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Lepo pozdravljeni!    

Revija Vzgojiteljica vstopa v svoje dvanajsto leto rednega izhajanja. Ker Aktiv 
ravnateljic samostojnih vrtcev savinske in šaleške regije ni pravna oseba, je doslej 
revijo izdajala zasebna založba Pozoj d. o. o. iz Velenja. Odslej bo revijo izdajalo 
pedagoško društvo »Vzgojiteljica«, ki je bilo ustanovljeno konec leta 2010. Veè o tem si 
lahko preberete v intervjuju s prvo predsednico društva.

Razlièni vplivni ljudje so v zadnjih mesecih preteklega in na zaèetku novega leta 
naslovili na slovensko javnost razliène pozive. Eni govorijo že kar o (r)evoluciji, drugi 
o nujnih spremembah, ki jih zahtevajo krizni èasi, ali vsaj o zrelejšem poenotenju 
glede prihodnega razvoja države in družbe. Vzgojiteljice in vzgojitelji, ne glede na 
delovno mesto v vrtcu, ki ga zasedamo, smo seveda tudi del širše družbe, zato se nas 
njeni problemi, poti in stranpoti, dotikajo, na nas vplivajo in od nas terjajo odzive. 
Kakšni so naši odgovori?

Pred dobrimi enajstimi leti smo sprejeli skupni dokument državnega pomena 
»Kurikulum za vrtce«, ki je s cilji in naèeli jasno doloèil okvir vzgojno-izobraževal-
nega in širšega kurikularnega naèrtovanja, organiziranja, izvajanja in evalviranja 
dejavnosti javnih vrtcev. Kljub živahnim razpravam v kurikularnih skupinah je pri 
pripravi in prenovi sodelovalo tudi zares veliko število praktikov. Mnogi predlogi so 
bili upoštevani in sprejeti v dokument, zato smo bili nazadnje z njim zadovoljni.

Mineva tudi deseto leto, odkar je izšel, poleg neštetih drugih, tudi pomemben pri-
roènik h kurikulu, »Otrok v vrtcu«, ki je prej omenjenemu dokumentu dodal še 
razlage in pojasnila, pa tudi dobre primere za izvajanje v praksi.

»Kurikulum za vrtce« smo, skupaj z omenjenim priroènikom, v javnih vrtcih spre-
jeli za svojega. V veèini primerov smo se po svojih najboljših moèeh lotili posodab-
ljanja izvedbenega kurikula ter se zavzeli za proces stalnega izboljševanja kurikular-
ne prakse. Prav zato ni nakljuèje, da je predšolska vzgoja, kot so že veèkrat povedali 
razlièni šolski ministri, najboljši del celotnega sistema vzgoje in izobraževanja v 
Republiki Sloveniji.

Èeprav smo lahko v javnih vrtcih na doseženo ponosni, nas to ne sme znova za-
vesti v nekritièno sprejemanje èesar koli v izvedbeni kurikul, kar bo vedno znova po-
nujeno kot »poseben izziv, pomembna novost, v tujini uveljavljena praksa, nov eks-
periment, elementi takega ali drugaènega pristopa«, pa ne bi bilo usklajeno s cilji ali 
naèeli prej omenjenega skupnega dokumenta. Povpreèno dobro stanje nas ne sme 
uspavati tudi zato, ker kakovost v še tako odliènem izvedbenem kurikulu ni nikoli 
dosežena enkrat za vselej. Pa tudi zato ne, ker v resnici še vedno obstajajo izvedbeni 
kurikuli, ki so v kurikularno prenovo komaj pokukali, nato pa obtièali in zaradi raz-
liènih razlogov ne morejo ali ne znajo naprej. 

Nekritièno sprejemanje je stalna nevarnost, ki preži tam, kjer ni kakovostnega 
stalnega strokovnega izpopolnjevanja, ki šele omogoèa, da vzgojitelji poznajo razvoj 
otrok(a), poznajo, razumejo in izvajajo cilje in naèela »Kurikuluma za vrtce«, pozna-
jo in razumejo teoretska ozadja skupnega dokumenta, obvladajo sodobne pristope in 
naèine dela z otroki ter razumejo delovanje vrtca kot strokovne institucije. 

Vse to velja tudi za ravnateljice in ravnatelje vrtcev, morda še bolj. V sedanjem 
sistemu jim je zaupana naloga strokovnega in poslovnega vodje strokovne institucije. 
Glede poslovnega vodenja  ima ravnatelj nad seboj vrsto nadzornih mehanizmov, 
kar je razumljivo, saj upravlja z javnimi sredstvi. Drugaèe je glede strokovnega vo-
denja institucije. Saj ne, da bi si želeli kakšne posebne nadzorne mehanizme. Prièa-
kovati (morda pa tudi zahtevati!) pa je treba, da je ravnatelj kot prvi med enakimi 
vkljuèen v stalno kakovostno (!) strokovno izpopolnjevanje, še posebej glede ciljev in 
naèel kurikula.

Brez tega se lahko kmalu v izvedbeni 
kurikul odškrnejo vrata vsebinam, pris-
topom in naèinom dela, ki s »Kuriku-
lumom za vrtce« nimajo niè ali malo 
skupnega. Dokument sam paè ni nepo-
sredni vzgojni dejavnik. Odvisen je od 
ljudi, ki v vrtcu neposredno usmerjajo 
vzgojno-izobraževalni proces.

Kar velja za posamezne institucije, 
velja tudi za združenja, skupnosti, druš-
tva in podobne samoorganizirane zveze 
na podroèju predšolske vzgoje. Še tako 
odgovoren in izpostavljen položaj ali 
funkcija ne dajeta sama po sebi strokov-
nega znanja in njegove širine, èe si ga 
posameznik ne pridobiva in èe se ne pod-
vrže kritiènemu ogledalu kompetentnih 
drugih. Najboljša enotnost delovanja se 
dosega  po odprti demokratièni razpravi 
in po zavzetem iskanju najboljšega za 
skupno dobro.

Navsezadnje je začetek novega leta 
2011 tudi čas za poglobljen razmislek o 
lastnem delu in delovanju. Opravili smo 
ga tudi v uredništvu in se malo pomladili. 
Revija Vzgojiteljica vam je na razpolago 
za vaše mnenje, predloge, kritične misli, 
predvsem pa za strokovne poglede in iz-
menjave dobre prakse. 

Hvala vam za vsa leta podpore in 
zvestobe!
Pogumno v nove izzive in vse dobro 
v letu 2011 vam želi
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13Varni in vidni v prometu
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19Spremembe, ki se ne zgodijo, in tiste, ki ostanejo

21Vodenje sodelavcev v vrtcu k zelenim ciljem 
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Letna naročnina je 31,20 € .
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Koticek uredništva

Lahko predstavite bralcem 
Vzgojiteljice vrtec, ki ga vodite? 
Koliko ima enot, oddelkov, otrok?

Skoraj povsod povpraševanje po 
prostih mestih presega razpoložljive 
možnosti. Kako je pri vas?

 VVZ Antona Medveda Kamnik 
trenutno deluje na štirinajstih lokacijah, 
torej imamo štirinajst enot, enainpet-
deset oddelkov, v katere je vključenih de-
vetsto osem otrok. Naša najjužnejša eno-
ta Sonček v Šmarci in najsevernejša eno-
ta Polžki v Motniku sta med seboj oddal-
jeni kar trideset kilometrov. 

Tudi v VVZ Antona Medveda v Kam-
niku se srečujemo z večjim vpisom, kot je 
na razpolago prostih mest v vrtcu. Naj-
več odklonjenih je otrok prvega staros-
tnega obdobja. V oktobru 2010 je  VVZ 
Antona Medveda osemindvajsetim malč-
kom prvega starostnega obdobja odprl 
vrata nove enote Oblaček. V letošnjem 
letu, v mesecu februarju, pa je predvide-
no odprtje še petnajste enote VVZ Antona 
Medveda, ki smo jo poimenovali Kamen-
ček. V enoti bo nov dom našlo oseminse-
demdeset otrok. Tako se bo število otrok, 
ki so vključeni v naš vrtec, povzpelo na 
devetsto šestinosemdeset otrok.

Letošnji sprejem otrok v javni in kon-
cesijski vrtec ter nato obdelava podatkov 
o sprejetih in odklonjenih otrocih je po-

Kamnik je eno najstarejših slovenskih mest, saj segajo pisni viri v 12. sto-
letje. Ugodna lega kraja, od koder je že v rimskih časih tekla cesta skozi 
Tuhinjsko dolino, je pripomogla k temu, da je bil Kamnik vedno eno najpo-
membnejših mest na Kranjskem, nekaj časa celo njeno glavno mesto Kranj-
ske. Hiter razvoj je mesto z okolico doživelo z razvojem obrti in industrijskim 
razvojem, v zadnjih desetletjih pa postaja vse pomembnejši turizem. Planin-
skih lepot se je mogoče naužiti že v Kamniški Bistrici, smelejši pa se kot za 
šalo povzpnejo na Kokrško ali Kamniško sedlo in še višje. Nič čudnega, da so 
se v teh lepotah navdihovali tudi umetniki, na primer pesnika France Balan-
tič in Anton Medved, slikarja Maks Koželj in Ivan Vaupotič, kipar Jakob Savin-
šek in drugi. Kamniški sin je tudi borec za severno mejo, Rudolf Maister.
Kamnik je danes upravno in občinsko središče, ima številne kulturne in 
zgodovinske zanimivosti, še posebno zanimiv je stari del mesta, kjer 
pogosto potekajo razne prireditve. Kraju daje pomemben pečat tudi javni 
vrtec, ki ga vodi ravnateljica Renata Hojs.

kazala, da občina ne razpolaga z natan-
čnim številom odklonjenih oz. čakajočih 
otrok, za katere je dolžna načrtovati do-
datne kapacitete. Veliko vlog je bilo pod-
vojenih, izmenjava in preverjanje podat-
kov med posameznimi vrtci pa ni bila 
mogoče zaradi varovanja osebnih podat-
kov, kar je še dodatno otežilo ugotav-
ljanje dejanskih potreb po prostih mestih 
v vrtcih. Zadnje spremembe Zakona o 
vrtcih nam omogočajo, da se v občinah, 
kjer je več vrtcev in poteka enoten vpis v 
vrtce, za namen ugotavljanja dejanskega 
števila vpisanih otrok v vrtce in s tem po-
vezanih potreb po zagotovitvi zadostne-
ga števila prostih mest v vrtcih, vzpostavi 
centralna evidenca.

V občini Kamnik bomo k central-
nemu vpisu pristopili v letošnjem letu. 
Na tak način bomo pod enakimi pogoji 
omogočili sprejem otrok v vrtce, ki izva-
jajo javno službo v občini. Prav zato je v 
pripravi tudi oblikovanje novega Pravil-
nika o sprejemu otrok v vrtec, ki bo veljal 
za vse vpisane otroke na nivoju Občine 
Kamnik.

Prav zaradi povečanega vpisa in po-

Javni vrtec v Sloveniji je po zakonu 
»vzgojno-izobraževalni zavod«. V 
svojem naslovu imate še vedno 
»vzgojno-varstveni zavod«? 
Načrtujete spremembo?

sledično odpiranja novih oddelkov in 
vseh sprememb zakonodaje, ki so se 
zgodile v obdobju dveh let in pol, kar 
vodim vrtec Antona Medveda, se nisem 
utegnila posvetiti spremembi imena. 
Vsekakor to nameravamo urediti v bliž-
nji prihodnosti. 

Strokovni delavci vrtca Antona Med-
veda svoje delo načrtujejo po Kurikulu-
mu za vrtce, ki temelji na upoštevanju 
otrokovih individualnih razlik v razvoju 
in učenju, na upoštevanju celostnega in 
uravnoteženega razvoja otrok, zagotav-
ljanju pestre ponudbe vsebin, metod in 
oblik dela z otroki. 

Nekateri oddelki našega vrtca delu-
jejo po metodologiji Korak za korakom, 
ki temelji na potrebi po demokratizaciji 
medsebojnih odnosov in oblikovanju 
skupnosti otrok, na vedenju o tem, kako 
se otroci učijo in kaj je potrebno storiti, 
da otrokom omogočimo spodbudno uč-
no okolje, potrebi po razumevanju, spre-
jemanju, spoštovanju enkratnosti otroka 

Kako se pri vas otroci vzgajajo in 
učijo? Opišite, prosim, posebnosti 
vzgojno-izobraževalnega dela v 
vašem zavodu.

Renata Hojs,
ravnateljica VVZ Antona Medveda 

Kamnik

in potrebi po vzpostavljanju partner-
skega odnosa s starši. Zavedamo se, da 
lahko s pristopi, ki so usmerjeni na otro-
ka, krepimo razvoj kritičnega mišljenja, 
sposobnosti reševanja problemov, spre-
jemanja odločitev, ustvarjalnosti, zmož-
nosti iskanja virov, prilagajanja in aktiv-
nega odzivanja na spremembe.

Velik poudarek namenjamo izobraže-
vanju. Večina naših strokovnih delavcev 
se je izobraževala na seminarju Aktivno 
učenje v vrtcu, preko katerega so se sez-
nanili s tehnikami aktivnega učenja. 
Izvajalec seminarja je Pedagoški inštitut. 
Strokovni delavci na seminarju spoznajo 
metode, tehnike, s katerimi omogočamo 
predšolskim otrokom razvijanje sposob-
nosti aktivnega sporočanja, poslušanja, 
priprave na branje in pisanje, sodelo-
vanje in kritično mišljenje. Lahko rečem, 
da je to izobraževanje pustilo pomemb-
no sled v našem vrtcu in tehnike ak-
tivnega učenja strokovni delavci pri 
svojem delu vsakodnevno uporabljajo. 

Že drugo leto v poldnevnem progra-
mu uvajamo tudi elemente pedagogike 
motessori. V oddelku program izvaja 
vzgojiteljica, ki se je izobraževala za 
izvajanje dejavnosti po načelih pedago-
gike montessori. Otroci delajo v ozračju 
spoštovanja, svobode, odgovornosti in 
urejenosti. Pri njih je opaziti duh 
spoštovanja, ljubezni in sodelovanja. 
Pristop montessori prepoznamo po 
umirjenosti, samostojnosti otrok in 
individualnem pristopu. Materiali in 
aktivnosti so oblikovani tako, da spodbu-
jajo otrokovo samostojno raziskovanje, 
hkrati pa so skrbno izbrani glede na 
otrokove spretnosti in sposobnosti. 
Glavno načelo pedagogike montessori je 
»Pomagaj mi, da naredim sam«, kar je 
tudi glavno vodilo pri vzgojiteljevem 
delu. Vzgojitelj je skrbnik prostorov, 
opreme in sredstev. Otroku omogoča in 
pomaga pri interakciji z materiali in 
sredstvi ter ima predstavitve dela z 
materiali, ko je otrok za to pripravljen. 
Materiale znotraj posameznega pod-
ročja predstavlja v hierarhičnem zapo-
redju ter povezuje področja med seboj. 

Vzgojitelj je zgled otroku, saj bo ta prej 
ali slej začel posnemati njegove vzorce 
obnašanja (hodi počasi, tiho, umirjeno). 

Je opazovalec otrokovega dela in razvoja. 
Vloga opazovalca mu pomaga, da ugoto-
vi, če je in kdaj je pravi čas za uvajanje 
novih aktivnosti.

Na podlagi dobrih izkušenj strokov-
nih delavcev in zadovoljstva staršev 
bomo tudi v novi enoti Kamenček izva-
jali program z elementi pedagogike 
montessori.

V ospredje svojih strokovnih prizade-
vanj vsekakor postavljam nenehno skrb 
za izobraževanje kolektiva, saj menim, 
da je le izobražen ter strokoven in suve-
ren kader lahko kos zahtevam sodob-
nega sveta. Zelo pomembna se mi zdi 
dobra klima v kolektivu, saj se to zelo 
odraža pri neposrednem delu z otroki in 
starši, zato skušam izobraževanja in 
delovna srečanja obogatiti tudi z vsebi-
nami, ki so namenjena povezovanju 
kolektiva in gradnji odnosov. Veliko 
pozornosti namenjam zdravemu in 
ekološkemu osveščanju vseh akterjev 
našega vrtca in se trudim, da bi to postal 
naš način življenja.

Zagotovo je prednost naših vrtcev v 
tem, da so vse enote v okoljih, kjer otroci 
lahko peš, v nekaj minutah, pridejo do 
naravnih okolij, kot so gozd, travnik, 
polje, reka, mlaka. Tu se učijo in okolja 
raziskujejo. V publikaciji našega vrtca 
sem med drugim zapisala: »Naši cilji so 
na prvi pogled preprosti in majhni: 
spoštljiva in neposredna komunikacija, 
zdrav vrtec, povezan z naravo, vrtec po-
vezan s krajem in krajani.«

Največje modrosti so skrite v naravi in 
narava je tudi najboljša učiteljica. Tega se 
zavedamo in se vračamo k njej. Se še 
spominjate, kako prijetno je z bosimi 
nogami skakati po poletnih lužah, se 
igrati z blatom, hoditi bosi po prodnikih? 
Vse to so izkušnje, ki nas zaznamujejo za 
celo življenje. Ali imajo današnji otroci še 

Ravnatelj je poslovni in strokovni 
vodja vrtca. Zanima nas, kaj je v 
ospredju vaših strokovnih 
prizadevanj?

Lahko opišete morebitne prednosti, 
ki jih lahko kot vrtec izkoristite v 
bližini lepot Kamniških Alp?

možnost doživeti take izkušnje? Naš 
odgovor je – da. Tako kot so različni kam-
ni v naravi, se trudimo, da bi bili različni 
tudi naši vrtci. Želimo si, da bi bil vsak 
prepoznaven po svojih dejavnostih, 
vsem pa je skupna povezanost z naravo. 
Otroci se morajo zavedati svojih korenin 
in zato v vrtcu skrbno negujemo medge-
neracijsko povezovanje in ljubezen do 
svojega kraja.

V letošnjem letu so se občine Bovec, 
Bohinj, Kranjska Gora in Kamnik pove-
zale in bodo skupaj izvajale projekt, ki bo 
pripomogel k izboljšanju okolja v alp-
skem prostoru in k zmanjševanju kli-
matskih sprememb. Tako se je obliko-
vala ideja o projektu »Povabilo v gozd«, 
kar je začetek oblikovanja mreže gozdne 
pedagogike v Sloveniji. Povezane so raz-
lične organizacije, občine, Inštitut za 
gozdno pedagogiko, Zavod za gozdove 
in posamezniki; gozdar, zeliščarka, ust-
varjalka z glino … Projekt bo potekal od 
februarja 2011 do decembra 2012. V 
projektu bo sodeloval tudi naš vrtec.

Pravzaprav je več manjših dosežkov, 
na katere smo ponosni. Maja smo na 
Veronikinem festivalu predstavili naš 
projekt »Zeleno mesto je moj dom«, ki 
smo ga pripravili že drugič v sodelovanju 
s Turistično informacijskim centrom 
Kamnik. Ponosni smo na to, da smo 
svoje uspešno delo lahko predstavili 
staršem, širši javnosti in oživeli našo 
najlepšo ulico starega mestnega jedra. 
Veseli smo, da so se nam na drugem festi-
valu pridružile tudi nekatere osnovne 
šole iz občine, saj je naš cilj na prireditvi 
povezati celotno izobraževalno vertikalo 
v Občini Kamnik. Ob zaključku projekta 
»Medgeneracijsko sožitje in osebnostna 
rast«, ki smo ga izvajali skupaj z dijaki in 
profesorji Šolskega Centra Rudolfa 
Maistra Kamnik, smo odprli Zelenico 
prijateljstva in s tem skupaj pripomogli k 
večji urejenosti našega bivalnega okolja. 
Ponosni smo tudi na Rožletov čutni 
vrtiček, ki smo ga uredili kot obogatitev 
zunanjega učnega okolja naših otrok, in 
na ekozastavo, ki plapola na drogu pred 
našim vrtcem.

Na kateri dosežek v letu 2010 ste v 
vrtcu najbolj ponosni?

Vrtec se predstavi
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Koticek uredništva

Lahko predstavite bralcem 
Vzgojiteljice vrtec, ki ga vodite? 
Koliko ima enot, oddelkov, otrok?

Skoraj povsod povpraševanje po 
prostih mestih presega razpoložljive 
možnosti. Kako je pri vas?

 VVZ Antona Medveda Kamnik 
trenutno deluje na štirinajstih lokacijah, 
torej imamo štirinajst enot, enainpet-
deset oddelkov, v katere je vključenih de-
vetsto osem otrok. Naša najjužnejša eno-
ta Sonček v Šmarci in najsevernejša eno-
ta Polžki v Motniku sta med seboj oddal-
jeni kar trideset kilometrov. 

Tudi v VVZ Antona Medveda v Kam-
niku se srečujemo z večjim vpisom, kot je 
na razpolago prostih mest v vrtcu. Naj-
več odklonjenih je otrok prvega staros-
tnega obdobja. V oktobru 2010 je  VVZ 
Antona Medveda osemindvajsetim malč-
kom prvega starostnega obdobja odprl 
vrata nove enote Oblaček. V letošnjem 
letu, v mesecu februarju, pa je predvide-
no odprtje še petnajste enote VVZ Antona 
Medveda, ki smo jo poimenovali Kamen-
ček. V enoti bo nov dom našlo oseminse-
demdeset otrok. Tako se bo število otrok, 
ki so vključeni v naš vrtec, povzpelo na 
devetsto šestinosemdeset otrok.

Letošnji sprejem otrok v javni in kon-
cesijski vrtec ter nato obdelava podatkov 
o sprejetih in odklonjenih otrocih je po-

Kamnik je eno najstarejših slovenskih mest, saj segajo pisni viri v 12. sto-
letje. Ugodna lega kraja, od koder je že v rimskih časih tekla cesta skozi 
Tuhinjsko dolino, je pripomogla k temu, da je bil Kamnik vedno eno najpo-
membnejših mest na Kranjskem, nekaj časa celo njeno glavno mesto Kranj-
ske. Hiter razvoj je mesto z okolico doživelo z razvojem obrti in industrijskim 
razvojem, v zadnjih desetletjih pa postaja vse pomembnejši turizem. Planin-
skih lepot se je mogoče naužiti že v Kamniški Bistrici, smelejši pa se kot za 
šalo povzpnejo na Kokrško ali Kamniško sedlo in še višje. Nič čudnega, da so 
se v teh lepotah navdihovali tudi umetniki, na primer pesnika France Balan-
tič in Anton Medved, slikarja Maks Koželj in Ivan Vaupotič, kipar Jakob Savin-
šek in drugi. Kamniški sin je tudi borec za severno mejo, Rudolf Maister.
Kamnik je danes upravno in občinsko središče, ima številne kulturne in 
zgodovinske zanimivosti, še posebno zanimiv je stari del mesta, kjer 
pogosto potekajo razne prireditve. Kraju daje pomemben pečat tudi javni 
vrtec, ki ga vodi ravnateljica Renata Hojs.

kazala, da občina ne razpolaga z natan-
čnim številom odklonjenih oz. čakajočih 
otrok, za katere je dolžna načrtovati do-
datne kapacitete. Veliko vlog je bilo pod-
vojenih, izmenjava in preverjanje podat-
kov med posameznimi vrtci pa ni bila 
mogoče zaradi varovanja osebnih podat-
kov, kar je še dodatno otežilo ugotav-
ljanje dejanskih potreb po prostih mestih 
v vrtcih. Zadnje spremembe Zakona o 
vrtcih nam omogočajo, da se v občinah, 
kjer je več vrtcev in poteka enoten vpis v 
vrtce, za namen ugotavljanja dejanskega 
števila vpisanih otrok v vrtce in s tem po-
vezanih potreb po zagotovitvi zadostne-
ga števila prostih mest v vrtcih, vzpostavi 
centralna evidenca.

V občini Kamnik bomo k central-
nemu vpisu pristopili v letošnjem letu. 
Na tak način bomo pod enakimi pogoji 
omogočili sprejem otrok v vrtce, ki izva-
jajo javno službo v občini. Prav zato je v 
pripravi tudi oblikovanje novega Pravil-
nika o sprejemu otrok v vrtec, ki bo veljal 
za vse vpisane otroke na nivoju Občine 
Kamnik.

Prav zaradi povečanega vpisa in po-

Javni vrtec v Sloveniji je po zakonu 
»vzgojno-izobraževalni zavod«. V 
svojem naslovu imate še vedno 
»vzgojno-varstveni zavod«? 
Načrtujete spremembo?

sledično odpiranja novih oddelkov in 
vseh sprememb zakonodaje, ki so se 
zgodile v obdobju dveh let in pol, kar 
vodim vrtec Antona Medveda, se nisem 
utegnila posvetiti spremembi imena. 
Vsekakor to nameravamo urediti v bliž-
nji prihodnosti. 

Strokovni delavci vrtca Antona Med-
veda svoje delo načrtujejo po Kurikulu-
mu za vrtce, ki temelji na upoštevanju 
otrokovih individualnih razlik v razvoju 
in učenju, na upoštevanju celostnega in 
uravnoteženega razvoja otrok, zagotav-
ljanju pestre ponudbe vsebin, metod in 
oblik dela z otroki. 

Nekateri oddelki našega vrtca delu-
jejo po metodologiji Korak za korakom, 
ki temelji na potrebi po demokratizaciji 
medsebojnih odnosov in oblikovanju 
skupnosti otrok, na vedenju o tem, kako 
se otroci učijo in kaj je potrebno storiti, 
da otrokom omogočimo spodbudno uč-
no okolje, potrebi po razumevanju, spre-
jemanju, spoštovanju enkratnosti otroka 

Kako se pri vas otroci vzgajajo in 
učijo? Opišite, prosim, posebnosti 
vzgojno-izobraževalnega dela v 
vašem zavodu.

Renata Hojs,
ravnateljica VVZ Antona Medveda 

Kamnik

in potrebi po vzpostavljanju partner-
skega odnosa s starši. Zavedamo se, da 
lahko s pristopi, ki so usmerjeni na otro-
ka, krepimo razvoj kritičnega mišljenja, 
sposobnosti reševanja problemov, spre-
jemanja odločitev, ustvarjalnosti, zmož-
nosti iskanja virov, prilagajanja in aktiv-
nega odzivanja na spremembe.

Velik poudarek namenjamo izobraže-
vanju. Večina naših strokovnih delavcev 
se je izobraževala na seminarju Aktivno 
učenje v vrtcu, preko katerega so se sez-
nanili s tehnikami aktivnega učenja. 
Izvajalec seminarja je Pedagoški inštitut. 
Strokovni delavci na seminarju spoznajo 
metode, tehnike, s katerimi omogočamo 
predšolskim otrokom razvijanje sposob-
nosti aktivnega sporočanja, poslušanja, 
priprave na branje in pisanje, sodelo-
vanje in kritično mišljenje. Lahko rečem, 
da je to izobraževanje pustilo pomemb-
no sled v našem vrtcu in tehnike ak-
tivnega učenja strokovni delavci pri 
svojem delu vsakodnevno uporabljajo. 

Že drugo leto v poldnevnem progra-
mu uvajamo tudi elemente pedagogike 
motessori. V oddelku program izvaja 
vzgojiteljica, ki se je izobraževala za 
izvajanje dejavnosti po načelih pedago-
gike montessori. Otroci delajo v ozračju 
spoštovanja, svobode, odgovornosti in 
urejenosti. Pri njih je opaziti duh 
spoštovanja, ljubezni in sodelovanja. 
Pristop montessori prepoznamo po 
umirjenosti, samostojnosti otrok in 
individualnem pristopu. Materiali in 
aktivnosti so oblikovani tako, da spodbu-
jajo otrokovo samostojno raziskovanje, 
hkrati pa so skrbno izbrani glede na 
otrokove spretnosti in sposobnosti. 
Glavno načelo pedagogike montessori je 
»Pomagaj mi, da naredim sam«, kar je 
tudi glavno vodilo pri vzgojiteljevem 
delu. Vzgojitelj je skrbnik prostorov, 
opreme in sredstev. Otroku omogoča in 
pomaga pri interakciji z materiali in 
sredstvi ter ima predstavitve dela z 
materiali, ko je otrok za to pripravljen. 
Materiale znotraj posameznega pod-
ročja predstavlja v hierarhičnem zapo-
redju ter povezuje področja med seboj. 

Vzgojitelj je zgled otroku, saj bo ta prej 
ali slej začel posnemati njegove vzorce 
obnašanja (hodi počasi, tiho, umirjeno). 

Je opazovalec otrokovega dela in razvoja. 
Vloga opazovalca mu pomaga, da ugoto-
vi, če je in kdaj je pravi čas za uvajanje 
novih aktivnosti.

Na podlagi dobrih izkušenj strokov-
nih delavcev in zadovoljstva staršev 
bomo tudi v novi enoti Kamenček izva-
jali program z elementi pedagogike 
montessori.

V ospredje svojih strokovnih prizade-
vanj vsekakor postavljam nenehno skrb 
za izobraževanje kolektiva, saj menim, 
da je le izobražen ter strokoven in suve-
ren kader lahko kos zahtevam sodob-
nega sveta. Zelo pomembna se mi zdi 
dobra klima v kolektivu, saj se to zelo 
odraža pri neposrednem delu z otroki in 
starši, zato skušam izobraževanja in 
delovna srečanja obogatiti tudi z vsebi-
nami, ki so namenjena povezovanju 
kolektiva in gradnji odnosov. Veliko 
pozornosti namenjam zdravemu in 
ekološkemu osveščanju vseh akterjev 
našega vrtca in se trudim, da bi to postal 
naš način življenja.

Zagotovo je prednost naših vrtcev v 
tem, da so vse enote v okoljih, kjer otroci 
lahko peš, v nekaj minutah, pridejo do 
naravnih okolij, kot so gozd, travnik, 
polje, reka, mlaka. Tu se učijo in okolja 
raziskujejo. V publikaciji našega vrtca 
sem med drugim zapisala: »Naši cilji so 
na prvi pogled preprosti in majhni: 
spoštljiva in neposredna komunikacija, 
zdrav vrtec, povezan z naravo, vrtec po-
vezan s krajem in krajani.«

Največje modrosti so skrite v naravi in 
narava je tudi najboljša učiteljica. Tega se 
zavedamo in se vračamo k njej. Se še 
spominjate, kako prijetno je z bosimi 
nogami skakati po poletnih lužah, se 
igrati z blatom, hoditi bosi po prodnikih? 
Vse to so izkušnje, ki nas zaznamujejo za 
celo življenje. Ali imajo današnji otroci še 

Ravnatelj je poslovni in strokovni 
vodja vrtca. Zanima nas, kaj je v 
ospredju vaših strokovnih 
prizadevanj?

Lahko opišete morebitne prednosti, 
ki jih lahko kot vrtec izkoristite v 
bližini lepot Kamniških Alp?

možnost doživeti take izkušnje? Naš 
odgovor je – da. Tako kot so različni kam-
ni v naravi, se trudimo, da bi bili različni 
tudi naši vrtci. Želimo si, da bi bil vsak 
prepoznaven po svojih dejavnostih, 
vsem pa je skupna povezanost z naravo. 
Otroci se morajo zavedati svojih korenin 
in zato v vrtcu skrbno negujemo medge-
neracijsko povezovanje in ljubezen do 
svojega kraja.

V letošnjem letu so se občine Bovec, 
Bohinj, Kranjska Gora in Kamnik pove-
zale in bodo skupaj izvajale projekt, ki bo 
pripomogel k izboljšanju okolja v alp-
skem prostoru in k zmanjševanju kli-
matskih sprememb. Tako se je obliko-
vala ideja o projektu »Povabilo v gozd«, 
kar je začetek oblikovanja mreže gozdne 
pedagogike v Sloveniji. Povezane so raz-
lične organizacije, občine, Inštitut za 
gozdno pedagogiko, Zavod za gozdove 
in posamezniki; gozdar, zeliščarka, ust-
varjalka z glino … Projekt bo potekal od 
februarja 2011 do decembra 2012. V 
projektu bo sodeloval tudi naš vrtec.

Pravzaprav je več manjših dosežkov, 
na katere smo ponosni. Maja smo na 
Veronikinem festivalu predstavili naš 
projekt »Zeleno mesto je moj dom«, ki 
smo ga pripravili že drugič v sodelovanju 
s Turistično informacijskim centrom 
Kamnik. Ponosni smo na to, da smo 
svoje uspešno delo lahko predstavili 
staršem, širši javnosti in oživeli našo 
najlepšo ulico starega mestnega jedra. 
Veseli smo, da so se nam na drugem festi-
valu pridružile tudi nekatere osnovne 
šole iz občine, saj je naš cilj na prireditvi 
povezati celotno izobraževalno vertikalo 
v Občini Kamnik. Ob zaključku projekta 
»Medgeneracijsko sožitje in osebnostna 
rast«, ki smo ga izvajali skupaj z dijaki in 
profesorji Šolskega Centra Rudolfa 
Maistra Kamnik, smo odprli Zelenico 
prijateljstva in s tem skupaj pripomogli k 
večji urejenosti našega bivalnega okolja. 
Ponosni smo tudi na Rožletov čutni 
vrtiček, ki smo ga uredili kot obogatitev 
zunanjega učnega okolja naših otrok, in 
na ekozastavo, ki plapola na drogu pred 
našim vrtcem.

Na kateri dosežek v letu 2010 ste v 
vrtcu najbolj ponosni?

Vrtec se predstavi
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Za kaj si boste v letu 2011 najbolj 
prizadevali? 

Kakšna je skrb in naklonjenost 
lokalne skupnosti do vašega vrtca? 

V letu 2011 si bom prizadevala, da 
bodo kljub povečani rodnosti in prisel-
jevanju mladih družin v Kamnik vsi 
malčki, katerih starši si to želijo, dobili 
prostor v vrtcu. Kljub potrebam po 
povečanju kapacitet za predšolsko vzgo-
jo pa se bom trudila, da pogoji za že 
vključene otroke ostanejo vsaj tako dob-
ri, kot do sedaj. Želim si, da bi se težave s 
povečanim vpisom v Kamniku rešile, saj 
bi si želela več časa posvetiti strokov-
nemu razvoju vrtca.

Lokalna skupnost je vrtcu naklon-
jena. Seveda je tako kot po drugih krajih 

v Sloveniji denarja za dokončanje ozi-
roma izpeljavo nekaterih investicij pre-
malo in moram kot ravnateljica zelo 
jasno vztrajati pri svojih zahtevah in 
utemeljitvah, da delamo z najobčutlj-
ivejšo populacijo, ki za svoje bivanje, igro 
in delo potrebuje najboljše pogoje. Hkrati 
tudi jasno sporočam, da se vlaganje v 
predšolsko vzgojo po vseh raziskavah 
družbi v odstotkih v največji meri tudi 
povrne. Z gotovostjo lahko trdim, da 
imajo otroci v naših enotah dobre pogoje 
in da lokalna skupnost upošteva naše 
želje in predloge. Takšno sodelovanje si 
želim tudi v prihodnje.

Predšolska vzgoja je v Sloveniji do-

Kaj bi še radi sporočili slovenskim 
vrtcem ob začetku leta 2011?

segla nivo, na katerega smo lahko upra-
vičeno ponosni in ga moramo tudi v 
prihodnjih letih še dvigovati. Nikakor pa 
ne smemo zaradi težke gospodarske 
situacije in recesije dopustiti zniževanja 
standardov, tj. večati normative. Zave-
dam se, da bo leto 2011 glede finančnih 
sredstev eno najtežjih let, a verjamem, da 
je v vrtcih zaposlenih največ ustvarjal-
nih, kreativnih delavcev, ki znajo iz ma-
lega narediti veliko. 

