je bil tudi, ko sem ob koncu 
študija na Pedagoški fakulteti v Mari-

boru prejela diplomo. Želim poveda-
ti, da imajo spontani, iskreni dogodki, 
ki prihajajo od otrok, staršev, sodelavk 
ali vodstva, zame posebno težo in po-
sebno mesto v mojih spominih. Enako 
velja za tiste dosežke, v katere vložim 
veliko svojega znanja, truda in proste-
ga časa. Lahko rečem, da me vsi ti po-
zitivni dogodki motivirajo in mi da-
jejo zopet nov zagon in elan na moji 
poklicni poti.  

Česa ste kot vzgojiteljica še poseb-
no veseli?

Vesela sem, da kot razmišljajoči 
praktik zmorem vedno znova in zno-
va pogledati vase, kritično razmišljati 
o svojem delu, o odnosu, ki ga vzpo-
stavljam z otroki v oddelku, s starši, 
sodelavci in z vodstvom. Na osnovi 
samorefleksije in samoevalvacije si po-
stavim cilje za nadaljnje korake v no-
vem šolskem letu. Na ta način posto-
pno, a učinkovito napredujem. Rada 
izmenjujem mnenja in izkušnje s so-
delavkami, se udeležujem strokovnih 
posvetov itd. Pomembno je, da dobim 
od vseh udeležencev v procesu infor-
macijo o svojem delu. To mi daje ener-
gijo in je hkrati napotek. Nič lepšega ni 
kot to, da smo ob koncu šolskega leta 
vsi zadovoljni.

Bi danes delali kaj drugače in zakaj?
Na  svoji življenjski poti sem doži-

vela veliko prijetnih izkušenj in seveda 
tudi kar nekaj manj prijetnih. To je ži-
vljenje. Zadovoljna sem, ker mi uspe-
va gledati na neprijetne izkušnje kot 
na problem, ki je rešljiv. Vedno znova 
se pojavljajo nove situacije, ki terjajo 
drugačne pristope. Vsakokrat se iz te-
ga nekaj naučim. Splošno gledano pa 
ne bi kaj dosti spremenila. 

Nam lahko zaupate svoj do sedaj 
največji uspeh, dosežek v poklic-
nem življenju?

Svoj uspeh vidim v tem, da sem po-
stopno, z nenehnim izobraževanjem in 
s pogledom vase, pričela prepoznavati 
svoje subjektivne teorije in jih pričela 
tudi kritično ozaveščati. Zavedam se, 
da vsake spremembe potrebujejo čas, 
saj je to proces in tako nikoli dokonča-
na zgodba. Menim, da s prepoznava-
njem in ozaveščanjem subjektivnih te-
orij »rastem« in vnašam spremembe 



vzgojiteljica 12 Letnik XV, št. 1januar—februar 2013

Uvod
Predšolski otrok je po naravi radoveden, vedoželjen in vi-

soko notranje motiviran za raziskovanje in učenje. Če torej 
sledimo tem spoznanjem, kaj hitro uvidimo, da je pomemb-

na vloga odraslega v tem obdobju otrokovega razvoja v spod-
bujanju zgodnjega učenja s primernimi spodbudami. To ve-
lja tudi za področje zgodnjega učenja tujega jezika, kot tudi 
za ostala področja nacionalnega kurikula predšolske vzgoje.

Različni strokovnjaki se v glavnem strinjajo, da je značilno 
obdobje za razvoj govora otrok od 6. meseca do 5. leta staro-
sti. J. M. Nash (v Pižorn 2009: 8) povzema sodobne študije 
o razvoju človeških možganov in trdi, da je »več predalčkov 
za usvajanje oziroma učenje jezika«, pri tem pa opozarja, da 
se predalček za usvajanje slovnice lahko zapre že pri petem 
ali šestem letu starosti. Zmožnost učenja tujega jezika je na 
najvišji stopnji od rojstva do šestega leta starosti, potem se 
začne ta sposobnost manjšati (prav tam). Iz navedenega lah-
ko sklepamo, da je primeren čas za uvajanje tujega jezika v 
otrokov svet ravno predšolsko obdobje. Začeli naj bi torej že 
okrog 4. leta starosti, nekateri avtorji pa zagovarjajo stališče, 
da je ugodna starost za vodeno učenje jezikov med 5. in 9. 
letom starosti. Otrokove spoznavne in jezikovne izkušnje v 
materinščini naj bi se do 5. leta oblikovale do take mere, da 
postanejo dobra osnova za pridobivanje jezikovnih znanj v 
drugem jeziku (Čok 1999).

Raziskave različnih avtorjev (Pižorn 2009) so pokazale 
vrsto pozitivnih učinkov zgodnjega učenja tujega jezika, ta-
ko beležijo višjo samopodobo in boljše rezultate na področju 
bralnega razumevanja in pri matematiki, izboljšana je sposob-
nost reševanja problemov, boljše je tudi otrokovo sklepanje. 
Pomembna posledica zgodnjega učenja tujega jezika je za-
gotovo tudi večja odprtost do drugih, drugačnih ljudi, pri-

Vzgojitelj(ica) vzgojiteljici

v svoje delo, dvigujem kvaliteto vzgoj-
no-izobraževalnega dela ter sem s tem 
soudeležena pri spreminjanju klime in 
kulture vrtca. 

Kaj bi radi sporočili slovenskim 
vzgojiteljicam in vzgojiteljem?

Nekje sem prebrala, da je poklic 
vzgojiteljice lepo poslanstvo. Ne mo-
re ga opravljati vsak in vsakemu tudi ni 
namenjen. Zato v vrtcu delamo posebni 
ljudje. Osebno sem v to prepričana. Že-
lim si, da bi se tega zavedali tudi vsi za-
posleni v vrtcih. Upam, da bomo kljub 
kriznim razmeram ohranjali že dosežen 
nivo kakovosti predšolske vzgoje ter še 
naprej sprejemali nove izzive. Verja-

mem, da bomo tudi v bodoče zmogli 
opravljati svoje delo dobro, strokovno 
in profesionalno ter z veseljem in s po-
nosom uresničevali naše poklicno po-
slanstvo in utrjevali strokovno veljav-
nost v očeh javnosti. Vsem strokovnim 
delavkam in delavcem v slovenskih vrt-
cih želim veliko pozitivne naravnanosti, 
kar bomo glede na današnje razmere v 
predšolski vzgoji še kako potrebovali.

Rada bi še povedala, da z veseljem 
preberem vsako številko revije Vzgo-
jiteljica. Vsebina je zelo zanimiva, ra-
znolika in poučna. Strokovnim delav-
cem v vrtcih daje možnost, da lahko s 
svojimi prispevki predstavimo dobro 
prakso v slovenskih vrtcih in jo tako 

širimo v vsa okolja. Poudarek je na ka-
kovosti, kar je izjemno pomembno. In-
tervjuji s strokovnjaki različnih strok 
so pomembno strokovno vodilo. Za-
ključila bi z mislijo Roberta Fulghu-
ma, ki pravi: »Vse kar moram vedeti 
o tem, kaj delati in kako obstati, sem 
se naučil v vrtcu. Modrost me ni ča-
kala na vrhu planine po dolgotrajnem 
šolanju, ampak v peskovniku na otro-
škem igrišču.«

Zahvaljujem se za spodbudne bese-
de in vam še naprej želim uspešno 
vzgojiteljsko pot.

                                                                                                                                                      
          Urednica

Za dobro prakso

Silvija Jelen, mag. pred. vzg. 
Vrtec Mavrica Brežice

Zgodnje poučevanje angleščine v vrtcu 
Povzetek
Zavedamo se, da je današnji svet mobilen, mul-
tikulturen in večjezičen. V želji, da bi zagotovi-
li tem in bodočim generacijam dobro počutje v 
takšnem svetu, je potrebno multikulturnost in 
večjezičnost spoznavati in negovati že v pred-
šolskem obdobju. Eden od načinov pristopanja 
k empatičnem doživljanju različnih kultur in 
rahljanju s tem povezanih stereotipov, v kate-
re je naša družba še zelo vpeta, je tudi učenje 
tujega jezika, s katerim se te kulture izražajo. 
V prispevku je opisan pristop k zgodnjemu po-
učevanju angleščine v Vrtcu Mavrica Brežice v 
sklopu vsakodnevnih dejavnosti v okviru Kuri-
kuluma za vrtce.

Ključne besede: zgodnje poučevanje anglešči-
ne, aktivno učenje, pristopi in metode k pouče-
vanju angleščine.
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padnikov drugih jezikovnih skupin in kultur. Zgodnje učenje 
tujega jezika pa vpliva tudi na razvoj divergentnega mišljenja 
in otrokove kreativnosti.

Zgodnje poučevanje angleščine v vrtcu 
Mavrica Brežice

Angleščino sem poučevala v štirih oddelkih 2. starostne-
ga obdobja in izvedla 21 ur v vsakem oddelku. Dejavnosti so 
potekale v vsakem oddelku enkrat tedensko v dopoldanskem 
času, v dejavnost so se vključevale tudi strokovne delavke od-
delkov in preko njih in otrok tudi starši (delovni listi, vodenje 
seznama novih besed ...).

Dejavnost sem izvajala po programu Cookie and friends 
(Starter) avtoric Kathryn Harper, Vanesse Reilly in Charlotte 
Covill. Obdelali smo štiri učne enote, ob katerih so otroci ob 
ročni, angleško govoreči lutki preko glasbe, različnih iger in 
gibanja spoznali okrog 20 samostalniških besed, ob tem pa 
še veliko vljudnostnih in drugih angleških fraz. Naučili so se 
tudi veliko novih angleških pesmic. Namen zgodnjega uče-
nja jezika v predšolskem obdobju je predvsem spoznavanje 
različnih svetovnih jezikov, ozaveščanje, da vsi ljudje na svetu 
ne govorijo le slovensko (jezika večinske kulture) in da imajo 
različni jeziki različno melodijo govora.

Pri svojem delu v praksi sem znova ugotovila, da predšol-
ski otroci neizmerno radi spoznavajo nove stvari, vendar le, 
če se pri tem tudi zabavajo. Otrok se sicer dejansko uči tujega 
jezika, vendar tega načina poučevanja ne moremo primerjati 
s poučevanjem, kot ga večinoma srečajo kasneje v šoli. V bi-
stvu gre v prvi vrsti za ozaveščanje otroka, da materinščina ni 
edini jezik, v katerem se lahko sporazumevamo in da obstaja 
na svetu veliko različnih jezikov in kultur.

Na tem mestu želim opozoriti še na zelo pomemben se-
gment, ki ga tudi pri zgodnjem poučevanju tujega jezika v 
vrtcu ne gre zanemariti. V institucionalni predšolski vzgo-
ji se moramo predvsem zavedati, da smo strokovni delav-
ci staršem v pomoč pri vzgoji njihovih otrok, zato je med 
vrtcem in družinami nujno razvijati sodelovalen, partnerski 
odnos. Če k vsebinam, ki so vpete v dejavnosti, ki se vsako-
dnevno dogajajo v vrtcu, pristopimo na način, da vključimo 
starše kot enakovredne partnerje, potem je manj možnosti, 
da bi prišlo do vrzeli v komunikaciji ali do pomanjkanja pra-
vih informacij. Starše bi bilo lahko strah, da bo njihov otrok 
preobremenjen, če ne bi bili seznanjeni z vsebino, načinom 
in s potekom zgodnjega poučevanja tujega jezika. Tako smo 
v našem vrtcu staršem pred pričetkom predstavili, kakšna 
so naša pričakovanja do otrok v zvezi z usvajanjem anglešči-
ne - da namen poučevanja ni v doseganju nekih konkretnih 
učnih ciljev (kot je to v šoli), ampak v spoznavanju novega 
jezika in kulture, v zaznavanju razlik med melodijama govo-
ra v tujem in v maternem jeziku, morda pa tudi v kakšni na 
novo naučeni besedi. Predvsem pa se mi zdi pomembno, da 
otrok doživi  seznanjanje s prvimi angleškimi besedami kot 
pozitivno izkušnjo, saj se v možganih vtisnejo le močna do-
živetja in bo imel otrok (kljub temu, da bo besedo, ki se jo je 
naučil, morda pozabil) ob vsakem ponovnem srečanju z an-
gleščino kasneje v življenju ob tem prijeten občutek, kar pa 
vidim kot temelj za kakovostno in aktivno učenje. Tako kot 
pri ostalih dejavnostih v predšolskem obdobju, je tudi pri 

zgodnjem poučevanju pomembno, da se strokovni delavci 
zavedamo, da je proces same dejavnosti  bolj pomemben od 
»končnega izdelka«.

Tako kot pri drugih dejavnostih, ki jih izvajamo v organi-
zirani predšolski vzgoji, je primerna motivacija bistvenega 
pomena tudi pri poučevanju tujega jezika. Ker je motivaci-
ja tesno povezana s psihološkimi potrebami, bomo na tem 
mestu omenili  Maslowa (Brajša 1995: 61-62), ki  je člove-
ške potrebe umestil v piramido človeških potreb, pri čemer 
naj bi zadovoljitev nižjih potreb omogočala pojav višjih. Na 
najnižji stopnji piramide so osnovne potrebe preživetja, fi-
ziološke potrebe človeka, na drugem mestu je varnost, na 
tretjem je potreba po pripadnosti, na četrtem so potrebe ja-
za in na najvišjem, petem mestu so potrebe po samouresni-
čitvi. Maslow govori o petih nivojih potreb ljudi, pri čemer 
ugotavlja, da ob je zadovoljitvi enega nivoja človek motivi-
ran in se trudi, da zadovolji naslednjega. Celotna hierarhija 
potreb govori v prid temu, da moramo otroku, če se želi kaj 
novega naučiti, takoj po zadovoljitvi fizičnih potreb, najprej 
zagotoviti občutek varnosti. Skozi vse naslednje akcije pa 
otroka gotovo najbolje zapeljemo z lastnim zgledom. Otrok 
bo verjetno raje sledil pozitivno naravnanemu vzgojitelju, ki 
ima pozitivno samopodobo in se ne boji novih izzivov, pač 
pa jih jemlje kot priložnost za nove uspehe.

Na vsako uro angleščine se temeljito pripravim, moj 
»glavni pomočnik« je ročna lutka tigerček Cookie, s kate-
rim se otroci hitro poistovetijo. Cookie govori le angleško, 
zato spodbudim otroke k empatičnem odnosu do tigrčka, ki 
je malce negotov, ker se je znašel v svetu, kjer skoraj nihče ne 
govori njegove materinščine. Otroci tako hitro pozabijo na 
svojo negotovost, zato lažje premostijo negativne občutke, ki 
se morda porodijo ob mislih na možnost neuspeha, ko pride 
trenutek, da tudi sami spregovorijo angleško.

S seboj nosiva posebno rdečo torbo, v kateri je vedno ka-
kšno presenečenje za otroke v obliki nalog, ugank, pesmic. 
Celo druženje poteka v smehu, zabavi, igri in plesu, saj me-
nim, da mora otrok vsako vsebino doživljati celostno, z vsemi 
čutili, s celim telesom, če želimo, da se aktivno uči. 

Iz izkušenj lahko ugotovim, da so otroci, ki so se učili an-
gleščino, postali bolj pozorni tudi na materinščino. Primerjali 
so angleške izraze za znane predmete in pojme s slovenski-
mi, pa tudi starše so vključevali v svoje razmišljanje. Bojazen, 
da bi otroci pričeli mešati materinščino in tuj jezik, je tako 
povsem odveč.

Dogajalo se je, da so vključili kakšno angleško besedo v 
slovensko besedišče, vendar so to storili zavestno, ponavadi 
komaj takrat, ko so angleško besedo že dobro poznali in so jo 
znali vključiti v kontekst kakšne slovenske povedi.