Naj zaključim s stavkom Marie 
Motessori: »
Če hočemo vplivati na neko 
družbo ali jo spremeniti, se 
moramo obrniti k otrokom.«

O tem in onem iz naših vrtcev

Soncna sporocila
S pohvalami želimo okrepiti otrokovo 

samozavest in samospoštovanje. Hva-
limo otrokovo osebnost in otrokovo ve-
denje. Izrekamo najbolj pogosto pohvalo 
in to je pohvala: »Priden!« Taka oblika 
pohvale, če je edina ali če je najpogosteje 
izrečena, ima negativen učinek na samo-
podobo otroka. Zato se moramo vsi zave-
dati, kako pomembno je izreči pohvalo 
in zakaj jo izrečemo. V vrtcu Lendava 
smo se vključili v projekt Sončna spo-
ročila, da bi strokovne delavke preko 
spoznanj, preko preštudirane literature 
vnesle v vsakodnevno delo raznovrstne 
pohvale. Vse življenje so nas varovali 
pred njimi, misleč, da lahko s pohvalo 
človeka kvariš. Sodobna dognanja o 
vzgoji in medčloveških odnosih tako 
dojemanje pohvale zavračajo in nas 
prepričujejo pomembnosti pohvale. Zato 
je prav, da se naučimo, kako dajati 
pohvale in otroke spodbujati. Pohvalo je 
potrebno natančno opredeliti, otrok 
mora razumeti, s čim si je pohvalo 
zaslužil. Pohvale naj bi bile realne. Npr: 

pohvala vedenja: »Lepo si pospravila 
svojo sobo.«

    V našem vrtcu poteka projekt že 
tretje leto. Projekt smo staršem predsta-
vili na roditeljskem sestanku. Sprejeli so 
ga z navdušenjem. Cilji projekta so bili: z 
našimi sporočili vplivati na starše, da se 
bo zmanjšal delež pohval, ki se nanašajo 
na upoštevanje pravil, povečalo pa šte-
vilo pohval, kjer pohvalimo otrokove 
sposobnosti. Najprej so otroci prinašali 
sončna sporočila od doma, in sicer od 
meseca oktobra do konca decembra. 
Sešito smo imeli veliko sonce z žepki in 
izšitimi imeni otrok. Sonce je bilo izobe-
šeno v garderobi. Vanj so starši skupaj z 
otroki vlagali sporočila. 

Sončna sporočila smo vpletli v jut-
ranji krog. Pred pričetkom jutranjega 
kroga so si otroci na že utečen znak – ig-
ranje na boben – vzeli vsak svoj vzglav-
nik, se usedli nanj in počakali, da se vsi 
posedemo. Pričeli smo  z igro »Pobožaj 
me«. Vsak otrok je pobožal soseda. S tem 
smo dosegli, da je bil vsak deležen dotika. 

Dobili so občutek, da je vsak otrok po-
memben. Ugotovili so tudi, da otroka, ki 
ga tisti dan ni bilo v vrtcu, ne morejo 
pobožati. S tem smo otroke navajali, da je 
pomemben sleherni član naše skupine – 
za dobro funkcionalnost in pozitivno 
klimo. Otroke smo povprašali, če je kdo 
prinesel v vrtec sončno sporočilo.

Če ga je prinesel, je posameznik šel 
ponj. Velikokrat je vedel tudi povedati, 
zakaj je sončno sporočilo dobil. Če pa ni 
vedel povedati, je strokovna delavka pre-
brala v sporočilu zapisano na glas pred 
celotno skupino. Starši so hvalili vedenje 
otrok: »Bil si priden, ker si pospravil čev-
lje. Priden si bil, ker si pomagal sestrici 
pri pospravljanju igrač – tvoja mamica.« 

Po opravljeni analizi  prinešenih 
pohval smo izvedli delavnico za starše. 
Starši so v polni meri sodelovali. Sezna-
nili smo jih, kako otroke pohvaliti in na 
kaj je treba biti pozoren. V delavnici so 
tudi sami sodelovali v pisanju pohval. Po 
pogovoru so bili zadovoljni, kajti bili so v 
dilemi, kako pohvaliti otroka. S te delav-
nice so šli domov prepričani, da so slišali 
veliko poučnega, kar bodo lahko sami s 
pridom uporabili pri pisanju sporočil. 
Zastavljeno delo smo nadaljevali. S pi-
sanjem sončnih sporočil smo nadaljevali 
tako starši kot strokovne delavke. Zapiso-
vanje le-teh je bilo vse bolj premišljeno. 
Starši so prinašali sončna sporočila, v 
katerih so hvalili otrokove sposobnosti, 

ustvarjalnost in tudi osebnostne lastnos-
ti: Lahko si ponosen nase, ker si bil na-
tančen pri rezanju s škarjami ipd. Doseg-
li smo, da so se tudi otroci med sabo 
hvalili.

Fantek iz naše skupine je povedal, da 
skupaj z mamico sončno sporočilo pre-
bereta, ga nato zalepita na plakat. Otrok 
ima možnost to sporočilo večkrat videti, 
ga prebrati skupaj s starši. Ustna sporo-
čila hitro zbledijo, pisna sporočila pa se 
trajno ohranijo. Pri pisanju le-teh je po-
trebno najti primerno vsebino, s katero 
hvalimo. Pri starših se je pričela spremin-
jati vsebina. Cilji se uresničujejo, sončna 
sporočila pa prispevajo k zmanjšanju 
konfliktnih situacij med otroki.

Irena Pamič
Vrtec Lendava – Lendvai óvoda

Sodelovanje s starši s pomocjo IKT

Poleg vseh obveznih oblik sodelo-
vanja s starši kot so roditeljski sestanki, 
govorilne ure, popoldanska srečanja itn. 
imamo v našem vrtcu tudi uvodni rodi-
teljski sestanek za starše novo sprejetih 
otrok že v mesecu juniju. Na sestanku se 
jim predstavi vrtec, program vrtca, 
pomembne informacije o življenju otrok 
v vrtcu, o uvajalnem obdobju 

Vsako leto se na sestanku vedno pora-
jajo ista vprašanja: »Kako poteka uvajan-
je otrok? Kaj morajo starši delati v 
skupini, ko so skupaj z otroki? Kako poto-
lažimo otroka? Kako jih nahranimo? 
Kako zaspijo, ko ostanejo sami v sku-
pini?«

Odločila sem se, da staršem za to 
šolsko leto pripravim »filmček« o uvajal-
nem obdobju in kratek povzetek živ-
ljenja otrok skozi celo šolsko leto, saj že 
kar nekaj let snemam otroke pri raznih 
dejavnostih, posnetke pa uporabim pri 
svojem delu in pa vsakemu otroku na 
koncu šolskega leta podarim DVD s 
posnetki in fotografijami. Za nastanek 
tega filma sem uporabila posnetke, ki 
sem jih snemala skozi celo šolsko leto.

Na posnetku sem prikazala potek uva-

jalnega obdobja, kako se otroci in starši 
skupaj uvajajo prve dni, kako je, ko 
ostanejo otroci sami v skupini … S pos-
netkom sem jim odgovorila na vsa vpra-
šanja, ki se porajajo na teh sestankih 
vrsto let.

Na posnetku je prikazano tudi moje 
delo z otroki preko celega šolskega leta, 
tako da sem  dobila eno izkušnjo več, ker 
so bili starši presenečeni, kaj vse se lahko 
dela in naredi s tako majhnimi otroki, ki 
so stari 1–2 leti. S posnetkom nisem 
prikazala samo konkretno moje delo, 
ampak delo celotnega tima skupine, 
sodelovanje s pomočnico, pomočnikom, 
saj samo z dobrim sodelovanjem in 
medsebojnim zaupanjem uspemo k 
zastavljenim ciljem. In kar je najpomem-
bnejše: da delamo v dobro otrok, da se 
otroci v vrtcu počutijo varni, sproščeni, 
da dobijo občutek, da jih imamo radi.

Vsa leta delam kot vzgojiteljica v pr-
vem starostnem obdobju in vsako leto 
dobim nove otroke in imam zelo veliko 
izkušenj  uvajalnega obdobja. Moja veli-
ka pozitivna izkušnja s tem posnetkom 
je ta, da sem začutila in tudi dobila potr-
ditev, da sem pridobila zaupanje staršev 

po ogledu tega posnetka že v uvodnem 
roditeljskem sestanku, da so prišli v uva-
janje na vrtec starši bolj sproščeni, s pozi-
tivnimi misli, niso imeli tolikšnega stra-
hu, kaj jih čaka, ko prestopijo prag vrtca, 
in uvajalno obdobje se je skrajšalo, otroci 
so nama hitreje zaupali in se počutili 
varneje.   

V preteklih letih sem  snemala otroke, 
ko so starši odhajali in puščali otroke 
postopoma same v skupini in so si ob 
vrnitvi po otroke ogledali posnetke. S 
temi posnetki so bili pomirjeni, ko so 
videli, kako je z njihovimi otroki in tako 
smo počasi pridobivali zaupanje. Bila 
sem presenečena, da v letošnjem uvajal-
nem obdobju ni pogledal posnetka nihče 
od staršev, z opravičilom, da nam čisto 
zaupajo.  

     V tem šolskem letu sva začeli delati 
skupaj kot par s pomočnico vzgojiteljice, 
ki ni še nikoli delala v uvajalnem obdob-
ju. Po ogledu tega filma je bilo tudi njej 
lažje.

Marjeta Ladiha
Vrtec Črnuče

O tem in onem iz naših vrtcev
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Kakšna je skrb in naklonjenost 
lokalne skupnosti do vašega vrtca? 

V letu 2011 si bom prizadevala, da 
bodo kljub povečani rodnosti in prisel-
jevanju mladih družin v Kamnik vsi 
malčki, katerih starši si to želijo, dobili 
prostor v vrtcu. Kljub potrebam po 
povečanju kapacitet za predšolsko vzgo-
jo pa se bom trudila, da pogoji za že 
vključene otroke ostanejo vsaj tako dob-
ri, kot do sedaj. Želim si, da bi se težave s 
povečanim vpisom v Kamniku rešile, saj 
bi si želela več časa posvetiti strokov-
nemu razvoju vrtca.

Lokalna skupnost je vrtcu naklon-
jena. Seveda je tako kot po drugih krajih 

v Sloveniji denarja za dokončanje ozi-
roma izpeljavo nekaterih investicij pre-
malo in moram kot ravnateljica zelo 
jasno vztrajati pri svojih zahtevah in 
utemeljitvah, da delamo z najobčutlj-
ivejšo populacijo, ki za svoje bivanje, igro 
in delo potrebuje najboljše pogoje. Hkrati 
tudi jasno sporočam, da se vlaganje v 
predšolsko vzgojo po vseh raziskavah 
družbi v odstotkih v največji meri tudi 
povrne. Z gotovostjo lahko trdim, da 
imajo otroci v naših enotah dobre pogoje 
in da lokalna skupnost upošteva naše 
želje in predloge. Takšno sodelovanje si 
želim tudi v prihodnje.

Predšolska vzgoja je v Sloveniji do-

Kaj bi še radi sporočili slovenskim 
vrtcem ob začetku leta 2011?

segla nivo, na katerega smo lahko upra-
vičeno ponosni in ga moramo tudi v 
prihodnjih letih še dvigovati. Nikakor pa 
ne smemo zaradi težke gospodarske 
situacije in recesije dopustiti zniževanja 
standardov, tj. večati normative. Zave-
dam se, da bo leto 2011 glede finančnih 
sredstev eno najtežjih let, a verjamem, da 
je v vrtcih zaposlenih največ ustvarjal-
nih, kreativnih delavcev, ki znajo iz ma-
lega narediti veliko. 

Naj zaključim s stavkom Marie 
Motessori: »
Če hočemo vplivati na neko 
družbo ali jo spremeniti, se 
moramo obrniti k otrokom.«

O tem in onem iz naših vrtcev

Soncna sporocila
S pohvalami želimo okrepiti otrokovo 

samozavest in samospoštovanje. Hva-
limo otrokovo osebnost in otrokovo ve-
denje. Izrekamo najbolj pogosto pohvalo 
in to je pohvala: »Priden!« Taka oblika 
pohvale, če je edina ali če je najpogosteje 
izrečena, ima negativen učinek na samo-
podobo otroka. Zato se moramo vsi zave-
dati, kako pomembno je izreči pohvalo 
in zakaj jo izrečemo. V vrtcu Lendava 
smo se vključili v projekt Sončna spo-
ročila, da bi strokovne delavke preko 
spoznanj, preko preštudirane literature 
vnesle v vsakodnevno delo raznovrstne 
pohvale. Vse življenje so nas varovali 
pred njimi, misleč, da lahko s pohvalo 
človeka kvariš. Sodobna dognanja o 
vzgoji in medčloveških odnosih tako 
dojemanje pohvale zavračajo in nas 
prepričujejo pomembnosti pohvale. Zato 
je prav, da se naučimo, kako dajati 
pohvale in otroke spodbujati. Pohvalo je 
potrebno natančno opredeliti, otrok 
mora razumeti, s čim si je pohvalo 
zaslužil. Pohvale naj bi bile realne. Npr: 

pohvala vedenja: »Lepo si pospravila 
svojo sobo.«

    V našem vrtcu poteka projekt že 
tretje leto. Projekt smo staršem predsta-
vili na roditeljskem sestanku. Sprejeli so 
ga z navdušenjem. Cilji projekta so bili: z 
našimi sporočili vplivati na starše, da se 
bo zmanjšal delež pohval, ki se nanašajo 
na upoštevanje pravil, povečalo pa šte-
vilo pohval, kjer pohvalimo otrokove 
sposobnosti. Najprej so otroci prinašali 
sončna sporočila od doma, in sicer od 
meseca oktobra do konca decembra. 
Sešito smo imeli veliko sonce z žepki in 
izšitimi imeni otrok. Sonce je bilo izobe-
šeno v garderobi. Vanj so starši skupaj z 
otroki vlagali sporočila. 

Sončna sporočila smo vpletli v jut-
ranji krog. Pred pričetkom jutranjega 
kroga so si otroci na že utečen znak – ig-
ranje na boben – vzeli vsak svoj vzglav-
nik, se usedli nanj in počakali, da se vsi 
posedemo. Pričeli smo  z igro »Pobožaj 
me«. Vsak otrok je pobožal soseda. S tem 
smo dosegli, da je bil vsak deležen dotika. 

Dobili so občutek, da je vsak otrok po-
memben. Ugotovili so tudi, da otroka, ki 
ga tisti dan ni bilo v vrtcu, ne morejo 
pobožati. S tem smo otroke navajali, da je 
pomemben sleherni član naše skupine – 
za dobro funkcionalnost in pozitivno 
klimo. Otroke smo povprašali, če je kdo 
prinesel v vrtec sončno sporočilo.

Če ga je prinesel, je posameznik šel 
ponj. Velikokrat je vedel tudi povedati, 
zakaj je sončno sporočilo dobil. Če pa ni 
vedel povedati, je strokovna delavka pre-
brala v sporočilu zapisano na glas pred 
celotno skupino. Starši so hvalili vedenje 
otrok: »Bil si priden, ker si pospravil čev-
lje. Priden si bil, ker si pomagal sestrici 
pri pospravljanju igrač – tvoja mamica.« 

Po opravljeni analizi  prinešenih 
pohval smo izvedli delavnico za starše. 
Starši so v polni meri sodelovali. Sezna-
nili smo jih, kako otroke pohvaliti in na 
kaj je treba biti pozoren. V delavnici so 
tudi sami sodelovali v pisanju pohval. Po 
pogovoru so bili zadovoljni, kajti bili so v 
dilemi, kako pohvaliti otroka. S te delav-
nice so šli domov prepričani, da so slišali 
veliko poučnega, kar bodo lahko sami s 
pridom uporabili pri pisanju sporočil. 
Zastavljeno delo smo nadaljevali. S pi-
sanjem sončnih sporočil smo nadaljevali 
tako starši kot strokovne delavke. Zapiso-
vanje le-teh je bilo vse bolj premišljeno. 
Starši so prinašali sončna sporočila, v 
katerih so hvalili otrokove sposobnosti, 

ustvarjalnost in tudi osebnostne lastnos-
ti: Lahko si ponosen nase, ker si bil na-
tančen pri rezanju s škarjami ipd. Doseg-
li smo, da so se tudi otroci med sabo 
hvalili.

Fantek iz naše skupine je povedal, da 
skupaj z mamico sončno sporočilo pre-
bereta, ga nato zalepita na plakat. Otrok 
ima možnost to sporočilo večkrat videti, 
ga prebrati skupaj s starši. Ustna sporo-
čila hitro zbledijo, pisna sporočila pa se 
trajno ohranijo. Pri pisanju le-teh je po-
trebno najti primerno vsebino, s katero 
hvalimo. Pri starših se je pričela spremin-
jati vsebina. Cilji se uresničujejo, sončna 
sporočila pa prispevajo k zmanjšanju 
konfliktnih situacij med otroki.

Irena Pamič
Vrtec Lendava – Lendvai óvoda

Sodelovanje s starši s pomocjo IKT

Poleg vseh obveznih oblik sodelo-
vanja s starši kot so roditeljski sestanki, 
govorilne ure, popoldanska srečanja itn. 
imamo v našem vrtcu tudi uvodni rodi-
teljski sestanek za starše novo sprejetih 
otrok že v mesecu juniju. Na sestanku se 
jim predstavi vrtec, program vrtca, 
pomembne informacije o življenju otrok 
v vrtcu, o uvajalnem obdobju 

Vsako leto se na sestanku vedno pora-
jajo ista vprašanja: »Kako poteka uvajan-
je otrok? Kaj morajo starši delati v 
skupini, ko so skupaj z otroki? Kako poto-
lažimo otroka? Kako jih nahranimo? 
Kako zaspijo, ko ostanejo sami v sku-
pini?«

Odločila sem se, da staršem za to 
šolsko leto pripravim »filmček« o uvajal-
nem obdobju in kratek povzetek živ-
ljenja otrok skozi celo šolsko leto, saj že 
kar nekaj let snemam otroke pri raznih 
dejavnostih, posnetke pa uporabim pri 
svojem delu in pa vsakemu otroku na 
koncu šolskega leta podarim DVD s 
posnetki in fotografijami. Za nastanek 
tega filma sem uporabila posnetke, ki 
sem jih snemala skozi celo šolsko leto.

Na posnetku sem prikazala potek uva-

jalnega obdobja, kako se otroci in starši 
skupaj uvajajo prve dni, kako je, ko 
ostanejo otroci sami v skupini … S pos-
netkom sem jim odgovorila na vsa vpra-
šanja, ki se porajajo na teh sestankih 
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Marjeta Ladiha
Vrtec Črnuče

O tem in onem iz naših vrtcev
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V decembru smo bili z otroki v vrtcu 
Janček na Visokem zelo dejavni. Na no-
voletnem bazarju OŠ Šenčur smo prodali 
veliko izdelkov, ki smo jih skupaj s starši 
izdelali na likovni koloniji v vrtcu Šen-
čur. 

Sredi decembra je v vrtcu zadišalo po 
medenjakih. Vsi skupaj smo zgnetli ses-
tavine in oblikovali majhne kroglice, ki 
so po peki postale slastni piškotki. Po-
sladkali smo se tako otroci kot starši, ka-
terim smo zaupali tudi naš recept.

Ves mesec smo se pripravljali na 
nastop igrice »Mali čarovnik in snežin-
ke«, ki smo jo 18. 12. 2010 odigrali na 
skupni prireditvi s KS Visoko Milje, v 
dvorani na Visokem. Tam nas je obiskal 
dedek Mraz in nas obdaril. 

V Visoški kulturni dvorani smo v 
vrtcu Janček Visoko, 22. 12. 2010, 
organizirali božično-novoletni koncert. 
Nastopajoči gostje so bili učenci OŠ 
Šenčur z učiteljem  dirigentom Danetom 
Selanom. Zelo dobro so nam predstavili 
godala, pihala, trobila, instrumente s 
tipkami, tolkala in celo harfo smo spoz-
nali v vsej »veličini«. Koncertu je prisluh-
nilo 120 otrok vrtca Šenčur, kamor spa-
da tudi naš vrtec.  

V zadnjem tednu pred božičem smo 
skupaj našli idejo za izdelovanje novo-
letnih voščilnic in se odločili, da jih letos 
ne bomo sami odnesli domov, ampak jih 
bomo poslali po pošti. Dogovorili smo se, 
da otroci tega staršem ne bodo povedali. 
Naučili smo se, kako se odpošiljajo pošt-
ne pošiljke (vlaganje v kuverto, naslav-
ljanje, lepljenje znamk, zapiranje kuvert 
in oddaja v poštni nabiralnik). Čez dva 
dni so nama otroci z žarečimi očmi pri-
povedovali, kako so starši polni pričako-
vanj skupaj z njimi odpirali njihove voš-
čilnice.

... nastop igrice »Mali čarovnik in snežinke«, ki smo jo 
18. 12. 2010 odigrali na skupni prireditvi s KS Visoko 

Milje, v dvorani na Visokem. 

Jožica Bevec, vzgojiteljica
Vrtec Trebnje

Pomoc lutke v romskem vrtcu pri 
usvajanju slovenskega jezika in pri 
komunikaciji

Povzetek
V  članku predstavljam lutke kot močno motivacijsko sredstvo pri učenju 
slovenskega jezika in njihov vpliv na  komunikacijo in čustveno izražanje v 
romskem oddelku. S pomočjo lutk in lutke ljubljenca so otroci spoznavali 
slovenski jezik, ga laže usvajali in z njim komunicirali.  Prav tako pa sem se 
tudi sama z njihovo pomočjo učila romščine. Kekec kot objekt je otroke 
vpeljal v svet varčevanja, spoznavanja širšega in ožjega družbenega okolja 
ter končne izdelave dvojezične knjige »Kekec«.
Ključne besede: Rom, lutka, Kekec, komunikacija, čustva

Romi in izobraževanje
Romi so ena največjih evropskih 

etničnih manjšin, katerih pripadnike 
najdemo po celi Evropi. V mnogih 
državah si prizadevajo poiskati nove 
rešitve, kako vključiti romske otroke v 
izobraževalni sistem, kako obvladati 
boljše modele in bolj konstruktivne pris-
tope vključevanja. Da bi se romski otroci 
vključili v slovenski izobraževalni 
sistem, kar je pogoj za integracijo Romov 
v slovensko družbo, je potrebno že v 
predšolskem sistemu temeljiti na 
načelih medkulturne in antirasistične 
vzgoje, ki podpira etnične skupine, krepi 
njihovo kulturno identiteto ter vsem 
otrokom omogoča enake možnosti izo-
braževanja. Cilj medkulturne vzgoje ni 
asimilacija Romov, ampak obojestran-
sko prepoznavanje romske kulture kot še 
ene kulture v slovenski družbi (Hrženjak 
2002).

Z vidika mnogih Romov je tako 
vrtec/šola prostor, kjer se romski otroci 
spreminjajo v »Nerome« oz. kot se po-
gosto sami izrazijo, »se civilizirajo«. Nji-
hov odnos do vrtca oz. šole pa je pogosto 
povezan z njihovo lastno izkušnjo šo-
lanja, kakor tudi s spoznanjem, ali je bilo 
šolanje zanje koristno ali ne.

Ker delam sama v romskem vrtcu, se 
v praksi pogosto srečujem z navedenimi 
težavami, vendar opažam, da je največja 
težava ravno nepoznavanje jezika. 
Njihovo (ne)znanje slovenskega jezika 
in naše (ne)znanje romskega jezika 
vpliva na manj uspešno vključevanje 
romskih otrok v vzgojno-izobraževalni 
sistem in širše družbeno okolje. Vzgoji-
teljice, ki delamo v vrtcu z romskimi 
otroki, namenimo največ pozornosti 
jezikovni vzgoji, saj se zavedamo, da je 
eden izmed najpomembnejših dejav-
nikov za nadaljnje šolanje, izobraževanje 
ter socializacijo otrok.

Veliko energije vlagam v to, da se 
otroci počutijo dobrodošle, da si pridobi-
vajo pozitivne izkušnje in da je delo 
prepleteno s pestrimi in kratkotrajnimi 
dejavnostmi. Pri delu pogosto uporab-
ljam različne načine in metode, samo da 
bi na čim bolj zanimiv in privlačen način 
motivirale otroke. Otroci potrebujejo ve-
liko vzpodbude, pohvale in individualne 
pozornosti, sicer njihov interes upade. 
Vse to zahteva veliko fleksibilnosti, prila-
gajanja situacijam in stalno aktivnost.

 Pri svojem delu  uporabljam lutke, ki 

Vsestranska uporaba lutke

pa niso le odličen motivator, temveč so se 
izkazale kot zelo dober didaktični pripo-
moček pri doseganju kurikularnih ciljev. 
Z njihovo pomočjo se lahko približala 
otroku, saj lutka otroka razbremeni stra-
hu pred avtoriteto, pomaga mu je, da se 
je sprostil, identificiral z njo in tako vzpo-
stavil stik z menoj in ostalimi otroki.

 Kot pravi Majaron, »se neverbalna 
komunikacija polagoma spremenila v 
besedno, najprej ob vsakdanjih situaci-
jah, postopoma z vse pogostejšim bese-
diščem, s tvorjenjem stavkov in izmiš-
ljanjem dialogov« (Lutka, februar 2000, 
str. 35).
Uporabila sem lutko Kekca, ki je iz sveta 
filma in domišljije prestopil v realni svet 
vsakdanjega življenja vrtca in se pri-
družil otrokom pri jedi, igri, sprehodih … 
Kekec, lutka ljubljenka skupine, je bil 
osrednja osebnost, ki je imel tudi funk-
cijo motivatorja, spodbujanja samostoj-
nosti. Včasih se je lutka postavila v vlogo 
vzgojitelja in je hvalila, grajala, spra-
ševala, dajala navodila za neko dejav-
nost. Pojavila se je kot nemočen otrok, ki 
mu je potrebno pomagati z nasveti, pri 
podajanju rešitev, ga voditi skozi prepre-
ke. Bila je posrednik pri komunikaciji, 
pomočnik pri reševanju težav, velik 
prijatelj. Pomagala je pri spodbujanju 
ustvarjalnosti in domišljije. Z njeno 
pomočjo so otroci raziskovali ožjo in 
širšo okolico ter vzpostavili stik s širšem 
okoljem. 

Nekega dne sem doma iz odpadnega 
materiala izdelala lutko in jo prinesla v 
vrtec. Pri otrocih je Kekec takoj vzbudil 
pozornost – že kot sama lutka in kasneje 
kot animacijsko sredstvo. Otroci so lutko 
sprejeli za svojo, saj jih je spremljala pri 

Kekec

Za dobro prakso
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vsakodnevnih dejavnostih, zjutraj pri 
sprejemu v vrtec, skozi ves dan pri 
dejavnostih in tudi pri odhodu domov. 

S pomočjo lutke so se otroci ob priho-
du čutili še posebno sprejeti in dobro-
došli. Vsako jutro jih je počakala pri 
vratih, jih objela, pobožala. Nekaterim je 
poiskala copatke, jim jih pomagala obu-
ti, jim pomagala pri slovesu od staršev. 
Bila je vez med otroki in vzgojiteljem. 

Še tako zadržanega otroka je spodbu-
dila h komuniciranju. Najprej le never-
balno, čez čas pa so tudi ti otroci sprego-
vorili, saj se otrok preko lutke sprosti, 
lutka ga motivira in spodbudi h komuni-
kaciji.

Z vključevanjem lutke v kurikulum 
spodbujamo otrokovo kreativno izražan-
je, stimuliramo in povečamo domišljijo, 
otrok razvija spontano besedno izražan-
je, izboljša se njegov govor in izgovor-
java, sprosti strahove, agresijo in frustra-
cije in opazuje svet z vsemi čutili (Koro-
šec in Majaron 2002). 

Kekec se je vključeval tudi v kuriku-
larna področja in otroke motiviral h 
kreativnemu razmišljanju in aktivnemu 
učenju. Pojavljalo se je vprašanje: »Kje je 
Kekec doma?« Zato smo s pomočjo filma, 
obiska knjižnice, knjig in interneta 
raziskovali kraje, iz katerih izhaja, izde-
lali dvojezično knjigo z zgodbo o Kekcu. 
Obenem pa smo spoznavali svoj domači 
kraj in ga s pomočjo izdelave turisti-
čnega vodiča prikazali Kekcu, staršem. 

Ker so si otroci želeli obiskati Kekčevo 
deželo, smo spoznavali prevozna sred-
stva, odločili smo se za varčevanje in 
obisk banke, izdelave varčevalnih knji-
žic. Tako so se seznanjali z različnimi 
poklici in pomenom varčevanja. 

Kekec je bil prisoten pri dnevni negi, 
pomagal je prebroditi čustveno stisko ob 
obisku zobozdravnika, šel je z nami na 
sprehod. 

Preko njega so se otroci srečevali še z 
drugimi zvrstmi in tehnikami lutk. Otro-
ci so lutke sami izdelovali in se z njimi 
igrali v lutkovnem kotičku.

Ali je lutko res mogoče uporabiti le za 
uprizarjanje iger?

Možnosti uporabe v pedagoške in 
terapevtske namene so številne: sponta-

na igra z lutko, priprava prizorov z lutko, 
pripovedovanje z lutko, pogovarjanje 
skozi lutko, učenje in poučevanje z lutko, 
izdelovanje lutke. Tako kot skozi risbo in 
igro lahko skozi igro z lutko izvemo o 
otroku več, kot je otrok sam sposoben po-
vedati.

Otrok skozi lutko sporoča svoja 
čustva, doživljanje dane situacije, misli. 
Vse to pa je vzgojitelju v pomoč pri razu-
mevanju otrokovega vedenja in reagi-
ranja. Skozi to se vzgojitelj lažje in bolje 
pripravi na spodbujanje otrokove krea-
tivnosti, samopodobe. 

S pomočjo lutke se vzgojitelj otrokom 
lažje približa. Otrok lahko spozna 
vzgojitelja v drugačni luči in lahko z njim 
vzpostavi drugačen odnos. Vzgojitelj 
predstavlja avtoriteto, do katere ima 
lahko otrok zadržan odnos. S pomočjo 
lutke pa ga lahko otrok doživlja kot 
pravljičarja, nekoga, v čigar družbi je 
prijetno, sproščeno.

Dokler se vzgojitelj popolnoma ne 
vživi v lik lutke in mu zaupa, je lahko pri 
rokovanju z lutko zadržan in lahko se 
pojavijo težave pri njegovi kreativnosti. 

Lutka vzgojitelju omogoča 
lažje razumevanje otroka in 
njegovega vedenja

Ko pa se vzgojitelj zlije skupaj z lutko, 
odpadejo vsi oklepi, ki so prepričevali 
njegovo kreativnost. V svoje delo bo 
vnesel nove sveže ideje, ki bodo vzpodbu-
da zanj in za otroke.

Lutke lahko vključimo v vsa kuriku-
larna področja. So odlično motivacijsko 
sredstvo, saj lahko otroci  skozi igro na 
zabaven način spoznavajo in osvajajo 
nova spoznanja (Korošec 2006, str. 126). 
Porenta (2003) v svojih raziskavah ugo-
tavlja, da je poučevanje in motivi-ranje 
otrok s pomočjo lutke in zgodbe izredno 
pozitivno. Raziskovanje je velikega 
pomena, saj ni pomemben le rezultat, 
temveč tudi pot, ki jo otroci prehodijo. 
Med raziskovanjem otroci med seboj 
sodelujejo, pojavlja se veliko sodelo-
valnega učenja, spoznajo nove načine in 
metode pridobivanja informacij, različ-
ne informacije; spoznavajo, ugotavljajo 
svoje zmote. Otroci niso dejavni, ker mi 
tako želimo, ampak iz notranje motiva-
cije (iz napetosti zgodbe, radovednosti, iz 
veselja in zabave). Pri vsem tem se sez-
nanijo  tudi z arhiviranjem informacij in 
evalviranjem svojega dela (str. 172–187).

Alternativne učne  izkušnje in 
zabavno, prijetno vzdušje 

Foto: Lutka Kekec

Zaključek
Kekec je bil v skupini prisoten tri 

mesece. V teh mesecih je bil opazen 
napredek v komunikaciji in razume-
vanju slovenskega jezika, komunikacija 
in klima v oddelku sta se izboljšali. 
Povečal se je tudi obisk otrok v vrtcu in je 
ostal konstanten. Lutka je močno 
vplivala na sodelovanje s starši, saj so se 
pogosteje in v velikem številu udeleževali 
srečanj in skupaj z otroki odšli na izlet v 
Kekčevo deželo.
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Od pravljice do didakticne igre

Povzetek
Na pobudo inovacijskega aktiva, ki deluje v vrtcu, sem po razmišljanju in 
opazovanju otrok izdelala didaktično igro. V prispevku predstavljam 
proces nastajanja in odzive otrok.
Ključne besede: inovativne igre, igra otrok, knjiga, didaktična igra

Pomembno je, da se izobražujemo in 
učimo vsi: otroci, strokovni delavci, vo-
dilni tim skupaj z ravnateljico in drugi 
delavci vrtca. V takem vzdušju strokovni 
delavci prevzemamo znanje drug od dru-
gega, ko si izmenjujemo primere dobre 
prakse in izkušnje ter se skupaj strokov-
no razvijamo.

V našem vrtcu je, v povezavi z raz-
vojnim načrtom, pričel delovati strokov-
ni aktiv inovativnosti. Namen aktiva je 
bil, da v sodelovanju s sodelavkami izde-
lamo didaktične igre, ki bodo inovativne 
in bodo otrokom omogočile dodatno 
spodbudo za igro in učenje. Želja po spre-
membah, povečanju strokovnosti in 
kakovosti našega pedagoškega dela je 
člane aktiva uspešno pripeljala do zas-
tavljenih ciljev. Po skrbni analizi lastnega 
dela se je pokazalo, da čutimo največji 
primanjkljaj na področju matematike in 
jezika, zato je bilo s teh dveh področij 
izdelanih največ didaktičnih igrač.

V tem prispevku predstavljam eno 
izmed inovativnih didaktičnih iger »Pete-

Didaktična igra

linček je šel po svetu«, poimenovani po 
istoimenski knjigi Erica Carla. Knjigo so 
si otroci podajali iz rok v roke, privlačila 
jih je vsebina, ki se je niso naveličali 
poslušati. To se mi je zdelo zelo dobro 
izhodišče, da pred otroke postavim nove 
izzive. Odločila sem se izdelati didak-
tično igro s povezavo jezika in matema-
tike. Cilji so bili zastavljeni pred samo 
igro po predhodnem kritičnem razisko-
vanju lastne prakse, in sicer:
lrazvijanje matematičnega izražanja, 

mišljenja ter matematičnih 
spretnosti;

lrazvijanje sposobnosti rabe jezika v 
povezavi z mišljenjem pri 
oblikovanju pred pojmovnih 
struktur (število, prostor, čas);

lučenje samostojnega 
pripovedovanja.
Pomembno mi je bilo izdelati kako-

vostno, estetsko ter razvojni stopnji 
ustrezno didaktično igro. Starost otrok v 
skupini je okoli štiri leta. Kot osnovna 
sredstva smo uporabili knjigo, ki sem jo 
izdelala sama, kartone z narisanimi ži-

valmi, kartone s pikami, škatlo za karto-
ne, drevesni diagram ...
Dejavnosti, ki so se izvajale:
lpripovedovanje zgodbe »Petelinček 

je šel po svetu«;
lpogovor o vsebini zgodbe ob 

urejanju sličic, glede na časovno 
zaporedje dogodkov (urejanje 
časovnih pojmov prej in potem, 
štetje do pet);

lštetje otrok (prirejanje enega 
enemu) z usvajanjem matematičnih 
pojmov več, manj, enako; pojmi 
število, figurni in vrstični prikaz. 
Otroci poiščejo na kartonu toliko 
pik, kolikor je posameznih živali iz 
vsebine. Število je naraščalo, kar je 
omogočalo tudi pogovor o odnosih 
med števili (5 je za 1 več kot 4, za 2 
več kot 3 in podobno);

lštevilo posameznih živali iz zgodbe 
smo povečali (otroci so šteli, 
ugotavljali razliko med preštetim in 
dejanskim stanjem, dodajali smo 
kartone s pikami);

lzgodbo smo utrjevali preko 
drevesnega diagrama (izbrana 
značilnost oz. njeno zanikanje); 
živali, ki živijo/ne živijo na kopnem; 
živali z/brez repa ...;

ls pomočjo knjig z naravoslovno 
vsebino, obiski knjižnice in s 
pomočjo staršev smo iskali 
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vsakodnevnih dejavnostih, zjutraj pri 
sprejemu v vrtec, skozi ves dan pri 
dejavnostih in tudi pri odhodu domov. 

S pomočjo lutke so se otroci ob priho-
du čutili še posebno sprejeti in dobro-
došli. Vsako jutro jih je počakala pri 
vratih, jih objela, pobožala. Nekaterim je 
poiskala copatke, jim jih pomagala obu-
ti, jim pomagala pri slovesu od staršev. 
Bila je vez med otroki in vzgojiteljem. 

Še tako zadržanega otroka je spodbu-
dila h komuniciranju. Najprej le never-
balno, čez čas pa so tudi ti otroci sprego-
vorili, saj se otrok preko lutke sprosti, 
lutka ga motivira in spodbudi h komuni-
kaciji.

Z vključevanjem lutke v kurikulum 
spodbujamo otrokovo kreativno izražan-
je, stimuliramo in povečamo domišljijo, 
otrok razvija spontano besedno izražan-
je, izboljša se njegov govor in izgovor-
java, sprosti strahove, agresijo in frustra-
cije in opazuje svet z vsemi čutili (Koro-
šec in Majaron 2002). 

Kekec se je vključeval tudi v kuriku-
larna področja in otroke motiviral h 
kreativnemu razmišljanju in aktivnemu 
učenju. Pojavljalo se je vprašanje: »Kje je 
Kekec doma?« Zato smo s pomočjo filma, 
obiska knjižnice, knjig in interneta 
raziskovali kraje, iz katerih izhaja, izde-
lali dvojezično knjigo z zgodbo o Kekcu. 
Obenem pa smo spoznavali svoj domači 
kraj in ga s pomočjo izdelave turisti-
čnega vodiča prikazali Kekcu, staršem. 

Ker so si otroci želeli obiskati Kekčevo 
deželo, smo spoznavali prevozna sred-
stva, odločili smo se za varčevanje in 
obisk banke, izdelave varčevalnih knji-
žic. Tako so se seznanjali z različnimi 
poklici in pomenom varčevanja. 

Kekec je bil prisoten pri dnevni negi, 
pomagal je prebroditi čustveno stisko ob 
obisku zobozdravnika, šel je z nami na 
sprehod. 

Preko njega so se otroci srečevali še z 
drugimi zvrstmi in tehnikami lutk. Otro-
ci so lutke sami izdelovali in se z njimi 
igrali v lutkovnem kotičku.

Ali je lutko res mogoče uporabiti le za 
uprizarjanje iger?

Možnosti uporabe v pedagoške in 
terapevtske namene so številne: sponta-

na igra z lutko, priprava prizorov z lutko, 
pripovedovanje z lutko, pogovarjanje 
skozi lutko, učenje in poučevanje z lutko, 
izdelovanje lutke. Tako kot skozi risbo in 
igro lahko skozi igro z lutko izvemo o 
otroku več, kot je otrok sam sposoben po-
vedati.

Otrok skozi lutko sporoča svoja 
čustva, doživljanje dane situacije, misli. 
Vse to pa je vzgojitelju v pomoč pri razu-
mevanju otrokovega vedenja in reagi-
ranja. Skozi to se vzgojitelj lažje in bolje 
pripravi na spodbujanje otrokove krea-
tivnosti, samopodobe. 

S pomočjo lutke se vzgojitelj otrokom 
lažje približa. Otrok lahko spozna 
vzgojitelja v drugačni luči in lahko z njim 
vzpostavi drugačen odnos. Vzgojitelj 
predstavlja avtoriteto, do katere ima 
lahko otrok zadržan odnos. S pomočjo 
lutke pa ga lahko otrok doživlja kot 
pravljičarja, nekoga, v čigar družbi je 
prijetno, sproščeno.

Dokler se vzgojitelj popolnoma ne 
vživi v lik lutke in mu zaupa, je lahko pri 
rokovanju z lutko zadržan in lahko se 
pojavijo težave pri njegovi kreativnosti. 

Lutka vzgojitelju omogoča 
lažje razumevanje otroka in 
njegovega vedenja

Ko pa se vzgojitelj zlije skupaj z lutko, 
odpadejo vsi oklepi, ki so prepričevali 
njegovo kreativnost. V svoje delo bo 
vnesel nove sveže ideje, ki bodo vzpodbu-
da zanj in za otroke.

Lutke lahko vključimo v vsa kuriku-
larna področja. So odlično motivacijsko 
sredstvo, saj lahko otroci  skozi igro na 
zabaven način spoznavajo in osvajajo 
nova spoznanja (Korošec 2006, str. 126). 
Porenta (2003) v svojih raziskavah ugo-
tavlja, da je poučevanje in motivi-ranje 
otrok s pomočjo lutke in zgodbe izredno 
pozitivno. Raziskovanje je velikega 
pomena, saj ni pomemben le rezultat, 
temveč tudi pot, ki jo otroci prehodijo. 
Med raziskovanjem otroci med seboj 
sodelujejo, pojavlja se veliko sodelo-
valnega učenja, spoznajo nove načine in 
metode pridobivanja informacij, različ-
ne informacije; spoznavajo, ugotavljajo 
svoje zmote. Otroci niso dejavni, ker mi 
tako želimo, ampak iz notranje motiva-
cije (iz napetosti zgodbe, radovednosti, iz 
veselja in zabave). Pri vsem tem se sez-
nanijo  tudi z arhiviranjem informacij in 
evalviranjem svojega dela (str. 172–187).

Alternativne učne  izkušnje in 
zabavno, prijetno vzdušje 

Foto: Lutka Kekec

Zaključek
Kekec je bil v skupini prisoten tri 

mesece. V teh mesecih je bil opazen 
napredek v komunikaciji in razume-
vanju slovenskega jezika, komunikacija 
in klima v oddelku sta se izboljšali. 
Povečal se je tudi obisk otrok v vrtcu in je 
ostal konstanten. Lutka je močno 
vplivala na sodelovanje s starši, saj so se 
pogosteje in v velikem številu udeleževali 
srečanj in skupaj z otroki odšli na izlet v 
Kekčevo deželo.
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Od pravljice do didakticne igre

Povzetek
Na pobudo inovacijskega aktiva, ki deluje v vrtcu, sem po razmišljanju in 
opazovanju otrok izdelala didaktično igro. V prispevku predstavljam 
proces nastajanja in odzive otrok.
Ključne besede: inovativne igre, igra otrok, knjiga, didaktična igra

Pomembno je, da se izobražujemo in 
učimo vsi: otroci, strokovni delavci, vo-
dilni tim skupaj z ravnateljico in drugi 
delavci vrtca. V takem vzdušju strokovni 
delavci prevzemamo znanje drug od dru-
gega, ko si izmenjujemo primere dobre 
prakse in izkušnje ter se skupaj strokov-
no razvijamo.

V našem vrtcu je, v povezavi z raz-
vojnim načrtom, pričel delovati strokov-
ni aktiv inovativnosti. Namen aktiva je 
bil, da v sodelovanju s sodelavkami izde-
lamo didaktične igre, ki bodo inovativne 
in bodo otrokom omogočile dodatno 
spodbudo za igro in učenje. Želja po spre-
membah, povečanju strokovnosti in 
kakovosti našega pedagoškega dela je 
člane aktiva uspešno pripeljala do zas-
tavljenih ciljev. Po skrbni analizi lastnega 
dela se je pokazalo, da čutimo največji 
primanjkljaj na področju matematike in 
jezika, zato je bilo s teh dveh področij 
izdelanih največ didaktičnih igrač.

V tem prispevku predstavljam eno 
izmed inovativnih didaktičnih iger »Pete-

Didaktična igra

linček je šel po svetu«, poimenovani po 
istoimenski knjigi Erica Carla. Knjigo so 
si otroci podajali iz rok v roke, privlačila 
jih je vsebina, ki se je niso naveličali 
poslušati. To se mi je zdelo zelo dobro 
izhodišče, da pred otroke postavim nove 
izzive. Odločila sem se izdelati didak-
tično igro s povezavo jezika in matema-
tike. Cilji so bili zastavljeni pred samo 
igro po predhodnem kritičnem razisko-
vanju lastne prakse, in sicer:
lrazvijanje matematičnega izražanja, 

mišljenja ter matematičnih 
spretnosti;

lrazvijanje sposobnosti rabe jezika v 
povezavi z mišljenjem pri 
oblikovanju pred pojmovnih 
struktur (število, prostor, čas);

lučenje samostojnega 
pripovedovanja.
Pomembno mi je bilo izdelati kako-

vostno, estetsko ter razvojni stopnji 
ustrezno didaktično igro. Starost otrok v 
skupini je okoli štiri leta. Kot osnovna 
sredstva smo uporabili knjigo, ki sem jo 
izdelala sama, kartone z narisanimi ži-

valmi, kartone s pikami, škatlo za karto-
ne, drevesni diagram ...
Dejavnosti, ki so se izvajale:
lpripovedovanje zgodbe »Petelinček 

je šel po svetu«;
lpogovor o vsebini zgodbe ob 

urejanju sličic, glede na časovno 
zaporedje dogodkov (urejanje 
časovnih pojmov prej in potem, 
štetje do pet);

lštetje otrok (prirejanje enega 
enemu) z usvajanjem matematičnih 
pojmov več, manj, enako; pojmi 
število, figurni in vrstični prikaz. 
Otroci poiščejo na kartonu toliko 
pik, kolikor je posameznih živali iz 
vsebine. Število je naraščalo, kar je 
omogočalo tudi pogovor o odnosih 
med števili (5 je za 1 več kot 4, za 2 
več kot 3 in podobno);

lštevilo posameznih živali iz zgodbe 
smo povečali (otroci so šteli, 
ugotavljali razliko med preštetim in 
dejanskim stanjem, dodajali smo 
kartone s pikami);

lzgodbo smo utrjevali preko 
drevesnega diagrama (izbrana 
značilnost oz. njeno zanikanje); 
živali, ki živijo/ne živijo na kopnem; 
živali z/brez repa ...;

ls pomočjo knjig z naravoslovno 
vsebino, obiski knjižnice in s 
pomočjo staršev smo iskali 
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značilnosti posameznih živali ter 
tako nadgrajevali spoznanja;

lzgodbico smo zaigrali, izdelovali 
lutke, reševali uganke, se učili 
plesov – vse v povezavi z vsebino 
zgodbe.

Pomembno je načrtovati didaktične 
igre s privlačno vsebino in s pravili, ki so 
bolj ali manj, glede na sposobnosti otrok, 
zahtevna. Z izdelano igračo sem želela 
preseči obstoječe, pri čemer sem upo-
števala načela ustreznosti. V ospredju je 
bilo kritično raziskovanje lastne prakse 
ter razmišljanje o svojih izkušnjah ter 
individualni pristop – prepoznati ustrez-
ne naloge in cilje za posameznega otro-
ka. S pomočnico sva bili aktivni ude-
leženki v igri. Z otroki sva ustvarjali in 
vodili igralne dejavnosti (dajali navodila, 
pojasnjevali pravila, naloge), se z njimi 
pogovarjali in jim predstavljali zgled, 
kako naj ravnajo. 

Vloga vzgojiteljev

Odrasli prav s pomočjo igre najlažje 
ustvarjajo kontakte in čustvene relacije z 
otrokom, z opazovanjem otroka pri igri 
pa spoznajo njegove razvojne značil-
nosti (sposobnosti, spretnosti) in oseb-
nostne lastnosti. V opisanem smislu lah-
ko govorimo o diagnostični vrednosti 
igre (Toličič in Smiljanič - Čelanovič v 
Batistič Zorec 1991).

Igrača vabi otroka k igri, ji daje vsebi-
no in jo usmerja, obenem pa je igrača 
način, kako se otrok nauči tisto, kar ga 
sicer nihče ne more naučiti. Učenje z igro 
je ena od poti pridobivanja novih spoz-
nanj in znanj. Otrok skozi igro pridobiva 
predvsem tiste izkušnje in znanja, ki jih 
potrebuje tu in sedaj in ki jih lahko upo-
rabi v vsakdanjem življenju (Marjanovič 
Umek 1991). 
lOtroci so se skupaj z odraslimi in 

sovrstniki veselili aktivnega učenja 
ter se vedno znova vračali k igri. 

Pridobitve otrok

l

predstavljanja, govor in socialno 
učenje.

lRazvijali so različne sposobnosti in 
spretnosti ter si pridobivali nove 
izkušnje.

lIgra je vplivala na pridobitev 
pozitivnega odnosa do učenja in 
delovnih navad.

lPovečevala se je koncentracija in 
vztrajnost.

Ob igri se je razvijala fantazija, moč 

Z uresničevanjem ciljev 
strokovnega aktiva 
inovativnosti bomo v bodoče 
nadaljevali in razvijali nove 
oblike dela v pedagoškem 
procesu. Igre, ki so nastale v 
tem času, pa bomo izdali v 
zbirki didaktičnih iger.

Bernarda Koroša Pantović, vzgojiteljica
Vrtci Občine Moravske Toplice

Varni in vidni v prometu

Svet prometa smo ustvarili odrasli – 
za odrasle, toda v ta svet se vsak dan 
vključuje tudi mnogo otrok. Srečujejo se 
z nevarnostmi v prometu, z vso njegovo 
tehnično strukturo, s prometnim jezi-
kom ter s pravili vedenja v prometu. 
Zaradi razvojnih značilnosti v otroko-
vem psihosocialnem in telesnem razvoju 
pa se ne more samostojno vključevati v 
prometni vsakdan. Zato potrebuje po-
moč, nasvete, vodenje in nadzor odras-
lih. 

Še nerojeni otrok posredno, preko 
odzivov materinega telesa, reagira na 
zunanje dražljaje in to je v bistvu njegova 
reakcija na prometne situacije. Tako je 
otrok ljudi, ki živijo v urbaniziranem 
okolju, že pred rojstvom vključen v 
promet in to ga bo spremljalo z večjo ali 
manjšo intenziteto celo življenje. Pro-
metna vzgoja, ki se prične že v zgodnjem 
otroštvu, poteka celo življenje, saj vsaka 
prometno-tehnična novost in prometna 
situacija vplivata na naše odločitve o 
ravnanju. V ospredju naše zavesti naj bo 
vedno človek in ne tehnični svet. Človek 
je tehnični svet ustvaril zato, da si olajša 
življenje – ne zato, da bi tehnika urav-
navala njegovo življenje. Naše ravnanje v 
prometu vedno prilagodimo človekovim 
koristim; njegovemu varnemu, lažjemu 
in vsebinsko bogatejšemu življenju. 

Vsaka prometna situacija, v kateri se 
znajdemo z otrokom, je zanj pomembna 

Otrok v prometu

Povzetek
Otroci prihajajo v vrtec peš, z avtobusi, s kolesi in avtomobili, zato smo se 
odločili, da bomo v vzgojnem delu posvetili nekaj časa tudi varnosti v 
cestnem prometu, saj so otroci vsakodnevno izpostavljeni prometu in 
njegovim »pastem«. Vzgojitelji smo želeli otroke seznaniti z varnim veden-
jem in ravnanjem v prometu. 
Ključne besede: promet, pešec, kolesar, kresnička, odsevni trakovi, odsev-
ni brezrokavniki, policist, prehod za pešce

učna ura. Če ga pri tem še spodbujamo k 
opazovanju nas samih in drugih ljudi, 
vozil ter prometno urejenega okolja, bo 
otrok počasi, a vztrajno spoznaval pro-
met, pravila in zahteve, jih postopno 
sprejemal in se po njih ravnal. Tak način 
ravnanja je otrokov navadni vsakdanjik, 
ki ni zgolj igra, temveč spoznanje, da je 
promet zanj lahko tudi nevaren. Otrok 
pred prometom in v prometnih okoliš-
činah ne strašimo, temveč mu pomagaj-
mo, da ga v čim bolj varnih okoliščinah 
spoznava in ga postopoma razume. Tudi 
ob otrokovih napačnih ravnanjih ga ne 
grajamo ali celo kaznujemo. Povejmo in 
pokažemo mu, kakšno je pravilno rav-
nanje, razložimo mu, kaj je pravilno, kaj 
je napačno in kakšne bi bile morebitne 
posledice napačnega ravnanja (Glogo-
vec 1996, str. 9).

S prometno vzgojo ne odlašajmo. 
Začnemo že med drugim in tretjim le-
tom, ko začnejo otroci aktivneje razisko-
vati okolje. S svojim obnašanjem in rav-
nanjem smo otrokom vzor. Ko nas opa-
zujejo in poskušajo posnemati, si prido-
bivajo potrebna znanja in izkušnje, razvi-
jajo sposobnosti ter navade. Otroci z 
zanimanjem opazujejo nas, pešce, vozila 
in okolje. Spodbujamo jih k opazovanju 
in jim pojasnjujmo naše ravnanje in 
ravnanje drugih. Tako bodo otroci počasi 
in vztrajno spoznavali promet, pravila in 
zahteve, jih postopno sprejemali in se po 
njih ravnali (Žlender 2002, str. 4).

Predstavitev problema

Opis dejavnosti

Otroci prihajajo v vrtec z različnimi 
prometnimi sredstvi in tudi peš. Nekateri 
starši ne polagajo veliko pozornosti var-
nosti v cestnem  prometu, saj smo opazi-
li, da otroke vozijo na sprednjih sedežih 
ali celo v naročju, v temi hodijo brez 
odsevnikov, ceste velikokrat ne prečkajo 
na prehodu za pešce, ampak kjer koli itd. 
Tako se nam je tema ponujala kar sama 
od sebe in lotili smo se načrtovanja teme 
»Varni in vidni v prometu«. Postavili smo 
si nekaj vprašanj, na katera smo morali 
odgovoriti.
-Smo dovolj pazljivi pri prečkanju 

ceste?
-Pogledamo levo in desno, ko 

prečkamo cesto?
-Prečkamo cesto na prehodu za pešce 

ali jo prečkamo kjer koli?
-Imamo pri večernem sprehodu 

odsevne brezrokavnike ali odsevne 
trakove?

-Kako se vozimo v avtomobilih? Smo 
pripeti z varnostnim pasom? Kje sedi 
otrok?

Odgovore na vsa ta vprašanja smo mo-
rali poiskati skupaj z otroki, saj smo bili 
prepričani, da bomo le tako prišli do 
želenega cilja. 

Z otroki smo se najprej pogovorili o 
tem, kako prihajajo v vrtec. Odgovorili so 
bili različni, saj se otroci v vrtec pripeljejo 
tudi z različnimi prevoznimi sredstvi. 
Prihajajo peš, s kolesom, avtobusom in 
avtomobilom. Tako smo vsi, ne glede na 
prevozno sredstvo, vključeni v promet, 
pa če si to želimo ali ne. Po pogovoru smo 
se vsi skupaj odpravili do glavne ceste, 
kjer smo najprej opazovali druge 
voznike, pešce in kolesarje v prometu. 
Ugotovili smo, da so nekateri vozniki 
prehitri, nekateri pešci hodijo po nepra-
vilni strani, nekateri kolesarji pa se 
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značilnosti posameznih živali ter 
tako nadgrajevali spoznanja;

lzgodbico smo zaigrali, izdelovali 
lutke, reševali uganke, se učili 
plesov – vse v povezavi z vsebino 
zgodbe.

Pomembno je načrtovati didaktične 
igre s privlačno vsebino in s pravili, ki so 
bolj ali manj, glede na sposobnosti otrok, 
zahtevna. Z izdelano igračo sem želela 
preseči obstoječe, pri čemer sem upo-
števala načela ustreznosti. V ospredju je 
bilo kritično raziskovanje lastne prakse 
ter razmišljanje o svojih izkušnjah ter 
individualni pristop – prepoznati ustrez-
ne naloge in cilje za posameznega otro-
ka. S pomočnico sva bili aktivni ude-
leženki v igri. Z otroki sva ustvarjali in 
vodili igralne dejavnosti (dajali navodila, 
pojasnjevali pravila, naloge), se z njimi 
pogovarjali in jim predstavljali zgled, 
kako naj ravnajo. 

Vloga vzgojiteljev

Odrasli prav s pomočjo igre najlažje 
ustvarjajo kontakte in čustvene relacije z 
otrokom, z opazovanjem otroka pri igri 
pa spoznajo njegove razvojne značil-
nosti (sposobnosti, spretnosti) in oseb-
nostne lastnosti. V opisanem smislu lah-
ko govorimo o diagnostični vrednosti 
igre (Toličič in Smiljanič - Čelanovič v 
Batistič Zorec 1991).

Igrača vabi otroka k igri, ji daje vsebi-
no in jo usmerja, obenem pa je igrača 
način, kako se otrok nauči tisto, kar ga 
sicer nihče ne more naučiti. Učenje z igro 
je ena od poti pridobivanja novih spoz-
nanj in znanj. Otrok skozi igro pridobiva 
predvsem tiste izkušnje in znanja, ki jih 
potrebuje tu in sedaj in ki jih lahko upo-
rabi v vsakdanjem življenju (Marjanovič 
Umek 1991). 
lOtroci so se skupaj z odraslimi in 

sovrstniki veselili aktivnega učenja 
ter se vedno znova vračali k igri. 

Pridobitve otrok

l

predstavljanja, govor in socialno 
učenje.

lRazvijali so različne sposobnosti in 
spretnosti ter si pridobivali nove 
izkušnje.

lIgra je vplivala na pridobitev 
pozitivnega odnosa do učenja in 
delovnih navad.

lPovečevala se je koncentracija in 
vztrajnost.

Ob igri se je razvijala fantazija, moč 

Z uresničevanjem ciljev 
strokovnega aktiva 
inovativnosti bomo v bodoče 
nadaljevali in razvijali nove 
oblike dela v pedagoškem 
procesu. Igre, ki so nastale v 
tem času, pa bomo izdali v 
zbirki didaktičnih iger.

Bernarda Koroša Pantović, vzgojiteljica
Vrtci Občine Moravske Toplice

Varni in vidni v prometu

Svet prometa smo ustvarili odrasli – 
za odrasle, toda v ta svet se vsak dan 
vključuje tudi mnogo otrok. Srečujejo se 
z nevarnostmi v prometu, z vso njegovo 
tehnično strukturo, s prometnim jezi-
kom ter s pravili vedenja v prometu. 
Zaradi razvojnih značilnosti v otroko-
vem psihosocialnem in telesnem razvoju 
pa se ne more samostojno vključevati v 
prometni vsakdan. Zato potrebuje po-
moč, nasvete, vodenje in nadzor odras-
lih. 

Še nerojeni otrok posredno, preko 
odzivov materinega telesa, reagira na 
zunanje dražljaje in to je v bistvu njegova 
reakcija na prometne situacije. Tako je 
otrok ljudi, ki živijo v urbaniziranem 
okolju, že pred rojstvom vključen v 
promet in to ga bo spremljalo z večjo ali 
manjšo intenziteto celo življenje. Pro-
metna vzgoja, ki se prične že v zgodnjem 
otroštvu, poteka celo življenje, saj vsaka 
prometno-tehnična novost in prometna 
situacija vplivata na naše odločitve o 
ravnanju. V ospredju naše zavesti naj bo 
vedno človek in ne tehnični svet. Človek 
je tehnični svet ustvaril zato, da si olajša 
življenje – ne zato, da bi tehnika urav-
navala njegovo življenje. Naše ravnanje v 
prometu vedno prilagodimo človekovim 
koristim; njegovemu varnemu, lažjemu 
in vsebinsko bogatejšemu življenju. 

Vsaka prometna situacija, v kateri se 
znajdemo z otrokom, je zanj pomembna 

Otrok v prometu

Povzetek
Otroci prihajajo v vrtec peš, z avtobusi, s kolesi in avtomobili, zato smo se 
odločili, da bomo v vzgojnem delu posvetili nekaj časa tudi varnosti v 
cestnem prometu, saj so otroci vsakodnevno izpostavljeni prometu in 
njegovim »pastem«. Vzgojitelji smo želeli otroke seznaniti z varnim veden-
jem in ravnanjem v prometu. 
Ključne besede: promet, pešec, kolesar, kresnička, odsevni trakovi, odsev-
ni brezrokavniki, policist, prehod za pešce

učna ura. Če ga pri tem še spodbujamo k 
opazovanju nas samih in drugih ljudi, 
vozil ter prometno urejenega okolja, bo 
otrok počasi, a vztrajno spoznaval pro-
met, pravila in zahteve, jih postopno 
sprejemal in se po njih ravnal. Tak način 
ravnanja je otrokov navadni vsakdanjik, 
ki ni zgolj igra, temveč spoznanje, da je 
promet zanj lahko tudi nevaren. Otrok 
pred prometom in v prometnih okoliš-
činah ne strašimo, temveč mu pomagaj-
mo, da ga v čim bolj varnih okoliščinah 
spoznava in ga postopoma razume. Tudi 
ob otrokovih napačnih ravnanjih ga ne 
grajamo ali celo kaznujemo. Povejmo in 
pokažemo mu, kakšno je pravilno rav-
nanje, razložimo mu, kaj je pravilno, kaj 
je napačno in kakšne bi bile morebitne 
posledice napačnega ravnanja (Glogo-
vec 1996, str. 9).

S prometno vzgojo ne odlašajmo. 
Začnemo že med drugim in tretjim le-
tom, ko začnejo otroci aktivneje razisko-
vati okolje. S svojim obnašanjem in rav-
nanjem smo otrokom vzor. Ko nas opa-
zujejo in poskušajo posnemati, si prido-
bivajo potrebna znanja in izkušnje, razvi-
jajo sposobnosti ter navade. Otroci z 
zanimanjem opazujejo nas, pešce, vozila 
in okolje. Spodbujamo jih k opazovanju 
in jim pojasnjujmo naše ravnanje in 
ravnanje drugih. Tako bodo otroci počasi 
in vztrajno spoznavali promet, pravila in 
zahteve, jih postopno sprejemali in se po 
njih ravnali (Žlender 2002, str. 4).

Predstavitev problema

Opis dejavnosti

Otroci prihajajo v vrtec z različnimi 
prometnimi sredstvi in tudi peš. Nekateri 
starši ne polagajo veliko pozornosti var-
nosti v cestnem  prometu, saj smo opazi-
li, da otroke vozijo na sprednjih sedežih 
ali celo v naročju, v temi hodijo brez 
odsevnikov, ceste velikokrat ne prečkajo 
na prehodu za pešce, ampak kjer koli itd. 
Tako se nam je tema ponujala kar sama 
od sebe in lotili smo se načrtovanja teme 
»Varni in vidni v prometu«. Postavili smo 
si nekaj vprašanj, na katera smo morali 
odgovoriti.
-Smo dovolj pazljivi pri prečkanju 

ceste?
-Pogledamo levo in desno, ko 

prečkamo cesto?
-Prečkamo cesto na prehodu za pešce 

ali jo prečkamo kjer koli?
-Imamo pri večernem sprehodu 

odsevne brezrokavnike ali odsevne 
trakove?

-Kako se vozimo v avtomobilih? Smo 
pripeti z varnostnim pasom? Kje sedi 
otrok?

Odgovore na vsa ta vprašanja smo mo-
rali poiskati skupaj z otroki, saj smo bili 
prepričani, da bomo le tako prišli do 
želenega cilja. 

Z otroki smo se najprej pogovorili o 
tem, kako prihajajo v vrtec. Odgovorili so 
bili različni, saj se otroci v vrtec pripeljejo 
tudi z različnimi prevoznimi sredstvi. 
Prihajajo peš, s kolesom, avtobusom in 
avtomobilom. Tako smo vsi, ne glede na 
prevozno sredstvo, vključeni v promet, 
pa če si to želimo ali ne. Po pogovoru smo 
se vsi skupaj odpravili do glavne ceste, 
kjer smo najprej opazovali druge 
voznike, pešce in kolesarje v prometu. 
Ugotovili smo, da so nekateri vozniki 
prehitri, nekateri pešci hodijo po nepra-
vilni strani, nekateri kolesarji pa se 
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vozijo z neustrezno opremljenimi kolesi. 
Otroci so postali pozorni na vsako ma-
lenkost, ki so jo opazili. Ugotovili so, da 
so tudi njihovi starši in oni sami v pro-
metu velikokrat nepazljivi. To nam je 
dalo še dodatno potrditev, da smo izbrali 
temo, ki bo otroke zanimala in v katero 
bomo lahko vključili tudi njihove starše. 

Po nekajdnevnem opazovanju pro-
meta v naši vasi smo v vrtec povabili po-
licista Marjana, ki se je na naše povabilu z 
veseljem odzval. Na obisk smo ga 
povabili zato, ker smo želeli, da nam pove 
nekaj o varnosti v cestnem prometu. 
Policist se nam je najprej predstavil in mi 
smo se predstavili njemu. Nato nam je 
zelo podrobno opisal svoje delo in otroci 
so mu pozorno prisluhnili. Otrokom je 
zastavil tudi nekaj vprašanj, na katera so 
zelo pogumno odgovarjali. Vprašal jih je, 
po kateri strani hodimo, ko smo na 
sprehodu, pa nekaj o semaforju, rume-
nih ruticah, prehodu za pešce, odsevnih 
brezrokavnikih in še o marsičem. 

Ker se je policist Marjan pripeljal v naš 
vrtec s službenim vozilom, smo si od 
blizu ogledali tudi avto. Pokazal nam je, 
kaj vse vozi v svojem avtomobilu. Tako 
smo videli dve različni čeladi, trikotnik, 
varovalni jopič in še marsikaj zanimi-
vega se je našlo v njegovem avtomobilu. 
Skratka v vozilu je bilo vse tisto, kar 
policist rabi pri svojem delu.

Da pa bi njegove besede udejanjili, 
smo se s policistom sprehodili tudi po 
vasi. A še prej nas je opozoril, da si 
moramo obvezno nadeti rumene rutice, 
vzgojiteljice pa odsevne brezrokavnike, 
saj bomo le tako dovolj vidni v prometu. 
Policist nam je pokazal, kako moramo 
pravilno prečkati cesto in kje, na kateri 
strani cestišča, moramo hoditi, če hodita 
dva ali hodi skupina pešcev itd. Vsa 
njegova navodila smo pozorno poslušali 
in mu obljubili, da jih bomo skušali v čim 
večji meri tudi upoštevati. Srečanje s 
policistom Marjanom je bilo zelo 
zanimivo in nadvse poučno. 

Obisk policista 

Večerni sprehod z odsevniki
Ker prihaja veliko otrok v vrtec še v 

temi, smo se strokovne delavke našega 
vrtca odločile, da bomo izvedle večerni 
sprehod s starši in njihovimi otroki. 
Vsem skupaj smo želeli pokazati, kako 
pomembno je, da imamo v temi kres-
ničke, varnostne brezrokavnike ali 
kakršno koli drugo odsevno telo. 
Našemu povabilu se je odzvala večina 
staršev s svojimi otroki, česar smo bili 
zelo veseli. K sodelovanju smo povabili 
tudi policista Marjana in tako smo s 
skupnimi močmi izvedli akcijo »Varni in 
vidni v prometu«. Preden smo šli na 
večerni sprehod, so nekaj besed spre-
govorili vzgojiteljice in policist Marjan. 
Povedal nam je, kako moramo poskrbeti 
za varnost svojih otrok, ko se vozijo v 
avtomobilu ali ko so na sprehodu. 
Otrokom je razdelil tudi odsevne trakove, 
kar je dodatno pripomoglo k varnosti 
otrok na večernem sprehodu.

Starše in njihove otroke smo razdelili 
v dve skupini. Ena skupina se je po cesti 
odpravila peš, druga skupina pa se je 
mimo nas vozila z avtomobili. Tisti, ki 
smo pešačili, smo bili najprej brez 
odsevnikov, drugič pa smo si jih nadeli. 
Tako so videli vsi, ki so bili v avtomobilih, 
kakšna razlika je biti »osvetljen« oz. biti 
»temen« na cesti ponoči. Nato sta se 
skupini zamenjali, tako da se je tudi 
druga skupina prepričala, kako pomem-
bno je biti »osvetljen«, ko si zvečer na 
cesti. Na sprehodu pa nismo bili sami. 
Policist Marjan nas je spremljal s svojim 
vozilom ves čas našega sprehoda, tako 
da smo se ob njegovi prisotnosti počutili 
še varneje.

Po končanem sprehodu smo se vsi 
skupaj zbrali v vrtcu in sledil je pogovor o 
tem, ali smo se iz današnjega večernega 
sprehoda kaj naučili. Vsi starši so bili 
enotnega mnenja, da je bil ta večer 
koristen za otroke in tudi za nas odrasle, 
saj se nekateri starši niti zavedali niso, 
kako pomembno je biti ponoči na cesti 
osvetljen. 

Policist Marjan pa je staršem dal še 
nekaj drugih koristnih napotkov, ki jim 
bodo vsekakor koristili, ko bodo na cesti, 
in sicer:

-ko hodimo z otrokom po pločniku 
ali na robu ceste, ga moramo vedno 
držati za roko;

-otrok naj vedno hodi čim dlje od 
roba ceste, tako da je kar najbolj 
oddaljen od vozil;

-cesto prečkamo vedno na prehodu 
za pešce; če tega nimamo v bližini, 
izberemo mesto za prečkanje tam, 
kjer presodimo, da je najbolj varno;

-otroka vozimo vedno v sedežu, ki je 
primeren njegovi starosti – nikoli pa 
ne v naročju;

-otrok naj ne gre nikoli sam na cesto;
-cesta ni igrišče – torej ne dovolimo 

otroku, da se igra na cesti.
Tako policist Marjan kakor tudi delavke 
našega vrtca smo se prepričali, da našim 
staršem ni vseeno za svoje otroke. To do-
kazuje množična udeležba na našem ve-
černem sprehodu in vprašanja, ki so jih 
policistu zastavljali starši. Policist Mar-
jan je bil nad visoko udeležbo zelo prese-
nečen, obenem pa zelo vesel, da smo se 
odločili za takšen način spoznavanja 
prometa.

Upajmo le, da bo tema »Varni in vidni 
v prometu« pripomogla k temu, da se bo 
na cesti dogajalo čim manj nesreč, v 
katerih bi bili žrtve naši najmlajši. 
Skupni dogovor vseh, ki smo se spre-
hoda udeležili, je: »Nikoli brez odsev-
nikov na večerni sprehod!«

Ob tej temi pa so potekale tudi druge 
dejavnosti, ki pa niso bile nič manj 
pomembne, kot te, ki sem jih že omenila. 
Otroci so veliko risali o »prometu«, 
naučili smo se novo madžarsko pesmico 
»A jelzőlámpa«, od doma so prinašali raz-
lična prometna sredstva, s katerimi so se 
igrali, naučili pa smo se vezati in zlagati 
rumene rutice. 

Otrok je v prometnem vsakdanu 
radoveden, aktiven. Je pobudnik, razi-
skovalec, iskalec rešitev, a kljub vsemu še 
vedno kritično ogledalo nas odraslih. Mi 
se trudimo, da ga pri tem spodbujamo, 
prijazno usmerjamo in usklajujemo 
(Glogovec 1996, str. 108).