Na področju kurikularne prenove je na področju ustrezne 
izobrazbe vzgojiteljev za zgodnje poučevanje tujega jezika že 
kar nekaj narejenega, zakonsko pa še ni natančno določeno, 
kako se bo zgodnje poučevanje tujega jezika v vrtcih odvijalo 
v prihodnosti. Trenutno se ravnamo po določilih Bele knji-
ge o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011), kjer 
je zapisano, da merila za izvajanje te dejavnosti v vrtcu  do-
ločijo jezikoslovne stroke, kar pomeni, da lahko angleščino 
trenutno poučujejo predšolske otroke diplomirane vzgojite-
ljice, ki imajo tudi pridobljeno licenco ob opravljenem FCE 
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O projektnem delu
Projektno delo je način učenja in poučevanja. Ključna 

dejavnost v projektnem delu je raziskovanje ali učenje z 
raziskovanjem. Pri projektnem delu nastopa vodja projek-
ta (vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja) predvsem v vlogi po-
budnika, usmerjevalca in spodbujevalca aktivnosti udele-
žencev (otrok), ki so aktivni izvajalci vseh dejavnosti. Pri 
projektnem delu gre za način dela, ki otrokom omogoča, 

da z aktivnim udejstvovanjem v različnih dejavnostih (ob 
spodbudi vzgojitelja oziroma pomočnika vzgojitelja) pri-
dobivajo in osvajajo različna znanja, sposobnosti, medse-
bojnega spoštovanja in upoštevanja ter izvirnega in ustvar-
jalnega reševanja nalog (Turnšek, iz predavanja v šolskem 
letu 2010/11).

Pobudo za projekt s snovmi sem dala sama, izhajala pa 
sem iz razvojnih potreb otrok. Opazila sem, da otroci stari 
od enega do dveh let razvojno potrebujejo dejavnosti za ra-
zvoj fine in grobe motorike, dejavnosti za razvoj koordinaci-
je med čutili in motoriko, dejavnosti, s katerimi bi ubesedili 
dejavnosti in poimenovali različne snovi, dejavnosti, s kate-
rimi bi pridobili praktične izkušnje s snovmi in preko katerih 
bi lahko primerjali različne snovi. 

Narava je posebno področje v kurikulu, ki ima poudarek 
na pridobivanju izkušenj s snovmi v okolju, z živimi bitji, na-
ravnimi pojavi ter v veselju z raziskovanjem in odkrivanjem. 
Raziskovanje je za otroka zabavno in razburljivo ter odpira 
vrata do vedno novih zanimivih problemov. Ob rokovanju 
s snovmi, z živimi bitji in s predmeti otrok razvija čut za na-
ravo ter spoznava, kako delujejo (Kurikulum za vrtce, 1999, 
str. 55–56). 

Skupen je pogled na otroka kot na spontanega razisko-
valca, ki ga vodi radovednost, je sposoben postavljati vpra-
šanja, je pripravljen na eksperimentiranje in ga vodi želja 

Za dobro prakso

(First Certificate in English). Na Univerzi v Ljubljani poteka 
tudi 2-letni študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnje-
ga poučevanja angleščine, s katerim si udeleženci pridobijo 
potrdilo, ne pa tudi dodatnega strokovnega naslova. Mislim, 
da bo potrebno pred uvedbo zgodnjega poučevanja anglešči-
ne v vse javne vrtce temeljito premisliti in predelati še nekaj 
strokovnih vsebin, ne nazadnje pa bo potrebno to dodatno 
delo vzgojiteljice tudi primerno ovrednotiti in nagraditi. Sa-
ma sem poučevala v sklopu svoje delovne obveznosti, ki jo 
imam kot pomočnica ravnateljice, ki mi nalaga tudi nekaj 
ur tedensko neposrednega dela z otroki. Tako te dejavnosti 
staršem ni bilo potrebno dodatno plačati, dogajala pa se je v 
okviru vsakdanjega dela v oddelkih v dopoldanskem času, ki 
temelji na Kurikulumu za vrtce.

Zaključek
Menim, da je takšen način (ko so vključeni vsi otroci v od-

delku, skupaj z obema strokovnima delavkama) za predšolske 
otroke najbolj primeren, saj poteka tako »angleška urica« 
na videz spontano v njim domačem okolju, ki jim zagotavlja 
občutek varnosti, kar pa je predpogoj za vsako učenje. Tu-
di strokovne delavke, ki so bile ob otrocih svojih oddelkov 
posredno vključene v zgodnje poučevanje angleščine, so ob 
zaključni evalvaciji povedale, da so s takšnim načinom dela 
zelo zadovoljne, da so se skupaj z otroki tudi one zabavale in 
se kaj novega naučile. Poučevanje, ki sem ga izvajala v prete-

klem šolskem letu, so primerjale s tistim iz preteklih let, ko 
so to dejavnost izvajali zunanji izvajalci in je potekala v obli-
ki tečaja. Bile so enotnega mnenja, da so otroci velikokrat 
negodovali, da k angleščini več ne gredo, saj je po mnenju 
strokovnih delavk potekalo poučevanje preveč »po šolsko«, 
metode dela pa niso bile prilagojene predšolskemu otroku.

     Tudi samo »izoliranje« otrok, ki so hodili k angleščini 
kot na tečaj, se strokovnim delavkam ni zdelo primerno. Na 
zaključni evalvaciji so povedale, da so otroci neprimerno bo-
lje in raje sodelovali, ko sem prihajala v igralnico kot »gostja« 
in sem bila v bistvu na »njihovem terenu«. Tudi ta opažanja 
in izkušnje govorijo v prid zgodnjemu učenju tujega jezika v 
sklopu vsakdanjih dejavnosti  v vrtcu.
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Mateja Bevc, vzgojiteljica 
OŠ Stopiče, enota vrtec Stopiče

Malčki spoznavajo razne snovi
Povzetek
V prispevku predstavljam projekt, ki je potekal 
v Osnovni šoli Stopiče – Vrtec Stopiče. V projek-
tu je sodelovalo sedem otrok, starih od enega 
do dveh let. Projekt sem izvajala v šolskem le-
tu 2011/12. Prispevek obravnava različne de-
javnosti s snovmi (z zemljo, s kamni, peskom, 
z mivko, vodo, glino). Projekt izhaja iz naravo-
slovnega področja, vendar smo z različnimi de-
javnostmi zajeli vsa področja kurikuluma. 

Ključne besede: projektno delo, snovi, zemlja, 
kamen, pesek, mivka, voda, glina.
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po lastnem odkrivanju, čeprav je to dolgotrajno (Piaget, 
Vigotsky, Dewey). Otroci gradijo svoje znanje v interakciji 
s snovmi, predmeti, z bitji in drugimi ljudmi. Pomembne 
so smiselne dejavnosti. Te se začnejo z radovednostjo in 
jih nato usmerjajo interakcije z okoljem. Najboljši način za 
usmerjanje otrok v naravoslovje je najprej vzbujanje njihove 
radovednosti in nato organizirati okolje, ki ponuja raznovr-
stne odgovore (Krnel).

Namen, cilji in dejavnosti v projektu
Otroci v oddelku od enega do dveh let se v svojem vsakda-

njem življenju doma in v vrtcu srečujejo z različnimi snovmi. 
S projektom sem želela otrokom približati te snovi. Projekt 
je temeljil na raziskovanju, aktivnem doživljanju in pridobi-
vanju izkušenj s snovni z uporabo lastnih čutil, vodenih de-
javnosti ter prostih, raziskovalnih dejavnostih. Spoznali smo 
naslednje snovi: zemljo, glino, pesek, kamenje, mivko, vodo. 

Cilji celotnega projekta so bili:
-   opazovanje in spoznavanje različnih snovi preko svojih 

čutil, vodenih dejavnosti in prostih dejavnostih;
-  odkrivanje in spoznavanje lastnosti vode in drugih teko-

čin, mivke in drugih snovi ter zmesi in primerjanje med 
seboj;

-   spoznavanje, odkrivanje izvorov, nahajališč, uporabnosti 
snovi, ki jih bomo raziskovali;

-  iskanje, zaznavanje in uporabljanje različnih možnosti re-
šitve problema.

Za motivacijo otrok za delo s snovjo zemljo sva strokov-
ni delavki poskrbeli tako, da sva na sredino igralnice stresli 
zemljo in naredili obliko krtine nato pa otroke povabili v 
igralnico. Otroci so sprva snov le opazovali, nekateri so se 
jo dotaknili, jo prijeli v roke … Pri nekaterih otrocih je bilo 
opaziti malo strahu in zmedenosti. Čez čas sem spodbudi-
la otroke, da snov primejo, potipajo, povonjajo … Nekate-
ri so bili s snovjo še vedno previdni. Nato je prišel krt Črt. 
To je lutka, s katero sem vodila dejavnosti in preko katere 
sem otroke spraševala in podajala odgovore, spodbujala k 
raziskovanju … Lutka Črt je otrokom povedal, da je to kr-
tino iz zemlje naredil on. Predstavil je tudi svoj dom, svoje 
delo, prijatelje … K tej dejavnosti z zemljo so v prihodnjih 
dneh sledile še druge zabavne dejavnosti. Te so bile: igranje 
z zemljo v naravi in v igralnici, spoznavanje zemlje s pomo-
čjo čutil, lutkovna predstava o krtu in prijateljih z naslovom 
Najlepše darilo, poslušanje in gledanje raznih zgodb o temi 
zemlja in živali v zemlji, vrečka presenečenja z zemljo, raz-
iskovalna dejavnost – kaj se skriva v zemlji, iskanje krtin v 
naravi, imeli smo raziskovalni dan zemlje in raziskovali živali 
v zemlji, poiskali smo mravljišče, s knjigami smo spoznali 
živali, ki živijo v zemlji, naredili plakat s slikami o živalih v 
zemlji, priredili smo polžje tekmovanje (to je bilo otrokom 
še posebno zanimivo), ogledali smo si polžke s hišicami in 
brez hišic. Opazovali smo deževnika, najpogumnejši otroci 
so ga tudi prijeli. V programu Powerpoint smo si ogledali 
zgodbo o debeli repi ter narisano repo pobarvali. Posadili 
smo svoje fižolčke, jih redno zalivali in spremljali kaljenje 
fižola. Za zaključek tega dela projekta (zemlje) pa smo si 

ogledali slike in video posnetke, na katerih so bile dejavno-
sti v sklopu projekta ter na tak način obnavljali in utrjevali 
pridobljeno znanje, lepe raziskovalne trenutke. Pogledali 
smo si tudi risanko o krtu. 

Otrokom sem snov glino prvič predstavila na malo druga-
čen način. V igralnico sem na sredino mize postavila kocko 
gline, zavite še v prozorno vrečko. Otroci so snov opazovali. 
Nato sem vrečko odprla in vsakemu dala kos gline. Nekateri 
so se začeli z njo igrati, drugi so bili nekoliko zadržani. Eni 
so glino trgali in koščke mazali po mizi, drugi so odtiskova-
li svoje prstke v njo, nekateri pa so jo le opazovali. Kasneje 
sem jim razdelila še nekatere pripomočke za igranje z glino 
(nožke z raznimi motivi, valjčke …). Otroci so tako odkrivali 
snov glino, njene lastnosti, se igrali z njo… Snov so spozna-
li tudi preko čutil. Izvedli smo še druge dejavnosti z glino. S 
plastičnimi modelčki smo odtiskovali v glino in tako naredili 
glinene »izdelke«.

Snovi pesek in kamenje so otroci že poznali, zato sem 
za prvo dejavnost, ki je služila kot motivacijsko sredstvo 
za vpeljevanje snovi, pripravila vrečko presenečenja s ka-
menčki. Otroci so dali roko v vrečko in skušali ugotoviti, kaj 
se skriva notri. Sledila je prosta igra s kamenčki, odpravili 
smo se v bližnjo okolico vrtca, poiskali kraje, kjet se nahaja-
jo kamenčki in pesek, ter nabrali kamenčke različnih oblik, 
velikosti in barv. V naravi smo našli tudi večje kamne ter se 
odločili, da jih pobarvamo in na njih kaj narišemo. Risa-
li smo z voščenkami. Odpravili smo se tudi na opazovalni 
sprehod, kjer smo še bolj natančno opazovali, kje se naha-
jajo kamni. Odkrili smo kar nekaj zanimivosti, kot npr. da 
so nekatere hiše obložene s kamni, da je v asfaltu veliko ka-
mnov, ki jih ne moremo prijeti, da so nekateri kamni skriti 
v zemlji, da so nekatere škarpe zgrajene iz velikih kamnov 
… S kamni smo se poigrali tudi tako, da smo jih poskusi-
li zložiti v stolp. Kamne smo si pobližje ogledali tudi pod 
vodo in odkrili, kako so si kamni med seboj različni. S ka-
mni in peskom smo izvedli še druge dejavnosti: igranje na 
pesku in kamnih z bagri, prevoznimi sredstvi, lončki, igrali 
smo se v peskovniku …

S temo o vodi smo začeli na drugačen način kot do te-
daj z drugimi snovmi. V vrečki presenečenja so bile slike 
vodnih živali in rastlin (morskih in sladkovodnih). Vsak 
otrok je iz vrečke potegnil slikico, ki smo si jo nato ogleda-
li ter poimenovali žival oz. rastlino na sliki. Ko so imeli že 
vsi otroci slikice v rokah, sem jih vprašala, kje te živali oz.  
rastline  živijo. Otroci so znali povedati, da riba živi v vodi. 
Sledile so še druge zanimive dejavnosti: poizkus z barvni-
mi vodnimi vulkani, zalivali smo rožice pred vhodom v vr-
tec, iskali smo nahajališča vode v vrtcu in v igralnici,  izvedli 
dejavnost, s katero smo ugotovili, kateri predmeti plavajo 
in kateri se potopijo, v jutranjem krogu smo se pozdravili 
s plastičnim rakom (nekateri so se ga na začetku kar malo 
bali), spoznavali in ogledali smo si školjke, ob slikah smo se 
pogovarjali o vodi v naravi,  v okolici vrtca smo iskali luže 
(opazili smo, da v njih ni ribic), naredili smo si sok, z vodo 
smo pognali vodni mlinček, se igrali vodne igre (igra z vo-
dnimi balončki in vodnim razpršilcem), vodo smo spoznali 
tudi z lastnimi čutili, jo mešali tudi z barvami, ogledali smo 
si video posnetek morskih živali in rastlin, lovili in pokali 
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milne mehurčke, naredili smo si svojo milnico, jo polili in s 
slamico pihali v njo, da so se naredili milni mehurčki. S po-
močjo slamic smo balončke pihalu tudi v zrak. Vodo smo 
spoznavali tudi z igro, v kateri smo vodo prelivali z lončki, 
posodicami …

Snov mivko smo bolje spoznali s pomočjo čutil, z vode-
nimi in s prostimi dejavnostmi. Mivko smo zmešali z vodo 
in opazovali, kaj se zgodi. Otroci so povedali, da voda po-
stane umazana. Vodo smo v mivko dodali tudi pri prosti 
dejavnosti z mivko. To smo naredili z namenom, da smo se 
lažje igrali z njo in naredili tortice, potičke … Opazili smo, 
da se mokra mivka ne da dobro presejati, medtem ko se su-
ho mivko brez težav preseje. Ko je bilo slabo vreme, smo 
dejavnosti z mivko izvajali v igralnici. Ena takih dejavnosti 
je bila risanje s prstom po mivki. V igralnico sem prinesla 
mivko in jo dala v plastični zaboj. Otroci so nato s prstom 
risali po njej, odtiskovali svojo roko … V mivko smo od-
tiskovali tudi različne modelčke, ki so namenjeni odtisko-
vanju v plastelin in glino. Izpeljali smo še veliko različnih 
dejavnosti z mivko: odkrivanje živali, ki se skrijejo v miv-
ko, odkrivanje mivke v našem okolju, odkrivanje, kaj vse se 
skriva v mivki, ustvarjanje z mivko, razne proste dejavnosti 
z mivko (igra z lončki na mivki, igra s prevoznimi sredstvi 
na mivki, igranje s kamenčki v mivki …). 

Evalvacija projekta
Ključnega pomena za raziskovanje so bile dejavnosti, 

ki sem jih pripravila za motivacijo (skrivna oz. skrivnostna 
snov). Otrokom bolj zanimive dejavnosti so bile tiste, kjer 
so lahko veliko raziskovali ali počeli kaj njim nenavadnega. 
Dejavnosti so si sledile od enostavnih do bolj zahtevnih. 
Nekako smo začeli s spoznavanjem snovi, poimenovanjem 

snovi, spoznavanju snovi z lastnimi čutili in zaključili z upo-
rabo te snovi oz. s kakšnimi likovnimi izdelki. 