Zaključek

S temo »Varni in vidni v prometu« 
smo želeli osvestiti starše, kako pomem-
bno je s prometno vzgojo začeti zelo 
zgodaj. Želeli smo jim povedati, da mora-
jo svoje otroke voziti v zato primernih 
sedežih, da morajo biti na večernem 

sprehodu osvetljeni, da jih ne smejo 
voziti v naročju, še manj pa, da jih vozijo 
na traktorjih ali odprtih prikolicah. 
Po končani temi smo ob prihodu in 
odhodu iz vrtca načrtno opazovali 

starše. Ugotovili smo, da so nekatera 
naša navodila in navodila policista 
upoštevati. Veseli smo, če smo s temo 
pripomogli k čim varnejšemu načinu 
življenja naših otrok.
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Javni nastop otrok

Povzetek
Prvi nastop se vtisne v otrokov spomin kot izkušnja, ki ga spremlja pri vseh 
kasnejših  javnih nastopih. Otroci se najprej predstavijo vrstnikom v drugih 
oddelkih vrtca, nato pa še staršem v vrtcu. Z nastopanjem si postopoma 
krepijo tudi samozavest.  
Ključne besede: Orffovi instrumenti, nastop

Otroci so najbolj zadovoljni takrat, kadar 
sami aktivno sodelujejo kot izvajalci in 
ustvarjalci glasbe. To jim je omogočil 
skladatelj, pedagog in dirigent Carl Orff, 
ki je s svojimi sodelavci izdelal načrte za 
celo družino tolkal, ki so po njem dobila 
tudi ime. Glasbila je uvedel v učni proces 
in tako jih z veseljem uporabljamo tudi v 
vrtcu. Otroci radi iz njih izvabljajo zvoke 
in z njimi obdarijo občinstvo, ta pa jih 
nagradi z bučnim aplavzom.

Vsaka nova skupina otrok, ki jo 
dobim v začetku šolskega leta, mi 
predstavlja nov izziv, kako jih navdušiti 
in pritegniti h glasbenim dejavnostim. 
Glasbeni kotiček v igralnici je eno od 
sredstev, ki takoj pritegne pozornost 
otrok. V njem so Orffovi instrumenti. 
Predšolski otroci so navdušeni nad 
Orffovimi glasbili, saj se večina z njimi 
prvič sreča prav v vrtcu. Privlači jih zvok, 
barva in oblika glasbil. Veseli so, da lahko 
igrajo tako, kot to počnejo odrasli. Z 

Stalni glasbeni kotiček v 
igralnici

igranjem na glasbilih se otroci naučijo 
sodelovati s skupino, biti ustvarjalni in 
tako odkrivajo čudoviti svet glasbe. 
Najprej spoznavamo Orffove ritmične 
instrumente. Poleg petja je igranje na 
Orffove ritmične instrumente za otroke 
sprva najbolj privlačna dejavnost.

V kotičku se preko celega leta odvijajo 
raznolike glasbene dejavnosti, kot so: 
poslušanje glasbe, petje, glasbene di-
daktične igre in igranje na instrumente.  

Vse se začne z raziskovalno glasbeno 
igro, v katero se ponavadi vključijo bolj 
komunikativni in samozavestni otroci, 
od daleč pa svoje sovrstnike opazujejo 
bolj plašni otroci. Pogostokrat mi tudi  te 
otroke uspe privabiti k sodelovanju. 
Otroci igrajo izmišljarije in se naučijo 
pravilne tehnike igranja. Glasbenih de-
javnosti se otroci vedno veselijo, druži jih 
veselje do glasbe.

Sledi učenje igranja spremljave in 
melodije.

Igranje na Orffove melodične 
instrumente 

Pokažimo še drugim, kaj 
znamo 

Nastop pomeni za vsakega otroka 
svojevrstno izkušnjo. Je nekakšna 
nagrada za vsakega posameznika in 
pomembno vpliva na oblikovanje pozi-
tivne samopodobe. Pri izvedbi programa 
vsak otrok sodeluje čim bolj enakovred-
no, zato mu je dodeljena vloga, s katero 
lahko pokaže svoje najboljše zmožnosti.

Ko se namreč otroci naučijo zaigrati 
eno do dve pesmici na Orffove instru-
mente, pričnemo s postopnim nasto-
panjem. Zavedam se, da se prvi nastop 
vtisne v spomin otrok kot izkušnja, ki 
spremlja otroke pri vseh kasnejših  
javnih nastopih. Otroci se najprej pred-
stavijo vrstnikom v drugih oddelkih vrt-
ca, nato pa še staršem v vrtcu. Z nasto-
panjem si postopoma krepijo tudi samo-
zavest.  

Želim, da s svojim igranjem razvese-
lijo starše in navdušujejo mlajše prija-
telje, tako da bodo vesele otroške me-
lodije še odmevale v našem vrtcu. 

Najbolj navdušeni se mi priključijo 
tudi v glasbenem krožku, kjer pokažejo 
veliko vztrajnosti in volje, da nazadnje 
zazveni uglašena melodija. V krožku se 
naučijo igrati nove pesmice, izboljšajo 
tehniko igranja in se predstavijo na šte-
vilnih javnih prireditvah. 

                                                 vzgojiteljica
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vozijo z neustrezno opremljenimi kolesi. 
Otroci so postali pozorni na vsako ma-
lenkost, ki so jo opazili. Ugotovili so, da 
so tudi njihovi starši in oni sami v pro-
metu velikokrat nepazljivi. To nam je 
dalo še dodatno potrditev, da smo izbrali 
temo, ki bo otroke zanimala in v katero 
bomo lahko vključili tudi njihove starše. 

Po nekajdnevnem opazovanju pro-
meta v naši vasi smo v vrtec povabili po-
licista Marjana, ki se je na naše povabilu z 
veseljem odzval. Na obisk smo ga 
povabili zato, ker smo želeli, da nam pove 
nekaj o varnosti v cestnem prometu. 
Policist se nam je najprej predstavil in mi 
smo se predstavili njemu. Nato nam je 
zelo podrobno opisal svoje delo in otroci 
so mu pozorno prisluhnili. Otrokom je 
zastavil tudi nekaj vprašanj, na katera so 
zelo pogumno odgovarjali. Vprašal jih je, 
po kateri strani hodimo, ko smo na 
sprehodu, pa nekaj o semaforju, rume-
nih ruticah, prehodu za pešce, odsevnih 
brezrokavnikih in še o marsičem. 

Ker se je policist Marjan pripeljal v naš 
vrtec s službenim vozilom, smo si od 
blizu ogledali tudi avto. Pokazal nam je, 
kaj vse vozi v svojem avtomobilu. Tako 
smo videli dve različni čeladi, trikotnik, 
varovalni jopič in še marsikaj zanimi-
vega se je našlo v njegovem avtomobilu. 
Skratka v vozilu je bilo vse tisto, kar 
policist rabi pri svojem delu.

Da pa bi njegove besede udejanjili, 
smo se s policistom sprehodili tudi po 
vasi. A še prej nas je opozoril, da si 
moramo obvezno nadeti rumene rutice, 
vzgojiteljice pa odsevne brezrokavnike, 
saj bomo le tako dovolj vidni v prometu. 
Policist nam je pokazal, kako moramo 
pravilno prečkati cesto in kje, na kateri 
strani cestišča, moramo hoditi, če hodita 
dva ali hodi skupina pešcev itd. Vsa 
njegova navodila smo pozorno poslušali 
in mu obljubili, da jih bomo skušali v čim 
večji meri tudi upoštevati. Srečanje s 
policistom Marjanom je bilo zelo 
zanimivo in nadvse poučno. 

Obisk policista 

Večerni sprehod z odsevniki
Ker prihaja veliko otrok v vrtec še v 

temi, smo se strokovne delavke našega 
vrtca odločile, da bomo izvedle večerni 
sprehod s starši in njihovimi otroki. 
Vsem skupaj smo želeli pokazati, kako 
pomembno je, da imamo v temi kres-
ničke, varnostne brezrokavnike ali 
kakršno koli drugo odsevno telo. 
Našemu povabilu se je odzvala večina 
staršev s svojimi otroki, česar smo bili 
zelo veseli. K sodelovanju smo povabili 
tudi policista Marjana in tako smo s 
skupnimi močmi izvedli akcijo »Varni in 
vidni v prometu«. Preden smo šli na 
večerni sprehod, so nekaj besed spre-
govorili vzgojiteljice in policist Marjan. 
Povedal nam je, kako moramo poskrbeti 
za varnost svojih otrok, ko se vozijo v 
avtomobilu ali ko so na sprehodu. 
Otrokom je razdelil tudi odsevne trakove, 
kar je dodatno pripomoglo k varnosti 
otrok na večernem sprehodu.

Starše in njihove otroke smo razdelili 
v dve skupini. Ena skupina se je po cesti 
odpravila peš, druga skupina pa se je 
mimo nas vozila z avtomobili. Tisti, ki 
smo pešačili, smo bili najprej brez 
odsevnikov, drugič pa smo si jih nadeli. 
Tako so videli vsi, ki so bili v avtomobilih, 
kakšna razlika je biti »osvetljen« oz. biti 
»temen« na cesti ponoči. Nato sta se 
skupini zamenjali, tako da se je tudi 
druga skupina prepričala, kako pomem-
bno je biti »osvetljen«, ko si zvečer na 
cesti. Na sprehodu pa nismo bili sami. 
Policist Marjan nas je spremljal s svojim 
vozilom ves čas našega sprehoda, tako 
da smo se ob njegovi prisotnosti počutili 
še varneje.

Po končanem sprehodu smo se vsi 
skupaj zbrali v vrtcu in sledil je pogovor o 
tem, ali smo se iz današnjega večernega 
sprehoda kaj naučili. Vsi starši so bili 
enotnega mnenja, da je bil ta večer 
koristen za otroke in tudi za nas odrasle, 
saj se nekateri starši niti zavedali niso, 
kako pomembno je biti ponoči na cesti 
osvetljen. 

Policist Marjan pa je staršem dal še 
nekaj drugih koristnih napotkov, ki jim 
bodo vsekakor koristili, ko bodo na cesti, 
in sicer:

-ko hodimo z otrokom po pločniku 
ali na robu ceste, ga moramo vedno 
držati za roko;

-otrok naj vedno hodi čim dlje od 
roba ceste, tako da je kar najbolj 
oddaljen od vozil;

-cesto prečkamo vedno na prehodu 
za pešce; če tega nimamo v bližini, 
izberemo mesto za prečkanje tam, 
kjer presodimo, da je najbolj varno;

-otroka vozimo vedno v sedežu, ki je 
primeren njegovi starosti – nikoli pa 
ne v naročju;

-otrok naj ne gre nikoli sam na cesto;
-cesta ni igrišče – torej ne dovolimo 

otroku, da se igra na cesti.
Tako policist Marjan kakor tudi delavke 
našega vrtca smo se prepričali, da našim 
staršem ni vseeno za svoje otroke. To do-
kazuje množična udeležba na našem ve-
černem sprehodu in vprašanja, ki so jih 
policistu zastavljali starši. Policist Mar-
jan je bil nad visoko udeležbo zelo prese-
nečen, obenem pa zelo vesel, da smo se 
odločili za takšen način spoznavanja 
prometa.

Upajmo le, da bo tema »Varni in vidni 
v prometu« pripomogla k temu, da se bo 
na cesti dogajalo čim manj nesreč, v 
katerih bi bili žrtve naši najmlajši. 
Skupni dogovor vseh, ki smo se spre-
hoda udeležili, je: »Nikoli brez odsev-
nikov na večerni sprehod!«

Ob tej temi pa so potekale tudi druge 
dejavnosti, ki pa niso bile nič manj 
pomembne, kot te, ki sem jih že omenila. 
Otroci so veliko risali o »prometu«, 
naučili smo se novo madžarsko pesmico 
»A jelzőlámpa«, od doma so prinašali raz-
lična prometna sredstva, s katerimi so se 
igrali, naučili pa smo se vezati in zlagati 
rumene rutice. 

Otrok je v prometnem vsakdanu 
radoveden, aktiven. Je pobudnik, razi-
skovalec, iskalec rešitev, a kljub vsemu še 
vedno kritično ogledalo nas odraslih. Mi 
se trudimo, da ga pri tem spodbujamo, 
prijazno usmerjamo in usklajujemo 
(Glogovec 1996, str. 108).

Zaključek

S temo »Varni in vidni v prometu« 
smo želeli osvestiti starše, kako pomem-
bno je s prometno vzgojo začeti zelo 
zgodaj. Želeli smo jim povedati, da mora-
jo svoje otroke voziti v zato primernih 
sedežih, da morajo biti na večernem 

sprehodu osvetljeni, da jih ne smejo 
voziti v naročju, še manj pa, da jih vozijo 
na traktorjih ali odprtih prikolicah. 
Po končani temi smo ob prihodu in 
odhodu iz vrtca načrtno opazovali 

starše. Ugotovili smo, da so nekatera 
naša navodila in navodila policista 
upoštevati. Veseli smo, če smo s temo 
pripomogli k čim varnejšemu načinu 
življenja naših otrok.
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Javni nastop otrok

Povzetek
Prvi nastop se vtisne v otrokov spomin kot izkušnja, ki ga spremlja pri vseh 
kasnejših  javnih nastopih. Otroci se najprej predstavijo vrstnikom v drugih 
oddelkih vrtca, nato pa še staršem v vrtcu. Z nastopanjem si postopoma 
krepijo tudi samozavest.  
Ključne besede: Orffovi instrumenti, nastop

Otroci so najbolj zadovoljni takrat, kadar 
sami aktivno sodelujejo kot izvajalci in 
ustvarjalci glasbe. To jim je omogočil 
skladatelj, pedagog in dirigent Carl Orff, 
ki je s svojimi sodelavci izdelal načrte za 
celo družino tolkal, ki so po njem dobila 
tudi ime. Glasbila je uvedel v učni proces 
in tako jih z veseljem uporabljamo tudi v 
vrtcu. Otroci radi iz njih izvabljajo zvoke 
in z njimi obdarijo občinstvo, ta pa jih 
nagradi z bučnim aplavzom.

Vsaka nova skupina otrok, ki jo 
dobim v začetku šolskega leta, mi 
predstavlja nov izziv, kako jih navdušiti 
in pritegniti h glasbenim dejavnostim. 
Glasbeni kotiček v igralnici je eno od 
sredstev, ki takoj pritegne pozornost 
otrok. V njem so Orffovi instrumenti. 
Predšolski otroci so navdušeni nad 
Orffovimi glasbili, saj se večina z njimi 
prvič sreča prav v vrtcu. Privlači jih zvok, 
barva in oblika glasbil. Veseli so, da lahko 
igrajo tako, kot to počnejo odrasli. Z 

Stalni glasbeni kotiček v 
igralnici

igranjem na glasbilih se otroci naučijo 
sodelovati s skupino, biti ustvarjalni in 
tako odkrivajo čudoviti svet glasbe. 
Najprej spoznavamo Orffove ritmične 
instrumente. Poleg petja je igranje na 
Orffove ritmične instrumente za otroke 
sprva najbolj privlačna dejavnost.

V kotičku se preko celega leta odvijajo 
raznolike glasbene dejavnosti, kot so: 
poslušanje glasbe, petje, glasbene di-
daktične igre in igranje na instrumente.  

Vse se začne z raziskovalno glasbeno 
igro, v katero se ponavadi vključijo bolj 
komunikativni in samozavestni otroci, 
od daleč pa svoje sovrstnike opazujejo 
bolj plašni otroci. Pogostokrat mi tudi  te 
otroke uspe privabiti k sodelovanju. 
Otroci igrajo izmišljarije in se naučijo 
pravilne tehnike igranja. Glasbenih de-
javnosti se otroci vedno veselijo, druži jih 
veselje do glasbe.

Sledi učenje igranja spremljave in 
melodije.

Igranje na Orffove melodične 
instrumente 

Pokažimo še drugim, kaj 
znamo 

Nastop pomeni za vsakega otroka 
svojevrstno izkušnjo. Je nekakšna 
nagrada za vsakega posameznika in 
pomembno vpliva na oblikovanje pozi-
tivne samopodobe. Pri izvedbi programa 
vsak otrok sodeluje čim bolj enakovred-
no, zato mu je dodeljena vloga, s katero 
lahko pokaže svoje najboljše zmožnosti.

Ko se namreč otroci naučijo zaigrati 
eno do dve pesmici na Orffove instru-
mente, pričnemo s postopnim nasto-
panjem. Zavedam se, da se prvi nastop 
vtisne v spomin otrok kot izkušnja, ki 
spremlja otroke pri vseh kasnejših  
javnih nastopih. Otroci se najprej pred-
stavijo vrstnikom v drugih oddelkih vrt-
ca, nato pa še staršem v vrtcu. Z nasto-
panjem si postopoma krepijo tudi samo-
zavest.  

Želim, da s svojim igranjem razvese-
lijo starše in navdušujejo mlajše prija-
telje, tako da bodo vesele otroške me-
lodije še odmevale v našem vrtcu. 

Najbolj navdušeni se mi priključijo 
tudi v glasbenem krožku, kjer pokažejo 
veliko vztrajnosti in volje, da nazadnje 
zazveni uglašena melodija. V krožku se 
naučijo igrati nove pesmice, izboljšajo 
tehniko igranja in se predstavijo na šte-
vilnih javnih prireditvah. 

                                                 vzgojiteljica
revija za dobro prakso v vrtcih



Za dobro prakso

vzgojiteljica 16 vzgojiteljica 17 Letnik XIII, št. 1Letnik XIII, št. 1

Nastop na odru
Na  uspešen  nastop  vpliva še mnogo 

drugih dejavnikov. Ker v dvoranah, v 
katerih ponavadi nastopamo, nimajo 
primernih miz, na katere moramo pos-
taviti instrumente, jih moramo dostaviti 
sami. Nekateri nastopi potekajo v oddal-
jenih krajih v dopoldanskem času, zato 
je potrebno poskrbeti za varen prevoz 
otrok in njihovo spremstvo. 

Otroci morajo spoznati tudi prostor, v 
katerem bodo nastopali, zato pred vsa-
kim nastopom izvedemo kratko vajo, da 
začutijo prostor in akustiko. Otroke je 
potrebno pripraviti za samo nastopanje 
na odru, kako naj pridejo in odidejo z 
odra. Poskrbeti je treba, da se na odru 
počutijo sproščene in da se znajo soočiti z 
občinstvom, saj poslušalci v dvorani, 
posebno starši, z vstajanjem in mahan-
jem pogosto preusmerjajo pozornost ot-
rok. 

V času, ko čakamo na nastop, je 
potrebno poskrbeti za zanimive aktiv-
nosti in sproščeno vzdušje otrok. Za to 
ponavadi poskrbi vzgojiteljica, ki me 
spremlja, jaz pa poskrbim za tehnične 
podrobnosti. Tik pred nastopom se s 
pozitivno energijo pozorno dotaknem 

vsakega otroka in ga opogumim z bese-
dami, da zmoremo, znamo, da nam bo 
uspelo.

Za otrokovo nastopanje sta zelo 
pomembni tudi pohvala in nagrada, ki 
jim pomenita uspešno priznanje za 
njihov trud in spodbudo. V vrtcu vedno 
poskrbimo, da otroci po končanem 
nastopu dobijo priznanje in pohvalo.

Zaključek 
Zelo pomembna je tudi pomoč in 

podpora staršev. Ti  so ponosni na svoje 
otroke in jih z veseljem pripeljejo na 
nastope. Pogostokrat otroke spremlja 
več družinskih članov, ki se veselijo 
njihovega nastopanja in jim tako dajejo 
dodatno potrditev za njihovo vztrajnost 
in delo.                      

Otroci samozavestno in neobremenjeno nastopajo.                      

V vrtcu je veliko moznosti 
za razvijanje pismenosti                   

Prof. dr. IGOR SAKSIDA predava kot redni profesor na Filozofski in 
Pedagoški fakulteti v Ljubljani, predaval pa je tudi na fakultetah v 
Trstu, Zagrebu in Vidmu. Po njegovih znanstvenih monografijah ne 
segajo le študentje, ampak tudi praktiki v šolah in vrtcih. 
Njegovo znanstveno in raziskovalno zanimanje je namenjeno mladin-
ski književnosti, zgodovini mladinske književnosti ter didaktiki slo-
venščine.
Sodeloval je pri kurikularni prenovi slovenščine v osnovni šoli in 
pomembno vplival na oblikovanje področja jezika v Kurikulumu za 
vrtce. 

Sodelovali ste pri nastajanju 
Priročnika h kurikulu za vrtce, ki 
je letos star že deset let. Ste še 
zadovoljni z  njegovo vsebino? Bi 
bil potreben dopolnitve?

V Sloveniji je izjemno obsežna 
produkcija mladinske književnosti, 
tudi tiste za predšolske otroke. 
Kako pa je s kvaliteto?

Priročnik je nastal po sprejetju Kuri-
kula za vrtce, torej kmalu po zasnovi 
sodobnega pouka slovenščine v osnovni 
in srednji šoli. Temeljne pobude in 
strokovne rešitve, ki so prinesle dru-
gačen pouk slovenščine v šolo, so se pre-
nesle tudi v vrtčevski kurikulum: pri 
književnosti npr. zasnovo komunika-
cijskega pouka književnosti, pri katerem 
je bistveno predvsem srečevanje bralca 
(v vrtcu seveda poslušalca) besedila in 
besedila samega.
Priročnik povzema nekatera tedaj so-
dobna specialnodidaktična izhodišča 
jezikovne in književne vzgoje; zagotovo 
pa bi bilo treba – po dobrem desetletju od 
njegovega nastajanja – nekatera pripo-
ročila doreči na novo; zlasti se zdi ključ-
no vzpostavljanje višjih pričakovanj v 
povezavi s porajajočo se pismenostjo – 
otroci so že v vrtcu zmožni rešiti mar-
sikatero besedilno »nalogo«, razumeti 
tudi zapletena besedila (npr. Kosovirja 
na leteči žlici Svetlane Makarovilč), če 
jim le damo priložnost za to.  

Od leta 1994 se je štirikrat povečal 

obseg izdanih mladinskih knjig (leta 
1994 je izšlo 260 naslovov, leta 2009 pa 
1044); bolj ali manj retorično vprašanje 
je, ali se je štirikrat povečala tudi količina 
kakovostnih knjig. Danes je tako že 
mogoče govoriti o poplavi tiskanega 
gradiva, tudi slikanic, ki so zelo različne 
kakovosti. Tem bolj se zato zdi bistveno 
delovanje ljubljanske Pionirske knjiž-
nice: pod njenim okriljem pripravlja 
strokovni odbor priporočilni seznam 
knjig, kar pomeni, da presoja knjige na 
podlagi kvalitete (in ne le »všečnosti«). 
Bralci revije Vzgojiteljica lahko infor-
macije o tem priročniku poiščejo na  
http://www.mklj.si (projekti > nacional
ni projekti > priročnik za branje kako
vostnih mladinskih knjig). 

Najprej in predvsem na kakovost 
besedila – v knjižnem kotičku naj bodo 
slikanice, ki so glede na jezikovno in 
likovno plast izvrstne. Pri izbiri besedil 
skušajmo uravnotežiti branje/doživ-
ljanje sodobne in klasične književnosti 
ter spodbujati zaznavanje različnosti 
otroškega pogleda na svet: svet, domiš-
ljijska stvarnost se tudi vrtčevskemu 
»bralcu« kaže kot igra, podobe iz stvar-
nega sveta, kot upor zoper »pravila« ter 
kot čudenje lepoti narave in seveda – kot 
pravljica. In še nekaj: besedila naj ne 
bodo prelahka; ob zahtevnih besedilih 

Na kaj naj bo vzgojiteljica v vrtcu 
posebej pozorna, ko izbira 
slikanice za knjižni kotiček?

bo otrok v resnici napredoval, tako go-
vorno kot tudi na drugih področjih (npr. 
domišljijska ustvarjalnost in poustvar-
janje). 

Opredelitev funkcionalne pismenosti 
je več: nekatere so precej zapletene, 
druge morda manj. Sam pojem funk-
cionalne pismenosti razumem kot 
obvladovanje štirih temeljnih spora-
zumevalnih dejavnosti (poslušanje, 
branje, govorjenje, pisanje), ki posamez-
niku omogoča sprejemanje in tvorjenje 
besedil ter mu tako zagotavlja sobivanje 
in ustvarjalno delovanje v družbi. 

Pomembna je zato, ker je posamez-
niku, ki funkcionalno ni (dovolj) 
pismen, zaprta pot do informacij v druž-
bi, hkrati pa mu je onemogočeno, da 
svoja spoznanja, zamisli, pričako-anja 
itd. deli s soljudmi. 

Če se osredotočim na prve korake v 

Pojmovanje pismenosti se je v 
zadnjih desetletjih v modernih 
družbah razširilo od alfabetske 
zmožnosti na funkcionalno 
pismenost v družbi. Lahko poveste 
kaj več o tem, kaj vse zajema 
»funkcionalna pismenost«?

Zakaj je funkcionalna pismenost 
pomembna pri doseganju večje 
funkcionalne vključenosti v 
družbo?

Kaj vpliva na razvoj bralne in pisne 
zmožnosti?

Pogovarjali smo se z znanstveniki in strokovnjaki
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Nastop na odru
Na  uspešen  nastop  vpliva še mnogo 

drugih dejavnikov. Ker v dvoranah, v 
katerih ponavadi nastopamo, nimajo 
primernih miz, na katere moramo pos-
taviti instrumente, jih moramo dostaviti 
sami. Nekateri nastopi potekajo v oddal-
jenih krajih v dopoldanskem času, zato 
je potrebno poskrbeti za varen prevoz 
otrok in njihovo spremstvo. 

Otroci morajo spoznati tudi prostor, v 
katerem bodo nastopali, zato pred vsa-
kim nastopom izvedemo kratko vajo, da 
začutijo prostor in akustiko. Otroke je 
potrebno pripraviti za samo nastopanje 
na odru, kako naj pridejo in odidejo z 
odra. Poskrbeti je treba, da se na odru 
počutijo sproščene in da se znajo soočiti z 
občinstvom, saj poslušalci v dvorani, 
posebno starši, z vstajanjem in mahan-
jem pogosto preusmerjajo pozornost ot-
rok. 

V času, ko čakamo na nastop, je 
potrebno poskrbeti za zanimive aktiv-
nosti in sproščeno vzdušje otrok. Za to 
ponavadi poskrbi vzgojiteljica, ki me 
spremlja, jaz pa poskrbim za tehnične 
podrobnosti. Tik pred nastopom se s 
pozitivno energijo pozorno dotaknem 

vsakega otroka in ga opogumim z bese-
dami, da zmoremo, znamo, da nam bo 
uspelo.

Za otrokovo nastopanje sta zelo 
pomembni tudi pohvala in nagrada, ki 
jim pomenita uspešno priznanje za 
njihov trud in spodbudo. V vrtcu vedno 
poskrbimo, da otroci po končanem 
nastopu dobijo priznanje in pohvalo.

Zaključek 
Zelo pomembna je tudi pomoč in 

podpora staršev. Ti  so ponosni na svoje 
otroke in jih z veseljem pripeljejo na 
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več družinskih članov, ki se veselijo 
njihovega nastopanja in jim tako dajejo 
dodatno potrditev za njihovo vztrajnost 
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svet pismenosti, potem je tu zagotovo 
bistvena vloga mentorjev pismenosti. Ti 
naj bi bili pripravljeni prepoznati zmož-
nosti in interese otrok ter oboje razvijati. 
V tem postopku se zdi ključno predvsem 
sodelovanje s kolegi in starši ter indivi-
dualizacija metod in timsko delo. Nekaj 
izvrstnih idej o povezovanju družinskega  
življenja in pismenosti (TV, tisk, prazno-
vanja, konjički, računalnik …) lahko 
najdemo v besedilu L. Knaflič: Družin-
ska pismenost v predšolskem obdobju; 
v njem je tudi ta misel: »K dobremu ob-
vladanju jezika, razumevanju in izra-
žanju pripomore branje in pripovedo-
vanje odraslih otroku ter pogovor o 
prebranem«. 

Zelo je pomembno, predvsem se v 
tem obdobju ponuja povezava porajajoče 
se in družinske pismenosti. Dejavnosti, 
ki jih izvajajo vzgojitelji v sodelovanju s 
starši, naj bi bile za otroka predvsem 
vznemirljiva izkušnja: ob skupnem 
prebiranju raznovrstnih besedil (tako 
pravljic kot zafrkljivk in izštevank, stvar-
nih besedil) naj otroci čim več govorijo, 
se o prebranem pogovarjajo, nato pa 

Kako pomembno je za razvoj 
pismenosti predšolsko obdobje?

spoznavajo »besedilne prvine«, npr. ses-
tavo besedila (besede, podobe, začetek, 
konec); skupaj z odraslimi naj obiščejo 
knjižnico, poskusijo »pisati«, govorno 
nastopati, opazovati okolje, v katerem 
kar mrgoli (pisnih) sporočil …

Veliko je možnosti za razvijanje pis-
menosti (in predopismenjevanja) že v 
vrtcu; v vrtčevskem  kurikulu je sicer 
(pre)malo konkretnih ciljev v povezavi s 
predopismenjevanjem, zato bi bilo za-
gotovo nujno te prvine podrobneje raz-
členiti, in sicer v povezavi z vsemi pod-
ročji kurikula: 
lkoncept tiska (“zbirka”: 

raznovrstnost gradiva, listanje po 
njem, smer branja, ločevanje črk od 
»podob«);  

lorientacija (npr. na računalniškem 
zaslonu);

lgrafomotorika (črte, vzorčki, 
kocke …);

lslušno in vidno zaznavanje (glas – 
črka, začetni in končni glas, 
slušno/vidno razčlenjevanje).

Zanimiva možnost je zbiranje zapisov iz 

Kaj lahko in moramo na tem 
področju storiti že v vrtcih?

okolja, skupno sestavljanje npr. zvezka 
»družinske pismenosti«, ki vključuje 
izrez-ke, ovitke, čačke, a tudi že črke, le 
zakaj ne …

Za konec naj povem le to, da sem imel 
letos že drugič priložnost predavati 
kolegicam izrednim študentkam pred-
šolske vzgoje (Univerza na Primorskem, 
Pedagoška fakulteta). Med njimi je 
veliko (vse več) takih, ki »si upajo« v 
vrtcu brati na prvi pogled zelo nenavad-
ne knjige, npr. besedila o tabujskih te-
mah (A. de Bode: Dedka ni več, S. Maka-
rovič: Veveriček posebne sorte, N. Kodrič 
Filipič: Punčka in velikan ipd.) ali pa 
obsežna in po sporočilu kompleksna be-
sedila (npr. S. Makarovič: Kosovirja na 
leteči žlici). Kolegicam se zelo hvaležen 
za to izjemno izkušnjo – veliko so me 
naučile; bralcem revije Vzgojiteljica pa 
»podarjam« ilustracijo kosovirjev, ki jo 
narisala petletna Eva – in ob njej pove-
dala: »Glal in Glili, ko sta gledala svet 
na žlicah. Iz oblakov piha veter, koso-
virja sta dobre volje, hiše so jima zelo 
všeč.« 

Kaj bi k temu še dodali?

Najlepša hvala za vaše odgovore.

Špela Rojc, dipl. vzgojiteljica 
VVZ Antona Medveda Kamnik

Spremembe, ki se ne 
zgodijo, in tiste, ki ostanejo

Povzetek
V članku predstavljam vpeljevanje sprememb, ki je, če gre za resnične 
spremembe, vedno dolgotrajen proces. Teorijo uvajanja sprememb sem 
soočila s prakso vrtcev in vzgojiteljev, ki jim razni politični in drugi subjekti 
narekujejo spremembe. Ugotavljam, da je za spremembe, tudi procesne, 
zunanji motivator dobrodošel, a spremembe bodo zaživele, če bodo imele 
podporo pri tistih, ki se jih najbolj dotikajo, pri tistih torej, ki jih naj izvajajo.
Ključne besede: vpeljevanje sprememb, proces, strategije sprememb, 
kritični prijatelj

Spremembe, spremembe …
Vsaka korenita sprememba, ki zah-

teva spremembo stališč, verjetij in per-
spektiv oz. mentalnih modelov, s tem pa 
tudi ustaljenih vzorcev delovanja in 
rutin, poruši ravnovesje sistema. In rav-
no to se dogaja v vzgojno-varstvenih 
zavodih oz. vrtcih, zato vam bom pred-
stavila nekaj pristopov in strategij 
vpeljevanja sprememb v vzgojiteljevo 
delo. Že zgodnje raziskave so pokazale, 
da vzgojitelji in tudi učitelji niso odporni 
na spremembe, kot so to opisovali ne-
kateri reformatorji ob analizi neuspehov 
»od zgoraj navzdol« izpeljanih reform. 
Zelo jasno je, da tega ne moremo posplo-
šiti na vso populacijo vzgojiteljev, je pa 
pomembno izhodišče, da si postavimo 
vprašanje, kako poteka vzgojiteljev 
profesionalni razvoj in kako vpeljevanje 
novosti v njegovo delo. Vpeljevanje spre-
memb v vrtce je potrebno vpeljati s 
sožitjem tistih, ki ideje zasnujejo, in 
tistimi, ki jih vpeljujejo. Spodbujevalci 
sprememb, pa naj bodo notranji ali zu-
nanji, morajo z razumevanjem spreje-
mati navidezni nered kot nekaj, kar bo 
morda prineslo spremembe – »Resnična 
sprememba se zgodi na robu kaosa« 
(Sentočnik v Fullan 2006).

    Spremembe lahko vpeljemo »od 
zgoraj navzdol« ali obratno (Sentočnik v 
Elliot 2006). Prvi način je največkrat 

izbran. Vodja si zadane strateške cilje in 
poskuša vizijo uresničiti. Kljub temu da 
so spremembe ciljno dobro zamišljene, 
pa zaradi neupoštevanja posameznika 
in njegovih specifičnih izkušenj pravi-
loma ne zaživijo v praksi. Tisti »od spo-
daj« jih ne uresničujejo dovolj zavzeto ali 
pa sploh ne, zato počasi izzvenijo in vse 
se vrne na stare tire. Zato je v spremin-
janje potrebno vključiti tiste, ki jih 
spremembe najbolj zadevajo, in sicer že v 
načrtovanje in izvajanje sprememb od 
vsega začetka. Dati jim je treba možnost 
izbire, da posameznik začuti smiselnost 
spremembe in se poglobi vanjo. Vseka-
kor pa je praksa pokazala, da je naj-
učinkoviteje združiti oba načina vpelje-
vanja sprememb v enovit proces, saj k 
potrebi po spreminjanju pripomore tudi 
zunanja spodbuda, ki izhaja iz vizije 
prihodnosti. 

Pomembno je dvoje: da spremembe 
vpeljujemo najprej posamezniki, šele 
nato skupnost, in da se ne smemo obna-
šati, kot da je vpeljevanje novosti dogo-
dek, saj je v resnici dolgotrajen  proces. 

Tudi v vrtcu k spremembam ne more-
mo ljudi prisiliti, ampak je potrebno 
uporabiti različne strategije in prijeme – 
npr. spodbujanje kritične refleksije, ki 
pomaga osvetljevati in ozaveščati vzgo-
jiteljeve izkušnje iz neposredne prakse, 

Strategije vpeljevanja v vrtce

kar je prvi korak pri spreminjanju poj-
movanj ali akcijsko raziskovanje lastne 
prakse, oblikovanje portfolija, kritični 
prijatelj idr. (Valenčič Zuljan 2000). 

Meni osebno ljuba strategija je kritični 
prijatelj, s katerim lahko ustvariš prijet-
no klimo in medsebojno zaupanje s 
sodelavcem, ki si ga sam izbereš. Namen 
kritičnega prijatelja je podpora drugemu 
v procesu učenja oz. lastnega spremin-
janja. temelji na predpostavki, da človek 
lahko spreminja samo samega sebe. Za 
vzpostavljanje dialoga s kritičnem prija-
teljem je potrebno upoštevati naslednje:
- povratna informacija mora biti 
taka, da partnerju pomaga 
poglabljanje v samega sebe;

- vprašanja, ki jih zastavljamo, naj se 
navezujejo na izkušnje tistega, ki mu 
jih zastavljamo, in ne na  lastne 
izkušnje, in morajo biti oblikovana 
na nevtralen način, z njimi ne 
smemo razsojati o sogovorniku;

- ne smemo pozabiti, kaj je namen 
srečanja;

- uporabljati moramo nevtralen ton in 
strategije aktivnega poslušanja;

- izogibajmo se moramo dajanju 
nasvetov. 

Povratno informacijo skrbno pripra-
vimo in naj temelji na opazovanjih. 
Dajemo jo taktno, saj je njen namen 
pomoč in podpora in z njo ne smemo 
osebnostno prizadeti sogovornika. 
Večkrat se moramo prepričati, kako nas 
je sogovornik razumel. Prepoznavanje 
močnih področij je večkrat sicer 
učinkovito, vendar če je potrebno o sla-
bosti spregovoriti, moramo jasno 
povedati, kaj nas moti in kaj naj bi bilo po 
našem videnju negativno, pri čemer ne 
smemo pozabiti omeniti naših priča-
kovanj.

Da je kritično prijateljstvo uspešno, 
mora tudi sogovornik, ki informacije 
sprejema, znati poslušati in skušati 
razumeti, ob vsem tem pa naj sogovor-
nika ne prekinja in se ne prepira, ampak 
naj si vzame čas za premislek. Koristno 
je, da si kaj tudi zabeleži. 

Strategija »kritični prijatelj«

Iz teorije v prakso
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svet pismenosti, potem je tu zagotovo 
bistvena vloga mentorjev pismenosti. Ti 
naj bi bili pripravljeni prepoznati zmož-
nosti in interese otrok ter oboje razvijati. 
V tem postopku se zdi ključno predvsem 
sodelovanje s kolegi in starši ter indivi-
dualizacija metod in timsko delo. Nekaj 
izvrstnih idej o povezovanju družinskega  
življenja in pismenosti (TV, tisk, prazno-
vanja, konjički, računalnik …) lahko 
najdemo v besedilu L. Knaflič: Družin-
ska pismenost v predšolskem obdobju; 
v njem je tudi ta misel: »K dobremu ob-
vladanju jezika, razumevanju in izra-
žanju pripomore branje in pripovedo-
vanje odraslih otroku ter pogovor o 
prebranem«. 

Zelo je pomembno, predvsem se v 
tem obdobju ponuja povezava porajajoče 
se in družinske pismenosti. Dejavnosti, 
ki jih izvajajo vzgojitelji v sodelovanju s 
starši, naj bi bile za otroka predvsem 
vznemirljiva izkušnja: ob skupnem 
prebiranju raznovrstnih besedil (tako 
pravljic kot zafrkljivk in izštevank, stvar-
nih besedil) naj otroci čim več govorijo, 
se o prebranem pogovarjajo, nato pa 

Kako pomembno je za razvoj 
pismenosti predšolsko obdobje?

spoznavajo »besedilne prvine«, npr. ses-
tavo besedila (besede, podobe, začetek, 
konec); skupaj z odraslimi naj obiščejo 
knjižnico, poskusijo »pisati«, govorno 
nastopati, opazovati okolje, v katerem 
kar mrgoli (pisnih) sporočil …

Veliko je možnosti za razvijanje pis-
menosti (in predopismenjevanja) že v 
vrtcu; v vrtčevskem  kurikulu je sicer 
(pre)malo konkretnih ciljev v povezavi s 
predopismenjevanjem, zato bi bilo za-
gotovo nujno te prvine podrobneje raz-
členiti, in sicer v povezavi z vsemi pod-
ročji kurikula: 
lkoncept tiska (“zbirka”: 

raznovrstnost gradiva, listanje po 
njem, smer branja, ločevanje črk od 
»podob«);  

lorientacija (npr. na računalniškem 
zaslonu);

lgrafomotorika (črte, vzorčki, 
kocke …);

lslušno in vidno zaznavanje (glas – 
črka, začetni in končni glas, 
slušno/vidno razčlenjevanje).

Zanimiva možnost je zbiranje zapisov iz 

Kaj lahko in moramo na tem 
področju storiti že v vrtcih?

okolja, skupno sestavljanje npr. zvezka 
»družinske pismenosti«, ki vključuje 
izrez-ke, ovitke, čačke, a tudi že črke, le 
zakaj ne …

Za konec naj povem le to, da sem imel 
letos že drugič priložnost predavati 
kolegicam izrednim študentkam pred-
šolske vzgoje (Univerza na Primorskem, 
Pedagoška fakulteta). Med njimi je 
veliko (vse več) takih, ki »si upajo« v 
vrtcu brati na prvi pogled zelo nenavad-
ne knjige, npr. besedila o tabujskih te-
mah (A. de Bode: Dedka ni več, S. Maka-
rovič: Veveriček posebne sorte, N. Kodrič 
Filipič: Punčka in velikan ipd.) ali pa 
obsežna in po sporočilu kompleksna be-
sedila (npr. S. Makarovič: Kosovirja na 
leteči žlici). Kolegicam se zelo hvaležen 
za to izjemno izkušnjo – veliko so me 
naučile; bralcem revije Vzgojiteljica pa 
»podarjam« ilustracijo kosovirjev, ki jo 
narisala petletna Eva – in ob njej pove-
dala: »Glal in Glili, ko sta gledala svet 
na žlicah. Iz oblakov piha veter, koso-
virja sta dobre volje, hiše so jima zelo 
všeč.« 

Kaj bi k temu še dodali?

Najlepša hvala za vaše odgovore.

Špela Rojc, dipl. vzgojiteljica 
VVZ Antona Medveda Kamnik

Spremembe, ki se ne 
zgodijo, in tiste, ki ostanejo

Povzetek
V članku predstavljam vpeljevanje sprememb, ki je, če gre za resnične 
spremembe, vedno dolgotrajen proces. Teorijo uvajanja sprememb sem 
soočila s prakso vrtcev in vzgojiteljev, ki jim razni politični in drugi subjekti 
narekujejo spremembe. Ugotavljam, da je za spremembe, tudi procesne, 
zunanji motivator dobrodošel, a spremembe bodo zaživele, če bodo imele 
podporo pri tistih, ki se jih najbolj dotikajo, pri tistih torej, ki jih naj izvajajo.
Ključne besede: vpeljevanje sprememb, proces, strategije sprememb, 
kritični prijatelj

Spremembe, spremembe …
Vsaka korenita sprememba, ki zah-

teva spremembo stališč, verjetij in per-
spektiv oz. mentalnih modelov, s tem pa 
tudi ustaljenih vzorcev delovanja in 
rutin, poruši ravnovesje sistema. In rav-
no to se dogaja v vzgojno-varstvenih 
zavodih oz. vrtcih, zato vam bom pred-
stavila nekaj pristopov in strategij 
vpeljevanja sprememb v vzgojiteljevo 
delo. Že zgodnje raziskave so pokazale, 
da vzgojitelji in tudi učitelji niso odporni 
na spremembe, kot so to opisovali ne-
kateri reformatorji ob analizi neuspehov 
»od zgoraj navzdol« izpeljanih reform. 
Zelo jasno je, da tega ne moremo posplo-
šiti na vso populacijo vzgojiteljev, je pa 
pomembno izhodišče, da si postavimo 
vprašanje, kako poteka vzgojiteljev 
profesionalni razvoj in kako vpeljevanje 
novosti v njegovo delo. Vpeljevanje spre-
memb v vrtce je potrebno vpeljati s 
sožitjem tistih, ki ideje zasnujejo, in 
tistimi, ki jih vpeljujejo. Spodbujevalci 
sprememb, pa naj bodo notranji ali zu-
nanji, morajo z razumevanjem spreje-
mati navidezni nered kot nekaj, kar bo 
morda prineslo spremembe – »Resnična 
sprememba se zgodi na robu kaosa« 
(Sentočnik v Fullan 2006).

    Spremembe lahko vpeljemo »od 
zgoraj navzdol« ali obratno (Sentočnik v 
Elliot 2006). Prvi način je največkrat 

izbran. Vodja si zadane strateške cilje in 
poskuša vizijo uresničiti. Kljub temu da 
so spremembe ciljno dobro zamišljene, 
pa zaradi neupoštevanja posameznika 
in njegovih specifičnih izkušenj pravi-
loma ne zaživijo v praksi. Tisti »od spo-
daj« jih ne uresničujejo dovolj zavzeto ali 
pa sploh ne, zato počasi izzvenijo in vse 
se vrne na stare tire. Zato je v spremin-
janje potrebno vključiti tiste, ki jih 
spremembe najbolj zadevajo, in sicer že v 
načrtovanje in izvajanje sprememb od 
vsega začetka. Dati jim je treba možnost 
izbire, da posameznik začuti smiselnost 
spremembe in se poglobi vanjo. Vseka-
kor pa je praksa pokazala, da je naj-
učinkoviteje združiti oba načina vpelje-
vanja sprememb v enovit proces, saj k 
potrebi po spreminjanju pripomore tudi 
zunanja spodbuda, ki izhaja iz vizije 
prihodnosti. 

Pomembno je dvoje: da spremembe 
vpeljujemo najprej posamezniki, šele 
nato skupnost, in da se ne smemo obna-
šati, kot da je vpeljevanje novosti dogo-
dek, saj je v resnici dolgotrajen  proces. 

Tudi v vrtcu k spremembam ne more-
mo ljudi prisiliti, ampak je potrebno 
uporabiti različne strategije in prijeme – 
npr. spodbujanje kritične refleksije, ki 
pomaga osvetljevati in ozaveščati vzgo-
jiteljeve izkušnje iz neposredne prakse, 

Strategije vpeljevanja v vrtce

kar je prvi korak pri spreminjanju poj-
movanj ali akcijsko raziskovanje lastne 
prakse, oblikovanje portfolija, kritični 
prijatelj idr. (Valenčič Zuljan 2000). 

Meni osebno ljuba strategija je kritični 
prijatelj, s katerim lahko ustvariš prijet-
no klimo in medsebojno zaupanje s 
sodelavcem, ki si ga sam izbereš. Namen 
kritičnega prijatelja je podpora drugemu 
v procesu učenja oz. lastnega spremin-
janja. temelji na predpostavki, da človek 
lahko spreminja samo samega sebe. Za 
vzpostavljanje dialoga s kritičnem prija-
teljem je potrebno upoštevati naslednje:
- povratna informacija mora biti 
taka, da partnerju pomaga 
poglabljanje v samega sebe;

- vprašanja, ki jih zastavljamo, naj se 
navezujejo na izkušnje tistega, ki mu 
jih zastavljamo, in ne na  lastne 
izkušnje, in morajo biti oblikovana 
na nevtralen način, z njimi ne 
smemo razsojati o sogovorniku;

- ne smemo pozabiti, kaj je namen 
srečanja;

- uporabljati moramo nevtralen ton in 
strategije aktivnega poslušanja;

- izogibajmo se moramo dajanju 
nasvetov. 

Povratno informacijo skrbno pripra-
vimo in naj temelji na opazovanjih. 
Dajemo jo taktno, saj je njen namen 
pomoč in podpora in z njo ne smemo 
osebnostno prizadeti sogovornika. 
Večkrat se moramo prepričati, kako nas 
je sogovornik razumel. Prepoznavanje 
močnih področij je večkrat sicer 
učinkovito, vendar če je potrebno o sla-
bosti spregovoriti, moramo jasno 
povedati, kaj nas moti in kaj naj bi bilo po 
našem videnju negativno, pri čemer ne 
smemo pozabiti omeniti naših priča-
kovanj.

Da je kritično prijateljstvo uspešno, 
mora tudi sogovornik, ki informacije 
sprejema, znati poslušati in skušati 
razumeti, ob vsem tem pa naj sogovor-
nika ne prekinja in se ne prepira, ampak 
naj si vzame čas za premislek. Koristno 
je, da si kaj tudi zabeleži. 

Strategija »kritični prijatelj«

Iz teorije v prakso
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O uspešnem kritičnem prijateljstvu 
govorimo, ko opazimo določene spre-
membe v svojem razmišljanju, ko nam 
postanejo lastna pojmovanja bolj jasna 
(Sentočnik 2006).

Praksa vpeljevanja sprememb, še 
posebno ob kurikularni prenovi, je po-
kazala, da kar nekaj pedagoških 
delavcev ni navdušenih nad spremem-
bami, četudi bi lahko potencialno 
izboljšale njihovo kakovost dela.

Pomembno se je zavedati, da lahko 
izzovemo vzgojiteljev upor, če nevešče 
vpeljujemo spremembe. Frustracije 
nastajajo zaradi ogromnega števila 
novosti, ki se pojavljajo vsakodnevno.  

Obstajata dva pomembna razloga, 
zakaj pogosto vpeljevanje sprememb 
vodi v razočaranje. Prvi je ta, da 
spremembe pogosto obravnavamo kot 
linearni proces: opredelimo cilje in 
pripravimo akcijski načrt, ki ga nato 
izvajamo po korakih, uporabljajoč v 
naprej načrtovane tehnike in instru-
mente v prepričanju, da nas bodo 
pripeljale do ciljev. Drugi razlog pa je ta, 
da ljudje, ki naj bi spremembe izvajali, 
nimajo nič pri njihovem načrtovanju 
(Schollaert 2006).

Strokovna literatura na temo vpelje-
vanja sprememb navaja modele, ki 
omenjajo radikalne, adaptivne in 
razvojne spremembe, pogosto je govor 
tudi o spremembah prvega, drugega in 
tretjega reda (Schollaert 2006). Spre-
membe prvega reda opisujejo kot izbolj-
šavo v tehničnem smislu (npr. uporaba 
novega računalniškega programa), 
spremembe drugega reda kot recimo 
vpeljevanje novega učbenika in spre-
membe tretjega reda kot spremembo 

Zakaj nismo navdušeni nad 
vpeljevanjem sprememb?

Vrste sprememb

prepričanj tistih, ki spremembo uporab-
ljajo (recimo vpeljevanje samouravna-
jočega učenja v tradicionalne šole). 
Spremembe tretjega reda so spremembe 
višjega reda, spremembe prvega in dru-
gega so spremembe nižjega reda. Naj-
višje spremembe zahtevajo od ljudi, da 
razvijajo nove kompetence in prevetrijo 
svoja prepričanja (Sentočnik 2006).

Ko spremembe vpeljujemo, so po-
membne strategije uvajanja. Strokovnja-
ki opisujejo dva pristopa: direktni prenos 
v prakso je koristen za spremembe 
nižjega reda, pri čemer vpeljujemo 
nekaj, kar je že znano in preizkušeno. Pri 
tem pristopu spremembo nekdo razvije, 
drugi pa jo implementirajo. Pri razvoj-
nem pristopu pa je potrebno začeti na 
začetku, razvoj in implementacija gresta 
z roko v roki. Preproste strategije vpelju-
jemo s preprostimi strategijami in kom-
pleksne s kompleksnimi. Te strategije pa 
so: prisila, korenček in palica, prepri-
čevanje in pogajanje ter učenje (Schol-
laert po Reitsm in Van Empe 2006).

Tragedija marsikatere reforme v 
izobraževanju je v tem, da obravnava 
kompleksne inovacije kot preproste 
spremembe nižjega reda, kar je še 
posebej v navadi pri tistih, ki odločajo o 
politiki izobraževanja in pri papirnih 
strokovnjakih. Ti ponavadi vpeljujejo 
spremembe po sistemu »od vrha« 
navzdol, pri čemer nudijo »podporo« v 
obliki srečanj, na katerih uporabljajo 
pristop »korenček in palica«, ter takšna 
srečanja razumejo kot podporo profesio-
nalnemu razvoju pedagoških delavcev. 
Potem pa so začudeni, ker vzgojitelji ne 
cenijo njihovih čudovitih idej in jim celo 
nasprotujejo. Danes so vzgojitelji in 

Strategije vpeljevanja 
sprememb

Posledice

učitelji po večini glasni in odločni pri 
izražanju svojega mnenja in siliti jih k 
temu, da bi delali proti svojemu prepri-
čanju, je najboljši način, kako v kali 
zatreti prenovo v sistemu vzgoje in izo-
braževanja. Če pa vzgojitelja vzpodbudi-
mo k sodelovanju v procesu spreminjan-
ja, pri čemer je ključnega pomena 
učenje, s tem pripomoremo k vpeljevan-
ju sprememb, saj se vzgojiteljeva stara 
prepričanja postopoma transformirajo. 
Tega pa ne more narediti namesto vzgo-
jiteljev nihče, to morajo narediti sami 
(Schollaert 2006).

V zvezi z vpeljevanjem sprememb v 
vrtce obstaja tradicija, da za vpeljevanje 
novosti in s tem povezano izobraževanje 
poskrbijo zunanji strokovnjaki. Vrtci so 
bili desetletja navajeni, da izvajajo to, kar 
jim naročijo zunanji eksperti, kar vse-
kakor ne pripomore k oblikovanju dob-
rih skupnosti in prevzemanju odgovor-
nosti za vpeljevanje novosti. 

Danes se pričakuje, da bodo vrtci kot 
učeče se skupnosti morali prevzeti odgo-
vornost za lastno učenje. Da bi to zmogli, 
morajo razviti sposobnost odzivanja na 
spreminjajoči se svet, ob tem pa ohran-
jati zavest o svoji moralni odgovornosti 
do otrok, ki so jim zaupani, in do družbe 
kot celote. Čeprav imata ravnatelj in 
razvojno-vodstveni tim odločilno vlogo 
pri razvijanju zmožnosti, čeprav bodo 
spremembe zaživele le, če se bodo za njih 
zavzeli vsi člani kolektiva, kar pomeni, 
da je potrebno sestaviti različne time, ki 
delujejo za različne cilje, vendar v okviru 
iste vizije (Schollaert 2006). 
Na koncu se vprašajmo: Bi vzgojitelji 
vseeno vpeljevali spremembe, če ne bi 
bilo tudi vpeljevanja sprememb od 
»zgoraj« navzdol? Bi vpeljevali spremem-
be, če ne bi bilo vzpodbud s strani ko-
legov?« Naj si odgovori vsak vzgojitelj 
sam.

Zaključek
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Vodenje sodelavcev v vrtcu k zelenim 
ciljem 

Povzetek
Vsako organizacijo mora nekdo voditi, usmerjati in upravljati, ne glede na 
obliko, velikost, vrsto ter dejstvo, kje in kako ta deluje ter ali je uspešna ali 
neuspešna. Sposobnost vplivati, spodbujati in usmerjati sodelavce k 
želenim ciljem imenujemo vodenje. Način vodenja ne smemo zamenjati s 
stilom vodenja. Osnovna ideja načina vodenja je, kako ljudi pripraviti do 
čim boljšega dela. Stil vodenja pa uporabljajo ravnatelji, ko delajo z ljudmi, 
in se nanaša na določen vzorec vedenja.
Ključne besede: vodenje, ravnatelj, sodelavci, organizacija, stil vodenja

Management, tudi v vzgoji in izobra-
ževanju, ki je osredotočen na usklaje-
vanje v organizaciji in vključuje načr-
tovanje, organiziranje, kadrovanje ter 
kontroliranje v skladu z opredeljenimi 
organizacijskimi cilji, se razlikuje od vo-
denja. 

Vodenje je sposobnost vplivati, spod-
bujati in usmerjati sodelavce k želenim 
ciljem. Vodenje zato ni enkratno dejanje, 
ampak je niz večjega števila dogodkov, ki 
se nanašajo na usmerjanje in sprem-
ljanje. Organizacijske cilje dosega uspe-
šen vodja s sodelovanjem članov skupine 
ob ustvarjanju ugodnega ozračja (Moži-
na idr. 2002, str. 499).

Vsako organizacijo mora nekdo vo-
diti, usmerjati in upravljati, ne glede na 
obliko, velikost, vrsto ter dejstvo, kje in 
kako ta deluje ter ali je uspešna ali 
neuspešna. S preučevanjem vodenja ter 
organizacije se je in se še vedno ukvarja 
večje število avtorjev, saj sta pojma med 
seboj povezana. Cilj preučevanja vodenja 
je jasen, saj naj bi spoznanja prinesla do 
boljših rezultatov in uspehov v različnih 
organizacijah (Vršec 1993, str. 18). Še 
pred približno šestdesetimi leti vodenja 
niso preučevali. Ko se je znanost o vo-
denju pojavila, je bila v začetku usmer-
jena v opis in standardizacijo prakse 
vodenja. Prinesla je učinkovitejšo proiz-
vodnjo in zmanjšala izgubo časa ter 
materialov, jasnejše in natančnejše raču-

novodstvo, dolgoročno načrtovanje, 
učinkovitejše organizacijske strukture 
ter kadrovsko organizacijo. Zelo po-
membna sta v šestdesetih letih postala 
trženje in raziskava trga. Informacijska 
tehnologija, kot najpomembnejša veda, 
pa se je pojavila v osemdesetih letih. 

Te vrste veljajo še vedno za 'trde' raz-
ličice ved, potrebnih za uspešno vodenje. 
Vendar pa so sčasoma postajale čedalje 
pomembnejše človeške strani vodenja. 
Mnogi poslovneži danes priznavajo, da 
uporabljajo veliko časa za vodenje ljudi, 
sodelavcev; to pa seveda zahteva pozna-
vanje tako imenovanih 'mehkejših' 
znanstvenih ved, kot so komunikacija, 
motivacija, ustvarjalnost itd. (Tomić idr. 
1995, str. 215). 

V organizaciji, kot sta šola ali vrtec, 
zato govorimo o vodenju.

Glavna naloga vodenja je usmerjanje 
sodelavcev k postavljenim ciljem s 
pomočjo vplivanja na njihovo delovanje 
in vedenje. Iz moči ravnatelja izhaja 
njegova vloga. Ravnatelj lahko pri tem 
uporablja osebnostno, statusno in 
strokovno avtoriteto. Stil vodenja je 
oblika in način uporabe navedenih 
mehanizmov. Način vodenja ne smemo 
zamenjati s stilom vodenja. Osnovna 
ideja načina vodenja je, kako ljudi 
pripraviti do čim boljšega dela. Stil 

1.1Preučevanje stila vodenja

vodenja pa uporabljajo ravnatelji, ko 
delajo z ljudmi, in se nanaša na določen 
vzorec vedenja. Stil vodenja, ki se 
uporablja v konkretni situaciji, ni 
odvisen samo od načina obnašanja 
ravnatelja, ampak tudi od naloge in 
sprejemljivosti v kolektivu. Vodstveni 
stil, ki ga vodilni uporablja, ko dela z 
ljudmi, in kot ga ti sprejmejo, je konsi-
stentni vzorec vedenja. Vodilni se v 
podobnih situacijah in razmerah odzi-
vajo podobno (Savič 2004, str. 21).

Koncept managementa in vodenja je 
odvisen od zasnove izobraževalnega 
sistema in ne le od idealnih predstav ali 
od želja in volje posameznika. Dejavniki, 
ki ovirajo ravnateljevo vlogo vodenja, so: 
marketinška usmerjenost, številni 
predpisi, način financiranja, normativi, 
plačni sistemi itd. (Erčulj in Koren 2003, 
str. 7).

Kadar govorimo o organizacijah in 
menedžmentu izobraževalnih organiza-
cij ter sistemov, je beseda vodenje postala 
ključni koncept. Ne govori se več o vo-
denju in menedžmentu, ampak je po-
membneje, kako se vodenje kaže, kaj je 
uspešno vodenje in kdaj je v neki orga-
nizaciji najustreznejše. Najboljši slog 
vodenja v neki organizaciji je odvisen od 
več spremenljivk, in sicer (Erčulj in 
Koren 2003, str. 8):
-trenutnega stanja organizacije,
-njenega okolja,
-najpomembnejši dejavnik pa so 

značilnosti zaposlenih in dejavnost, 
za katero je bila organizacija 
ustanovljena.
V nadaljevanju predstavljam nekaj 

najvidnejših slogov vodenja v vzgojno-
izobraževalnih ustanovah. Med obsežno 
literaturo o slogih vodenja bom le-to 
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O uspešnem kritičnem prijateljstvu 
govorimo, ko opazimo določene spre-
membe v svojem razmišljanju, ko nam 
postanejo lastna pojmovanja bolj jasna 
(Sentočnik 2006).

Praksa vpeljevanja sprememb, še 
posebno ob kurikularni prenovi, je po-
kazala, da kar nekaj pedagoških 
delavcev ni navdušenih nad spremem-
bami, četudi bi lahko potencialno 
izboljšale njihovo kakovost dela.

Pomembno se je zavedati, da lahko 
izzovemo vzgojiteljev upor, če nevešče 
vpeljujemo spremembe. Frustracije 
nastajajo zaradi ogromnega števila 
novosti, ki se pojavljajo vsakodnevno.  

Obstajata dva pomembna razloga, 
zakaj pogosto vpeljevanje sprememb 
vodi v razočaranje. Prvi je ta, da 
spremembe pogosto obravnavamo kot 
linearni proces: opredelimo cilje in 
pripravimo akcijski načrt, ki ga nato 
izvajamo po korakih, uporabljajoč v 
naprej načrtovane tehnike in instru-
mente v prepričanju, da nas bodo 
pripeljale do ciljev. Drugi razlog pa je ta, 
da ljudje, ki naj bi spremembe izvajali, 
nimajo nič pri njihovem načrtovanju 
(Schollaert 2006).

Strokovna literatura na temo vpelje-
vanja sprememb navaja modele, ki 
omenjajo radikalne, adaptivne in 
razvojne spremembe, pogosto je govor 
tudi o spremembah prvega, drugega in 
tretjega reda (Schollaert 2006). Spre-
membe prvega reda opisujejo kot izbolj-
šavo v tehničnem smislu (npr. uporaba 
novega računalniškega programa), 
spremembe drugega reda kot recimo 
vpeljevanje novega učbenika in spre-
membe tretjega reda kot spremembo 

Zakaj nismo navdušeni nad 
vpeljevanjem sprememb?

Vrste sprememb

prepričanj tistih, ki spremembo uporab-
ljajo (recimo vpeljevanje samouravna-
jočega učenja v tradicionalne šole). 
Spremembe tretjega reda so spremembe 
višjega reda, spremembe prvega in dru-
gega so spremembe nižjega reda. Naj-
višje spremembe zahtevajo od ljudi, da 
razvijajo nove kompetence in prevetrijo 
svoja prepričanja (Sentočnik 2006).

Ko spremembe vpeljujemo, so po-
membne strategije uvajanja. Strokovnja-
ki opisujejo dva pristopa: direktni prenos 
v prakso je koristen za spremembe 
nižjega reda, pri čemer vpeljujemo 
nekaj, kar je že znano in preizkušeno. Pri 
tem pristopu spremembo nekdo razvije, 
drugi pa jo implementirajo. Pri razvoj-
nem pristopu pa je potrebno začeti na 
začetku, razvoj in implementacija gresta 
z roko v roki. Preproste strategije vpelju-
jemo s preprostimi strategijami in kom-
pleksne s kompleksnimi. Te strategije pa 
so: prisila, korenček in palica, prepri-
čevanje in pogajanje ter učenje (Schol-
laert po Reitsm in Van Empe 2006).

Tragedija marsikatere reforme v 
izobraževanju je v tem, da obravnava 
kompleksne inovacije kot preproste 
spremembe nižjega reda, kar je še 
posebej v navadi pri tistih, ki odločajo o 
politiki izobraževanja in pri papirnih 
strokovnjakih. Ti ponavadi vpeljujejo 
spremembe po sistemu »od vrha« 
navzdol, pri čemer nudijo »podporo« v 
obliki srečanj, na katerih uporabljajo 
pristop »korenček in palica«, ter takšna 
srečanja razumejo kot podporo profesio-
nalnemu razvoju pedagoških delavcev. 
Potem pa so začudeni, ker vzgojitelji ne 
cenijo njihovih čudovitih idej in jim celo 
nasprotujejo. Danes so vzgojitelji in 

Strategije vpeljevanja 
sprememb

Posledice

učitelji po večini glasni in odločni pri 
izražanju svojega mnenja in siliti jih k 
temu, da bi delali proti svojemu prepri-
čanju, je najboljši način, kako v kali 
zatreti prenovo v sistemu vzgoje in izo-
braževanja. Če pa vzgojitelja vzpodbudi-
mo k sodelovanju v procesu spreminjan-
ja, pri čemer je ključnega pomena 
učenje, s tem pripomoremo k vpeljevan-
ju sprememb, saj se vzgojiteljeva stara 
prepričanja postopoma transformirajo. 
Tega pa ne more narediti namesto vzgo-
jiteljev nihče, to morajo narediti sami 
(Schollaert 2006).

V zvezi z vpeljevanjem sprememb v 
vrtce obstaja tradicija, da za vpeljevanje 
novosti in s tem povezano izobraževanje 
poskrbijo zunanji strokovnjaki. Vrtci so 
bili desetletja navajeni, da izvajajo to, kar 
jim naročijo zunanji eksperti, kar vse-
kakor ne pripomore k oblikovanju dob-
rih skupnosti in prevzemanju odgovor-
nosti za vpeljevanje novosti. 

Danes se pričakuje, da bodo vrtci kot 
učeče se skupnosti morali prevzeti odgo-
vornost za lastno učenje. Da bi to zmogli, 
morajo razviti sposobnost odzivanja na 
spreminjajoči se svet, ob tem pa ohran-
jati zavest o svoji moralni odgovornosti 
do otrok, ki so jim zaupani, in do družbe 
kot celote. Čeprav imata ravnatelj in 
razvojno-vodstveni tim odločilno vlogo 
pri razvijanju zmožnosti, čeprav bodo 
spremembe zaživele le, če se bodo za njih 
zavzeli vsi člani kolektiva, kar pomeni, 
da je potrebno sestaviti različne time, ki 
delujejo za različne cilje, vendar v okviru 
iste vizije (Schollaert 2006). 
Na koncu se vprašajmo: Bi vzgojitelji 
vseeno vpeljevali spremembe, če ne bi 
bilo tudi vpeljevanja sprememb od 
»zgoraj« navzdol? Bi vpeljevali spremem-
be, če ne bi bilo vzpodbud s strani ko-
legov?« Naj si odgovori vsak vzgojitelj 
sam.

Zaključek
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Vodenje sodelavcev v vrtcu k zelenim 
ciljem 

Povzetek
Vsako organizacijo mora nekdo voditi, usmerjati in upravljati, ne glede na 
obliko, velikost, vrsto ter dejstvo, kje in kako ta deluje ter ali je uspešna ali 
neuspešna. Sposobnost vplivati, spodbujati in usmerjati sodelavce k 
želenim ciljem imenujemo vodenje. Način vodenja ne smemo zamenjati s 
stilom vodenja. Osnovna ideja načina vodenja je, kako ljudi pripraviti do 
čim boljšega dela. Stil vodenja pa uporabljajo ravnatelji, ko delajo z ljudmi, 
in se nanaša na določen vzorec vedenja.
Ključne besede: vodenje, ravnatelj, sodelavci, organizacija, stil vodenja

Management, tudi v vzgoji in izobra-
ževanju, ki je osredotočen na usklaje-
vanje v organizaciji in vključuje načr-
tovanje, organiziranje, kadrovanje ter 
kontroliranje v skladu z opredeljenimi 
organizacijskimi cilji, se razlikuje od vo-
denja. 

Vodenje je sposobnost vplivati, spod-
bujati in usmerjati sodelavce k želenim 
ciljem. Vodenje zato ni enkratno dejanje, 
ampak je niz večjega števila dogodkov, ki 
se nanašajo na usmerjanje in sprem-
ljanje. Organizacijske cilje dosega uspe-
šen vodja s sodelovanjem članov skupine 
ob ustvarjanju ugodnega ozračja (Moži-
na idr. 2002, str. 499).

Vsako organizacijo mora nekdo vo-
diti, usmerjati in upravljati, ne glede na 
obliko, velikost, vrsto ter dejstvo, kje in 
kako ta deluje ter ali je uspešna ali 
neuspešna. S preučevanjem vodenja ter 
organizacije se je in se še vedno ukvarja 
večje število avtorjev, saj sta pojma med 
seboj povezana. Cilj preučevanja vodenja 
je jasen, saj naj bi spoznanja prinesla do 
boljših rezultatov in uspehov v različnih 
organizacijah (Vršec 1993, str. 18). Še 
pred približno šestdesetimi leti vodenja 
niso preučevali. Ko se je znanost o vo-
denju pojavila, je bila v začetku usmer-
jena v opis in standardizacijo prakse 
vodenja. Prinesla je učinkovitejšo proiz-
vodnjo in zmanjšala izgubo časa ter 
materialov, jasnejše in natančnejše raču-

novodstvo, dolgoročno načrtovanje, 
učinkovitejše organizacijske strukture 
ter kadrovsko organizacijo. Zelo po-
membna sta v šestdesetih letih postala 
trženje in raziskava trga. Informacijska 
tehnologija, kot najpomembnejša veda, 
pa se je pojavila v osemdesetih letih. 

Te vrste veljajo še vedno za 'trde' raz-
ličice ved, potrebnih za uspešno vodenje. 
Vendar pa so sčasoma postajale čedalje 
pomembnejše človeške strani vodenja. 
Mnogi poslovneži danes priznavajo, da 
uporabljajo veliko časa za vodenje ljudi, 
sodelavcev; to pa seveda zahteva pozna-
vanje tako imenovanih 'mehkejših' 
znanstvenih ved, kot so komunikacija, 
motivacija, ustvarjalnost itd. (Tomić idr. 
1995, str. 215). 

V organizaciji, kot sta šola ali vrtec, 
zato govorimo o vodenju.

Glavna naloga vodenja je usmerjanje 
sodelavcev k postavljenim ciljem s 
pomočjo vplivanja na njihovo delovanje 
in vedenje. Iz moči ravnatelja izhaja 
njegova vloga. Ravnatelj lahko pri tem 
uporablja osebnostno, statusno in 
strokovno avtoriteto. Stil vodenja je 
oblika in način uporabe navedenih 
mehanizmov. Način vodenja ne smemo 
zamenjati s stilom vodenja. Osnovna 
ideja načina vodenja je, kako ljudi 
pripraviti do čim boljšega dela. Stil 

1.1Preučevanje stila vodenja

vodenja pa uporabljajo ravnatelji, ko 
delajo z ljudmi, in se nanaša na določen 
vzorec vedenja. Stil vodenja, ki se 
uporablja v konkretni situaciji, ni 
odvisen samo od načina obnašanja 
ravnatelja, ampak tudi od naloge in 
sprejemljivosti v kolektivu. Vodstveni 
stil, ki ga vodilni uporablja, ko dela z 
ljudmi, in kot ga ti sprejmejo, je konsi-
stentni vzorec vedenja. Vodilni se v 
podobnih situacijah in razmerah odzi-
vajo podobno (Savič 2004, str. 21).

Koncept managementa in vodenja je 
odvisen od zasnove izobraževalnega 
sistema in ne le od idealnih predstav ali 
od želja in volje posameznika. Dejavniki, 
ki ovirajo ravnateljevo vlogo vodenja, so: 
marketinška usmerjenost, številni 
predpisi, način financiranja, normativi, 
plačni sistemi itd. (Erčulj in Koren 2003, 
str. 7).

Kadar govorimo o organizacijah in 
menedžmentu izobraževalnih organiza-
cij ter sistemov, je beseda vodenje postala 
ključni koncept. Ne govori se več o vo-
denju in menedžmentu, ampak je po-
membneje, kako se vodenje kaže, kaj je 
uspešno vodenje in kdaj je v neki orga-
nizaciji najustreznejše. Najboljši slog 
vodenja v neki organizaciji je odvisen od 
več spremenljivk, in sicer (Erčulj in 
Koren 2003, str. 8):
-trenutnega stanja organizacije,
-njenega okolja,
-najpomembnejši dejavnik pa so 

značilnosti zaposlenih in dejavnost, 
za katero je bila organizacija 
ustanovljena.
V nadaljevanju predstavljam nekaj 

najvidnejših slogov vodenja v vzgojno-
izobraževalnih ustanovah. Med obsežno 
literaturo o slogih vodenja bom le-to 
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povzela po Justini Erčulj in Andreju 
Korenu, saj so bili opisi slogov med 
izbrano literaturo še najbolj usmerjeni v 
vodenje takih ustanov.

Ravnatelj mora uveljavljati sposobnosti 
za diagnosticiranje, prožnost, domišlji-
jo, pripravljenost za tveganje in stalno 
nezadovoljstvo z doseženim. S pomočjo 
uveljavljanja teh sposobnosti mora biti 
sposoben predvideti spremembe in us-
merjati svoja prizadevanja v učinkovito 
obvladovanje le-teh. Pri tem uporablja 
določen slog ravnateljevanja. Izbira 
primernega sloga mora biti odvisna od 
trenutnih konkretnih okoliščin (Mihel-
čič 2003, str. 214).