Če bi projekt ponovno izvajala, bi dala otrokom še več 
razpoložljivega časa, da bi se sami igrali s snovmi. Ker nam 
v času izvajanja projekta vreme ni bilo najbolje naklonjeno, 
smo marsikatero dejavnost izvajali v igralnici, kar je imelo 
za raziskovanje bolj negativne kot pozitivne učinke. S po-
močnico vzgojiteljice sva morali paziti tudi na čistočo igral-
nice, s tem pa smo otroke tudi omejevale pri raziskovanju. 

Cilje projekta smo realizirali. Otroci so vsako snov spo-
znali in odkrivali njene lastnosti tako, da so jo opazovali, 
jo spoznali preko svojih čutil ter preko vodenih in prostih 
dejavnosti. Dejavnosti so bile zastavljene tako, da so otro-
ci lahko odkrivali izvore snovi, nahajališča in uporabnost. 
Če nam to dejavnost ni bilo mogoče ogledati v našem bli-
žnjem okolju, smo si to ogledali na posnetkih in slikah na 
računalniku. Pri dejavnostih so otroci iskali, zaznavali in 
uporabljali različne možnosti rešitve problema. Vsaka de-
javnost je bila izziv tako otrokom kot meni. Pri projektu 
mi je bilo pomembno to, da so otrocih lahko imeli veliko 
različnih situacij in tudi časa s srečanjem s snovmi. Tako 
so otroci dobili bogate predstave o snovi. Ob vsemu temu 
doživljanju raziskovanja in raziskovalnega duha smo se po-
čutili pravi raziskovalci. 
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Uvod
Otrok se v vsakdanjem življenju že zelo zgodaj srečuje z 

matematiko, saj ima npr. pregled nad svojimi igračami, obla-
čili, vsakdanjimi predmeti, ki jih prešteva, meri, primerja, 
razvršča, grupira, prikazuje s simboli, jih poimenuje in »pre-
šteje«, opisuje in se o njih pogovarja.

Tako navedeno področje vključuje najrazličnejše dejav-
nosti v vrtcu, ki otroka spodbujajo, da v igri ali vsakodnev-
nih opravilih pridobiva izkušnje, spretnosti in znanja o tem, 
kaj je veliko, kaj majhno, česa je več in česa manj, v čem so si 
stvari različne in v čem podobne, kaj je celota in kaj del, ka-
kšne oblike so, kaj je notri in kaj zunaj, kaj je zdaj, prej in po-
tem, kaj so simboli itn.

Otrok ob pridobljenih izkušnjah in znanju spoznava, da 
je moč nekatere naloge, vsakodnevne probleme, rešiti učin-
koviteje, če uporablja matematične strategije mišljenja. Vesel 
je, ko najde rešitev, zato praviloma išče nove in nove situacije, 

Uroš Savec, dipl. vzg. 
OŠ Sečovlje, enota vrtec

Matematika v vrtcu
Povzetek
Matematika je v vrtcu prisotna skorajda na 
vsakem koraku. Otroci imajo v vrtcu veliko 
priložnosti sodelovanja pri različnih matema-
tičnih dejavnostih in pridobivanja odgovorov 
na svoja matematična vprašanja. V članku vam 
predstavljam matematične procese in pojme, ki 
so pomembni v predšolskem obdobju. Pomemb-
no pa je tudi, da se otrok v vrtcu z matematiko 
seznani preko igre in vsakodnevnih dejavnosti, 
saj jo bo tako doživel kot uporabno in prijetno.

Ključne besede: matematika, matematične de-
javnosti, pojmi, igra.
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ki so vsakič znova izziv za preizkušanje njegove rešitve pro-
blema ter potrditve njegovega načina in smeri razmišljanja.  

Vrtčevsko okolje, materiali in dejavnosti
Priporočljivo je, da v igralnici uredimo matematični koti-

ček, v katerem so potrebna didaktična sredstva. Vanj spadajo 
materiali in pripomočki, ki omogočajo spoznavanje, utrjeva-
nje matematike, matematičnih pojmov in simbolov (zapisi 
števil, zapisi datumov, simboli, grafični prikazi, geometrij-
ska telesa in liki, didaktične igrače in igre, standardni in ne-
standardni pripomočki za merjenje, konstrukcijski material 
oz. vse, kar nastopa v mnogih koščkih, tabla, magneti itd.).

Matematično okolje mora biti urejeno, zato je dobro ozna-
čiti mesta igrač z napisi in s simboli. Na tak način poleg ure-
jenosti spodbujamo otroke, da skrbijo za materiale in igrače 
( Japelj Pavešič 2001).

V igralnici je najprej potrebno poiskati ustrezne igrače in 
jih postaviti na dostopna mesta:
- vse, kar nastopa v mnogih kotičkih: kocke, storži, gumbi, 

plastični žebljički, sestavljanke, barvice, punčke in avto-
mobili, več manjših žog; 

- številke: telefoni, ploščice s številkami, plastični denar, 
družabne igre itd.; 

- vse, iz česar naredimo makete, načrte, gradimo, sestavlja-
mo: od kock do mivke v peskovniku; 

- igrače za igranje z razsutimi snovmi in za merjenje: lopate, 
lončki, modelčki, tehtnice, metri, vrvi, menzure.

Spodbudno okolje dopolnjujejo sporočila na stenah igral-
nice: prave in papirnate ure, koledarji, plakati s številkami, z 
načrti, grafični prikazi ter različni zapisi, npr. dnevni načrt z 
navedbo ur ali trajanja dejavnosti  v številkah ( Japelj Pave-
šič 2001).

Matematične dejavnosti v vrtcu
Otrok si v vrtcu pridobiva matematična znanja in izkušnje 

ob spontanih in posebej načrtovanih dejavnostih. Vzgojitelj 
ob vsakodnevnih opravilih izkorišča priložnost za matema-
tiko, omogoča izvedbo vnaprej načrtovanih matematičnih 
dejavnosti in preko obeh dosega matematične cilje.

»Temeljna značilnost matematičnega pouka je reševanje 
problemov, zato je treba osnovne matematične pojme obli-
kovati in utemeljevati tako, da izhajajo iz problemskih situa-
cij, ki jih morajo učenci doživeti, če naj jih zanimajo njihove 
rešitve. Zato so problemi izhodišče razumevanja različnih 
matematičnih konceptov in vsebin. Matematiko naj torej do-
življamo kot nekaj koristnega in potrebnega v življenju, zato 
vedno izhajamo iz učenčevega konkretnega sveta« (Cotič s 
sodelavci, 2007, str. 5).

Pomembno je, da vzgojitelji organiziramo »matematič-
ne situacije«, ki so čim bližje otrokovemu realnemu življe-
nju. Spodbudno dejstvo pri učenju matematike predšolskih 
otrok je, da se ob reševanju matematičnih problemov učijo 
o matematičnih pojmih in strategijah. Otroci so sposobni 
prenosa reševanja vsakdanjih situacij na reševanje matema-
tičnih problemov, zato naj bodo aktivno vključeni v načrto-
vanje in izvajanje vsakodnevnih dejavnosti v vrtcu. Vzgojitelj 
naj z otroki kritično ovrednoti tudi izvedbo dejavnosti, s tem 

bo otrokom omogočil, da bodo strategijo, načrt, izvedbo in 
vrednotenje sposobni prenašati na reševanje matematičnih 
problemov (Hodnik Čadež 2004).

Matematična področja
Predštevilsko obdobje  (opazovanje, razvrščanje, urejanje, 

vzorci, relacije)
Razvrščanje je proces oblikovanja skupin glede na dano 

značilnost. Otroci lahko razvrščajo igrače glede na materi-
al, barvo, obliko, namembnost ... Proces razvrščanja je po-
memben zato, ker z njim otroke spodbujamo k opazovanju, 
med elementi določene skupine pa vzpostavimo nek red in 
elementi s tem postanejo števni. V predšolskem obdobju sta 
najpomembnejša in najprimernejša za razvrščanje Carrollov 
in drevesni diagram. Igrače tako razvrstimo npr. na plišaste 
in tiste, ki niso plišaste.

Množico elementov lahko uredimo tudi glede na inten-
zivnost vrednosti določene spremenljivke: od najmanjšega 
do največjega, od najdebelejšega do najtanjšega ...

Z relacijami vzpostavimo med elementi dveh skupin neka-
kšen odnos. Če imamo množico domačih živali in množico 
različnih vrst hrane, potem med elementi teh dveh skupin lah-
ko vzpostavimo relacijo se hrani z/s. Za otroke je pomembno, 
da znajo oblikovati prikaz s črtami, ga prebrati in uporabljati 
v različnih situacijah.

Vzorci so matematična vsebina, ki se pogosto pojavlja tudi 
v predšolskem obdobju, običajno z navodilom »nadaljuj«. 
Npr. vzorec je lahko sestavljen iz različnih elementov: rdeča 
žoga, modra žoga, rdeča žoga, modra žoga ... Vzorec je dobro 
definiran takrat, ko se enota ponovi vsaj dvakrat.

Raziskave, ki jih je opravil Piaget s sodelavci, kažejo, da 
je pogoj za štetje logično mišljenje, ki ga otrok razvija skozi 
proces razvrščanja, urejanja in oblikovanja relacij med ele-
menti poljubnih množic.

Števila in obdelava podatkov
Otrok v predšolskem obdobju veliko šteje, rad zapisuje 

številke, ugotavlja največje možno število in se pohvali, da 
zna šteti do največjega števila. Otrok dejansko šteje takrat, 
ko usvoji vsa štiri načela štetja. Ta pa so: 
- nobenega elementa pri štetju ne smemo izpustiti oziroma 

nobenega šteti dvakrat;
- naravna števila so urejena (vedno štejemo ena, dve, tri, 

štiri ...);
- štetje je neodvisno od narave predmetov, ki jih štejemo;
- štetje je neodvisno od vrstnega reda (ni važno, kje začne-

mo šteti preštevance; če bomo prešteli vse, bomo dobili 
število preštevancev).

Otrok pri štetju uporablja različne strategije. Najbolj zna-
čilne so:
- šteje predmete, ki jih lahko premika;
- šteje stvari, ki se jih lahko dotakne, ne more pa jih premakniti;
- šteje stvari, ki jih vidi, ne more pa se jih dotakniti;
- šteje stvari, ki jih ne vidi.

V povezavi s števili pa otroke seznanimo tudi s preprostimi 
prikazi, predvsem s figurnimi stolpičnimi in vrstičnimi prika-
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zi, ter z uporabo preprostih preglednic. Vsebine iz obdelave 
podatkov so za otroka koristne, saj si z zbiranjem, s prikazo-
vanjem in z interpretiranjem podatkov pridobiva veščine, ki 
so v današnjem življenju nujne.

Geometrija
Pri geometriji se otrok seznanja z geometrijskimi oblika-

mi, predvsem s tridimenzionalnimi, z liki, risanjem črt in s si-
metrijo. Pri oblikovanju oblik v začetnem učenju geometrije 
sledimo načelu »od telesa k točki«, kar pomeni, da postopo-
ma prehajamo z večjih dimenzij na manjše. Tako se otrok naj-
prej srečuje s predmeti, ki ga obkrožajo, išče predmete, ki so 
si med seboj podobni, spoznava lastnosti geometrijskih teles, 
telesa samostojno tudi izdeluje in preko odtiskovanja ploskev 
geometrijskih teles v pesek, plastelin, kot štampiljk na papir 
postopoma prehaja na dvodimenzionalne oblike. Bistvena 
lastnost geometrijskih teles, ki jo odkrivamo s predšolskim 
otrokom, je ta, da so nekatera telesa okrogla, druga pa oglata.

Orientacija v prostoru
Pomembno področje v predšolskem obdobju je tudi ori-

entacija v prostoru. Otroka spodbujamo, da se orientira v 
prostoru, najprej glede na sebe, nato glede na druge osebe, 
predmete, sledi ugotavljanje relacij med posameznimi pred-
meti in osebami. Pri tem otrok uporablja izraze, kot so: proti, 
nad, na levo, desno, zgoraj, spodaj, skozi, v itd.

Merjenje
S štetjem je tesno povezano tudi merjenje. Otrok v pred-

šolskem obdobju količine med seboj primerja in nato tudi 
meri. Pri merjenju največkrat uporabljamo relativne mer-
ske enote (lahko kar del otrokovega telesa, npr. dlan), saj je 
uvodno merjenje namenjeno pridobivanju osnovnih veščin 
merjenja, kamor sodi izbira ustrezne merske enote in pra-
vilno merjenje. Prav zato, ker pri merjenju z relativno enoto 
dobimo različne rezultate, se lahko odločimo za merjenje 
s konstantno nestandardno enoto. Otrokom npr. za mer-
jenje dolžine razdelimo enako dolge slamice, ploščice ... S 
standardno enoto (m, dm, cm ...) jih ne seznanjamo, razen 
če pokažejo zanimanje za merjenje s temi enotami (Ho-
dnik Čadež 2004).

Nenačrtovane dejavnosti
Matematika ne poteka samo načrtovano ali v kotičku. Z 

matematiko se otrok srečuje povsod in v različnih situacijah 
ter pri vsakodnevnih dejavnostih:
- v garderobi (simboli nad omarico ali obešalnikom za obla-

čila, grafični prikazi, napisi in simboli, tabla za sporočila);
- ob odhodu na sprehod (poiščejo levo ali desno obuvalo, 

se dajo v pare deček/deklica, poiščejo vzorce na majčkah, 
nogavicah, preštevajo gumbe ali črte na oblačilih, se raz-
vrstijo v skupine glede na določeno barvo oblačil itd.);

- ob prihodu in odhodu iz vrtca (rutinski dogodki, obuva-
nje/sezuvanje leve ali desne copate, pogovori o razpore-
du dejavnosti skupine tistega dne ali o uri malice, kosila, 
prihoda staršev);

- ob obrokih (vsakemu otroku razdelijo po en prtiček, kro-
žnik, kozarec, vilico, žlico, izrazijo zaželeno količino hrane 

- veliko/malo, pri pospravljanju z mize razvrščajo pribor 
na ustrezno mesto);

- ob pripravi na spanje ali počitek (razporejanje ležalnikov, 
levi in desni »sosed«, delitev odejic, odlaganje copat);

- ob gibanju (štejemo poskoke, korake, skoke, prevale, po-
čepe, merimo daljino skoka, meta; uporabljamo pojme 
levo, desno, nad, pod, za) in

- ob bivanju na igrišču (igrala v obliki likov, oblikovanje li-
kov v peskovniku, iskanje predmetov in njihovo razvršča-
nje) ( Japelj Pavešič 2001).

Igra in matematika
Poleg tega uporabljanja matematike v igri, se je otrok uči 

tudi, ko se igra. Preko poskusov, ki potekajo skozi igro, otrok 
pridobiva nova znanja in spoznanja na nevsiljiv način, ki je 
zanj naraven in spontan ter primeren njegovi razvojni stopnji. 
Aktivno spoznavanje in preizkušanje samega sebe, ki pote-
ka v dejavnosti, za katero ne potrebuje posebne motivacije 
(igra je otroku lastna in je sama po sebi namen), je za otroka 
zelo dragoceno in ima velik pomen  pri otrokovem razvoju 
in učenju, saj se močno in globoko usidra vanj.  

Med igranjem se otrok hkrati integrira z drugimi, deli iz-
kušnje in znanje, opazuje osebe okoli sebe (v vrtcu največkrat 
vrstnike in vzgojitelje) in se uči v socialni interakciji, s po-
snemanjem in ponavljanjem ter seveda z lastno aktivnostjo. 
Otrok uporablja znanje, spretnosti in razvite sposobnosti, ki 
jih pridobi preko igre v enakih ali v spremenjenih pogojih, ter 
sklepa splošne resnice (Marjanovič Umek 2001).

Vloga vzgojitelja
Otrok se v vsakdanjem življenju že zelo zgodaj srečuje z 

matematiko, saj ima npr. pregled nad svojimi igračami, obla-
čili, vsakdanjimi predmeti, ki jih prešteva, meri, primerja, 
razvršča, prikazuje s simboli, jih poimenuje in »prešteje«, 
opisuje, se o njih pogovarja. Znanje na tem področju si raz-
vija in razširja preko dejavnosti, ki so primerne razvojni sto-
pnji in interesom. 

Odrasli moramo opazovati otroka v igri, da mu ponudi-
mo ob pravem trenutku pravo dejavnost, preko katere mu 
pomagamo konstruirati in razširiti matematično znanje in 
mišljenje (Kurikulum za vrtce 2004).