Ta slog ravnateljevanja temelji na 
podmeni, da mora ravnatelj, ki želi biti 
uspešen, dobro poznati organizacijsko 
okolje, da lahko svoj slog ravnateljevanja 
prilagaja trenutni situaciji. Iz tega lahko 
povzamemo, da uspešno ravna-
teljevanje določata dve spremenljivki: 
slog vodenja in stopnja, do katere 
ravnatelj lahko vpliva na situacijo. 
Pomembni so torej odnosi med ravna-
teljem in podrejenimi, struktura nalog 
in moč položaja. Kot glavno orožje vodij 
nastopajo pogajanja, sklepanje kompro-
misov, oblikovanje različnih zvez in 
razporejanje virov (Fiedler 1996). 

Managersko vodenje opisuje God-
dard (2003, v Erčulj in Koren 2003, str. 
8–10) tudi kot 'vzdrževanje sistema'. 
Ravnatelj veliko časa posvečajo štirim 
menedžerskim funkcijam, in sicer: na-
črtovanju, organiziranju, razporejanju 
sredstev ter nadziranju sodelavcev. 
Usmerjenost je osredotočena predvsem 
v učinkovitost, strukture in oblikovanje 
politike v organizaciji. Ta slog pogosto 
omenjajo kot nasprotje čustveni 
razsežnosti vodenja in bi ga lahko 
imenovali tudi tehnično-racionalni 
(Hargreaves 2000, v Erčulj in Koren 
2003, str. 8–10). Nekatere dejavnosti, ki 
jih najdemo znotraj managerskega 
vodenja, so nujne za delovanje vzgojno-
izobraževalne ustanove, čeprav ima to 
vodenje pogosto slabšalni prizvok. Te 
'managerske' odločitve najdemo v vseh 
šolskih sistemih, gre le za različen obseg 

Slogi vodenja

Situacijsko vodenje 

Managersko vodenje

in stopnjo, saj skoraj vedno pomenijo 
tudi odločanje ter vplivajo na pedagoško 
področje. 

Navezuje se predvsem na spremljanje 
in usmerjanje učiteljevega dela. Najpo-
membnejši dejavnik je kakovost pouka, 
ki naj bi bil najtesneje odvisen od peda-
goškega vodenja. Sčasoma se je ugoto-
vilo, da ravnatelj ni strokovnjak za vse 
predmete, s čimer se je pojavil problem 
profesionalnih meja, kar pomeni, do kod 
lahko ravnatelj svetuje in zahteva spre-
membe (Hales 1993, v Erčulj in Koren 
2003, str. 8–10). Avtorja članka se strin-
jata, da je razumevanje ravnateljevega 
vodenja kot spremljanja pouka preozko, 
saj je pri tem zanemarjeno dejstvo, da 
mora biti ravnatelj hkrati vodja organi-
zacije in vodja procesa učenja.

Sodelovalno vodenje se tesno nave-
zuje na sodelovalno kulturo, s sodelo-
vanjem strokovne skupnosti in povezo-
vanjem v šoli/vrtcu ter med šolami/vrtci 
(Fullan in Hargreaves 2000; Verbiest 
2003, v Erčulj in Koren 2003, str. 8–10). V 
organizaciji morata vladati zaupanje in 
kolegialnost, vse to pa zahteva veliko do-
govarjanja, sodelovanja ter usklajevanja. 
Pri nas je bil takšen način vodenja 
spodbujen predvsem z delom v mrežah 
učečih se šol/vrtcev. Pri tem so namreč 
razvojni timi prevzemali pobudo za 
uvajanje nenehnih izboljšav in prevzeli 
del pedagoških nalog vodenja šol/vrtcev. 

Temelji na podmeni, da so organi-
zacijski cilji doseženi le takrat, kadar so 
zaposleni zadovoljni. Ravnatelj mora 
poznati mikrookolje, v katerem sode-
lavci delajo, ter spoštovati njihova prepri-
čanja in vrednote. Zaradi njihovega 
zadovoljstva mora biti občutljiv za 
njihove potrebe. Za uvajanje sprememb 
mora znati izkoristiti svoj vpliv, kadar 
pride do konfliktov želja ali prepričanj. 
Pri tem vodenju ravnatelj namerno 
uporabi svoj vpliv za dosego organi-
zacijskih ciljev (Erčulj in Koren 2003, str. 
8–10).

V novejši literaturi pogosto najdemo 

Pedagoško (inštrukcijsko) 
vodenje 

Sodelovalno vodenje

Vodenje z vplivanjem

Transakcijsko in 
transformacijsko vodenje

dva tipa vodenja, ki nastajata zaradi 
potrebe po spodbujanju in usmerjanju 
zaposlenih. Gre za transakcijsko in 
transformacijsko vodenje (Erčulj in 
Koren 2003, str. 10). 
a)Transformacijsko vodenje 

Pri tem načinu vodenja gre za spod-
bujanje zaposlenih k idealom in mo-
ralnim vrednotam, ki naj bi jih navdušili 
za premagovanje težav pri njihovem 
delu. Transformacijski ravnatelji vodijo 
zaposlene z motiviranjem. Transfor-
macijsko vodenje vsebuje prizadevanje 
ravnatelja, da bi razširili korist zaposle-
nih, razvili njihove sprejemljivosti za 
namene in poslanstvo skupine tako, da 
bi lastne interese podredili koristim 
organizacije (Možina idr. 2002, str. 531). 
Transformacijsko vodenje je želen način 
vodenja, ki naj bi ga izvajali ravnatelji. V 
tem vodenju je združenih veliko pristo-
pov, ki poudarjajo vodenje s sodelovan-
jem, hkrati pa takšnih, ki zagovarjajo tip 
močnega, skoraj karizmatičnega ravna-
telja (Koren 2007, str. 77).

Transformacijski tip ravnatelja deluje 
na podlagi (Možina idr. 2002, str. 532):
-karizme: doseže spoštovanje in 
zaupanje, predstavi vizijo in smisel 
poslanstva;
-inspiracije: uporablja simbole za 
usmerjanje k prizadevanjem, navdihuje 
visoka pričakovanja, pomembne 
namene izraža na preprost način;
-intelektualne spodbude: razvija 
sistematičen pristop k reševanju 
problemov, razvija ustvarjalnost;
-upoštevanje posameznika: za 
razvoj posameznika kaže osebno 
zanimanje, vsakega zaposlenega 
obravnava kot osebnost, uvaja, svetuje.
b)Transakcijsko vodenje

V tem načinu vodenja se ravnatelj in 
zaposleni dogovarjajo o materialnih, 
kadrovskih, socialnih in drugih ugod-
nostih, ki jih delavec uživa, če delo 
opravljajo v skladu z dogovorom. 
Transakcijski tip ravnatelja se ravna po 
pravilih in ne navdušuje podrejenih ter 
je posredovalec dogajanja. Pri transak-
cijskemu vodenju je ravnatelj nadrejeni 
in ureja stvari tako, kot so predpisane, 
kar je precej podobno klasičnemu nači-
nu vodenja.
Transakcijski tip ravnatelja deluje na 

podlagi: 
-nagrajevanja: za uspehe zaposlenih 

obljublja nagrade, daje jim priznanje 
za dosežke, za prizadevno delo se 
pogaja o nagrajevanju;

-vodenje z izjemami (aktivno): od 
pravil in standardov išče odmike ter 
spremlja dogajanje, odloča se za 
korektivne akcije;

-vodenje z izjemami (pasivno): v 
samo dogajanje posega le, če niso 
doseženi standardi;

-vodenje brez vajeti: izogiba se 
timskemu načinu dela in se izogiba 
odgovornosti. 
Iz raziskav je mogoče sklepati, da so 

transformacijski tipi ravnatelja uspeš-
nejši kot transakcijski, ravno tako so tudi 
ljudje, ki delajo s transformacijskim ti-
pom ravnatelja, bolj zadovolji in dose-
gajo višje rezultate (Možina idr. 2002, str. 
531–532). 

Največji teoretiki s področja teorij 
vodenja v izobraževanju niso našli 
najustreznejšega pristopa in tudi števil-
ne raziskave odkrivajo različne vidike 
'idealnega' vodenja šole/vrtca. Dejansko 
življenje v šolah in vrtcih niso le jasni cilji 
ter predpisane naloge, ampak predvsem 
negotovost, različni pogledi, nemalokrat 
celo nasprotujočih. Iz tega lahko sklepa-
mo, da ne obstajajo recepti za uspešno 
vodenje (Erčulj in Koren 2003, str. 13).

Lastnosti vodij
V dolgem obdobju raziskovanja se je izoblikoval seznam prepoznavnih lastnosti, 
ki naj bi jih imel vsak ravnatelj. Nekatere izmed njih so se pojavile v vseh študijah 
(Northouse 2001; Handy 2001, v Koren 2007, str. 30–31).
sInteligentnost. V pozitivni korelaciji z vodenjem naj bi bile umske 

sposobnosti. Raziskave so pokazale, da umske sposobnosti ravnateljev ne bi 
smele preveč odstopati od inteligence zaposlenih. Učinek na vodenje utegne 
biti nasproten, če se inteligenčni količnik preveč razlikuje od povprečja 
zaposlenih. Vodje, ki so umsko zelo sposobni, imajo lahko težave s 
komunikacijo. Razlogi so lahko prezaposlenost ravnatelja ali pa so njihove 
misli preveč napredne, da bi jih drugi zaposleni sprejeli. 

sSamozavest. To je sposobnost, ki omogoča biti prepričan o svojih 
pristojnostih in spretnostih, ter je lastnost, ki posamezniku pomaga biti 
ravnatelj. Samozavest potrebujemo, da lahko stvari spremenimo in smo 
prepričani, da sta trud ter vpliv primerna in pravilna. 

sOdločnost. Ta se nanaša na željo, da se stvari opravijo in jo izražajo številni 
ravnatelji. Odločni posamezniki so ob pojavu ovire pripravljeni zagovarjati 
svoja dejanja, so proaktivni in znajo vztrajati pri odločnosti tudi v trenutkih, ko 
je treba ukazovati. 

sIntegriteta. Zajema poštenost in resnicoljubnost. Integriteto izražajo 
posamezniki, ki so zvesti načelom in prevzemajo odgovornost za svoja 
dejanja. Ravnatelji s to lastnostjo spodbujajo samozavest pri drugih, saj jim ti 
lahko zaupajo, da bodo uresničili obljubljeno. Ne zavajajo, so vdani šoli/vrtcu 
in zanesljivi. 

sDružabnost. Nanaša se na željo po iskanju prijetnih družbenih stikov. 
Ravnatelji, ki so družabni, prijateljski, spoštljivi, diplomatski, obzirni in radi 
zahajajo v družbo, kažejo skrb za počutje zaposlenih, so dovzetni za njihove 
potrebe, razvijajo sodelovalne odnose in so spretni v medosebnih odnosih. 

sHelikopterski pogled. Pomeni, da zna ravnatelj šolo/vrtec sprejemati 
kritično in celovito, gleda na vse okoliščine ter se zna odmikati od podrobnosti 
in posamičnosti. 

Raziskave so pokazale še več zna-
čilnosti, ki naj bi jih imeli ravnatelji 
(Koren 2007, str. 30–31): pripravljenost 
na tveganje, govorniške spretnosti, 
sposobnost presoje, izobraženost, znan-
je, osebna uravnovešenost, sposobnost 
sodelovanja, prilagodljivost, humor, 
zanesljivost, iniciativnost, vztrajnost, 
agresivnost, želja po prekašanju drugih, 
visok status in potenca.

Uspešnost organizacij postaja vedno 
bolj odvisna od tega, koliko znajo 
ravnatelji motivirati ljudi in jih spodbu-
jati k doseganju boljših rezultatov. Že 
Peters in Waterman (1982, v Erčulj 1998, 
str. 21–22) sta ugotovila, da je odličnost 
organizacije le delno povezana z 

Vodenje sodelavcev kot 
ključna ravnateljeva vloga in 
delovno zadovoljstvo 
podrejenih

organizacijsko kulturo ter ekonomskimi 
viri. Politični nadzor, kot so omejitve in 
zahteve, ki jih narekuje država, lahko 
povzročijo ravnateljem velike ovire pri 
vodenju sodelavcev. 

Delovno zadovoljstvo zaposlenih je 
odvisno od tega, koliko svojih sposob-
nosti in spretnosti lahko pokažejo ter 
uporabijo, kako se lahko poenotimo z 
nalogami, ki jih opravljamo, kako 
pomembno delo opravljamo ter koliko 
smo pri tem avtonomni in koliko 
povratnih informacij prejmemo (Erčulj 
1998, str. 21–22). Mullins (1985, v Erčulj 
1998, str. 24) navaja pet sklopov 
spremenljivk, ki vplivajo na posamez-
nikovo delovno zadovoljstvo. 
-Osebnostni dejavniki: sem spadajo 
izobrazba, inteligenca, sposobnosti, 
starost, odnos do dela.

-Socialni dejavniki: to so odnosi s 
sodelavci, skupinsko delo in norme, 
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povzela po Justini Erčulj in Andreju 
Korenu, saj so bili opisi slogov med 
izbrano literaturo še najbolj usmerjeni v 
vodenje takih ustanov.

Ravnatelj mora uveljavljati sposobnosti 
za diagnosticiranje, prožnost, domišlji-
jo, pripravljenost za tveganje in stalno 
nezadovoljstvo z doseženim. S pomočjo 
uveljavljanja teh sposobnosti mora biti 
sposoben predvideti spremembe in us-
merjati svoja prizadevanja v učinkovito 
obvladovanje le-teh. Pri tem uporablja 
določen slog ravnateljevanja. Izbira 
primernega sloga mora biti odvisna od 
trenutnih konkretnih okoliščin (Mihel-
čič 2003, str. 214).

Ta slog ravnateljevanja temelji na 
podmeni, da mora ravnatelj, ki želi biti 
uspešen, dobro poznati organizacijsko 
okolje, da lahko svoj slog ravnateljevanja 
prilagaja trenutni situaciji. Iz tega lahko 
povzamemo, da uspešno ravna-
teljevanje določata dve spremenljivki: 
slog vodenja in stopnja, do katere 
ravnatelj lahko vpliva na situacijo. 
Pomembni so torej odnosi med ravna-
teljem in podrejenimi, struktura nalog 
in moč položaja. Kot glavno orožje vodij 
nastopajo pogajanja, sklepanje kompro-
misov, oblikovanje različnih zvez in 
razporejanje virov (Fiedler 1996). 

Managersko vodenje opisuje God-
dard (2003, v Erčulj in Koren 2003, str. 
8–10) tudi kot 'vzdrževanje sistema'. 
Ravnatelj veliko časa posvečajo štirim 
menedžerskim funkcijam, in sicer: na-
črtovanju, organiziranju, razporejanju 
sredstev ter nadziranju sodelavcev. 
Usmerjenost je osredotočena predvsem 
v učinkovitost, strukture in oblikovanje 
politike v organizaciji. Ta slog pogosto 
omenjajo kot nasprotje čustveni 
razsežnosti vodenja in bi ga lahko 
imenovali tudi tehnično-racionalni 
(Hargreaves 2000, v Erčulj in Koren 
2003, str. 8–10). Nekatere dejavnosti, ki 
jih najdemo znotraj managerskega 
vodenja, so nujne za delovanje vzgojno-
izobraževalne ustanove, čeprav ima to 
vodenje pogosto slabšalni prizvok. Te 
'managerske' odločitve najdemo v vseh 
šolskih sistemih, gre le za različen obseg 

Slogi vodenja

Situacijsko vodenje 

Managersko vodenje

in stopnjo, saj skoraj vedno pomenijo 
tudi odločanje ter vplivajo na pedagoško 
področje. 

Navezuje se predvsem na spremljanje 
in usmerjanje učiteljevega dela. Najpo-
membnejši dejavnik je kakovost pouka, 
ki naj bi bil najtesneje odvisen od peda-
goškega vodenja. Sčasoma se je ugoto-
vilo, da ravnatelj ni strokovnjak za vse 
predmete, s čimer se je pojavil problem 
profesionalnih meja, kar pomeni, do kod 
lahko ravnatelj svetuje in zahteva spre-
membe (Hales 1993, v Erčulj in Koren 
2003, str. 8–10). Avtorja članka se strin-
jata, da je razumevanje ravnateljevega 
vodenja kot spremljanja pouka preozko, 
saj je pri tem zanemarjeno dejstvo, da 
mora biti ravnatelj hkrati vodja organi-
zacije in vodja procesa učenja.

Sodelovalno vodenje se tesno nave-
zuje na sodelovalno kulturo, s sodelo-
vanjem strokovne skupnosti in povezo-
vanjem v šoli/vrtcu ter med šolami/vrtci 
(Fullan in Hargreaves 2000; Verbiest 
2003, v Erčulj in Koren 2003, str. 8–10). V 
organizaciji morata vladati zaupanje in 
kolegialnost, vse to pa zahteva veliko do-
govarjanja, sodelovanja ter usklajevanja. 
Pri nas je bil takšen način vodenja 
spodbujen predvsem z delom v mrežah 
učečih se šol/vrtcev. Pri tem so namreč 
razvojni timi prevzemali pobudo za 
uvajanje nenehnih izboljšav in prevzeli 
del pedagoških nalog vodenja šol/vrtcev. 

Temelji na podmeni, da so organi-
zacijski cilji doseženi le takrat, kadar so 
zaposleni zadovoljni. Ravnatelj mora 
poznati mikrookolje, v katerem sode-
lavci delajo, ter spoštovati njihova prepri-
čanja in vrednote. Zaradi njihovega 
zadovoljstva mora biti občutljiv za 
njihove potrebe. Za uvajanje sprememb 
mora znati izkoristiti svoj vpliv, kadar 
pride do konfliktov želja ali prepričanj. 
Pri tem vodenju ravnatelj namerno 
uporabi svoj vpliv za dosego organi-
zacijskih ciljev (Erčulj in Koren 2003, str. 
8–10).

V novejši literaturi pogosto najdemo 

Pedagoško (inštrukcijsko) 
vodenje 

Sodelovalno vodenje

Vodenje z vplivanjem

Transakcijsko in 
transformacijsko vodenje

dva tipa vodenja, ki nastajata zaradi 
potrebe po spodbujanju in usmerjanju 
zaposlenih. Gre za transakcijsko in 
transformacijsko vodenje (Erčulj in 
Koren 2003, str. 10). 
a)Transformacijsko vodenje 

Pri tem načinu vodenja gre za spod-
bujanje zaposlenih k idealom in mo-
ralnim vrednotam, ki naj bi jih navdušili 
za premagovanje težav pri njihovem 
delu. Transformacijski ravnatelji vodijo 
zaposlene z motiviranjem. Transfor-
macijsko vodenje vsebuje prizadevanje 
ravnatelja, da bi razširili korist zaposle-
nih, razvili njihove sprejemljivosti za 
namene in poslanstvo skupine tako, da 
bi lastne interese podredili koristim 
organizacije (Možina idr. 2002, str. 531). 
Transformacijsko vodenje je želen način 
vodenja, ki naj bi ga izvajali ravnatelji. V 
tem vodenju je združenih veliko pristo-
pov, ki poudarjajo vodenje s sodelovan-
jem, hkrati pa takšnih, ki zagovarjajo tip 
močnega, skoraj karizmatičnega ravna-
telja (Koren 2007, str. 77).

Transformacijski tip ravnatelja deluje 
na podlagi (Možina idr. 2002, str. 532):
-karizme: doseže spoštovanje in 
zaupanje, predstavi vizijo in smisel 
poslanstva;
-inspiracije: uporablja simbole za 
usmerjanje k prizadevanjem, navdihuje 
visoka pričakovanja, pomembne 
namene izraža na preprost način;
-intelektualne spodbude: razvija 
sistematičen pristop k reševanju 
problemov, razvija ustvarjalnost;
-upoštevanje posameznika: za 
razvoj posameznika kaže osebno 
zanimanje, vsakega zaposlenega 
obravnava kot osebnost, uvaja, svetuje.
b)Transakcijsko vodenje

V tem načinu vodenja se ravnatelj in 
zaposleni dogovarjajo o materialnih, 
kadrovskih, socialnih in drugih ugod-
nostih, ki jih delavec uživa, če delo 
opravljajo v skladu z dogovorom. 
Transakcijski tip ravnatelja se ravna po 
pravilih in ne navdušuje podrejenih ter 
je posredovalec dogajanja. Pri transak-
cijskemu vodenju je ravnatelj nadrejeni 
in ureja stvari tako, kot so predpisane, 
kar je precej podobno klasičnemu nači-
nu vodenja.
Transakcijski tip ravnatelja deluje na 

podlagi: 
-nagrajevanja: za uspehe zaposlenih 

obljublja nagrade, daje jim priznanje 
za dosežke, za prizadevno delo se 
pogaja o nagrajevanju;

-vodenje z izjemami (aktivno): od 
pravil in standardov išče odmike ter 
spremlja dogajanje, odloča se za 
korektivne akcije;

-vodenje z izjemami (pasivno): v 
samo dogajanje posega le, če niso 
doseženi standardi;

-vodenje brez vajeti: izogiba se 
timskemu načinu dela in se izogiba 
odgovornosti. 
Iz raziskav je mogoče sklepati, da so 

transformacijski tipi ravnatelja uspeš-
nejši kot transakcijski, ravno tako so tudi 
ljudje, ki delajo s transformacijskim ti-
pom ravnatelja, bolj zadovolji in dose-
gajo višje rezultate (Možina idr. 2002, str. 
531–532). 

Največji teoretiki s področja teorij 
vodenja v izobraževanju niso našli 
najustreznejšega pristopa in tudi števil-
ne raziskave odkrivajo različne vidike 
'idealnega' vodenja šole/vrtca. Dejansko 
življenje v šolah in vrtcih niso le jasni cilji 
ter predpisane naloge, ampak predvsem 
negotovost, različni pogledi, nemalokrat 
celo nasprotujočih. Iz tega lahko sklepa-
mo, da ne obstajajo recepti za uspešno 
vodenje (Erčulj in Koren 2003, str. 13).

Lastnosti vodij
V dolgem obdobju raziskovanja se je izoblikoval seznam prepoznavnih lastnosti, 
ki naj bi jih imel vsak ravnatelj. Nekatere izmed njih so se pojavile v vseh študijah 
(Northouse 2001; Handy 2001, v Koren 2007, str. 30–31).
sInteligentnost. V pozitivni korelaciji z vodenjem naj bi bile umske 

sposobnosti. Raziskave so pokazale, da umske sposobnosti ravnateljev ne bi 
smele preveč odstopati od inteligence zaposlenih. Učinek na vodenje utegne 
biti nasproten, če se inteligenčni količnik preveč razlikuje od povprečja 
zaposlenih. Vodje, ki so umsko zelo sposobni, imajo lahko težave s 
komunikacijo. Razlogi so lahko prezaposlenost ravnatelja ali pa so njihove 
misli preveč napredne, da bi jih drugi zaposleni sprejeli. 

sSamozavest. To je sposobnost, ki omogoča biti prepričan o svojih 
pristojnostih in spretnostih, ter je lastnost, ki posamezniku pomaga biti 
ravnatelj. Samozavest potrebujemo, da lahko stvari spremenimo in smo 
prepričani, da sta trud ter vpliv primerna in pravilna. 

sOdločnost. Ta se nanaša na željo, da se stvari opravijo in jo izražajo številni 
ravnatelji. Odločni posamezniki so ob pojavu ovire pripravljeni zagovarjati 
svoja dejanja, so proaktivni in znajo vztrajati pri odločnosti tudi v trenutkih, ko 
je treba ukazovati. 

sIntegriteta. Zajema poštenost in resnicoljubnost. Integriteto izražajo 
posamezniki, ki so zvesti načelom in prevzemajo odgovornost za svoja 
dejanja. Ravnatelji s to lastnostjo spodbujajo samozavest pri drugih, saj jim ti 
lahko zaupajo, da bodo uresničili obljubljeno. Ne zavajajo, so vdani šoli/vrtcu 
in zanesljivi. 

sDružabnost. Nanaša se na željo po iskanju prijetnih družbenih stikov. 
Ravnatelji, ki so družabni, prijateljski, spoštljivi, diplomatski, obzirni in radi 
zahajajo v družbo, kažejo skrb za počutje zaposlenih, so dovzetni za njihove 
potrebe, razvijajo sodelovalne odnose in so spretni v medosebnih odnosih. 

sHelikopterski pogled. Pomeni, da zna ravnatelj šolo/vrtec sprejemati 
kritično in celovito, gleda na vse okoliščine ter se zna odmikati od podrobnosti 
in posamičnosti. 

Raziskave so pokazale še več zna-
čilnosti, ki naj bi jih imeli ravnatelji 
(Koren 2007, str. 30–31): pripravljenost 
na tveganje, govorniške spretnosti, 
sposobnost presoje, izobraženost, znan-
je, osebna uravnovešenost, sposobnost 
sodelovanja, prilagodljivost, humor, 
zanesljivost, iniciativnost, vztrajnost, 
agresivnost, želja po prekašanju drugih, 
visok status in potenca.

Uspešnost organizacij postaja vedno 
bolj odvisna od tega, koliko znajo 
ravnatelji motivirati ljudi in jih spodbu-
jati k doseganju boljših rezultatov. Že 
Peters in Waterman (1982, v Erčulj 1998, 
str. 21–22) sta ugotovila, da je odličnost 
organizacije le delno povezana z 

Vodenje sodelavcev kot 
ključna ravnateljeva vloga in 
delovno zadovoljstvo 
podrejenih

organizacijsko kulturo ter ekonomskimi 
viri. Politični nadzor, kot so omejitve in 
zahteve, ki jih narekuje država, lahko 
povzročijo ravnateljem velike ovire pri 
vodenju sodelavcev. 

Delovno zadovoljstvo zaposlenih je 
odvisno od tega, koliko svojih sposob-
nosti in spretnosti lahko pokažejo ter 
uporabijo, kako se lahko poenotimo z 
nalogami, ki jih opravljamo, kako 
pomembno delo opravljamo ter koliko 
smo pri tem avtonomni in koliko 
povratnih informacij prejmemo (Erčulj 
1998, str. 21–22). Mullins (1985, v Erčulj 
1998, str. 24) navaja pet sklopov 
spremenljivk, ki vplivajo na posamez-
nikovo delovno zadovoljstvo. 
-Osebnostni dejavniki: sem spadajo 
izobrazba, inteligenca, sposobnosti, 
starost, odnos do dela.

-Socialni dejavniki: to so odnosi s 
sodelavci, skupinsko delo in norme, 
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priložnost za neformalno srečanje ter 
medsebojni stiki.

-Kulturni dejavniki: vedenje, vrednote.
-Organizacijski dejavniki: ti zajemajo 
naravo in velikost organizacije, 
formalno strukturo, stil vodenja, 
delovne pogoje.

-Dejavniki okolja: ekonomski, socialni, 
tehnični in vladni vplivi. 

Tako množični dejavniki nakazujejo na 
to, da se delovno zadovoljstvo ne sme 
obravnavati preveč preprosto in ni 
možnosti za posploševanje. 

Sawatzki (v Davies in Ellison 1997, v 
Erčulj 1998, str. 24) vidi ravnateljevo 
vlogo v razvijanju timskega dela, v 
svetovanju in mentorstvu, predvsem pri 
razvoju mehanizmov za povratne 
informacije, ki so hkrati tudi pomembna 
sestavina prvih dveh. Za nenehen razvoj 
in strokovno rast zaposlenih ter organi-
zacije kot celote je povratna informacija 
prvi pogoj. Ravnatelj je tisti, ki ustvarja 
kulturo šole/vrtca tako, da imajo zapo-
sleni dovolj možnosti za to, da vedo, kako 
delajo in kje imajo še možnosti za svoj 
nadaljnji razvoj (Erčulj 1998, str. 24).

Z anketnim vprašalnikom, namen-
jenim vzgojiteljem in njihovim pomoč-
nikom, sem želela ugotoviti, kako zazna-
vajo vodenje ravnateljice v zavodu, v 
katerem so zaposleni. S pomočjo doslej 
obdelane teorije bi lahko ugotovila 
pravilnosti in pomanjkljivosti njenega 
načina vodenja z vidika njenih podre-
jenih. 

V vrtcu, v katerem sem opravila 
anketo, je zaposlenih 7 vzgojiteljic in 9 
pomočnic vzgojiteljic, skupaj 16 zaposle-
nih. Kader je sestavljen iz ženske popu-
lacije. V glavnem prevladujejo ženske 
srednjih let, 9 jih je zaposlenih v tem 
vrtcu že več kot 10 let. 

Enajst anketiranih se v vrtcu počuti 
dobro, 3 zelo dobro in le dve sta odgovo-
rili, da se ne počutita niti dobro niti 
slabo. Iz odgovorov v anketi je razvidno, 
da sta omenjeni anketiranki pomočnici 
vzgojiteljice. Iz tega lahko sklepam, da v 
vrtcu prevladuje dobra delovna klima in 
da vzgojiteljice ter njihove pomočnice 
delujejo kot dober tim.

Pri vprašanju, kako sprejemajo 
ravna-teljico kot pedagoškega vodjo, se 
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jih je 7 opredelilo za odgovor kot osebo z 
veliko znanja, ki ji lahko zaupajo, 8 kot 
osebo, do katere imajo nevtralno 
mnenje; ena pa kot osebo s 
pomanjkanjem praktične-ga znanja s 
težko sledljivimi navodili. Za opredelitev 
ravnateljice kot osebe z veli-ko znanja, ki 
ji lahko zaupajo, se je odlo-čilo 5 
vzgojiteljic in 2 pomočnici vzgoji-teljic, ki 
pa so, razen ene, v vrtcu zaposle-ne manj 
kot 10 let. Pri opredelitvi odgo-vora 
ravnateljice kot osebe, do katere imajo 
nevtralno mnenje, se je odločilo 6 
pomočnic in le 2 vzgojiteljici. Ena 
pomočnica sprejema ravnateljico kot 
osebo s pomanjkljivim praktičnim 
znanjem. Iz tega lahko sklepam, da se 
ravnateljica v vrtcu v večji meri posveča 
vzgojiteljicam in nekoliko manj nji-
hovim pomočnicam. Verjetno vzgojitel-
jice bolj upošteva pri svojem delu, kar se 
čuti v malenkostnem nezadovoljstvu 
pomočnic. Pri tem je treba omeniti še en 
dejavnik, in sicer plače. Med obiskom 
vrtca sem zaznala nezadovoljstvo pomo-
čnic vzgojiteljic s plačilom za njihovo 
delo. Na podlagi tega lahko trdim, da tudi 
to nezadovoljstvo vpliva na zaznavanje 
vodje. 

S sedmim vprašanjem sem želela 
ugotoviti, kako vzgojiteljice in njihove 
pomočnice ocenjujejo odnos ravnatelja 
kot vodje do sodelavcev. Tudi pri tem 
vprašanju so pomočnice vzgojiteljic po-
kazale večje nezadovoljstvo kot vzgoji-
teljice. Pet vzgojiteljic in 3 pomočnice 
zaznavajo odnos ravnateljice kot profe-
sionalen, spoštljiv, vendar sproščen, 
medtem ko kar 5 pomočnic in le dve 
vzgojiteljice zaznavajo ravnateljico kot 
preveč popustljivo. Ena od pomočnic 
vzgojiteljice pa ocenjuje ravnateljico kot 
ukazovalno in vzvišeno vodjo. Tudi tukaj 
je opazen vzorec manjšega zadovoljstva 
pomočnic vzgojiteljic. 

Z osmim vprašanjem sem želela 
ugotoviti, kako vzgojiteljice in njihove 
pomočnice ocenjujejo opravljanje dol-
žnosti ravnatelja kot vodje. Pri tem 
vprašanju sem ugotovila, da zaposleni 
menijo, da bi lahko ravnateljica 
opravljala svoje naloge z nekoliko več 
navdušenja in bi bila lahko pri oprav--
ljanju le-teh nekoliko boljša. Tudi pri tem 
vprašanju je opaziti večje nezadovoljstvo 
pomočnic, saj kar 5 pomočnic od skupno 
devetih in le 2 vzgojiteljici menijo, da bi 

lahko ravnateljica nekatere naloge 
opravljala boljše. Pet anketiranih meni, 
da ravnateljica opravlja svoje naloge 
vestno in zelo dobro. Preostale štiri pa 
menijo, da ravnateljica svoje delovne 
naloge opravlja dobro, vendar bi lahko 
včasih pokazala nekoliko več navdu-
šenja. 

Pri devetem vprašanju sem namera-
vala ugotoviti, kako vzgojiteljice in 
njihove pomočnice ocenjujejo pogostost 
pohval ravnatelja kot vodje za dobro 
opravljeno delo. Pri tem vprašanju so bile 
na voljo naslednje možnosti: vedno, 
pogosto, redko in nikoli. Sedem anketi-
ranih je odgovorilo, da ravnateljica 
njihovo delo pohvali pogosto. Vendar pa 
je kar 9 anketiranih, med katerimi je kar 
osem pomočnic vzgojiteljice, odgovorilo, 
da jih ravnateljica pohvali le redko. Iz 
tega je razvidno nezadovoljstvo pomoč-
nic vzgojiteljice z ravnateljičinim nači-
nom sistema pohvale za opravljeno delo. 
Pri tem si upam trditi, da ravnateljica ne 
uporablja pogosto načina pohvale v 
svojem načinu vodenja. Premalokrat 
pohvali zaposlene za dobro opravljeno 
delo, kar občutijo predvsem pomočnice 
vzgojiteljice, vendar tudi slednje menijo, 
da niso vedno pohvaljene, ko bi si to 
zaslužile. 

Z desetim vprašanjem sem želela 
ugotoviti, kako vzgojiteljice in njihove 
pomočnice ocenjujejo pogostost posveto-
vanja ravnatelja kot vodje pri uvajanju 
novih ukrepov. Tudi pri tem vprašanju so 
bile na voljo naslednje možnosti: vedno, 
pogosto, redko in nikoli. Za odgovor ved-
no sta se odločili dve anketiranki. Za 
pogosto se je odločilo 7 zaposlenih, od 
tega 5 vzgojiteljic. Odgovor redko je 
najbolj pogost pri pomočnicah vzgoji-
teljic, saj se je zanj odločilo kar 5 
pomočnic. Pojavil se je tudi odgovor 
nikoli, kakor je to odgovorila ena od po-
močnic vzgojiteljice. 

Pri analiziranju izidov zastavljene 
ankete sem ugotovila, da bi lahko ravna-
teljica večkrat uporabila sistem pohvale 
pri vodenju zaposlenih in se tudi 
posvetovala pri uvajanju novih ukrepov 
ter razporeditvi delovnih nalog. Glede na 
to, da je kolektiv vrtca sestavljen iz le 16 
zaposlenih vzgojiteljic in njihovih 
pomočnic, bi ravnateljica lahko 
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navedene stvari izboljšala. Poleg tega bi 
se morala potruditi in se soočiti z 
nezadovoljstvom pomočnic vzgojiteljic 
ter jim nameniti več časa in svoje 
pozornosti. Tako kot vzgojiteljice so tudi 
njihove pomočnice odsev izobraževalne 
ustanove, saj so v neposrednem stiku z 
otroki in njihovimi starši. Svoje nezado-

voljstvo lahko začnejo prenašati na 
otroke v vrtcu, s tem pa bi bili lahko 
posredno nezadovoljni tudi njihovi 
starši.

Če povzamem slog vodenja skladno s 
teoretičnimi načeli, prikazanimi v 
prvem delu članka, lahko trdim, da bi, 
sodeč po rezultatih anket, ravnateljica v 
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Iz teorije v prakso

Pedagoško društvo za dobro prakso v 
javnih vrtcih »Vzgojiteljica«
V Velenju je bil 15. septembra 2010 ustanovni zbor novega pedagoškega 
društva Vzgojiteljica.
Za predsednico društva je bila izvoljena mag. Metka Čas, ki bo zastopala 
društvo v javnosti.
Prosili smo jo za predstavitev društva, njegovih ciljev in ostalega, kar je 
značilno za društva.

Spoštovana predsednica, lahko 
predstavite novo društvo?

S kakšnim namenom je bilo 
ustanovljeno?

Društvo »Vzgojiteljica« je samostoj-no 
in nepridobitno pedagoško društvo, ki so ga 
ustanoviteljice, ravnateljice celj-ske in 
šaleške regije, skladno z zakonom o društvih 
ustanovile zaradi uresniče-vanja skupnih 
interesov. Društvo je pravna oseba 
zasebnega prava, vpisano v register društev. 
Delovanje društva je javno. 

Društvo želi delovati na področju vzgoje 
in izobraževanja v javnem inte-resu. Nameni 
društva so predvsem v stro-kovni podpori 
poklicu vzgojiteljice in vzgojitelja 
predšolskih otrok, krepitvi ugleda poklica 
vzgojiteljice in vzgojitelja predšolskih otrok v 
javnosti, dvigovanju profesionalnosti 
poklica vzgojiteljice in vzgojitelja 
predšolskih otrok in v podpori dobre prakse 
v javnih vrtcih. Kot dobro prakso razumemo 

kakovostne izvedbe-ne kurikule – v skladu s 
cilji in načeli državnega dokumenta 
»Kurikuluma za vrtce«.

Za doseganje ciljev bo društvo izdajalo že 
znano strokovno revijo »Vzgojiteljica«, 
organiziralo že uveljavljena strokovna 
izobraževalna srečanja v Celju, podpira-lo 
zakonodajo, ki bo pripomogla k večji 
profesionalnosti vzgojiteljskega poklica in 
predlagalo izboljšave na tem pod-ročju, 
podpiralo in širilo etične vrednote kodeksa 
zaposlenih v vrtcu in podpiralo izmenjavo 
dobre prakse med člani druš-tva.

Seveda, članstvo v društvu je prosto-
voljno in osebno. Član društva lahko 
postane, kdor opravlja poklic vzgojitelja 
predšolskih otrok v javni službi v Republiki 

Kakšne naloge bo društvo opravljalo, 
da bi dosegalo zastavljene cilje?

Za sedaj so članice društva predvsem 
ustanoviteljice iz vrst ravnateljic. Bo 
društvo odprto za nove člane?

Sloveniji kot: vzgojitelj ali po-močnik 
vzgojitelja, ravnatelj ali sveto-valni delavec. 
Član postane, kdo podpiše pristopno izjavo 
in plača članarino. Čla-narino bo mogoče 
poravnati po 1. marcu na žiro račun društva, 
za leto 2011 bo znašala 5 EUR. Članarine ne 
plača član, ki je osebno naročen na revijo 
»Vzgoji-teljica«. Vabim vse vzgojiteljice in 
vzgoji-telje, ne glede na delovno mesto, ki 
pod-pirajo naše cilje, da se nam pridružijo.

Hvala za pojasnila.

nalogi obravnavanega vrtca lahko v 
svoje vodenje zajela nekoliko več 
sodelovalnega vodenja. Pri slednjem je 
med drugim poudarek na zaupanju in 
kolegialnosti, kar je mogoče doseči z 
dogovarjanjem, sodelovanjem ter 
usklajevanjem. S temi aktiv-nostmi bi 
ravnateljica lahko izboljšala svoj odnos s 
podrejenimi. 
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priložnost za neformalno srečanje ter 
medsebojni stiki.

-Kulturni dejavniki: vedenje, vrednote.
-Organizacijski dejavniki: ti zajemajo 
naravo in velikost organizacije, 
formalno strukturo, stil vodenja, 
delovne pogoje.

-Dejavniki okolja: ekonomski, socialni, 
tehnični in vladni vplivi. 

Tako množični dejavniki nakazujejo na 
to, da se delovno zadovoljstvo ne sme 
obravnavati preveč preprosto in ni 
možnosti za posploševanje. 

Sawatzki (v Davies in Ellison 1997, v 
Erčulj 1998, str. 24) vidi ravnateljevo 
vlogo v razvijanju timskega dela, v 
svetovanju in mentorstvu, predvsem pri 
razvoju mehanizmov za povratne 
informacije, ki so hkrati tudi pomembna 
sestavina prvih dveh. Za nenehen razvoj 
in strokovno rast zaposlenih ter organi-
zacije kot celote je povratna informacija 
prvi pogoj. Ravnatelj je tisti, ki ustvarja 
kulturo šole/vrtca tako, da imajo zapo-
sleni dovolj možnosti za to, da vedo, kako 
delajo in kje imajo še možnosti za svoj 
nadaljnji razvoj (Erčulj 1998, str. 24).

Z anketnim vprašalnikom, namen-
jenim vzgojiteljem in njihovim pomoč-
nikom, sem želela ugotoviti, kako zazna-
vajo vodenje ravnateljice v zavodu, v 
katerem so zaposleni. S pomočjo doslej 
obdelane teorije bi lahko ugotovila 
pravilnosti in pomanjkljivosti njenega 
načina vodenja z vidika njenih podre-
jenih. 

V vrtcu, v katerem sem opravila 
anketo, je zaposlenih 7 vzgojiteljic in 9 
pomočnic vzgojiteljic, skupaj 16 zaposle-
nih. Kader je sestavljen iz ženske popu-
lacije. V glavnem prevladujejo ženske 
srednjih let, 9 jih je zaposlenih v tem 
vrtcu že več kot 10 let. 

Enajst anketiranih se v vrtcu počuti 
dobro, 3 zelo dobro in le dve sta odgovo-
rili, da se ne počutita niti dobro niti 
slabo. Iz odgovorov v anketi je razvidno, 
da sta omenjeni anketiranki pomočnici 
vzgojiteljice. Iz tega lahko sklepam, da v 
vrtcu prevladuje dobra delovna klima in 
da vzgojiteljice ter njihove pomočnice 
delujejo kot dober tim.

Pri vprašanju, kako sprejemajo 
ravna-teljico kot pedagoškega vodjo, se 
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jih je 7 opredelilo za odgovor kot osebo z 
veliko znanja, ki ji lahko zaupajo, 8 kot 
osebo, do katere imajo nevtralno 
mnenje; ena pa kot osebo s 
pomanjkanjem praktične-ga znanja s 
težko sledljivimi navodili. Za opredelitev 
ravnateljice kot osebe z veli-ko znanja, ki 
ji lahko zaupajo, se je odlo-čilo 5 
vzgojiteljic in 2 pomočnici vzgoji-teljic, ki 
pa so, razen ene, v vrtcu zaposle-ne manj 
kot 10 let. Pri opredelitvi odgo-vora 
ravnateljice kot osebe, do katere imajo 
nevtralno mnenje, se je odločilo 6 
pomočnic in le 2 vzgojiteljici. Ena 
pomočnica sprejema ravnateljico kot 
osebo s pomanjkljivim praktičnim 
znanjem. Iz tega lahko sklepam, da se 
ravnateljica v vrtcu v večji meri posveča 
vzgojiteljicam in nekoliko manj nji-
hovim pomočnicam. Verjetno vzgojitel-
jice bolj upošteva pri svojem delu, kar se 
čuti v malenkostnem nezadovoljstvu 
pomočnic. Pri tem je treba omeniti še en 
dejavnik, in sicer plače. Med obiskom 
vrtca sem zaznala nezadovoljstvo pomo-
čnic vzgojiteljic s plačilom za njihovo 
delo. Na podlagi tega lahko trdim, da tudi 
to nezadovoljstvo vpliva na zaznavanje 
vodje. 

S sedmim vprašanjem sem želela 
ugotoviti, kako vzgojiteljice in njihove 
pomočnice ocenjujejo odnos ravnatelja 
kot vodje do sodelavcev. Tudi pri tem 
vprašanju so pomočnice vzgojiteljic po-
kazale večje nezadovoljstvo kot vzgoji-
teljice. Pet vzgojiteljic in 3 pomočnice 
zaznavajo odnos ravnateljice kot profe-
sionalen, spoštljiv, vendar sproščen, 
medtem ko kar 5 pomočnic in le dve 
vzgojiteljice zaznavajo ravnateljico kot 
preveč popustljivo. Ena od pomočnic 
vzgojiteljice pa ocenjuje ravnateljico kot 
ukazovalno in vzvišeno vodjo. Tudi tukaj 
je opazen vzorec manjšega zadovoljstva 
pomočnic vzgojiteljic. 

Z osmim vprašanjem sem želela 
ugotoviti, kako vzgojiteljice in njihove 
pomočnice ocenjujejo opravljanje dol-
žnosti ravnatelja kot vodje. Pri tem 
vprašanju sem ugotovila, da zaposleni 
menijo, da bi lahko ravnateljica 
opravljala svoje naloge z nekoliko več 
navdušenja in bi bila lahko pri oprav--
ljanju le-teh nekoliko boljša. Tudi pri tem 
vprašanju je opaziti večje nezadovoljstvo 
pomočnic, saj kar 5 pomočnic od skupno 
devetih in le 2 vzgojiteljici menijo, da bi 

lahko ravnateljica nekatere naloge 
opravljala boljše. Pet anketiranih meni, 
da ravnateljica opravlja svoje naloge 
vestno in zelo dobro. Preostale štiri pa 
menijo, da ravnateljica svoje delovne 
naloge opravlja dobro, vendar bi lahko 
včasih pokazala nekoliko več navdu-
šenja. 

Pri devetem vprašanju sem namera-
vala ugotoviti, kako vzgojiteljice in 
njihove pomočnice ocenjujejo pogostost 
pohval ravnatelja kot vodje za dobro 
opravljeno delo. Pri tem vprašanju so bile 
na voljo naslednje možnosti: vedno, 
pogosto, redko in nikoli. Sedem anketi-
ranih je odgovorilo, da ravnateljica 
njihovo delo pohvali pogosto. Vendar pa 
je kar 9 anketiranih, med katerimi je kar 
osem pomočnic vzgojiteljice, odgovorilo, 
da jih ravnateljica pohvali le redko. Iz 
tega je razvidno nezadovoljstvo pomoč-
nic vzgojiteljice z ravnateljičinim nači-
nom sistema pohvale za opravljeno delo. 
Pri tem si upam trditi, da ravnateljica ne 
uporablja pogosto načina pohvale v 
svojem načinu vodenja. Premalokrat 
pohvali zaposlene za dobro opravljeno 
delo, kar občutijo predvsem pomočnice 
vzgojiteljice, vendar tudi slednje menijo, 
da niso vedno pohvaljene, ko bi si to 
zaslužile. 

Z desetim vprašanjem sem želela 
ugotoviti, kako vzgojiteljice in njihove 
pomočnice ocenjujejo pogostost posveto-
vanja ravnatelja kot vodje pri uvajanju 
novih ukrepov. Tudi pri tem vprašanju so 
bile na voljo naslednje možnosti: vedno, 
pogosto, redko in nikoli. Za odgovor ved-
no sta se odločili dve anketiranki. Za 
pogosto se je odločilo 7 zaposlenih, od 
tega 5 vzgojiteljic. Odgovor redko je 
najbolj pogost pri pomočnicah vzgoji-
teljic, saj se je zanj odločilo kar 5 
pomočnic. Pojavil se je tudi odgovor 
nikoli, kakor je to odgovorila ena od po-
močnic vzgojiteljice. 

Pri analiziranju izidov zastavljene 
ankete sem ugotovila, da bi lahko ravna-
teljica večkrat uporabila sistem pohvale 
pri vodenju zaposlenih in se tudi 
posvetovala pri uvajanju novih ukrepov 
ter razporeditvi delovnih nalog. Glede na 
to, da je kolektiv vrtca sestavljen iz le 16 
zaposlenih vzgojiteljic in njihovih 
pomočnic, bi ravnateljica lahko 
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navedene stvari izboljšala. Poleg tega bi 
se morala potruditi in se soočiti z 
nezadovoljstvom pomočnic vzgojiteljic 
ter jim nameniti več časa in svoje 
pozornosti. Tako kot vzgojiteljice so tudi 
njihove pomočnice odsev izobraževalne 
ustanove, saj so v neposrednem stiku z 
otroki in njihovimi starši. Svoje nezado-

voljstvo lahko začnejo prenašati na 
otroke v vrtcu, s tem pa bi bili lahko 
posredno nezadovoljni tudi njihovi 
starši.

Če povzamem slog vodenja skladno s 
teoretičnimi načeli, prikazanimi v 
prvem delu članka, lahko trdim, da bi, 
sodeč po rezultatih anket, ravnateljica v 
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Iz teorije v prakso

Pedagoško društvo za dobro prakso v 
javnih vrtcih »Vzgojiteljica«
V Velenju je bil 15. septembra 2010 ustanovni zbor novega pedagoškega 
društva Vzgojiteljica.
Za predsednico društva je bila izvoljena mag. Metka Čas, ki bo zastopala 
društvo v javnosti.
Prosili smo jo za predstavitev društva, njegovih ciljev in ostalega, kar je 
značilno za društva.

Spoštovana predsednica, lahko 
predstavite novo društvo?

S kakšnim namenom je bilo 
ustanovljeno?

Društvo »Vzgojiteljica« je samostoj-no 
in nepridobitno pedagoško društvo, ki so ga 
ustanoviteljice, ravnateljice celj-ske in 
šaleške regije, skladno z zakonom o društvih 
ustanovile zaradi uresniče-vanja skupnih 
interesov. Društvo je pravna oseba 
zasebnega prava, vpisano v register društev. 
Delovanje društva je javno. 

Društvo želi delovati na področju vzgoje 
in izobraževanja v javnem inte-resu. Nameni 
društva so predvsem v stro-kovni podpori 
poklicu vzgojiteljice in vzgojitelja 
predšolskih otrok, krepitvi ugleda poklica 
vzgojiteljice in vzgojitelja predšolskih otrok v 
javnosti, dvigovanju profesionalnosti 
poklica vzgojiteljice in vzgojitelja 
predšolskih otrok in v podpori dobre prakse 
v javnih vrtcih. Kot dobro prakso razumemo 

kakovostne izvedbe-ne kurikule – v skladu s 
cilji in načeli državnega dokumenta 
»Kurikuluma za vrtce«.

Za doseganje ciljev bo društvo izdajalo že 
znano strokovno revijo »Vzgojiteljica«, 
organiziralo že uveljavljena strokovna 
izobraževalna srečanja v Celju, podpira-lo 
zakonodajo, ki bo pripomogla k večji 
profesionalnosti vzgojiteljskega poklica in 
predlagalo izboljšave na tem pod-ročju, 
podpiralo in širilo etične vrednote kodeksa 
zaposlenih v vrtcu in podpiralo izmenjavo 
dobre prakse med člani druš-tva.

Seveda, članstvo v društvu je prosto-
voljno in osebno. Član društva lahko 
postane, kdor opravlja poklic vzgojitelja 
predšolskih otrok v javni službi v Republiki 

Kakšne naloge bo društvo opravljalo, 
da bi dosegalo zastavljene cilje?

Za sedaj so članice društva predvsem 
ustanoviteljice iz vrst ravnateljic. Bo 
društvo odprto za nove člane?

Sloveniji kot: vzgojitelj ali po-močnik 
vzgojitelja, ravnatelj ali sveto-valni delavec. 
Član postane, kdo podpiše pristopno izjavo 
in plača članarino. Čla-narino bo mogoče 
poravnati po 1. marcu na žiro račun društva, 
za leto 2011 bo znašala 5 EUR. Članarine ne 
plača član, ki je osebno naročen na revijo 
»Vzgoji-teljica«. Vabim vse vzgojiteljice in 
vzgoji-telje, ne glede na delovno mesto, ki 
pod-pirajo naše cilje, da se nam pridružijo.

Hvala za pojasnila.

nalogi obravnavanega vrtca lahko v 
svoje vodenje zajela nekoliko več 
sodelovalnega vodenja. Pri slednjem je 
med drugim poudarek na zaupanju in 
kolegialnosti, kar je mogoče doseči z 
dogovarjanjem, sodelovanjem ter 
usklajevanjem. S temi aktiv-nostmi bi 
ravnateljica lahko izboljšala svoj odnos s 
podrejenimi. 
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janju politik, ki urejajo celotno področje, 
in hkrati kot povezovalna sredina vseh 
zaposlenih v predstavljanju pomena teh 
poklicev v širši družbi. Kar nekajkrat in v 
posebnih ciljnih skupinah smo bili 
prisotni ob predstavljanju predloga spre-
memb zakona o usmerjanju otrok s po-
sebnimi potrebami in s svojimi predlogi 
tudi prispevali k spremembi tistih vse-
bin, ki jih v vsakdanjem življenju čutimo 
pri svojem delu. Kljub strogim recesij-
skim razmeram smo se kar nekajkrat v 
tem letu sestali v komisiji, ki ima nalogo 
preveriti, kako se uveljavlja v letu 2008 
uveden plačni sistem in katere nepra-
vilnosti bi bilo potrebno popraviti. V po-
polnem soglasju smo korektno nanizali 
vse tiste posamezne delovne naloge in 
plačne skupine v celotnem sistemu vzgo-
je in izobraževanja, ki jih je nov plačni 
sistem najbolj prizadel, pripravili smo 
predloge rešitev, a žal od predloga dalje 
ni bilo mogoče zaradi vsem znanih rece-
sijskih ukrepov, skoraj popolne zamr-
znitve plač. Še posebej smo se sestajali za 
že toliko let trajajoče reševanje problema 
plač računovodskih delavcev in delavcev 
paradejavnosti v vzgoji in izobraževanju 
in tudi na tem posebnem področju do-
segli podobne rezultate, kot pri vseh 
ostalih, saj trenutno ni nikomur mogoče 
popravljati plač.

Kar nekaj pozornosti, časa in energije 
smo vložili v ohranitev ustaljene organi-
zacije delovnega časa vzgojiteljev in 
učiteljev in dosegli, da so tako reprezen-
tativni sindikati, kot Ministrstvo za 
šolstvo in šport, izdali okrožnico o 
ustrezni in z zakonom usklajeni razpo-
reditvi delovnega časa strokovnih delav-
cev.

Po večletnem pričakovanju smo bili 
tik pred koncem leta povabljeni k sode-
lovanju za oblikovanje ustreznega in 
enostavno uporabljenega enotnega na-
črta klasifikacijskih znakov, s katerimi 
bomo v celotni državi poenoteno in 
enoznačno označevali dokumentacijo.

V letu 2010 smo bili vključeni v repre-
zentančno delovno skupino za obliko-
vanje vzorcev načrta integritete, z name-
nom, da bi tudi ta zahtevna in do sedaj še 
povsem neznana materija bila kar se da 
najbolj prilagojena našim specifičnim 

potrebam in razmeram.     
Kadar koli državni svet ali kateri od 

odborov v parlamentu obravnava tema-
tiko predšolske dejavnosti, smo povab-
ljeni in imamo možnost predstavitve 
našega pogleda na obravnavano vse-
bino, zato smo se udeležili kar nekaj 
zasedanj.

Pomembno se mi zdi poudariti tudi 
to, da smo v celotni problematiki, ki se je 
dotikala naše dejavnosti, tesno sode-
lovali z Združenjem ravnateljic in ravna-
teljev Slovenije in predstavljali enoten 
pogled in zahteve za rešitev posameznih 
vsebin. To je dragocena izkušnja, ki nas 
je naredila mnogo močnejše in vredne 
upoštevanja.

Že tradicionalno smo preko Skupnos-
ti vrtcev Slovenije izpeljali številne 
utečene aktivnosti, med katerimi je 
potrebno še posebej izpostaviti sodelo-
vanje slovenskih vrtcev v vseslovenski 
akciji Turistične zveze Slovenije, v kateri 
predstavijo svoje bogato delo in ust-
varjalnost premnogi vrtci. Za vse drago-
cena je naša stalna pripravljenost in 
pozornost, slediti vsem in vsakomur, če 
gre za kakršen koli del naše dejavnosti, 
torej najmlajše državljane, zaposlene v 
vrtcih ali vsebine našega dela. 

Bodisi na najvišjih in najodgovor-
nejših mestih za naše področje bodisi v 
vseh mogočih medijih  ali najmanjšem 
lokalnem okolju in vrtcu smo s ponosom 
in samozavestjo predstavljali in zagovar-
jali kakovostno delo slovenskih vrtcev. 
Prav zaradi tega ne moremo dopustiti 
hitrih in  nepremišljenih sprememb, ki 
bi ogrozile ne samo varnost zaposlenih, 
ampak predvsem vplivale na kakovost 
bivanja najmlajših v naših vrtcih. Naša 
dejavnost še vedno spada med tiste, s 
katerimi se lahko in se velikokrat s po-
nosom predstavljamo ne samo doma, 
ampak v vseh mednarodnih primerja-
vah. Pri tem ima prav Skupnost vrtcev 
Slovenije pomembno vlogo, saj nikoli 
nismo dovolili ali dopustili, da se naš glas 
ne bi slišal in da ne bi imeli priložnosti 
vplivati na katero koli spremembo. 
Izredno pomembna je naša povezanost 
in enotnost, ki nam daje moč in 
kompetentnost za kakovostnega in upo-
števanja vrednega sogovornika in 

zagovornika našega področja. Naše 
poglede, izkušnje in želje spoznavamo in  
usklajujemo na sejah Upravnega odbora 
skupnosti, kjer je velikokrat potrebno 
svoj lokalni in specifični pogled uskladiti 
z višjim vseslovenskim interesom 
področja in dejavnosti. Z velikim vesel-
jem lahko povem, da nam je to tudi 
največkrat uspelo, s čimer smo postali 
pomemben in spoštovanja vreden 
partner v različnih situacijah, ki so jih 
prinesle dokaj resne razmere na eko-
nomskem področju.  Kot že tolikokrat 
vas ponovno in iskreno prosim: potru-
dimo se, da bomo v katerem koli zasto-
panju našega področja poenoteni in 
odločni, naj ne bo med nami šibkega 
člena, ki ga tako radi izkoristijo vsi tisti, 
ki nam ne želijo prav posebej dobro.    

Vse predstavnice številnih članic 
Skupnosti, saj nas je 230, so svoje delo v 
zaupani funkciji v Upravnem odboru 
opravljale resno in odgovorno, za kar se 
jim zahvaljujem in nam vsem želim še v 
naprej uspešno in dobro delo za  učinko-
vito predstavljanje naše dejavnosti in 
naših interesov. Tudi vsi naši aktivi 
uspešno povezujejo vse tiste posamezne 
strokovne delavce vrtcev, ki s svojim 
strokovnim znanjem podpirajo in 
bogatijo naše strokovno delo. Vsak aktiv 
bo o svojem delu na današnji skupščini 
podal tudi poročilo. Vsem se zahvaljujem 
za njihov poseben prispevek k uspeš-
nemu delovanju Skupnosti. Dodatno 
zahvalo pa namenjam še za uspešno in 
kakovostno izpeljavo strokovnega posve-
ta organizatorjev prehrane in zdravstve-
no-higienskega režima.

Med letom smo sprejeli tudi ponujeni 
izziv, da skupaj s pripravljavci nove Bele 
knjige proučimo, kaj bi naj le-ta prinesla 
in kaj si, na osnovi prakse zadnjih let, že-
limo, da bi uredila. Z dobro odzivnostjo 
vseh članic Skupnosti smo zbrali veliko 
predlogov, pobud, pohval in tudi kritik, 
ki smo jih posredovali snovalcem Bele 
knjige.

S skupnimi močmi smo uspeli ures-
ničiti zastavljen program dela in realizi-
rati vse sprejete sklepe in dogovore. Iz že 
povedanega sledi, da smo bili velikokrat 
uspešni. Uresničili smo tudi lani na 
skupščini sprejeti sklep, da posebej za 

Poročilo predsednice
Skupnosti vrtcev Slovenije, Božene Bratuž,   
na letni skupščini Skupnosti vrtcev Slovenije, 
17. 1. 2011 v Ljubljani

Cenjeni in dragi predstavniki clanic 
Skupnosti vrtcev Slovenije!

Čeprav nas je večina že dobro vstopila 
v izzive novega leta, nas čaka še pogled 
na opravljeno delo v preteklem letu 2010 
in razmislek o tem, ali smo postorili vse, 
kar smo želeli in načrtovali in kar so nam 
prinesle trenutne družbeno politične 
razmere ter posledice teh razmere na 
področju predšolske dejavnosti.

V obilici nalog in obveznosti se nam 
velikokrat časovni termin enega leta zdi 
dolgo obdobje, stkano iz mnogih maj-
hnih, a zelo pomembnih korakov in 
dejanj, ki naše področje določa in bogati. 
A hkrati je ta isti termin kratek kot blisk 
in v primerjavi s časom in obsegom 
vesolja neizmerno majhen. Torej je še 
kako pomembno, čigav je ta pogled in s 
katerega zornega kora je usmerjen. Ne 
glede na ta razmišljanja sem prepričana, 
da smo z vsemi našimi aktivnostmi in 
čuječnostjo prispevali tudi v tem letu 
pomemben delež k ohranitvi dosežene-
ga standarda in ustreznejšega vredno-
tenja tega področja. 

Čeprav sem  v novoletni voščilnici 
izrazila zadovoljstvo, da je za nami dokaj 
mirno leto, brez večjih sprememb naše 
zakonodaje in tolikokrat občutene 
negotovosti, smo opravili veliko dela in 
številne drobne korake za predstavitev 
problematike predšolskega področja, za 
ohranitev že doseženega standarda in za 
umestitev predšolskega področja v 
prioritetne naloge v marsikateri lokalni 
skupnosti. Res je, da so k temu botrovale 
posebne razmere lokalnih volitev, ko se v 
množici obljub vedno najde na prvem 
mestu prav gradnja vrtca in obljube o 
dobri skrbi lokalne skupnosti za 
najmlajše državljane in njihove družine. 
Mnoge od teh obljub so bile, na srečo, 
realizirane in mnoge od njih so v za-
četnih korakih uresničitve. 

Korektno moramo priznati, da se je 
prav v zadnjem letu obseg dejavnosti 
zelo povečal in da so v mnogih okoljih 
pridobili različno število novih oddelkov 
in več možnosti za povečanje zajetja 
predšolskih otrok v organizirano pred-
šolsko vzgojo in izobraževanje. Težave z 
velikim številom odklonjenih otrok in še 
vedno neustrezne centralne evidence ter 
ozaveščenost staršev o njihovih pravicah 
so prispevale k večji odzivnosti lokalnih 
skupnosti in iskanju mnogih različnih 
trajnih ali le začasnih rešitev za pove-
čanje kapacitet predšolske dejavnosti v 
posameznem okolju. Še vedno se sooča-
mo z veliko prostorsko stisko, saj v večini 
okolij delujejo stari, tipsko grajeni vrtci, 
ki ne samo da ne ustrezajo v zagotav-
ljanju potrebne notranje igralne površi-
ne, ampak so tudi skrajno dotrajani in 
potrebni popolne obnove ali nadomes-
titve z novogradnjo.

Ob medijskem predstavljanju pro-
blema več tisoč odklonjenih otrok in 
ustvarjanju panike smo s hitro odziv-
nostjo članic Skupnosti vrtcev Slovenije  
zbrali aktualne in dejansko merodajne 
podatke, ki niso  pretiravali v teži pro-
blema in niso zanemarili dejansko neu-
rejenega evidentiranja dejanskih potreb 
in primanjkljaja potrebnih kapacitet.

Naša aktivnost in pregled dejanskih 
težav in reševanj le-teh v celotni Sloveniji 
ni razjasnil pogleda le nam, ampak po-
magal tudi odgovornim na Ministrstvu 
za šolstvo in šport, za aktivnejši pristop k 
reševanju problemov v predšolskem 
področju. Številna naša srečanja z 
najodgovornejšimi v naši državi so bila 
namenjena prav temu, da je potrebno ob 
vseobsegajočih podatkih problematike 
vendarle pristopati individualno v 
vsakem posameznem okolju, kajti 
številke so različno udarne in problema-

tične in jih je potrebno upoštevati v 
odnosu s točno tistim okoljem, kjer so 
nastale. 

Nikakor nismo dopustili, da bi vsako-
letne težave in veliko število odklonjenih 
otrok povzročili ponovno prolongiranje 
dokončne uveljavitve zahtevane 
notranje igralne površine v Pravilniku o 
prostorskih normativih. MŠŠ je sprejelo 
naš predlog, ki sicer dopušča še določene 
začasne izjeme, vendar se je treba zanje 
potruditi in si pridobiti soglasje, ne umi-
ka pa se določilo uveljavitve potrebne 
notranje igralne površine. To je prineslo 
zagotovo drugačen pogled in odnos v 
vseh okoljih, predvsem pa je prispevalo k 
temu, da so tudi v lokalnih skupnostih 
spoznali, da se ne morejo v nedogled s 
figo v žepu pogovarjati o njihovi zaresni 
skrbi za področje predšolske dejavnosti. 
Dolgoletne izkušnje, da Ministrstvo za 
šolstvo in šport takoj, ko v lokalnih 
skupnostih zastokajo, da je za pred-
šolsko dejavnost namenjenega že tako 
preveč denarja, le-to z razumevanjem 
prolongira obveznosti, so se prav v tem 
letu s temi spremembami pravilnika 
spremenile. 

Morda se v celoti vsi ne zavedamo, 
kako pomemben je bil ta korak, vendar 
je prav, da smo nanj zelo ponosni, saj je 
spremenil večletno prakso močnega 
vpliva SOS-a in ZOS-a.

V mnogih srečanjih smo tvorno 
sodelovali v pripravi potrebnih vsebin in 
osnov za ustanovitev društva učiteljev in 
vzgojiteljev Slovenije, kjer pričakujemo, 
da bo sleherni zaposleni v vzgoji in 
izobraževanju našel svoj poklicni in po-
sebni interes za uveljavitev vpliva te 
stroke na širše družbeno okolje in najod-
govornejše v državi za področje vzgoje in 
izobraževanja. Društvo bi naj nastopalo 
kot kompetenten sogovornik pri nasta-
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janju politik, ki urejajo celotno področje, 
in hkrati kot povezovalna sredina vseh 
zaposlenih v predstavljanju pomena teh 
poklicev v širši družbi. Kar nekajkrat in v 
posebnih ciljnih skupinah smo bili 
prisotni ob predstavljanju predloga spre-
memb zakona o usmerjanju otrok s po-
sebnimi potrebami in s svojimi predlogi 
tudi prispevali k spremembi tistih vse-
bin, ki jih v vsakdanjem življenju čutimo 
pri svojem delu. Kljub strogim recesij-
skim razmeram smo se kar nekajkrat v 
tem letu sestali v komisiji, ki ima nalogo 
preveriti, kako se uveljavlja v letu 2008 
uveden plačni sistem in katere nepra-
vilnosti bi bilo potrebno popraviti. V po-
polnem soglasju smo korektno nanizali 
vse tiste posamezne delovne naloge in 
plačne skupine v celotnem sistemu vzgo-
je in izobraževanja, ki jih je nov plačni 
sistem najbolj prizadel, pripravili smo 
predloge rešitev, a žal od predloga dalje 
ni bilo mogoče zaradi vsem znanih rece-
sijskih ukrepov, skoraj popolne zamr-
znitve plač. Še posebej smo se sestajali za 
že toliko let trajajoče reševanje problema 
plač računovodskih delavcev in delavcev 
paradejavnosti v vzgoji in izobraževanju 
in tudi na tem posebnem področju do-
segli podobne rezultate, kot pri vseh 
ostalih, saj trenutno ni nikomur mogoče 
popravljati plač.

Kar nekaj pozornosti, časa in energije 
smo vložili v ohranitev ustaljene organi-
zacije delovnega časa vzgojiteljev in 
učiteljev in dosegli, da so tako reprezen-
tativni sindikati, kot Ministrstvo za 
šolstvo in šport, izdali okrožnico o 
ustrezni in z zakonom usklajeni razpo-
reditvi delovnega časa strokovnih delav-
cev.

Po večletnem pričakovanju smo bili 
tik pred koncem leta povabljeni k sode-
lovanju za oblikovanje ustreznega in 
enostavno uporabljenega enotnega na-
črta klasifikacijskih znakov, s katerimi 
bomo v celotni državi poenoteno in 
enoznačno označevali dokumentacijo.

V letu 2010 smo bili vključeni v repre-
zentančno delovno skupino za obliko-
vanje vzorcev načrta integritete, z name-
nom, da bi tudi ta zahtevna in do sedaj še 
povsem neznana materija bila kar se da 
najbolj prilagojena našim specifičnim 

potrebam in razmeram.     
Kadar koli državni svet ali kateri od 

odborov v parlamentu obravnava tema-
tiko predšolske dejavnosti, smo povab-
ljeni in imamo možnost predstavitve 
našega pogleda na obravnavano vse-
bino, zato smo se udeležili kar nekaj 
zasedanj.

Pomembno se mi zdi poudariti tudi 
to, da smo v celotni problematiki, ki se je 
dotikala naše dejavnosti, tesno sode-
lovali z Združenjem ravnateljic in ravna-
teljev Slovenije in predstavljali enoten 
pogled in zahteve za rešitev posameznih 
vsebin. To je dragocena izkušnja, ki nas 
je naredila mnogo močnejše in vredne 
upoštevanja.

Že tradicionalno smo preko Skupnos-
ti vrtcev Slovenije izpeljali številne 
utečene aktivnosti, med katerimi je 
potrebno še posebej izpostaviti sodelo-
vanje slovenskih vrtcev v vseslovenski 
akciji Turistične zveze Slovenije, v kateri 
predstavijo svoje bogato delo in ust-
varjalnost premnogi vrtci. Za vse drago-
cena je naša stalna pripravljenost in 
pozornost, slediti vsem in vsakomur, če 
gre za kakršen koli del naše dejavnosti, 
torej najmlajše državljane, zaposlene v 
vrtcih ali vsebine našega dela. 

Bodisi na najvišjih in najodgovor-
nejših mestih za naše področje bodisi v 
vseh mogočih medijih  ali najmanjšem 
lokalnem okolju in vrtcu smo s ponosom 
in samozavestjo predstavljali in zagovar-
jali kakovostno delo slovenskih vrtcev. 
Prav zaradi tega ne moremo dopustiti 
hitrih in  nepremišljenih sprememb, ki 
bi ogrozile ne samo varnost zaposlenih, 
ampak predvsem vplivale na kakovost 
bivanja najmlajših v naših vrtcih. Naša 
dejavnost še vedno spada med tiste, s 
katerimi se lahko in se velikokrat s po-
nosom predstavljamo ne samo doma, 
ampak v vseh mednarodnih primerja-
vah. Pri tem ima prav Skupnost vrtcev 
Slovenije pomembno vlogo, saj nikoli 
nismo dovolili ali dopustili, da se naš glas 
ne bi slišal in da ne bi imeli priložnosti 
vplivati na katero koli spremembo. 
Izredno pomembna je naša povezanost 
in enotnost, ki nam daje moč in 
kompetentnost za kakovostnega in upo-
števanja vrednega sogovornika in 

zagovornika našega področja. Naše 
poglede, izkušnje in želje spoznavamo in  
usklajujemo na sejah Upravnega odbora 
skupnosti, kjer je velikokrat potrebno 
svoj lokalni in specifični pogled uskladiti 
z višjim vseslovenskim interesom 
področja in dejavnosti. Z velikim vesel-
jem lahko povem, da nam je to tudi 
največkrat uspelo, s čimer smo postali 
pomemben in spoštovanja vreden 
partner v različnih situacijah, ki so jih 
prinesle dokaj resne razmere na eko-
nomskem področju.  Kot že tolikokrat 
vas ponovno in iskreno prosim: potru-
dimo se, da bomo v katerem koli zasto-
panju našega področja poenoteni in 
odločni, naj ne bo med nami šibkega 
člena, ki ga tako radi izkoristijo vsi tisti, 
ki nam ne želijo prav posebej dobro.    