»Povezovanje s starši in izmenjave informacij o otro-
kovih dosežkih in sposobnostih za lažjo presojo o tem, 
kaj otrok zmore in kaj ga veseli, je ključno za spodbudno 
vzdušje pri matematičnih dejavnostih« (Kurikulum za vrt-
ce, 2004, str. 75). 

Zaključne misli
Matematika je prisotna v vsaki dejavnosti, ki jo izvajamo 

načrtovano ali nenačrtovano. Pojavlja se na vseh področjih, 
ki jih zajema Kurikulum za vrtce. Otroci preko igre raziskuje-
jo, utrjujejo matematične pojme s konkretnimi predmeti in z 
dejavnostmi s pomočjo barv, papirja, modelirne mase, lepila, 
kock ter drugih preprostih in dostopnih predmetov na način, 
ki je primeren njihovi razvojni stopnji. Pogovori, ki so vodeni 
ali spontani in so vezani na konkretno izkušnjo, so odlična 
iztočnica za uvajanje, učenje in utrjevanje matematičnih poj-
mov. Raziskovanje in odkrivanje jim lahko pomagata, da lažje 
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spoznajo in razumejo posamezne pojme. Smiselno je dejav-
nosti ponavljati, saj otrok tako utrjuje znanje. Pomembno pa 
je, da ponavljanje izvajamo z različnimi sredstvi, s pripomoč-
ki in tako otrokom nudimo možnost, da utrjujejo že znane 
pojme ter vedno znova odkrivajo nove. Tovrstna metoda je 
namreč odlična za razvoj otrokovih spretnosti. Matematiko 
naj bi otrok doživljal kot uporabno, prijazno in koristno v 
vsakdanjem življenju. Pri tem je smiselno, da se z njo ukvarja 
na praktičen in hkrati zabaven način.
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Uvod
Področje jezika ima v kurikulu posebno funkcijo kot po-

vezovalni člen med različnimi dejavnostmi. Kot izziv sem 
sprejela skupinsko projektno delo in tako uresničila željo, da 
naredim nekaj novega, drugačnega za otroke, starše in zase. 
Pri tem sem izhajala iz razvojnih potreb in interesov otrok. 
Otroci so bili vključeni v načrtovanje dela, učili so se med-
sebojne  komunikacije pri postavljanju in doseganju ciljev 
in hkrati vključevali svoje starše pri reševanju nalog in odgo-
varjanju na vprašanja, ki so se jim pojavljala ob poteku pro-
jekta. Ugotovila sem, da je bila tema zanimiva tudi za starše, 
saj je bil njihov odziv na naše delo zelo pozitiven. Menim, 
da sem z nalogo spodbudila razmišljanje o izbiri osebnega 
imena tudi pri starših. 

Razvoj  govora v kontekstu jezikovne 
vzgoje v vrtcu

Jezikovna vzgoja v predšolskem obdobju, najpomemb-
nejšem obdobju za razvoj govora, vključuje široko polje so-
delovanja in komunikacije z odraslimi in otroki. Jezikovna 
vzgoja vključuje seznanjanje s pisnim jezikom in doživljanje 
nacionalne ter svetovne književnosti – lastne in tuje kulture. 
Otroci se v tem obdobju učijo izražati izkušnje, čustva, misli 
in razumeti sporočila drugih. Temeljni cilj jezikovne vzgoje 

je razumevanje jezika kot temelja lastne identitete (Kuriku-
lum za vrtce 1999).

Pomembno mesto med zunanjimi dejavniki zavzema go-
vor odraslih, kar pomeni, da mora vzgojiteljica dobro pozna-
ti in paziti tudi na svoj govor in komunikacijo. K jezikovni 
vzgoji spadata tudi knjižna in književna vzgoja ter predopi-
smenjevanje. 

V vrtcu poteka veliko načrtovanih dejavnosti, s katerimi 
lahko otroku spodbudimo jezikovne zmožnosti:
-  govor odraslih, izbira tem pogovorov, pravljice, zgodbice, 

pesmi, igre in premišljeno izbrani filmi; 
-  knjige, slikanice, revije in časopisi naj bi bili otroku vedno 

na razpolago v za to določenih kotičkih, saj niso vsi otroci 
ob istem času razpoloženi za isto dejavnost;

-  ogled predstav v gledališču, ogled razstav, kar otroku omo-
goča sodelovati v različnih govornih položajih. 

Tako dobi otrok informacijo o tem, da se v različnih go-
vornih položajih, v katerih sodelujejo različne osebe, upora-
bljajo različni načini govora in informacijo, da se v različnih 
govornih položajih uporabljajo različne socialne zvrsti jezika.

Na jezikovnem področju cilje opredeljujemo na štirih rav-
neh: govorna vzgoja, književna vzgoja, predopismenjevane in 
knjižna vzgoja. Dejavnosti povezujemo v celoto. Načrtovani 
cilj lahko dosežemo na vseh področjih oz. obratno, pri vsaki 
dejavnosti lahko dosežemo več ciljev hkrati.

Pri otrocih spodbujamo tako verbalno kot neverbalno 
komunikacijo. Omogočimo mu neverbalno komunikacijo 
(ples, pantomima), omogočimo dejavnosti, v katerih otrok 
posnema osebe, živali, predmete, omogočimo mu in spod-
bujamo simbolno igro. Simbolna igra ima pomembno vlo-
go v procesu poučevanja in učenja predšolskih otrok, pred-
vsem igra vlog. Simbolna igra je zelo povezana z jezikovnim 
razvojem, v igri se pokaže tudi stopnja razvoja otrok, kar je 
razvidno od načina uporabe jezika v igri in jezikovnega pre-
tvarjanja (Marjanovič Umek 2001). 

Projektno delo: Kako sem dobil ime
Bralni kotiček je v našem vrtcu stalnica. Na njegovih poli-

cah se najdejo različne knjige, ki jih redno prebiramo. Otroci 

Karmen Mavrič, dipl. vzgojiteljica 
Vrtec Semedela

Jezikovne dejavnosti  in projektno delo
Povzetek
V prispevku predstavljam skupinsko projektno 
delo, ki sem ga izvajala v oddelku 3–5 letnih 
otrok. Povezovalo je vsa področja kurikula, 
poudarek je bil na jeziku kot na povezovalnem 
področju. Področje jezika omogoča integracijo z 
različnimi področji, zato sem vsebino projekta 
navezala še na področje gibanja, družbe in ume-
tnosti.

Ključne besede: jezik, jezikovna vzgoja, otroko-
vo ime, projektno delo.
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so na polici našli knjigo z naslovom Mali indijanček Padajo-
či sneg (G. Elschner). Otrokom je bila pravljica všeč, le ime 
dečka se je razlikovalo od slovenskih imen. Odločili smo se, 
da bomo imena raziskovali.

Projekt Kako sem dobil ime je potekal v skupini otrok starih 
od 3 do 5 let. Potekal je po etapah raziskovanja (opredelitev 
raziskovalnega problema, izražanje domnev, postopek zbira-
nja informacij z različnimi tehnikami, oblikovanje relativnih 
odgovorov in uporaba novih spoznanj). Področje jezika omo-
goča integracijo z različnimi področji, zato sem vsebino pro-
jekta navezala še na področje gibanja, družbe in umetnosti.

Gibanje 
Globalni cilji:

- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok,
- spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upo-

števanja različnosti,
- zavedanje lastnega telesa in doživljanja ugodja v gibanju.

 
Tema: Kdo je to?
 Cilj: 
-  spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini.
Potek dejavnosti:
Otroci se zberejo v krog in izberejo otroka, ki se postavi v 

sredino kroga. Temu otroku zavežemo oči z rutico, tako da nič 
ne vidi. Ko to naredimo, ga malo zavrtimo, nato pa pred njega 
postavimo drugega otroka, ki mora biti čisto tiho, da ga tisti 
z zavezanimi očmi ne prepozna po glasu. Otrok z zavezanimi 
očmi lahko otroka pred seboj prepoznava z otipom od nog 
do glave, nato pa mora uganiti kdo je to. Ko to ugotovi (pa 
tudi če ne), ga zamenja tisti otrok, katerega je pravkar ugibal.

 
Tema: Koga pogrešamo?
Cilj:
-  spoznavanje in izvajanje različnih gibalnih iger.
Potek dejavnosti:
Otroci skačejo po prostoru. Ob določenem znaku zami-

žijo in počepnejo. Vzgojiteljica pokrije enega otroka z rjuho. 
Na vnovičen znak otroci odprejo oči in ugotavljajo, kdo je 
skrit pod rjuho.

 Tema: Kdo jaha konjička
Cilj:
-  otrok sodeluje v preprostih gibalnih igrah.
Potek dejavnosti:
Otroci se postavijo v krog in določijo ali izžrebajo enega 

otroka, ki se postavi v sredino kroga. Ta otrok predstavlja ko-
njička, zato poklekne in se skloni naprej do tal, z rokami pa si 
zakrije obraz, tako da nič ne vidi. Vzgojiteljica ali pa kar otroci 
sami izberejo še enega otroka, ki konjička zajaha, sede nanj, 
nato pa s spremenjenim glasom vprašati: »Konjiček, kdo te 
jaha?« Otrok – konjiček skuša ugotoviti, kdo je otrok, ki sedi 
na njegovem hrbtu. Če ugane, postane konjiček otrok, ki je 
jahal konjička. Tisti, ki pa je ravnokar bil konjiček, se postavi 
nazaj v krog, k ostalim otrokom in igra se ponovi.

Družba
Globalni cilji:

- doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možno-
sti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje ne 
glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, nacionalno 
pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved in

- spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega 
okolja ter spoznavanje medkulturnih in drugih razlik.
 
Tema: Moje ime
Cilj:
-  otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za 

vzpostavljanje, vzdrževanje in      uživanje v prijateljskih 
odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje 
problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in 
sprejemanje stališč, vedenja in občutij drugih, menjava-
nje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.).

Potek dejavnosti:
Z otroki sedimo na tleh. Izzovem jih z vprašanjem »Kaj 

je ime?«. Začne se razvijati pogovor o tem. Njihove misli za-
beležim na plakat. 

Plakat je razdeljen na tri dele in sicer: 
1. del:   Kaj že vemo o tem?
2. del:   Kaj želimo še izvedeti?
3. del:  Kaj smo izvedeli?

Tema: Naloga za starše
Cilj:
-  otrok doživlja in spoznava verbalno komunikacijo kot 

vir ugodja, zabave in reševanja problemov.
Potek dejavnosti:
Otroci prinesejo zapiske v vrtec. Preberemo jih, ob vsa-

kem otrok še pokomentira, razvije se pogovor. Zanimive stva-
ri zabeležimo na drugi plakat. Nekateri starši se na to niso 
odzvali ali pa so samo otroku na kratko povedali, zakaj so 
mu izbrali to ime.

Jezik
Globalni cilji:

- jezik kot objekt igre,
- zavedanje obstoja lastnega jezika in drugih jezikov ter la-

stne in drugih kultur,
- poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika in
- doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za 

otroke.

Tema: Ti si krokodil
Cilj:
-  otrok se igra in zabava z besedami.
Potek dejavnosti:
Z otroki sedimo v krogu na stolih. Otrok se obrne k druge-

mu otroku in mu reče: »Ti si krokodil.«  Drugi otrok mu od-
govori: »Jaz nisem krokodil. Jaz sem … (pove svoje ime)«, 
obrne se k naslednjemu otroku in mu reče: »Ti si krokodil.« 
Igra se nadaljuje, dokler ne pridejo vsi otroci na vrsto.

 Tema: Domače in tuje pravljice
Cilji:
-  otrok ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter dru-

gih literarnih del razvija zmožnost domišljijske rabe je-
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zika; spoznava moralno-etične dimenzije; s književno 
osebo se identificira ter doživlja knjižno dogajanje;

-  otrok posluša različne literarne zvrsti ter spoznava raz-
like in podobnosti med njimi;

-  otrok spoznava besedo oz. knjigo kot vir informacij;
-  otrok ob knjigi doživlja, veselje, zabavo, povezuje estet-

sko in fizično ugodje ter pridobiva pozitiven odnos do 
literature.

Potek dejavnosti:
Skupaj z otroki smo se odločili, da bomo vsak dan po zaj-

trku in pred počitkom prebrali eno pravljico. Knjige so na 
razpolago v igralnici na knjižni polici. Vsak dan en otrok izbe-
re knjigo, ki jo bomo brali. Glavni namen branja pravljice je, 
da otrok prepozna imena junakov in drugih oseb v pravljici. 
Po branju pravljice poteka kratek razgovor o vsebini. Otrok 
pripoveduje o svojih občutenjih ob poslušanju besedila. Na 
plakat izpišem imena, ki so se pojavljala v pravljici.

Umetnost
Globalni cilji:

- doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti in
- razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavlji-

vosti.

Tema: Jaz sem …
Cilji: 
-  negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživlja-

nja z usmerjanjem pozornosti v občutenje telesa, opa-
zovanje in poslušanje sebe in drugih.

Potek dejavnosti:
Vsi otroci stojijo v krogu. Eden od otrok prične igro, ta-

ko da stopi v sredino kroga in pove svoje ime ( Jaz sem …) 
in napravi neki gib ali več gibov kot pozdrav in predstavitev 

sebe in svojega imena. Nato se vrne v krog. Vsa skupina po-
novi njegovo ime in gib. Nato se predstavi naslednji otrok.

Tema: Nariši sebe, nariši svoje ime
Cilj: 
-   uporablja različne tehnike za risanje, slikanje na isto te-

mo.
Potek dejavnosti:
Otrokom sem pripravila likovni kotiček, v katerem so bi-

la na razpolago različna sredstva za ustvarjanje. V pogovoru 
sem jim povedala, da želim, da v likovnem kotičku nastajajo 
njihove umetniške slike, ki ponazarjajo in predstavljajo njih 
same, njihova imena. Tja lahko gredo kadarkoli si poželijo in 
ustvarjajo. Nastale so prave umetniške slike.

Zaključek
Pri projektnem delu sem uporabljala različne metode, naj-

bolj pogosto metodo pogovora, pripovedovanja in razisko-
vanja. Otroke sem spodbujala k razmišljanju, iskanju pripo-
močkov, iskanju odgovorov s pogovori med otroki in med 
odraslimi, s pomočjo leksikonov in drugih knjig. V projekt 
sem vključila tudi starše, da so nam pomagali s svojimi ideja-
mi in z napotki, pomagali so pri zbiranju literature in razložili, 
kako so otroku izbrali ime.
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V Ljubljani je bil v torek, 29. januarja 2013, že deve-
ti strokovni posvet »Dobre prakse«. Letošnjega je pod 
naslovom »Vrednote, prepričanja in dileme vzgojiteljic in 
vzgojiteljev v javnem vrtcu« pripravil Odbor za pripravo 
posveta. Delo Odbora je na začetku posveta predstavila 
mag. Betka Vrbovšek.

Organizacijo posveta je kot vedno dobro izpeljala Su-
pra d. o. o. iz Ljubljane. Predstavniki Ministrstva so svojo 
prisotnost upravičili, udeležence posveta pa sta pozdra-
vili predstavnici MO Ljubljana in Pedagoškega društva 
Vzgojiteljica.

Pripravljalni odbor je po objavi strokovnih tem zbral 
63 avtorskih prispevkov vzgojiteljic in vzgojiteljev ter 
svetovalnih delavk iz vrtcev. Prispevke je odbor pregle-
dal, po enakih kriterijih strokovno ocenil, naredil izbor 
in jih pripravil za objavo. Zbornik posveta so udeleženci 
dobili že pri samem sprejemu.

 V plenarnem delu posveta, ki je bil namenjen teore-
tičnim izobraževalnim vsebinam, so o etiki in vredno-
tah v vrtcu ter o spoštovanju le-teh predavali akademik 
prof. dr. Jože Trontelj, SAZU, prof. dr. Mojca Kovač Še-
bart, UL, Filozofska fakulteta in mag. Betka Vrbovšek v 
imenu prof. dr. Jurke Lepičnik Vodopivec, UM, Peda-
goška fakulteta. 

Sledilo je trinajst predstavitev strokovno najbolj zani-
mivih primerov dobre prakse iz vrtcev: Radenci, Sežana, 
Galjevica Ljubljana, Tončke Čečeve Celje, Velenje, Zele-
na jama Ljubljana, Anice Černejeve Celje, Žalec, Črnuče 
Ljubljana in OŠ Dobrna. Vse predstavitve so bile pred-
stavljene s pomočjo elektronskih prosojnic. Po predsta-
vitvi so udeleženci postavljali razna vprašanja.

Zaključno refleksijo posveta sta naredili mag. Marje-
ta Domicelj in prof. dr. Mojca Kovač Šebart. Udeležen-
ci so si lahko ogledali tudi 10 predstavitev na plakatih.

Rozalija Kovač, Vrtec Velenje

Strokovni posvet »Vrednote, prepričanja in dileme 
vzgojiteljic in vzgojiteljev v javnem vrtcu«
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Ste redna profesorica na Oddelku 
za pedagogiko na Filozofski fakul-
teti Univerze v Ljubljani. Katerim 
znanstvenim in pedagoškim nalo-
gam posvečate največ časa v tem 
študijskem letu?

V zimskem semestru letošnjega štu-
dijskega leta predavam 10 oz. 12 ur te-
densko, ob tem sem nekaj vikendov 
predavala tudi izrednim študentkam in 
študentom. Ob pripravah na predava-
nja, mentorstvih pri diplomah, magi-
sterijih in doktoratih, seminarjih dok-
torskega študija, kolokvijih in izpitih ter 
dogajanju na fakulteti, ki ga generirajo 
za visoko šolstvo nesprejemljive odloči-
tve politike, ostaja le malo časa za teme-
ljito in umirjeno znanstveno-raziskoval-
no delo. Tudi zato se veselim izpitnega 
obdobja, ko ne bo predavanj in bo med 
opravljanjem in popravljanjem izpitov 
študentk in študentov ostalo več časa za 
študij in pisanje člankov. 

Sicer pa se že dlje časa raziskovalno 
ukvarjam z dejavniki, ki vzpostavlja-
jo vzgojo in vrednote javnega vrtca in 
šole v Sloveniji, ter proučujem proble-
matiko avtoritete pedagoških delavk 
in delavcev. Ker sodelujem v projek-
tu »Profesionalno usposabljanje stro-
kovnih delavcev za izvajanje elementov 
posebnih pedagoških načel koncepta 
Reggio Emilia na področju predšolske 
vzgoje«, sem v zadnjih dveh letih pre-
cej raziskovalnega časa posvetila prav 
predšolski vzgoji. V lanskem letu je v 
tujini izšla znanstvena monografija o 
nekaterih vsebinskih in organizacijskih 

dilemah na področju predšolske vzgo-
je, ki sva jo napisali s kolegico Andre-
jo Hočevar.

Vrtec ni obvezen, je pa pomemben 
za otrokov razvoj. Kaj menite o 
vplivu vrtcev na kakovost življenja 
predšolskih otrok? 

Vključenost v kakovosten vrtec ima 
zagotovo pozitivne učinke na otrokove 
spoznavne in socialne zmožnosti in po-
večuje kakovost njegovega življenja. To 
je dolgoročna in tudi najcenejša naložba 
družbe v posameznika oz. posameznico 
in zamujenega v tem obdobju se pravi-
loma ne more nadoknaditi. Kot doka-
zujejo strokovnjakinje, ki so v novi Beli 
knjigi o vzgoji in izobraževanju v RS, 
objavljeni leta 2011 pripravile poglav-
je o vrtcih, je za otroke, ki prihajajo iz 
manj spodbudnega družinskega okolja, 
še posebej pomembno, da se čim mlaj-
ši vključijo v visoko kakovosten vrtec. 
Zanje ta deluje kot varovalni dejavnik 
pri govornem razvoju, ugodno vpliva na 
njihovo pripravljenost za šolo in na ka-
snejšo šolsko uspešnost. Vrtec pa pove-
čuje kakovost življenja vseh otrok tudi 
s tem, da zagotavlja priložnosti za dru-
ženje, vzgaja k samostojnosti, strpno-
sti, spoštovanju drugih in medsebojne 
različnosti ter privzgaja odgovorno rav-
nanje do sebe in drugih ipd. Ko danes 
spremljamo erozijo vrednot in odgo-
vornosti ter nestrpnost do različnosti, 
ki jih izražajo vladajoče družbene elite, 
je očitno, da je v sodobni, multikulturni 
in demokratični družbi kakovost življe-

nja vsakega posameznika in posamezni-
ce še kako odvisna od njih. 

Kakšna je, po vašem mnenju, se-
danja kakovost slovenskih javnih 
vrtcev? 

Kakovost javnih vrtcev v Sloveniji je 
vsebinsko in bivanjsko na visoki ravni in 
v njih se praviloma udejanjata kakovo-
stna vzgoja in izobraževanje. A čeprav 
imamo visoko strukturno raven kako-
vosti vrtcev, ne kaže prezreti, da vsaj gle-
de nekaterih posameznih kazalcev ka-
kovosti, kot so denimo število otrok v 
oddelku, razmerje med številom otrok 
in odraslih ter prostorski pogoji, zaosta-
jamo za nordijskimi državami, ki imajo 
sicer podobno kot v Sloveniji skupen 
vrtec. Žal bodo spremembe, ki jih bo 
v nasprotju s strokovnimi argumenti 
udejanjilo resorno ministrstvo, izrazi-
to znižale že doseženo kakovost in nas 
v tem pogledu vrnile vsaj tri desetletja 
v preteklost. 

Vzgojiteljeva naloga v vrtcu ni samo 
v odzivanju na otrokove potrebe in 
interese, ampak omogočanje dejav-
nosti, ki bodo »korak pred otro-
kovim aktualnim razvojem«, kot 
pravi Vigotski. Zdi se, da je v laični 
javnosti, še posebno med politiki, 

Pogovarjamo se z znanstveniki in s strokovnjaki

Vztrajati moramo pri razumevanju 
izobrazbe in znanja kot ključnih javnih 
dobrin

Dr. Mojca Kovač Šebart je redna profesorica na Oddelku za pedago-
giko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot odlična preda-
vateljica izvaja programa Pedagoška sociologija in Predšolsko pe-
dagogiko z elementi družinske vzgoje. Sodelovala je pri reformnih 
prizadevanjih javnih vrtcev in šol.

Vzgojiteljicam in vzgojiteljem je v plenarnem delu predavala tudi 
na letošnjem posvetu Dobre prakse v Ljubljani. V vrtcih jo pozna-
mo po člankih v Sodobni pedagogiki, ki se nanašajo na vrtec, pa 
tudi po argumentirani in pogumni javni besedi. 

Prof. dr. Mojca Kovač Šebart
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Pogovarjamo se z znanstveniki in s strokovnjaki

ta naloga premalo prepoznana. Kaj 
menite o tem?

Da, res je. V našem prostoru smo 
mestoma priča poenostavljenim stali-
ščem, po katerih naj bi vrtec predvsem 
malčkom nudil zgolj varstvo, nego in 
prehrano. Z vidika otrokovega razvoja je 
takšno razmišljanje seveda izrazito pro-
blematično. Če je do neke mere razu-
mljivo, da v laični javnosti še zasledimo 
mnenje, da vzgojiteljice samo menjava-
jo plenice, bdijo nad otroki in skrbijo za 
njihovo prehrano, ga pri tistih, ki v 21. 
stoletju krojijo usodo vrtcev v državi, 
ne bi smeli niti slutiti. Vrtci morajo tudi 
malčkom zagotavljati kakovostno vzgo-
jo v najširšem pomenu besede. Pri tem 
morajo biti strokovne delavke in delavci 
pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti 
v vrtcih korak pred otrokom. To pome-
ni, da morajo otroku omogočati sode-
lovanje v dejavnostih, ki razvojno-psi-
hološko gledano presegajo zgolj raven 
reševanja (miselnih) problemov, ki jih 
je otrok v danem trenutku zmožen re-
ševati sam. In zato je strokovnost odra-
sle osebe v vrtcu, pa tudi razmerje med 
otroki in odraslimi v oddelku, tako po-
membno za kakovostno delo. Ne kaže 
tudi pozabiti, da so individualne razlike 
med enako starimi mlajšimi otroki ve-
like in terjajo precej individualne po-
zornosti strokovnih delavk oz. delavcev. 
Vesela sem, da to dobro razumejo starši 
v vrtce vključenih otrok. Prijetno me je 
presenetilo njihovo združevanje v civil-
ni iniciativi Za ohranitev kakovosti jav-
nih vrtcev, ki vključuje 119 svetov star-
šev iz različnih vrtcev v Sloveniji.

S Pedagoško fakulteto ste sodelo-
vali v projektu za vzgojiteljice Iz-
zivi pedagoškega koncepta Reggio 
Emilia in izrazili tudi nekatere kri-
tične pomisleke. Kaj vam je vzbu-
jalo pomisleke glede na slovenski 
Kurikulum za vrtce in prakso v slo-
venskih javnih vrtcih?

Pedagoški pristop Reggio Emilia 
(RE) je z vidika zagotavljanja kakovo-
sti pedagoškega dela zanimiv, ker je pri 
njem izrazito v ospredju vzgojno-izo-
braževalni proces. Opozarja nas, kako 
pomembno je imeti ob načrtovanju, iz-
vajanju in evalvaciji predšolske vzgoje 
ves čas v mislih načela dejavnega otro-
ka, razvojne bližine, individualizacije, 
participacije ipd. Ni pa mogoče prezreti 

nekaterih teoretskih nekonsistentnosti 
pristopa RE. Ena pomembnejših teme-
lji na domnevi, da je vzgojno-izobraže-
valni proces v vrtcu bolj kakovosten, če 
njegovo načrtovanje poteka odprto in 
je rezultat sprotnega dogovarjanja med 
otroki, starši in vzgojitelji. Ciljno zasno-
vano načrtovanje, na katerem temelji tu-
di Kurikulum za vrtce v Sloveniji, je tako 
razumljeno kot ovira kakovostni pred-
šolski vzgoji, saj naj bi vzgojitelji name-
sto otroku sledili zapisanim ciljem. 

Ne delim mnenja, da je ciljno zasno-
vani kurikulum, samo zato, ker temelji 
na vnaprej zastavljenih ciljih predšolske 
vzgoje, mogoče poenostavljeno razu-
meti kot nekaj, kar zapostavlja interese 
in potrebe otroka. Vsaj kar zadeva kako-
vost predšolske vzgoje v razvejani mreži 
javnih vrtcev v Sloveniji, pa je objektiv-
no tudi manj tvegano, če strokovni de-
lavci in delavke vzgojno-izobraževalni 
proces načrtujejo in izvajajo glede na 
v kurikulu postavljene cilje, ob tem pa 
strokovno avtonomno izbirajo didaktič-
ne strategije in vsebine dejavnosti, s ka-
terimi bodo otroci te cilje dosegli, in na-
vsezadnje pri delu z otroki sledijo tudi 
območju bližnjega razvoja. S tem spre-
jemajo tudi odgovornost, da vzgojno-
izobraževalno delo med drugim gradijo 
na projektih, da dejavnosti (kolikor je 
mogoče) dogovorno snujejo v dialogu 
z otroki, pri tem pa upoštevajo tudi nji-
hove interese, potrebe in želje – ter ra-
zumejo, da tega trojega ni mogoče vselej 
enačiti in da imajo različni otroci različ-
ne potrebe, interese in želje. In ne kaže 
pozabiti, da je v naših vrtcih upošteva-
nje nacionalnega kurikula predšolske 
vzgoje formalno obvezujoče. Ciljev, ki 
jih določa kurikulum, strokovni delavci 
oz. delavke, ki v vrtcu vodijo vzgojno-iz-
obraževalni proces, ne smejo zaobiti in 
mimo njih ali celo v nasprotju z njimi 
izvajati vzgojno-izobraževalnega dela na 
podlagi »dogovorov«, »pogajanj« in 
»sprotnega oblikovanja« ciljev, pa če-
tudi bi verjeli, da lahko samo na ta način 
v ospredje vzgojnih prizadevanj posta-
vijo otroka. 

Podobno je z vprašanjem spremlja-
nja in evalvacije dela v vrtcu, ki v pristo-
pu RE temelji na predpostavki, da mora 
opazovanje temeljiti na subjektivnem 
pogledu kot vrednoti. Opozarjam, da 
ugotavljanje in zagotavljanje kakovo-
sti v javnih vrtcih v Sloveniji tudi for-

malno ni vezano le na dokumentiranje, 
analiziranje in na arhiviranje otrokovega 
dela. Spremljanje in evalvacija vzgojno-
izobraževalnega procesa in dela mora-
ta biti oprta tudi na objektivne podat-
ke, ki jih je moč pridobiti z veljavnimi 
pripomočki. Pomembno je razlikovati 
tudi med spremljanjem otrokovega na-
predka pri doseganju ciljev predšolske 
vzgoje in ocenjevanjem otrokovega ra-
zvoja v pristopu RE: če je spremljanje 
otrokovega napredka legitimna, celo 
neizogibna strokovna dejavnost vzgo-
jiteljic in vzgojiteljev, ki temelji na nji-
hovem pedagoškem znanju, pa ocenje-
vanje otrokovega razvoja terja posebej 
usposobljenega strokovnjaka s celovi-
tim in poglobljenim razvojno-psiholo-
škim in metodološkim znanjem. In ne 
nazadnje, starši imajo pravico sodelova-
ti pri načrtovanju in izvajanju življenja 
in dela v vrtcu, je pa tovrstno sodelova-
nje lahko produktivno le ob doslednem 
spoštovanju strokovne avtonomije stro-
kovnih delavk in delavcev vrtca. 

Na devetem posvetu »Dobre pra-
kse« v Ljubljani, na katerem sode-
lujete tudi vi, so se vzgojiteljice in 
vzgojitelji soočili s šestnajstletnim 
obdobjem, ko imamo svoj Kodeks 
etičnega ravnanja v vrtcih. Marsi-
katero vrednoto in načelo iz kode-
ksa je posvojil tudi kasneje nastali 
dokument Kurikulum za vrtce.  Ka-
kšno je vaše mnenje o kodeksu in 
vrednotah v vrtcu?

Kodeksa strokovno nisem prouče-
vala, tako da ga težko komentiram. Ko-
likor poznam pripravo Kurikuluma za 
vrtce, je pri vrednotah in načelih izha-
jal iz Ustave, zakonodaje, ki normativno 
in etično zavezujeta vsakega strokovne-
ga delavca oz. delavko, ter Bele knjige 
o vzgoji in izobraževanju, ki je izšla le-
ta 1995. 

Temeljna načela, na katerih temelji 
vrtčevski kurikulum, so tako načela de-
mokratičnosti, avtonomnosti in enakih 
možnosti. Osnovno vrednotno izhodi-
šče pa predstavljajo človekove pravice, 
in to predvsem iz dveh razlogov: prvi je 
ta, da v družbah, v katerih obstaja več 
različnih svetovnih nazorov, vrednotnih 
sistemov in različnih pedagoških načel, 
enotnosti sistema vzgoje in izobraževa-
nja ni mogoče utemeljiti zgolj na enem 
nazorskem, vrednotnem ali strokovnem 
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temelju, ki bi ga morali sprejeti vsi. Zato 
ga je treba graditi na podlagi čim širše-
ga konsenza o tem, kaj je dober vrtec. 

Drugi razlog je, da so prav pravice, ki 
jih navajajo Splošna deklaracija o člove-
kovih pravicah, Konvencija o otrokovih 
pravicah in številni mednarodni doku-
menti ter jih sprejema naša Ustava, iz-
raz že doseženega soglasja o temeljnih 
vrednotah, ki veljajo ne glede na različ-
ne politične in vrednotne sisteme, po-
sebnih vrednotnih sistemov pa v dana-
šnjih družbah ni mogoče uveljavljati ali 
obravnavati kot splošno veljavnih. 

Strokovna avtonomija vzgojiteljic 
in pomočnic vzgojiteljic je zamejena 
tudi s cilji kurikula in z zakonskimi zah-
tevami po kritičnosti, objektivnosti in 
pluralnosti ter odsotnosti indoktrina-
cije. To pomeni, da je za strokovnega 
delavca oz. delavko spoštovanje uni-
verzalnega vrednotnega okvira tista 
etična opora, varovalo in korektiv, ki 
vsaj načeloma omogoča, da se – v toč-
kah, ki so z vidika človekovih pravic in 
dolžnosti kot skupnih vrednot ključ-
ne – izogne po eni strani samovolji la-
stne partikularne vrednotne presoje, 
na drugi strani pa favoriziranju v oko-
lju prevladujočih, a zato nič manj par-
tikularnih vrednotnih razsojanj v rav-
nanjih do otrok in učencev. Strokovna 
delavka oz. delavec v javnem vrtcu ali 
šoli mora tako najprej razmisliti, ka-
ko naj ravna, da nihče od otrok zara-
di vrednotne, religiozne, filozofske ali 
verske pripadnosti, spola, etnične pri-
padnosti, rase, spolne usmerjenosti in 
drugih osebnih okoliščin ne bo izklju-
čen ali privilegiran. Zato si mora vedno 
zastavljati vprašanja, če je pri svojem 
ravnanju pristranska oz. pristranski in 
če ugotovi, da je, mora svoja ravnanja 
ustrezno korigirati. 

Skupni vrednotni okvir pa mora 
naddoločati vzgojo in interpretacije v 
javnem vrtcu tudi takrat, ko gre za vre-
dnotenje in opredeljevanje, ki sicer le-
gitimno seže v prepričanja staršev in 
seveda otrok. Ko gre za partikularna 
stališča, prepričanja in vrednote, ki do-
ločajo identiteto posameznikov in sku-
pin in jih hkrati ločujejo od drugih sku-
pin z drugačno identiteto, jih je treba 
kot take dosledno spoštovati. A meja, 
kjer se v javnem vrtcu konča upošte-
vanje pravice staršev do prepričanja in 
vzgoje skladno s svojimi prepričanji, je 

v Sloveniji formalno določena z usta-
vo in vzpostavljena z vrednotnim okvi-
rom človekovih pravic in z njimi pove-
zanih dolžnosti. Zato zahtevam staršev, 
ki so v nasprotju s skupnim okvirom 
vrednot, javna šola ali vrtec ne moreta 
ugoditi oziroma jim ne smeta popusti-
ti. Noben kodeks etičnega ravnanja ne 
more mimo tega.

Vrtec je poleg otrokovega doma 
pomemben svet za učenje. Vzgo-
jiteljica in vzgojitelj v vrtcu naj ne 
bi razumela socialnega konflikta 
med otroki kot moteče dogajanje, 
ampak kot situacijo za učenje. Kaj 
menite o tem? 

Težko bi dodala kaj k tistemu, kar 
je o tem zapisal že kolega Robi Kro-
flič. Socialni konflikt je lahko produk-
tivna učna situacija. Ne le za otroke, 
temveč tudi za odrasle v vrtcu. To pa 
ne pomeni, da je lahko strokovna de-
lavka v konfliktnih situacijah, v ka-
terih se znajdejo otroci, nedejavna. 
Nasprotno: prav njene strokovne in-
tervencije, vzgojno delovanje in pre-
usmerjanje konflikta v situacijo, ki 
otrokom omogoča učenje, je ključ-
nega pomena za doseganje zaželene-
ga vzgojnega učinka.    

Našo državo pestijo težave, ki jih 
je povzročila kriza v poslovnem, 
gospodarskem in ekološkem smi-
slu. Krizne težave vplivajo tudi na 
življenje otrok in staršev, tudi na ži-
vljenje v vrtcu in šoli. Ni denarja za 
vzgojne materiale, za strokovno iz-
popolnjevanje, še prehrana ni sama 
po sebi umevna. Kaj menite o tem?

Čeprav smo se v zadnjih letih zna-
šli v zahtevni gospodarski in javnofi-
nančni situaciji, bi se morali izogniti 
ukrepom, ki vodijo k zniževanju ka-
kovosti predšolske vzgoje in splošne 
izobrazbe, na kar vpliva tudi zagota-
vljanje osnovnih materialnih pogojev 
ter strokovnega izpopolnjevanja oz. iz-
popolnjevanja strokovnih delavcev in 
delavk. Tudi ni mogoče govoriti o de-
mokratični družbi, naj bo ta še v taki 
gospodarski krizi, če ne poskrbimo za 
zadovoljitev osnovnih potreb vsakega 
otroka, pa naj gre za hrano, bivanje ali 
kakovostno vzgojo in izobraževanje. 
Tukaj resnično niso na mestu cinizmi, 
da lahko otroke v javnih vzgojno-iz-

obraževalnih ustanovah nahranimo z 
golobi, da naj starši in strokovni de-
lavci oz. delavke za te otroke poiščejo 
karitativno pomoč ipd. 

Če želimo zagotoviti enake možno-
sti za dostop do znanja, pa je jasno, da 
moramo vztrajati pri razumevanju iz-
obrazbe in znanja kot ključnih javnih 
dobrin, v kateri bi morala država prav v 
kriznih časih investirati več, ne pa sred-
stev zanje krčiti oz. jih prerazporejati 
v zasebne institucije. Ohranjanje zna-
nja in izobrazbe kot javnih dobrin ima 
namreč dolgoročne pozitivne učin-
ke tako na družbo kot celoto, ki tako 
vzdržuje doseženo raven blaginje in jo 
povečuje, kot tudi za posameznike oz. 
posameznice, ki morajo biti v tej druž-
bi deležni pravičnih in enakih možno-
sti za udejanjanje svojih potencialov in 
doseganje čim bolj kakovostnega oseb-
nega in poklicnega življenja. Bojim se, 
da v naši državi ubiramo povsem na-
sprotno pot, pot krčenja standardov 
vzgoje in izobraževanja, za katere smo 
si dejavno prizadevali in se zanje bori-
li desetletja. Lahko jih tako rekoč čez 
noč radikalno znižamo, a treba je ve-
deti, da bo za njihovo ponovno vzpo-
stavitev spet potrebnih vsaj nekaj de-
setletij. 

Na kaj naj se opremo praktiki, ko 
iščemo odgovore za sedanje izzive 
vzgoje in izobraževanja?

V prvi vrsti se zagotovo lahko 
oprete na lastno strokovno znanje. 
V Sloveniji ste strokovne delavke in 
delavci v vzgoji in izobraževanju pri-
merno izobraženi in usposobljeni, da 
lahko svoje delo opravite kakovostno. 
To seveda ni naključje, saj smo si v za-
dnjih dvajsetih letih tudi na sistem-
ski ravni prizadevali za strokovnost 
praktikov, kar se odraža tudi v med-
narodnih primerjavah. Slediti pa je je 
potrebno tudi novostim na strokov-
nem področju, angažirano vstopati v 
strokovne diskusije, posvečati veliko 
časa lastnemu strokovnemu razvoju, 
in ne nazadnje od raziskovalk in razi-
skovalcev, ki se s problematiko vzgoje 
in izobraževanja ukvarjamo teoretič-
no, pričakovati kakovostno, temeljito 
znanstveno-raziskovalno delo, ki ima 
samo kot tako lahko tudi širok prak-
tični potencial in pripomore k iskanju 
odgovorov, o katerih sprašujete.   

Pogovarjamo se z znanstveniki in s strokovnjaki



vzgojiteljica 25 januar—februar 2013Letnik XV, št. 1

Kaj bi še radi povedali vrtcem oz. 
vzgojiteljicam in vzgojiteljem, pa 
vas nismo vprašali? 

Zaposlenim v javnih vrtcih v Slove-
niji čestitam za dosledno strokovno dr-
žo, ki ste jo izkazali ob radikalnih in za 
kakovost vzgoje in izobraževanja pov-
sem nesprejemljivih posegih v  norma-
tivne rešitve predšolske vzgoje, ki jih 
ponuja država. Pri tem je še kako po-
membno, da ste imeli pri svojih zahte-
vah ves čas podporo staršev in medi-

jev. S tem ste posredovali sporočila, ki 
bi jih morala slišati vsaka neavtoritarna 
oblast: da vrednote kakovostne vzgoje 
in izobraževanja za vas niso le beseda, 
da vam gre za otroke, tudi tiste iz social-
no oz. drugače prikrajšanih družin in ne 
nazadnje, da imajo podporo uporabnic 
in uporabnikov samo tisti, ki svoje delo 
opravljajo kakovostno in so mu zaveza-
ni z besedo in ravnanji. Povedano dru-
gače, aktualna oblast bi morala slišati 
vsaj to, da je podpora državljank in dr-

žavljanov pri odločitvah, ki jih zadevajo, 
mogoča le, če verjamejo v argumente, 
ravnanja in obljubljene učinke ukrepov 
tistih, ki jih predlagajo in sprejemajo. 
Argument moči tu še zdaleč ne zadošča.

Zahvaljujemo se vam za odgovore 
in vam želimo še veliko let ustvar-
jalnega pedagoškega in znanstve-
nega dela.

Spraševala je Betka Vrbovšek

Pogovarjamo se z znanstveniki in s strokovnjaki

Iz teorije v prakso

Uvod
Današnjega življenja si več ne znamo predstavljati brez 

medijev, saj nas spremljajo na vsakem koraku. Od njih smo 
odvisni, saj oblikujejo velik del našega življenja. Jamnikova 
(2003, str. 92) se strinja –  »mediji so del sodobne realnosti 
in jih preprosto ni mogoče obiti, kajti njihova moč, privlač-
nost in najrazličnejša ponudba je ogromna. Namenjamo jim 
veliko svojega (prostega) časa, nudijo nam informacije, zna-
nje, kulturo, zabavo in sprostitev«. A nanje moramo gledati 
s kritičnega vidika ter se naučiti presojati, kaj v medijih je za 
nas ustrezno oz. koristno in kaj ne.

Revija je tiskani medij, s katerim se otrok sreča že v pred-
šolskem obdobju, če mu jo starši ali drugi odrasli ponudijo 
oz. omogočijo stik z njo. Vzgoja za revije se tako začne že ze-
lo zgodaj. In čeprav današnja doba branju ni naklonjena, tudi 

zaradi televizije, radia, videa in računalnikov, so otroci tisti, ki 
imajo knjige in revije še vedno zelo radi. Problem je velikokrat 
v starših, ki jim zmanjkuje časa za pripovedovanje pravljic in 
petje uspavank. Ne vzamejo si časa za listanje po knjigi ali 
reviji skupaj s svojim otrokom, ne preberejo mu zgodbic ali 
skupaj z njim ne rešujejo miselne naloge. Na drugi strani pa 
se (kot je ugotavljala Zalokar-Divjakova že leta 1998) zaradi 
krize na področju gospodarstva, družine in kulture tudi vse 
bolj začenjamo zavedati pomena čistega okolja, družinskega 
življenja in kulturne dediščine. Podobno se dogaja danes, ko 
večina ponovno razmišlja o tem, kaj je v resnici najbolj po-
membno in mnogi se bolj kot prej zavedajo pomembnosti 
skupnega preživljanja prostega časa z otrokom, tudi ob reviji.

Pomen zgodnjega uvajanja otrok v svet 
tiskanih medijev

»Živimo v svetu, v katerem so mediji prisotni povsod. 
Vse več ljudi posveča vse več časa televiziji, branju časopi-
sov in revij, poslušanju plošč in radia« (Košir in Ranfl 1996, 
str. 11). Brez medijev danes skorajda ni kvalitetnega življenja 
in vsestranskega znanja, saj se le-to povečini prenaša preko 
tiska, slike in zvoka. Tiskani mediji so med drugim tudi re-
vije, po katerih danes že pridno posegajo tudi najmlajši čla-
ni naše družbe, to so predšolski otroci, in katerih razvoj je v 
veliki meri podrejen tudi temu, kaj tam preberejo, vidijo ali 
čustveno doživijo ob branju nekoga drugega. Mediji imajo 
močan vpliv tako nanje kot na vse druge ljudi. S tem se stri-
nja tudi Rovšek (2005), ki razlaga, da se za medije uporablja 
celo izraz ‚sedma sila‘ ali pa tudi ‚četrta veja oblasti‘. Njihovo 
poseganje v zasebnost, čast in dobro ime vsakega posamezni-
ka pa še posebej občutijo in so še posebej ogroženi najbolj 
občutljivi, kot so otroci, pa tudi socialno šibki, razni margi-

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

Vzgoja za revije v družini predšolskega 
otroka

Povzetek
Revija kot tiskani medij je pogost spremljevalec 
otroka v predšolskem obdobju, zato ji moramo po-
svečati pozornost. Da bo stik z revijo in uporaba 
le-te ustrezna, koristna, poučna in tudi zabavna, 
mora potekati vzgoja za revije že pri predšolskem 
otroku. Pri tem je pomembno, da so starši (druži-
na) tisti, ki skupaj z otrokom uporabljajo revijo, 
na katero se lahko naročijo, jo sproti kupujejo ali 
si jo izposojajo v bližnji knjižnici.

Ključne besede: vzgoja za revije, revija kot ti-
skani medij, predšolski otrok, družina.
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nalci in manjšine. Ti ne poznajo načinov pravnega in drugega 
varstva, mnogi si ga tudi ne morejo privoščiti. 

»Razlog za moč medijskih sporočil je v tem, da gledalci in 
bralci prek njih dobivajo informacije o svetu. Otroci so bolj 
dovzetni za vpliv medijev med drugim tudi zato, ker imajo 
manj neposrednih izkušenj iz realnega sveta kot predstav, 
ki jim jih ponujajo televizija in druga sredstva obveščanja« 
(Hobbs 1995, str. 23). Tudi revije kot tiskani medij igrajo po-
membno vlogo v otrokovem življenju in njegovem razvoju 
ter prav tako izhajajo iz dejstva, da otroci nečesa še ne vedo, 
da pa jim lahko to preko njim zanimivega tiska na ustrezen 
način predstavimo in omogočimo spoznati. Zato nikakor ne 
smemo zapostavljati moči medijev ali jih poskušati popol-
noma eliminirati, pač pa se moramo v to podati zavestno, 
preučiti dobre in slabe strani, vsekakor pa oboje na otroku 
ustrezen način tudi razložiti. Kot to poudarjata Košir in Ranfl 
(1996, str. 11), »pomembnost medijev upoštevajmo kot del 
kulture današnjega sveta. Ne podcenjujmo vloge, ki jo imajo 
komunikacije in mediji pri razvojnih procesih, prav tako ne 
funkcije medijev kot instrumentov za aktivno udeležbo dr-
žavljanov v družbi«.

Za vsakega posameznika je pomembno, da obvlada komu-
nikacijo, vedno bolj tudi medijsko komunikacijo. Pri tem nam 
lahko pomaga le medijska vzgoja in čim bolj kakovosten ter 
permanenten stik z mediji. S tem pa moramo začeti že v pred-
šolskem obdobju oz. takrat, ko se otrok prvič sreča z medijem, 
tako s tiskanim kot z elektronskim. Med tiskanimi mediji se 
otroci najprej seznanijo s knjigami in z revijami, slednje pa 
postajajo vedno bolj aktualne, saj poleg leposlovnih besedil 
prinašajo tudi številne ideje in zamisli za glasbeno in likovno 
ustvarjanje, učijo pa tudi prvih veščin kuhanja, šivanja ipd. 

Mediji pa ne posredujejo le novic, znanja, mnenj in raz-
vedrila, kot ugotavljata Eicke in Eicke (1995), temveč tudi 
reklamo. In otroci so izredno vabljiva ciljna skupina, na ka-
tere se s posebnim zadovoljstvom obračajo ne-le proizvajalci 
igrač, športnih izdelkov, sladkarij, sladoleda in hrane za zaj-
trk, temveč tudi reklame za proizvode, ki jih uporablja odra-
sli del populacije. Otroci so namreč neizkušeni, lahkoverni, 
spremenljivi in se nanje lahko vpliva. 

Razvijanje kulture branja revij
Pri otroku v predšolskem obdobju še ne govorimo kot o 

srednje dobrem ali spretnem bralcu, pač pa je tak otrok šele 
potencialni, torej bodoči bralec. Če pa želimo, da se razvije v 
dobrega bralca, potem otrok potrebuje stik s tiskanimi mediji 
že veliko pred vstopom v šolo. In prav je, da mu to omogo-
čimo. Otrok mora imeti na voljo tudi svoje revije, ki vedno 
bolj prodirajo v njegovo življenje. Seveda pa je pri tem zelo 
pomembno (kot tudi kasneje tekom šolanja in življenja na-
sploh), da predšolskemu otroku nudimo dobre in njegovi 
starosti primerne revije. Prav je tudi, da otroci spoznavanje 
z revijami in drugimi mediji doživljajo skupaj s svojimi star-
ši, saj lahko slednji tako na ustrezen način otroku predstavijo 
medij – njegove prednosti ter morebitne pasti.

Tako kot odrasli so tudi otroci uporabniki medijev, čeprav 
zaznavamo, da so slednji vedno bolj uporabniki predvsem ele-
ktronskih medijev, ne pa toliko tiskanih. Revije za otroke pa 
seveda kljub vsemu obstajajo in njihov prvotni cilj ni infor-

miranje o novostih in aktualnostih, pač pa pisanje o temah, ki 
so značilne in privlačne za predšolske otroke (Delale in Voj-
vodić 2000). Hkrati vsebujejo raznovrstne teme in zadostijo 
otrokovemu nenasitnemu spoznavanju novega, omogočajo 
pa tudi, da otroci preko različnih tem dojamejo življenje kot 
povezano celoto delčkov. S pomočjo revije se lahko učijo na 
zabavne, igrive načine, predvsem pa ob pomoči staršev ali 
drugih odraslih oseb spoznavajo možnost skupnega učenja, 
zabave in sprostitve.

Revija je med otroci izjemno priljubljena tudi zato, ker 
otrokom, za razliko od televizije, ne vsiljuje povsem konč-
nega izdelka, ampak preko nalog, izzivov ipd. pušča njiho-
vi domišljijo prosto pot, z majhnimi opazkami jih k temu le 
spodbudi ali morda usmerja. Za razliko od knjige pa revija 
dopušča tudi izrezovanje, prepogibanje in nasploh možnost 
preoblikovanja same podobe, s tem pa spodbuja k inovativ-
nosti in ustvarjalnosti otrok, hkrati pa ustvarja čustveno in 
socialno bližino.

Odrasli so otrokom vzor in model bralca ter jih sezna-
njajo z revijami. »Za vzgajanje bodočega bralca v družini ni 
dovolj, da je otrok deležen branja. Otrok mora videti tudi 
odrasle, kako sami berejo. To bo za otroka znamenje, da je 
branje pomembno, vredno pozornosti in si bo kmalu želel 
posnemati odrasle tudi pri branju« (Knaflič 2003, str. 37). 
Ni enega pravega načina, kako otrokom pokazati lasten od-
nos do revij. Teh načinov je več in mnogokrat se jih starši in 
drugi odrasli sploh ne zavedajo. Knaflič (prav tam) nadalje 
utemeljuje, da »je branje lahko nekaj dobrega, je način za 
pridobivanje znanja, oblika sprostitve in preživljanje pro-
stega časa. So žal tudi otroci, ki slišijo sporočila o branju kot 
zapravljanju časa, umiku v brezdelje in svoj odnos do bra-
nja gradijo na tem«. Novejše raziskave poudarjajo (Bucik 
2003), da je za otroke pomembno, da spoznajo vzor v od-
raslih, ki sami berejo z užitkom, da ob branju tudi zaznajo 
in občutijo emocionalno pozitivne izkušnje, predvsem pa 
se morajo starši truditi, da otrokom z navdušenjem pribli-
žajo učenje branja. 

»Ker so sile, ki otroka motivirajo za branje, tako močne 
in pomembne, jim starši ne bi smeli dajati umetnih spodbud. 
/…/ Prava motivacija za branje mora biti vedno branje sa-
mo – in knjige, revije ter zgodbe, povezane z njim. To lahko 
najuspešneje spodbudimo tako, da beremo skupaj z otrokom 
in mu dajemo zgled. Taka dejanja ustvarjajo bralca za vse ži-
vljenje« (Kropp 2000, str. 22). V predšolskem obdobju je re-
vija ustrezen pripomočkov za to, saj zaradi svoje slikovitosti 
in pestrosti ne omogoča le branja zgodbic in pravljic otroku 
s strani staršev, pač pa preko slik in risb otroku omogoča sa-
mostojno ‚branje‘.

»Interes za branje je pomemben del notranje motivaci-
je in /…/ je nagnjenje, ki se razvije po določenem času, je 
razmeroma stabilno, navadno povezano s povečanim zna-
njem in pozitivnimi vrednotami ter pozitivnimi čustvi do 
nekega področja oz. dejavnosti« (Bucik 2003, str. 114). 
Zgodnji interes za branje je pomemben za kasnejši razvoj 
branja, pisanja in drugih z branjem povezanih aktivnosti, 
med drugim tudi čustvovanja in mišljenja. Starši naj otro-
kom veliko berejo (Zalokar-Divjak 1998) že predvsem v 
predšolske obdobju, če želijo, da jih bo branje pritegnilo 
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tudi pozneje. Če otroku veliko beremo, s tem na edinstven 
način hranimo njegovo domišljijo. Lahko vidimo, kako se 
otrok vživlja v zgodbo. Meje med otroško vsakdanjostjo in 
domišljijo se porazgubijo in fantazijski svet postane enako 
resničen kot stvarnost. S tem otroku aktiviramo tako čuti-
la kot možgane.

Vpliv revije kot medija na odnose v družini
»Tiskana beseda /…/ ima velik vpliv na otroka, tudi na 

oblikovanje njegovega značaja in odnosa do sveta. Z besedo 
se najprej srečuje po slušni poti, kasneje jo je sam sposo-
ben prepoznati, prebrati. Le majhen korak je od govorjene 
do prebrane besede. Otrok spoznava besede že v zgodnjem 
otroštvu, ko posluša pravljice za lahko noč ali za razvedri-
lo. Šele kasneje, ko ga /…/ nauče brati, se tudi samostojno 
seznanja s tiskano besedo, z njeno vsebino in njenim spo-
ročilom« (Sivec 1989, str. 148). Da bi bilo to seznanjanje 
čim bolj učinkovito in bi otroka pritegnilo, so pomembne 
kvalitetne in raznovrstne otroške revije, ki po slogu pisave 
in skrbno izbrani vsebini sledijo razvojnim značilnostim 
predšolskega otroka.

»Ker današnji čas ni najbolj naklonjen otrokom, saj je 
opaziti vedno več razvajenih, raztresenih, pomehkuženih, 
slabo psihično in fizično pripravljenih otrok na življenjske 
obremenitve, je za predšolskega otroka izjemno pomem-
ben čas, ki ga preživimo z njim. Ob prebiranju pravljic se 
krepijo vezi med otrokom in starši, pa tudi med otrokom 
in vzgojiteljico v vrtcu. Ustvarja se čudovita oaza čustvene 
topline, kar je v sodobnem svetu dragoceno tako za otroka 
kot za odraslega« (Šuc 2000, str. 93). Revija ima to moč 
povezovanja, saj poleg tega, da omogoča otroku samostoj-
no uporabo in mu s tem daje vlogo aktivnega ‚bralca‘, opo-
zarja in navaja tudi na sodelovanje staršev in otrok. Večina 
predšolskih otrok še namreč ne bere in zato potrebuje po-
srednika, v večini primerov starša.

Starši so bistveni pri seznanjanju otroka z revijami in 
nasploh z mediji. »Od vpliva, zgleda in prenašanja znanja 
odraslih je namreč odvisno, kako se bodo otroci vključevali 
v svet medijev, kako bo potekalo njihovo medijsko opisme-
njevanje« (Lepičnik Vodopivec 2005, str. 207). Med pred-
šolskimi otroci je uporaba medijev namreč izredno velika, je 
pa ob neprimerni in pretirani uporabi lahko tudi škodljiva. 
Starši niso strokovnjaki s področja predšolske vzgoje, pa bi 
se kljub vsemu morali zavedati nečesa. In sicer, kot pravi Ja-
mnik (2003), da uporabljajmo medije zgolj kot popestritev 
vsakodnevnih dejavnosti in aktivnosti, ne pa kot nadome-
stilo zanje. Prav tako sočasno z uporabo medijev uvajajmo 
prvine medijske vzgoje in pismenosti. Medijska vzgoja naj 
se prepleta z drugimi vzgojami - tako v vrtcu kot v družini. 
»Da bi spodbujali mišljenje, fantazijo, učili disciplino in 
koncentracijo, bomo pri vzgoji za medije potemtakem tu-
di brali. In se še – igrali. Družabne igrice, ki urijo spomin, 
besedni zaklad in znanje« (Košir 2000, str. 101). Pri vzgoji 
za medije, predvsem pri najmlajših, bomo ubirali različne 
poti in se posluževali različnih metod, vse z namenom, da 
otrokom na čim bolj prepoznaven način prikažemo medi-
je, njihovo funkcijo in vlogo v našem življenju ter jih s tem 
opremimo za nadaljnje samostojno rokovanje z njimi.

Izsledki raziskave
Z raziskavo smo želeli ugotoviti prisotnost otroških revij 

v življenju predšolskega otroka, pri čemer nas je zanimalo, 
ali starši otrokom naročajo revije, jih kupujejo ali si jih le iz-
posojajo. Ob tem so nas zanimale tudi razlike glede na spol 
in izobrazbo staršev ter starost otrok. Raziskavo smo izvedli 
na priložnostnem vzorcu 200-tih staršev predšolskih otrok, 
katerih otroci so vključeni v mariborske vrtce. Podatke smo 
zbrali z anonimnim anketnim vprašalnikom in jih obdelali s 
pomočjo statističnega programa SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences).

Ali starši svojim otrokom naročajo otroške 
revije?

Prišli smo do ugotovitve, da 36,5 % staršev svojim otro-
kom naroča raznovrstne revije, s čimer želijo zagotoviti per-
manentni stik otroka z revijo. Večina (48,5 %) staršev pa kljub 
vsemu svojim otrokom ni naročila niti ene otroške revije, 
seveda pa to še ne pomeni, da otroških revij ne uporabljajo. 

Na osnovi χ2-preizkusov lahko ugotovimo, da ničelno 
hipotezo v dveh primerih (spol staršev in starost otrok) ob-
držimo, kar pomeni, da ne obstajajo statistično značilne raz-
like med spoloma staršev in starostjo otrok glede naročanja 
revij za predšolske otroke. Obstajajo pa statistično značilne 
razlike glede na izobrazbo staršev v naročanju revij za pred-
šolske otroke in v tem primeru ničelno hipotezo zavrnemo.

Medtem ko spol staršev in starost otrok ne kažeta na sta-
tistično pomembne razlike glede naročanja otroških revij, 
pa je povsem drugače z izobrazbo staršev. Kot so pokazali 
rezultati, naročenost na otroške revije narašča s stopnjo izo-
brazbe oz. povedano drugače, višja kot je izobrazba staršev, 
pogosteje imajo njihovi otroci naročene revije. Med tistimi, 
ki svojim otrokom ne naročajo revij, je najmanj staršev z viš-
jo izobrazbo (30,9 %). Največ staršev z višjo izobrazbo (23,1 
%) pa je med tistimi, ki naročajo svojim otrokom več kot eno 
revijo, medtem ko je med tistimi, ki naročajo zgolj eno revijo, 
največ staršev z nižjo izobrazbo (44,0 %), čeprav jim starši z 
višjo izobrazbo tesno sledijo (38,5 %). Razlog takšni sliki je 
predvsem ekonomski, saj imajo starši z višjo izobrazbo pravi-
loma višje dohodke in si naročanje otroških revij, tudi po več 
naenkrat, lažje privoščijo. Vendar pa to še nikakor ni pokaza-
telj pomanjkanja stika z revijami pri otrocih nižje in srednje 
izobraženih staršev, saj imamo tudi knjižnice, kjer si je revi-
je možno zastonj izposojati oz. lahko revije kupujejo sproti. 
Prav zato smo v nadaljevanju preverili tudi ti dve možnosti.

Ali starši svojim otrokom kupujejo otroške 
revije?

Ugotovitve so spodbudne, saj se je pokazalo, da ima veči-
na (88,0 %) otrok, katerih starše smo zajeli v raziskavo, stik z 
otroškimi revijami. Največ staršev (63,5 %) je dejalo, da svo-
jim otrokom včasih kupijo revijo(e), medtem ko je staršev, ki 
tega nikoli ne storijo, le 12,0 %. Starši si torej resnično zelo 
prizadevajo za seznanjanje otrok z revijami, ki so prilagojene 
otrokovi razvojni stopnji, hkrati pa so ravno zaradi tega zanje 
tako zelo zanimive in zaželene.

Na osnovi χ2-preizkusov lahko ugotovimo, da ničelno hi-
potezo v dveh primerih (izobrazba staršev in starost otrok) za-
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vrnemo, kar pomeni, da obstajajo statistično značilne razlike 
med izobrazbo staršev in starostjo otrok glede kupovanja revij 
za predšolske otroke. Nasprotno pa statistično značilne razli-
ke v kupovanju revij za predšolske otroke glede na spol ni za-
znati in v slednjem primeru ničelno hipotezo torej obdržimo.

Kupovanje revij je tako kot tudi naročanje le-teh povezano 
s stroški, česar pa si nekateri starši ne morejo privoščiti ali pa 
si privoščijo občasno. To lahko zelo dobro opazimo pri po-
nazoritvi rezultatov glede izobrazbe staršev, saj je tendenca 
naslednja: bolj kot so starši izobraženi, pogosteje kupujejo 
revije za svoje predšolske otroke. Dejansko se to sklada z že 
podano oceno, da višje izobraženi starši praviloma prejema-
jo višje osebne dohodke. Med tistimi, ki pogosto kupujejo 
otroške revije, je namreč največ (30,8 %) staršev z višjo iz-
obrazbo, medtem ko pa se največ staršev z nižjo izobrazbo 
(80,0%) odloča za občasno kupovanje otroških revij. 

Poleg izobrazbe staršev pa se je statistično pomembna 
razlika pokazala tudi pri starosti otrok. Zasledimo tendenco 
naraščanja kupovanja revij po starosti. Pri starših vseh staro-
stnih skupin otrok zasledimo največ (63,5 %) tistih, ki revije 
kupujejo občasno oz. včasih, med njimi pa je trend naraščanja 
v korist tistih staršev, kateri imajo starejše predšolske otroke 
(od 4 do 6 let). Torej mlajši kot so otroci, manj pogosto jim 
starši kupujejo revije oz. je takšnih staršev pri otrocih starih 
2–3 le 18,5 %. Po drugi strani pa velja, da starejši kot so otro-
ci, pogosteje jim starši kupujejo revije.

Najmanj revij torej kupijo starši mlajših predšolskih otrok, 
kar se sklada z našimi pričakovanji, saj mlajši kot so otroci, 
težje sami listajo po reviji, številnih ponujenih nalog zaradi 
nepoznavanja črk in številk, predvsem pa še ne popolnoma 
razvite sposobnosti pisanja, ne morejo reševati, prav tako tež-
je sledijo nalogam v tujem jeziku in zanje morebiti prezah-
tevnim idejam za umetniško ustvarjanje. So pa zanje revije 
dobrodošle predvsem zaradi svoje slikovitosti in pa zato, da 
jim starši berejo zgodbe, basni ali pojejo pesmice. Ker pa je 
slednje mogoče dobiti tudi v knjigah, starši nekoliko redke-
je posegajo po revijah. Z višjo starostjo otroka pa se situacija 
spreminja in revije postajo pri starejših otrocih morebiti ce-
lo bolj priljubljene, saj jim omogočajo samostojno oblikova-
nje, pisanje, risanje ipd., česar pa ne smejo početi po knjigah. 
Revija vsebuje raznolike vsebine, številne miselne in zabavne 
naloge, ponuja ideje za lastno glasbeno in umetniško ustvar-
janje in tako s pestrostjo ponujenega zadovolji še tako zahtev-
nega otroka. Hkrati pa poskrbi, da otroku nikoli ni dolgčas.

Ali starši svojim otrokom izposojajo 
otroške revije v knjižnici?

Pričujoči rezultati utegnejo marsikoga razočarati, saj lahko 
vidimo, da večina (70,5 %) staršev svojim otrokom otroških 
revij ne izposoja v knjižnici. Mi pa v tem vidimo predvsem 
prednost. Pa ne, da bi imeli kaj proti knjižnični izposoji, saj je 
slednja organizirana na ustreznem nivoju in ponuja kvalitetne 
revije in tudi knjige. Pač pa se nam zdi veliko bolj pohvalno, 
da starši svojim otrokom revije raje naročijo ali pa jih sproti 
kupujejo. Revija je namreč sestavljena in pripravljena tako, 
da je po njej možno oz. celo zaželeno pisati, risati, tudi pre-
pogibati liste ali izrezovati najrazličnejše podobe, hkrati pa 
tudi lepiti priložene nalepke. In to so opravila, ki so otrokom 

izredno ljuba, knjižnična izposoja pa tega ne dovoljuje, kar je 
seveda razumljivo, saj je namenjena izposoji široke množice 
ljudi, ki želi revijo v celoti, brez manjkajočih ali popisanih li-
stov. To je bila tudi obrazložitev mnogih staršev, zakaj si revij 
ne izposojajo v knjižnici.

Kljub vsemu pa je 6,0 % staršev dejalo, da si revije v knji-
žnici izposojajo pogosto, občasno pa to stori tudi 23,5 % star-
šev. Med vsemi, ki pa si revij kljub vsemu ne izposojajo, pa 
jih je pri obrazložitvi veliko navedlo, da sploh niso vedeli, da 
ta možnost obstaja, zato lahko v prihodnje morebiti priča-
kujemo več knjižnične izposoje revij za predšolske otroke.

Na osnovi χ2-preizkusov lahko ugotovimo, da ni stati-
stično značilnih razlik glede na spol in izobrazbo, glede na 
starost otrok pa ničelno hipotezo zavrnemo, kar pomeni, da 
obstajajo statistično značilne razlike. Izposoja revij je namreč 
močno odvisna od starosti otrok in med tistimi, ki si revije 
izposojajo pogosto, je največ (15,6 %) staršev, katerih otro-
ci so stari 6 let. Med tistimi, ki si revije prav tako izposojajo, 
vendar le občasno oz. včasih, pa prevladujejo starši (29,8 %) 
4 in 5 let starih otrok, medtem ko pa si kar 75,9 % staršev, ka-
terih otroci so mlajši od treh let, nikoli ne izposoja revij. Tu-
kaj zaznamo tendenco padanja izposojenih revij s padanjem 
starosti otrok oziroma mlajši kot so otroci, redkeje jim starši 
izposojajo revije v knjižnici.

Takšni rezultati so, gledano z zornega kota razvoja pred-
šolskega otroka, ustrezni, saj mlajši kot so otroci, težje sami 
uporabljajo revije oz. so jim morda še nepotrebne. Mlajši 
otroci prihajajo v stik z revijo sprva le preko branja zgodb in 
basni s strani staršev ali druge odrasle osebe ali le opazova-
nja pisanih podob in slik. Zaradi tega se marsikateri starš, ko 
že pride v knjižnico, tam nato raje odloči za knjigo kot revijo. 

Sklepne misli
Ugotovili smo, da imajo predšolski otroci veliko stika z 

otroškimi revijami ter so uporabniki le-teh. Starši svojim otro-
kom najpogosteje kupujejo otroške revije, pri čemer pa kupo-
vanje revij praviloma ni pogosto oz. redno, pač pa občasno. 
Temu botrujejo tako finančni pogoji staršev kot tudi vezava 
na specifične tematike revije, pri čemer so ene bolj in druge 
manj priljubljene. Najmanj od vsega pa se starši poslužujejo 
izposoje otroških revij v knjižnici. Razloga za to sta predvsem 
dva. Kot prvo, revija je poleg branja namenjena tudi ustvarja-
nju, risanju, pisanju, rezanju in prepogibanju, česar pa ni do-
pustno početi v izposojeni reviji. Le-ta je namreč namenje-
na široki množici ljudi in vsak želi dobiti revijo v prvotnem, 
nespremenjenem stanju. Ker pa so ravno to dejavnosti, ki so 
otroku všeč in v katerih se želi poskusiti, se starši raje odlo-
čijo za nakup kot izposojo revije. Glede na namen revije, ki 
si prizadeva za otrokov vsestranski razvoj in razvoj njegovih 
sposobnosti in spretnosti, je takšna poteza staršev ustreznejša 
in predvsem zelo dobrodošla. Drug razlog pa je nezadostna 
pokritost mariborskih knjižnic z raznolikimi otroškimi revi-
jami (ki jih trg ponuja), saj večina knjižnic poseduje zgolj tri 
ali štiri otroške revije, pa še te so v vseh knjižnicah enake. Na 
še en razlog za precej manjšo izposojo revij v knjižnicah pa 
so nas opozorili starši sami. In sicer jih je mnogo dejalo, da 
do trenutka našega anketiranja sploh niso vedeli, da si lahko 
v knjižnici izposodijo tudi otroške revije. 
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Področje umetnosti je vedno zani-
mivo in primerno za različne dejavnosti, 
ki dajejo otrokom možnosti izražanja, 
ustvarjanja in širjenja spoznanj. Seveda 
pa je to lahko svojevrsten izziv, saj je po-
trebno pri projektu slediti zastavljenim 
ciljem, načrtovane vsebine pa obravna-
vati poglobljeno v povezavi z okoljem in 
zunanjimi sodelavci.

Pri spoznavanju umetnosti in prido-
bivanju izkušenj smo izhajali iz aktual-
nih dogodkov v kraju. Ogledali smo si 
razstavo umetniških del J. Tisnikarja in 
S. L. Arsovske, prisluhnili smo Babni-
kovi godbi, obiskale pa so nas tudi lut-
karice iz Mežice in lutkovna skupina iz 
Vrtca Slovenj Gradec.

Vse te izkušnje smo nato vnesli v 
naše vsakdanje aktivnosti. Najprej smo 
poglobljeno spoznali glasbeno ume-
tnost. Izdelali smo instrumente, spo-
znavali lastnosti zvoka, poslušali različ-
no glasbo, ustanovili svoj orkester in se 
naučili refren pesmi avtorja P. Tovšaka, 
Prelepa Mislinjska dolina.

Naslednji izziv je bila dramska ume-
tnost. Pripravili smo predstavo zgodbi-

ce T. Kokalj z naslovom Zajček in roglji-
ček. Otroci so ustvarjalno in z velikim 
interesom sodelovali pri izdelavi rekvi-
zitov in scene, kakor tudi pri samem gi-
balnem prikazovanju ob enostavnih di-
alogih in glasbeni podpori. Predstavili 
smo se vrstnikom v enoti in dogajanje 
tudi posneli ter se tako seznanili z avdio-
vizualno tehniko. 

Največ časa smo posvetili likovno 
oblikovalni dejavnosti. Preko IKT teh-

nologije sva otrokom predstavili zgod-
bo o škratu Galu, ki si je potem, ko se 
je prebudil iz dolgoletnega spanja, poi-
skal novi dom v Gal-eriji. Ob tako prije-
tni in spodbudni vsebini smo si zaželeli 
tudi samo postati umetniki. Oblikova-
li smo das maso, risali s svinčniki, kre-
do, flomastri in se igrali s prstnimi ter z 
vodenimi barvami. Otroci so spoznali 
številne pojme povezane z umetnostjo, 
npr.: umetnik, skulptura, galerija, raz-
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O tem in onem iz naših vrtcev

Foto: Obisk Tisnikarjeve rojstne hiše.

V splošnem ocenjujemo, da imajo predšolski otroci ob 
pomoči staršev veliko stika z otroškimi revijami ter jih z ve-
seljem tudi uporabljajo. Starši svoj čas z otrokom preživljajo 
tudi z in ob reviji. Otrokom prebirajo različna besedila, jim 
pomagajo pri ustvarjanju in se skupaj lotevajo miselnih na-
log in izzivov. S tem, ko z otrokom skupaj uporabljajo revijo, 
skrbijo za ustrezen odnos do revije kot tiskanega medija ter 
se trudijo otroku približati revijo na ustrezen način, hkrati pa 
so otroku na voljo za vsak dodatna pojasnila, jih seznanjajo z 
nalogami in skrbijo za vzpostavitev ustreznega odnosa do re-
klamnih obvestil, ki se prav tako pojavljajo v otroških revijah.
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stava, kip … Ogledali smo si umetni-
ško skulpturo v kraju, spomenik NOB, 
ob katerem so otroci spoznali mozaik, 
eno prvinskih tehnik likovnega izraža-
nja, in se tudi sami preizkusili v pola-
ganju delčkov na lepljivo podlago. V to 
dejavnost smo vključili starše, ki so bili 
sestavni del izvajanja projekta. Skupaj 
z njimi smo obiskali tudi rojstno hišo 
J. Tisnikarja. 

V zadnjem delu uresničevanja na-
ših ciljev in idej smo uredili galerijo v 
igralnici. Otroci so tako spoznali dela 
domačih in svetovnih umetnikov: J. Ti-
snikarja, S. L. Arsovske, I. Groharja, I. 
Kobilice, L. Da Vincija. 

Otroci so imeli na razpolago ustre-
zno literaturo, ob kateri so širili spozna-
nja o umetnosti in umetnikih. Ves čas 
izvajanja projekta sva skrbeli za števil-
ne vtise in doživetja, kar smo uporabi-
li kot motive za ustvarjanje. Preizkusili 
smo se z novimi zahtevnejšimi tehnika-
mi in materiali, kot je risanje portreta, 
prelivanje barv, ustvarjanje na mokro 
podlago ipd.

Tako je nastala paleta lepih, zanimi-
vih in izvirnih del, s katerimi smo ure-
dili razstavo in jo postavili na ogled v 
Knjižnici Mislinje, popestrili pa smo jo s 
kratkim kulturnim programom za ded-
ke in babice. 

      Ob zaključku projekta smo medse 
povabili priznano umetnico S. L. Arso-
vsko. Izkazalo se je, da ni le umetnica, 
ampak tudi čudovita oseba, ki je otroke 
očarala s preprostostjo in z izredno pri-
srčnim pristopom. Predstavila je svojo 
slikarsko dejavnost in pred našimi očmi 
ustvarila čudovito delo, ki ga je poda-
rila Vrtcu Mislinje, za kar se ji iskreno 
zahvaljujemo. Vtis, ki ga je naredila na 
otroke, je viden v njihovih delih, ki so 
jih ustvarili po njenem obisk.

Erika Pušnik in Anica Klemenc, vzgoji-
teljici, Vrtec Slovenj Gradec

V Vrtcih občine Žalec, enoti Tr-
je, smo se odločili, da se pridružimo 
vseslovenskemu projektu »Štafeta se-
men«. Sodelovali smo otroci in stro-
kovne delavke iz 4. in 5. oddelka. Na-
men »štafete semen«:
- obuditi zavedanje in skrb za semena,
- prenos znanja iz generacije v genera-

cijo ter ohranjanje semen kot kultur-
nega in narodnega bogastva,

- spodbuditi posaditev semen v jav-
nih ali domačih vrtovih, v cvetličnih 
lončkih in/ali v koritih.
Za projekt smo izvedeli preko Eko-

fejsta, na katerem sodelujemo že celo 
šolsko leto. Zamisel nam je bila zelo za-
nimiva, o tem smo se strokovne delavke 
že pogovarjale in si mesec april planirale 
za sajenje različnih vrtnin.

Projekt »Štafeta semen« se nam je 
zdela odlična ideja, da v vrtec povabi-
mo tudi naše dedke in babice, ki so ne-
usahljiv vir znanja in življenjskih izku-
šenj. Našemu povabilu so se z veseljem 
odzvali v lepem številu. Nekatere babi-
ce so se še posebej pripravile in s sabo 
prinesle vse, kar je potrebno za sajenje 
in setev:
- substrat za sajenje,
- cvetlične lončke in
- zalivalke.

Otroci so z velikim zanimanjem opa-
zovali babice in dedke pri delu, pokaza-
li so jim postopek sajenja in sejanja. Na 
projekt smo se pripravljali tako, da smo 
si najprej šli ogledat grede in vrtove v 
bližini vrtca. Veliko smo se pogovarjali 

o rastlinah, kako zrastejo, kaj potrebu-
jejo za življenje … in prišli do semen.

    Skupaj z otroki smo se odločili, da 
otroci iz oddelka 3–6 posejejo solato, 
skupina otrok iz oddelka 4–5 pa posadi-
jo fižol. Posajene rastline smo opazovali 
in spremljali njihovo rast. Otroci so jih 
skrbno zalivali in se veselili, ko so rastli-
ne pokukale iz zemlje.

V aprilu je potekala izmenjava se-
men solate in fižola. Babice in dedki so 
s sabo prinesli veliko različnih vrst av-
tohtonih semen. Ponosno so jih pred-
stavili otrokom in si med sabo izmenja-
li izkušnje in informacije. Po izmenjavi 
semen smo odšli vsak v svojo igralnico. 
Otroci so s pomočjo babic in dedkov 
posadili in posejali semena.

Seme za rdečo solato sta prinesla 
Neža in njen dedek. Povedala sta, da je 
to zelo odporna sorta, neobčutljiva na 
vremenske spremembe. Je zelo okusna, 

včasih so jo imeli prav na vsakem vrtu. 
Seme te solate Nežina družina še danes 
prideluje na domačem vrtu.

Fižol »dan in noč« je prinesla Lili 
s svojo babico. Povedala je, da je to ze-
lo stara sorta. Fižol je zelo okusen, brez 
nitk in izredno dober kot stročji fižol. 
Njena babica ga še danes sadi tako, kot 
so to počeli v starih časih: na eno stran 
prekle tri semena, na drugo pa štiri se-
mena! 

Strokovne delavke našega vrtca se 
zavedamo, da z različnimi aktivnostmi 
nudimo otrokom dovolj priložnosti in 
časa, da začutijo lastnosti narave. Aktiv-
no se vključujejo v dogajanje okoli sebe 
in postavljajo vprašanja. S tem otroke 
spodbujamo k iskanju novih odgovorov 
in odkrivanju novih spoznanj.

Tatjana Jelen Golavšek in Vanja Kozar, 
vzgojiteljici

Medgeneracijska »štafeta semen« 
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Iz teorije v prakso

V elektronski in fizični obliki je prispelo 208 otro-
ških risb in slik. Komisija je ob upoštevanju vnaprej 
znanih in opredeljenih kriterijih izbrala 24 najpri-
mernejših likovnih del, ki bodo po štiri naenkrat 
predstavljena na zadnji strani revije v letu 2013. Med 
njimi bo oblikovalec revije izbral eno za vsakokra-
tno naslovnico revije.

Otrokom izbranih likovnih del in mentoricam za 
objavo že vnaprej iskreno čestitamo!

Avtorje bo Pozoj d. o. o. po objavi nagradil s knji-
žno nagrado, mentorice pa lahko objavo uveljavljajo pri 
napredovanju v strokovni naziv (Pravilnik o napredova-
nju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, Ur. l. št. 
54/2002; št. 123/2008; št. 44/2009; št.18/2010).

Posebno priznanje dajemo vrtcem: Velenje, Slo-
venj Gradec, Tončka Čečeva Celje, Moravske Topli-
ce in Maribor, ki so poslali največ likovnih izdelkov. 

Vsem se zahvaljujemo za sodelovanje in želimo še na-
prej veliko likovnega ustvarjanja. 

Peter Rebernik, Pozoj d. o. o.

Zanimivosti, komentarji, mnenja

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
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-  vsi teksti naj bodo napisani na računalniku v programu WORD, med 

tekst ne vstavljajte fotografij in računalniških risbic;
-  enemu izvodu prispevka obvezno priložite CD ali pa pošljite prispevek 

na e-naslov urednice.
-  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:

Poročilo o likovnem natečaju revije 
Vzgojiteljica za  leto 2013
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Ožji izbor likovnih del za januar—februar 2013

Čestitamo avtoricam in avtorjem likovnih del,
ki so objavljena na tej strani. Prišla so v ožji izbor na likovnem natečaju revije Vzgojiteljice za leto 2013. 
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. 

Fijona Gashi (5 let)
mentorica Nada Klinc

Vrtec Velenje

Ronja Sinreih (3 leta)
mentorici Meta Rozman in Romana Bernard

Vrtec Slovenj Gradec

Naja Držan (5 let)
mentorici Lorena Jenšterle in Sonja Strahovnik

Vrtci občine Žalec

Tiana Novak (4,5 leta)
mentorica Marjana Volaski
Vrtec Tončke Čečeve, Celje