Vse predstavnice številnih članic 
Skupnosti, saj nas je 230, so svoje delo v 
zaupani funkciji v Upravnem odboru 
opravljale resno in odgovorno, za kar se 
jim zahvaljujem in nam vsem želim še v 
naprej uspešno in dobro delo za  učinko-
vito predstavljanje naše dejavnosti in 
naših interesov. Tudi vsi naši aktivi 
uspešno povezujejo vse tiste posamezne 
strokovne delavce vrtcev, ki s svojim 
strokovnim znanjem podpirajo in 
bogatijo naše strokovno delo. Vsak aktiv 
bo o svojem delu na današnji skupščini 
podal tudi poročilo. Vsem se zahvaljujem 
za njihov poseben prispevek k uspeš-
nemu delovanju Skupnosti. Dodatno 
zahvalo pa namenjam še za uspešno in 
kakovostno izpeljavo strokovnega posve-
ta organizatorjev prehrane in zdravstve-
no-higienskega režima.

Med letom smo sprejeli tudi ponujeni 
izziv, da skupaj s pripravljavci nove Bele 
knjige proučimo, kaj bi naj le-ta prinesla 
in kaj si, na osnovi prakse zadnjih let, že-
limo, da bi uredila. Z dobro odzivnostjo 
vseh članic Skupnosti smo zbrali veliko 
predlogov, pobud, pohval in tudi kritik, 
ki smo jih posredovali snovalcem Bele 
knjige.

S skupnimi močmi smo uspeli ures-
ničiti zastavljen program dela in realizi-
rati vse sprejete sklepe in dogovore. Iz že 
povedanega sledi, da smo bili velikokrat 
uspešni. Uresničili smo tudi lani na 
skupščini sprejeti sklep, da posebej za 

Poročilo predsednice
Skupnosti vrtcev Slovenije, Božene Bratuž,   
na letni skupščini Skupnosti vrtcev Slovenije, 
17. 1. 2011 v Ljubljani

Cenjeni in dragi predstavniki clanic 
Skupnosti vrtcev Slovenije!

Čeprav nas je večina že dobro vstopila 
v izzive novega leta, nas čaka še pogled 
na opravljeno delo v preteklem letu 2010 
in razmislek o tem, ali smo postorili vse, 
kar smo želeli in načrtovali in kar so nam 
prinesle trenutne družbeno politične 
razmere ter posledice teh razmere na 
področju predšolske dejavnosti.

V obilici nalog in obveznosti se nam 
velikokrat časovni termin enega leta zdi 
dolgo obdobje, stkano iz mnogih maj-
hnih, a zelo pomembnih korakov in 
dejanj, ki naše področje določa in bogati. 
A hkrati je ta isti termin kratek kot blisk 
in v primerjavi s časom in obsegom 
vesolja neizmerno majhen. Torej je še 
kako pomembno, čigav je ta pogled in s 
katerega zornega kora je usmerjen. Ne 
glede na ta razmišljanja sem prepričana, 
da smo z vsemi našimi aktivnostmi in 
čuječnostjo prispevali tudi v tem letu 
pomemben delež k ohranitvi dosežene-
ga standarda in ustreznejšega vredno-
tenja tega področja. 

Čeprav sem  v novoletni voščilnici 
izrazila zadovoljstvo, da je za nami dokaj 
mirno leto, brez večjih sprememb naše 
zakonodaje in tolikokrat občutene 
negotovosti, smo opravili veliko dela in 
številne drobne korake za predstavitev 
problematike predšolskega področja, za 
ohranitev že doseženega standarda in za 
umestitev predšolskega področja v 
prioritetne naloge v marsikateri lokalni 
skupnosti. Res je, da so k temu botrovale 
posebne razmere lokalnih volitev, ko se v 
množici obljub vedno najde na prvem 
mestu prav gradnja vrtca in obljube o 
dobri skrbi lokalne skupnosti za 
najmlajše državljane in njihove družine. 
Mnoge od teh obljub so bile, na srečo, 
realizirane in mnoge od njih so v za-
četnih korakih uresničitve. 

Korektno moramo priznati, da se je 
prav v zadnjem letu obseg dejavnosti 
zelo povečal in da so v mnogih okoljih 
pridobili različno število novih oddelkov 
in več možnosti za povečanje zajetja 
predšolskih otrok v organizirano pred-
šolsko vzgojo in izobraževanje. Težave z 
velikim številom odklonjenih otrok in še 
vedno neustrezne centralne evidence ter 
ozaveščenost staršev o njihovih pravicah 
so prispevale k večji odzivnosti lokalnih 
skupnosti in iskanju mnogih različnih 
trajnih ali le začasnih rešitev za pove-
čanje kapacitet predšolske dejavnosti v 
posameznem okolju. Še vedno se sooča-
mo z veliko prostorsko stisko, saj v večini 
okolij delujejo stari, tipsko grajeni vrtci, 
ki ne samo da ne ustrezajo v zagotav-
ljanju potrebne notranje igralne površi-
ne, ampak so tudi skrajno dotrajani in 
potrebni popolne obnove ali nadomes-
titve z novogradnjo.

Ob medijskem predstavljanju pro-
blema več tisoč odklonjenih otrok in 
ustvarjanju panike smo s hitro odziv-
nostjo članic Skupnosti vrtcev Slovenije  
zbrali aktualne in dejansko merodajne 
podatke, ki niso  pretiravali v teži pro-
blema in niso zanemarili dejansko neu-
rejenega evidentiranja dejanskih potreb 
in primanjkljaja potrebnih kapacitet.

Naša aktivnost in pregled dejanskih 
težav in reševanj le-teh v celotni Sloveniji 
ni razjasnil pogleda le nam, ampak po-
magal tudi odgovornim na Ministrstvu 
za šolstvo in šport, za aktivnejši pristop k 
reševanju problemov v predšolskem 
področju. Številna naša srečanja z 
najodgovornejšimi v naši državi so bila 
namenjena prav temu, da je potrebno ob 
vseobsegajočih podatkih problematike 
vendarle pristopati individualno v 
vsakem posameznem okolju, kajti 
številke so različno udarne in problema-

tične in jih je potrebno upoštevati v 
odnosu s točno tistim okoljem, kjer so 
nastale. 

Nikakor nismo dopustili, da bi vsako-
letne težave in veliko število odklonjenih 
otrok povzročili ponovno prolongiranje 
dokončne uveljavitve zahtevane 
notranje igralne površine v Pravilniku o 
prostorskih normativih. MŠŠ je sprejelo 
naš predlog, ki sicer dopušča še določene 
začasne izjeme, vendar se je treba zanje 
potruditi in si pridobiti soglasje, ne umi-
ka pa se določilo uveljavitve potrebne 
notranje igralne površine. To je prineslo 
zagotovo drugačen pogled in odnos v 
vseh okoljih, predvsem pa je prispevalo k 
temu, da so tudi v lokalnih skupnostih 
spoznali, da se ne morejo v nedogled s 
figo v žepu pogovarjati o njihovi zaresni 
skrbi za področje predšolske dejavnosti. 
Dolgoletne izkušnje, da Ministrstvo za 
šolstvo in šport takoj, ko v lokalnih 
skupnostih zastokajo, da je za pred-
šolsko dejavnost namenjenega že tako 
preveč denarja, le-to z razumevanjem 
prolongira obveznosti, so se prav v tem 
letu s temi spremembami pravilnika 
spremenile. 

Morda se v celoti vsi ne zavedamo, 
kako pomemben je bil ta korak, vendar 
je prav, da smo nanj zelo ponosni, saj je 
spremenil večletno prakso močnega 
vpliva SOS-a in ZOS-a.

V mnogih srečanjih smo tvorno 
sodelovali v pripravi potrebnih vsebin in 
osnov za ustanovitev društva učiteljev in 
vzgojiteljev Slovenije, kjer pričakujemo, 
da bo sleherni zaposleni v vzgoji in 
izobraževanju našel svoj poklicni in po-
sebni interes za uveljavitev vpliva te 
stroke na širše družbeno okolje in najod-
govornejše v državi za področje vzgoje in 
izobraževanja. Društvo bi naj nastopalo 
kot kompetenten sogovornik pri nasta-
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vzgojiteljice organiziramo enodnevno 
izobraževanje, ki bo z izbranimi vsebi-
nami dodatno povezalo prav vzgojitel-
jice. Z velikim veseljem lahko povem, da 
je bil dan resnično poseben in da so bile 
udeleženke tega enodnevnega izobraže-
vanja zelo zadovoljne. Žal pa ne morem 
mimo tega, da je bil omenjeni sklep 
sprejet brez iskrene podpore ravnateljic 
in ravnateljev, ki na izobraževanje napo-
tujejo, saj smo morali s številnimi ponav-
ljajočimi povabili spominjati posamezne 
članice, da je ta dan namenjen vzgoji-
teljicam in da ga uresničujemo po sklepu 
skupščine Skupnosti vrtcev Slovenije. 
Udeležilo se jih je 240, kar sicer ni malo, 
vendar smo ustvarili  možnost in prilož-
nost za  400 slušateljev.

Še posebej pa smo lahko ponosni na 
že tradicionalen kulturni dan slovenskih 
vrtcev, ki je ponovno dokazal, koliko vse 
mogoče ustvarjalnosti je med nami. Ta se 
je še posebej lepo predstavila v toplem 
objemu izredne in posebne gostoljub-
nosti Beltincev in Beltinčanov. V prav 
posebnem in dobrem počutju smo v 
množici skoraj 500 udeležencev po-
novno pokazali našo posebno moč in 
ustvarjalnost, ki jo težko najdemo v ka-
terem koli drugem poklicu. Zahvaljujem 
se pripravljalnemu odboru in še posebej 
gospe Miri Šomen, za skrbno in dode-
lano pripravljeno prireditev, ki bo za-
gotovo grela lep in bogat spomin aktiv-
nim in pasivnim udeležencem tega dne. 
Sedaj, že v preteklem letu, smo sprejeli 
dodatne in nove vsebine našega delovan-
ja, saj bomo tvorno in aktivno soustvar-
jali v državnem projektu »Krepimo 
družine«. Vse udeležence bo vodila in us-
merjala ter povezovala podpredsednica 
Ivana Leskovar, ki se ji v tem poročilu 
iskreno zahvaljujem za požrtvovalno 
delo.

Še eno pomembno nalogo smo si 
zadali v preteklem letu. Na osnovi  pred-
stavljenih številnih in izredno raznolikih 
problemov vrtcev pri osnovnih šolah 
smo se lotili podrobnega pregleda in 
ocenitve omenjene problematike, pred-
vsem s stališča vodenja in skrbi za pred-
šolsko dejavnost znotraj drugega za-
voda. Poročilo o opravljenem pregledu 
kaže zelo pestro in raznoliko prakso in 

problematiko, ki se skorajda v vsakem 
posameznem okolju med seboj razlikuje. 
Poročilo bomo predstavili tudi odgovor-
nim na MŠŠ. Imenovani skupini, ki je 
delo opravila, se prav tako zahvaljujem, 
še posebej zato, ker so opravile zelo ve-
liko in zahtevno nalogo, za katero niti 
nismo bili prepričani, da ji bo kdo hotel 
prisluhniti in na osnovi ugotovitev tudi 
ukrepati.

Leto smo zaključevali s pripravami na 
našo letošnjo vsebinsko obvezo, to je pos-
vet, ki ga že v polni meri snujemo. Iz 
kratkih postankov na najvidnejših in 
najpomembnejših delih opravljenega 
dela je sestavljeno to moje poročilo. Po-
drobnejše bi zahtevalo še več vašega časa 
in pozornosti. Opravljene vsebine so 
stkane iz prispevkov vseh vas, vaše od-
zivnosti, sodelovalnosti in vere v naše 
skupno poslanstvo, zato se vam najiskre-
neje zahvaljujem in vas seveda vabim, da 
tudi v bodoče skupaj kreiramo in pred-
stavljamo to naše čudovito poslanstvo.

Da vse ažurno teče, da ste pravočasno 
in pravilno obveščeni, skrbi naša 
marljiva tajnica Tonka Volmajer, ki se ji 
za zelo dobro opravljeno delo zahvalju-
jem, enako tudi gospe Romani Mernik, ki 
s svojo strokovnostjo skrbi za dobro ra-
čunovodstvo, da smo v vsakem trenutku 
lahko brez skrbi.

Opravljeno delo in naša zavezanost 
poslanstvu in pripadnosti našemu 
poklicu kaže pot obvezam in nalogam 
tudi v prihodnjem letu. V njem bo poleg 
neprestane pozornosti in priprav-

ljenosti, da se odzovemo na katero koli 
vsebino z našega področja, zagotovo zelo 
pomembna naloga izpeljava posveta 
Skupnosti in izpeljava enodnevnega 
druženja strokovnih delavk in delavcev 
vrtcev Slovenije v zabavnih in športnih 
igrah.

Čeprav je za nami leto, prepolno 
besede »recesija«, vseh mogočih afer na 
političnem polju, ki nas že dodobra 
poneumljajo, lahko z velikim veseljem 
ugotovim, da se je naša dejavnost v 
premnogih okoljih  povečala, pa naj je k 
temu botrovalo kar koli. Zajetje smo 
zagotovo povečali, marsikje so pridobili 
lepe, nove in sodobne pogoje za 
kakovostno bivanje naših najmlajših. 
Lahko bi rekli, da se nas  recesija ni 
dotaknila, če ne bi bilo vseh težav v 
nagrajevanju najzaslužnejših, torej 
zaposlenih v vrtcih,  za kakovostno pred-
šolsko vzgojo in izobraževanje. Naša 
celostna podoba je stkana iz premnogih 
individualnih ustvarjalnosti, ki bogatijo 
vsak vrtec posebej in s tem tudi nas, saj je 
skupnost v pravem pomenu besede sku-
pek najboljših in vendar povsem speci-
fičnih vrtcev v naši domovini. Zahvalju-
jem se vsakemu posebej in vsem skupaj 
za poseben in lasten doprinos k naši 
skupni podobi.

Vsem vam želim veliko uspešnih, le-
pih in ustvarjalnih dni v letu 2011, ki naj 
bodo prepredeni z zdravjem, srečo in 
ljubeznijo, tako doma v družbi svojih naj-
dražjih, kot v krogu svojih sodelavcev, 
otrok in staršev, ki nam zaupajo svoje 
največje bogastvo.  

Delovno predsedstvo skupščine Skupnosti vrtcev Slovenije

V delo strokovnega aktiva organiza-
torjev prehrane in zdravstveno – higien-
skega režima (v nadaljevanju OPZHR) se 
vključujejo regijske vodje aktivov orga-
nizatorjev in organizatork prehrane in 
ZHR iz različnih slovenskih območij oz. 
regij. Aktiv šteje 16 članov. Aktiv se je v 
navedenem obdobju sestal trikrat in 
obravnaval različne aktualne vsebine, ki 
se dotikajo predvsem varnosti in 
kakovosti živil ter varnosti otrok v not-
ranjih in na zunanjih površinah vrtca. 
Predstavljeni so bili primeri dobre prak-
se, člani aktiva pa so bili deležni tudi 
strokovnega izobraževanja. Andreja 
Mravljak in Marjeta Podpečan sta 
predstavili načrtovanje jedilnikov s 
pomočjo metode priporočenega dnev-
nega števila zaužitih enot živil na pod-
lagi Smernic zdravega prehranjevanja. 
Metoda omogoča, da dobimo hitre in 
dokaj zanesljive rezultate o dejanski 
energijski vrednosti obrokov hrane ter 
tudi o vseh sestavinah v ponujeni hrani 
za otroke. Valentina Zgubič je pripravila 
strokovni prispevek z naslovom »Varnost 
plastične embalaže za živila«. Stališče 
strokovnjakov je sledeče: izločanje kemi-

kalij iz plastične embalaže lahko ob neu-
strezni uporabi predstavlja posredno 
nevarnost za zdravje ljudi. Tako je naj-
bolje izbirati živila v embalaži iz stekla, 
porcelana ali kartona oz. papirja. Pri 
pripravi dokumentacije za izvedbo 
postopkov javnih naročil za živila v vrtcu 
se priporoča kot pogoj dodati tudi vrsto 
embalaže.

S 1. 1. 2011 je stopila v veljavo nova 
zakonodaja na področju varnosti otroš-
kih igrišč. Karmen Vidovič je na srečanju 
predstavila novosti v skladu z zakono-
dajo. Na 4. mednarodnem posvetu, 23. in 
24. novembra 2010 v Zrečah, z naslovom 
»Zdrave prehranske navade otrok – 
popotnica za življenje«, je bil izpostavljen 
pomen dobrega začetka in priprave 
osnov pri predšolskem otroku. Poudarek 
posveta je bil na vlogi in odgovornosti 
vrtca pri oblikovanju dobrih prehranje-
valnih navad otroka kot dobri popotnici 
za kvalitetno in zdravo življenje. Aktiv je 
bil seznanjen s pravili za označevanje in 
nadzor živil ekološkega izvora, priprav-
ljenih v obratih javne prehrane.

Poročilo o delu aktiva 
računovodij vrtcev 
Vodja aktiva: Nadica Bobičanec

V preteklem letu smo članice Aktiva 
prioriteto namenile spremembah zako-
nodaje  ter strokovnim vprašanjem z 
finančno-računovodskega poslovanja 
vrtca in davčne zakonodaje. Pridobivale 
smo mnenja odgovornih institucij jih 
obravnavale in usklajevale stališča. Naj-
večja sprememba, ki je vplivala na pove-
čanje količine in zahtevnosti dela v 
računovodstvih vrtcev, je bila spremem-
ba Zakona o DDV o obrnjeni davčni 
obveznosti za obračun DDV od prejetih 
gradbenih storitev in nekaterih drugih 
ter plačevanje te obveznosti. Uskladile 
smo stališča glede ugotavljanja in 
razčlenjevanja prihodkov in odhodkov 
vrtcev po naslednjih kriterijih: prihodki 
in odhodki javne službe in tržne dejav-
nosti, prihodki in odhodki neobdavčene 
in obdavčene dejavnosti in prihodki od 
nepridobitne in pridobitne dejavnosti. 
Obravnavale smo Spremembe Zakona o 
sistemu plač v javnem sektorju ter  
Uredbo za določitev višine položajnega 
dodatka za javne uslužbence. Članice 
večjih zavodov so poročale o pregledih 
notranjih revizorjev in njihovih ugoto-
vitvah ter napakah, na katere opozarjajo 
revizorji. Pomagale smo si z nasveti, ka-
ko izboljšati poslovanje vrtcev na raču-
novodskem področju dela. V letu 2010 
smo ponovno veliko časa porabile za 
aktivnosti za spremembo vrednotenja 
dela računovodskih delavcev v vrtcih ozi-
roma aneksa h Kolektivni pogodbi za 
dejavnost vzgoje in izobraževanja in za 
spremembo Pravilnika o normativih in 
kadrovskih pogojih v vrtcih. Pogovarjale 
smo se s predstavniki MŠŠ, SVIZ, VIR in 
SVS  ter jim  pošiljale dopise.  Pričakuje-
mo, da se bo čim prej uredilo usklaje-
vanje vrednotenje dela glede na opise del 
in nalog računovodskih delavcev v vseh 
dejavnostih javnega sektorja.
 

Poročila o delovanju republiških aktivov v skrajšani obliki
Aktiva OPZHR v vrtcih
Vodja aktiva: Petra Lozinšek

Poročilo o delu republiškega aktiva svetovalnih delavk in 
delavcev v vrtcih 
Vodja aktiva: Melita Lisjak Koderman

Republiški aktiv svetovalnih delavk in 
delavcev v vrtcih povezuje regijske aktive 
in svetovalne delavce, ki nimajo možno-
sti vključitve v regijski aktiv. Na regijski 
ravni deluje pet aktivov, in sicer ljubljan-
ski aktiv, aktiv celjsko-mariborske regije, 
pomurski aktiv, aktiv Dolenske, Posavja 
in Bele krajine ter aktiv gorenjske regije. 
Naše delo sega na več področij, in sicer: 
povezovanje in sodelovanje (povezovan-

je in sodelovanje svetovalnih delavcev 
med vrtci; sodelovanje in povezovanje 
republiškega aktiva svetovalnih delavk 
in delavcev v vrtcih z Zavodom RS za 
šolstvo, ministrstvom za šolstvo in šport, 
društvom šolskih svetovalnih delavcev 
ter drugimi), izobraževanje in predsta-
vitev svetovalnega dela in dela vrtcev 
širši javnosti.
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vzgojiteljice organiziramo enodnevno 
izobraževanje, ki bo z izbranimi vsebi-
nami dodatno povezalo prav vzgojitel-
jice. Z velikim veseljem lahko povem, da 
je bil dan resnično poseben in da so bile 
udeleženke tega enodnevnega izobraže-
vanja zelo zadovoljne. Žal pa ne morem 
mimo tega, da je bil omenjeni sklep 
sprejet brez iskrene podpore ravnateljic 
in ravnateljev, ki na izobraževanje napo-
tujejo, saj smo morali s številnimi ponav-
ljajočimi povabili spominjati posamezne 
članice, da je ta dan namenjen vzgoji-
teljicam in da ga uresničujemo po sklepu 
skupščine Skupnosti vrtcev Slovenije. 
Udeležilo se jih je 240, kar sicer ni malo, 
vendar smo ustvarili  možnost in prilož-
nost za  400 slušateljev.

Še posebej pa smo lahko ponosni na 
že tradicionalen kulturni dan slovenskih 
vrtcev, ki je ponovno dokazal, koliko vse 
mogoče ustvarjalnosti je med nami. Ta se 
je še posebej lepo predstavila v toplem 
objemu izredne in posebne gostoljub-
nosti Beltincev in Beltinčanov. V prav 
posebnem in dobrem počutju smo v 
množici skoraj 500 udeležencev po-
novno pokazali našo posebno moč in 
ustvarjalnost, ki jo težko najdemo v ka-
terem koli drugem poklicu. Zahvaljujem 
se pripravljalnemu odboru in še posebej 
gospe Miri Šomen, za skrbno in dode-
lano pripravljeno prireditev, ki bo za-
gotovo grela lep in bogat spomin aktiv-
nim in pasivnim udeležencem tega dne. 
Sedaj, že v preteklem letu, smo sprejeli 
dodatne in nove vsebine našega delovan-
ja, saj bomo tvorno in aktivno soustvar-
jali v državnem projektu »Krepimo 
družine«. Vse udeležence bo vodila in us-
merjala ter povezovala podpredsednica 
Ivana Leskovar, ki se ji v tem poročilu 
iskreno zahvaljujem za požrtvovalno 
delo.

Še eno pomembno nalogo smo si 
zadali v preteklem letu. Na osnovi  pred-
stavljenih številnih in izredno raznolikih 
problemov vrtcev pri osnovnih šolah 
smo se lotili podrobnega pregleda in 
ocenitve omenjene problematike, pred-
vsem s stališča vodenja in skrbi za pred-
šolsko dejavnost znotraj drugega za-
voda. Poročilo o opravljenem pregledu 
kaže zelo pestro in raznoliko prakso in 

problematiko, ki se skorajda v vsakem 
posameznem okolju med seboj razlikuje. 
Poročilo bomo predstavili tudi odgovor-
nim na MŠŠ. Imenovani skupini, ki je 
delo opravila, se prav tako zahvaljujem, 
še posebej zato, ker so opravile zelo ve-
liko in zahtevno nalogo, za katero niti 
nismo bili prepričani, da ji bo kdo hotel 
prisluhniti in na osnovi ugotovitev tudi 
ukrepati.

Leto smo zaključevali s pripravami na 
našo letošnjo vsebinsko obvezo, to je pos-
vet, ki ga že v polni meri snujemo. Iz 
kratkih postankov na najvidnejših in 
najpomembnejših delih opravljenega 
dela je sestavljeno to moje poročilo. Po-
drobnejše bi zahtevalo še več vašega časa 
in pozornosti. Opravljene vsebine so 
stkane iz prispevkov vseh vas, vaše od-
zivnosti, sodelovalnosti in vere v naše 
skupno poslanstvo, zato se vam najiskre-
neje zahvaljujem in vas seveda vabim, da 
tudi v bodoče skupaj kreiramo in pred-
stavljamo to naše čudovito poslanstvo.

Da vse ažurno teče, da ste pravočasno 
in pravilno obveščeni, skrbi naša 
marljiva tajnica Tonka Volmajer, ki se ji 
za zelo dobro opravljeno delo zahvalju-
jem, enako tudi gospe Romani Mernik, ki 
s svojo strokovnostjo skrbi za dobro ra-
čunovodstvo, da smo v vsakem trenutku 
lahko brez skrbi.

Opravljeno delo in naša zavezanost 
poslanstvu in pripadnosti našemu 
poklicu kaže pot obvezam in nalogam 
tudi v prihodnjem letu. V njem bo poleg 
neprestane pozornosti in priprav-

ljenosti, da se odzovemo na katero koli 
vsebino z našega področja, zagotovo zelo 
pomembna naloga izpeljava posveta 
Skupnosti in izpeljava enodnevnega 
druženja strokovnih delavk in delavcev 
vrtcev Slovenije v zabavnih in športnih 
igrah.

Čeprav je za nami leto, prepolno 
besede »recesija«, vseh mogočih afer na 
političnem polju, ki nas že dodobra 
poneumljajo, lahko z velikim veseljem 
ugotovim, da se je naša dejavnost v 
premnogih okoljih  povečala, pa naj je k 
temu botrovalo kar koli. Zajetje smo 
zagotovo povečali, marsikje so pridobili 
lepe, nove in sodobne pogoje za 
kakovostno bivanje naših najmlajših. 
Lahko bi rekli, da se nas  recesija ni 
dotaknila, če ne bi bilo vseh težav v 
nagrajevanju najzaslužnejših, torej 
zaposlenih v vrtcih,  za kakovostno pred-
šolsko vzgojo in izobraževanje. Naša 
celostna podoba je stkana iz premnogih 
individualnih ustvarjalnosti, ki bogatijo 
vsak vrtec posebej in s tem tudi nas, saj je 
skupnost v pravem pomenu besede sku-
pek najboljših in vendar povsem speci-
fičnih vrtcev v naši domovini. Zahvalju-
jem se vsakemu posebej in vsem skupaj 
za poseben in lasten doprinos k naši 
skupni podobi.

Vsem vam želim veliko uspešnih, le-
pih in ustvarjalnih dni v letu 2011, ki naj 
bodo prepredeni z zdravjem, srečo in 
ljubeznijo, tako doma v družbi svojih naj-
dražjih, kot v krogu svojih sodelavcev, 
otrok in staršev, ki nam zaupajo svoje 
največje bogastvo.  

Delovno predsedstvo skupščine Skupnosti vrtcev Slovenije

V delo strokovnega aktiva organiza-
torjev prehrane in zdravstveno – higien-
skega režima (v nadaljevanju OPZHR) se 
vključujejo regijske vodje aktivov orga-
nizatorjev in organizatork prehrane in 
ZHR iz različnih slovenskih območij oz. 
regij. Aktiv šteje 16 članov. Aktiv se je v 
navedenem obdobju sestal trikrat in 
obravnaval različne aktualne vsebine, ki 
se dotikajo predvsem varnosti in 
kakovosti živil ter varnosti otrok v not-
ranjih in na zunanjih površinah vrtca. 
Predstavljeni so bili primeri dobre prak-
se, člani aktiva pa so bili deležni tudi 
strokovnega izobraževanja. Andreja 
Mravljak in Marjeta Podpečan sta 
predstavili načrtovanje jedilnikov s 
pomočjo metode priporočenega dnev-
nega števila zaužitih enot živil na pod-
lagi Smernic zdravega prehranjevanja. 
Metoda omogoča, da dobimo hitre in 
dokaj zanesljive rezultate o dejanski 
energijski vrednosti obrokov hrane ter 
tudi o vseh sestavinah v ponujeni hrani 
za otroke. Valentina Zgubič je pripravila 
strokovni prispevek z naslovom »Varnost 
plastične embalaže za živila«. Stališče 
strokovnjakov je sledeče: izločanje kemi-

kalij iz plastične embalaže lahko ob neu-
strezni uporabi predstavlja posredno 
nevarnost za zdravje ljudi. Tako je naj-
bolje izbirati živila v embalaži iz stekla, 
porcelana ali kartona oz. papirja. Pri 
pripravi dokumentacije za izvedbo 
postopkov javnih naročil za živila v vrtcu 
se priporoča kot pogoj dodati tudi vrsto 
embalaže.

S 1. 1. 2011 je stopila v veljavo nova 
zakonodaja na področju varnosti otroš-
kih igrišč. Karmen Vidovič je na srečanju 
predstavila novosti v skladu z zakono-
dajo. Na 4. mednarodnem posvetu, 23. in 
24. novembra 2010 v Zrečah, z naslovom 
»Zdrave prehranske navade otrok – 
popotnica za življenje«, je bil izpostavljen 
pomen dobrega začetka in priprave 
osnov pri predšolskem otroku. Poudarek 
posveta je bil na vlogi in odgovornosti 
vrtca pri oblikovanju dobrih prehranje-
valnih navad otroka kot dobri popotnici 
za kvalitetno in zdravo življenje. Aktiv je 
bil seznanjen s pravili za označevanje in 
nadzor živil ekološkega izvora, priprav-
ljenih v obratih javne prehrane.

Poročilo o delu aktiva 
računovodij vrtcev 
Vodja aktiva: Nadica Bobičanec

V preteklem letu smo članice Aktiva 
prioriteto namenile spremembah zako-
nodaje  ter strokovnim vprašanjem z 
finančno-računovodskega poslovanja 
vrtca in davčne zakonodaje. Pridobivale 
smo mnenja odgovornih institucij jih 
obravnavale in usklajevale stališča. Naj-
večja sprememba, ki je vplivala na pove-
čanje količine in zahtevnosti dela v 
računovodstvih vrtcev, je bila spremem-
ba Zakona o DDV o obrnjeni davčni 
obveznosti za obračun DDV od prejetih 
gradbenih storitev in nekaterih drugih 
ter plačevanje te obveznosti. Uskladile 
smo stališča glede ugotavljanja in 
razčlenjevanja prihodkov in odhodkov 
vrtcev po naslednjih kriterijih: prihodki 
in odhodki javne službe in tržne dejav-
nosti, prihodki in odhodki neobdavčene 
in obdavčene dejavnosti in prihodki od 
nepridobitne in pridobitne dejavnosti. 
Obravnavale smo Spremembe Zakona o 
sistemu plač v javnem sektorju ter  
Uredbo za določitev višine položajnega 
dodatka za javne uslužbence. Članice 
večjih zavodov so poročale o pregledih 
notranjih revizorjev in njihovih ugoto-
vitvah ter napakah, na katere opozarjajo 
revizorji. Pomagale smo si z nasveti, ka-
ko izboljšati poslovanje vrtcev na raču-
novodskem področju dela. V letu 2010 
smo ponovno veliko časa porabile za 
aktivnosti za spremembo vrednotenja 
dela računovodskih delavcev v vrtcih ozi-
roma aneksa h Kolektivni pogodbi za 
dejavnost vzgoje in izobraževanja in za 
spremembo Pravilnika o normativih in 
kadrovskih pogojih v vrtcih. Pogovarjale 
smo se s predstavniki MŠŠ, SVIZ, VIR in 
SVS  ter jim  pošiljale dopise.  Pričakuje-
mo, da se bo čim prej uredilo usklaje-
vanje vrednotenje dela glede na opise del 
in nalog računovodskih delavcev v vseh 
dejavnostih javnega sektorja.
 

Poročila o delovanju republiških aktivov v skrajšani obliki
Aktiva OPZHR v vrtcih
Vodja aktiva: Petra Lozinšek

Poročilo o delu republiškega aktiva svetovalnih delavk in 
delavcev v vrtcih 
Vodja aktiva: Melita Lisjak Koderman

Republiški aktiv svetovalnih delavk in 
delavcev v vrtcih povezuje regijske aktive 
in svetovalne delavce, ki nimajo možno-
sti vključitve v regijski aktiv. Na regijski 
ravni deluje pet aktivov, in sicer ljubljan-
ski aktiv, aktiv celjsko-mariborske regije, 
pomurski aktiv, aktiv Dolenske, Posavja 
in Bele krajine ter aktiv gorenjske regije. 
Naše delo sega na več področij, in sicer: 
povezovanje in sodelovanje (povezovan-

je in sodelovanje svetovalnih delavcev 
med vrtci; sodelovanje in povezovanje 
republiškega aktiva svetovalnih delavk 
in delavcev v vrtcih z Zavodom RS za 
šolstvo, ministrstvom za šolstvo in šport, 
društvom šolskih svetovalnih delavcev 
ter drugimi), izobraževanje in predsta-
vitev svetovalnega dela in dela vrtcev 
širši javnosti.
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- 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" in „Za dobro prakso". 

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

Napotki za avtorje prispevkov:

Vzgojiteljica na internetu: www.vzgojiteljica.si

- vsi teksti naj bodo napisani na računalniku v programu 
WORD, med tekst ne vstavljajte fotografijin računalniških 
risbic;

- enemu izvodu prispevka obvezno priložite CD;
- za reference v besedilu uporabljajte način sprotnega 

navajanja literature v oklepaju (Zupančič 2004, str.236) oz. 
pri splošnem povzemanju brez navedbe strani (Zupančič 
2004). Seznam literature naj bo na koncu prispevka po 
naslednjem vrstnem redu: priimek, ime. (letnica). 
Naslov dela. Kraj: založba.

- otroške likovne izdelke opremite z imenom avtorja, starostjo 
otroka, imenom mentorja in vrtca;

- k fotografijam napišite ime in priimek avtorja;
- za objavo fotografij otrok mora imeti vrtec  privoljenje staršev;
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Poročilo republiškega aktiva specialnih in rehabilitacijskih 
pedagogov vrtcev 
Vodja aktiva: Marta Kocjančič

Aktiv je imel dve izredni in dve redni 
seji. Na prvi izredni seji smo oblikovale 
pripombe in predloge k delovni verziji 
osnutka predloga sprememb Zakona o 
usmerjanju otrok s posebnimi potreba-
mi ter pripombe posredovale Ministrstvu 
za šolstvo in šport. Na drugem srečanju 
smo se udeležile predavanja dr. Alda 
Špelića z naslovom Psihoanalitična psi-
hoterapija avtizma, na katerega smo bile 
povabljene preko združenja psihotera-
pevtov Slovenije.

Na prvo redno srečanje smo povabile 
državno sekretarko Alenko Kovšca. 
Razpravljale smo o najnovejši verziji 
spremembe zakona o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami in ji posredovale 

LIKOVNI 
NATECAJ 

Vsem, ki bodo imeli objave v 
Vzgojiteljici, iskreno čestitamo!

Na razpis, ki je bil objavljen v zadnji 
številki Vzgojiteljice, je do roka prispelo 
…. likovnih izdelkov otrok. Vsem sode-
lujočim otrokom in mentorjem se za so-
delovanje iskreno zahvaljujemo!

Člani uredništva in oblikovalec Rena-
to Knez (Akta design) smo naredili v 
ponedeljek, 24. januarja 2011, ožji izbor 
likovnih del, med katerimi bo obliko-
valec revije izbiral naslovnice in likovna 
dela, ki bodo na notranjih straneh revije 
Vzgojiteljica. 
Kriteriji izbora:
-razvojni kriterij (razvojna stopnja 
likovnega izražanja in otrokovo 
odzivanje na likovne probleme),

-ustvarjalni kriterij (otrokova 
izvirnost in uporaba likovno izraznih 
sredstev),

-tehnični kriterij (likovna tehnika, 
postopek …).
Objava naslovnice se šteje kot prva 

nagrada, objava na notranji strani revije 
pa kot druga nagrada natečaja. S foto-
kopijo objavljenega dela lahko mento-
rice uveljavljajo točke, ki jih predvideva 
druga alineja b razdelka pravilnika za 
napredovanje v nazive (Pravilnik o na-
predovanju zaposlenih v vzgoji in izo-
braževanju v nazive, Ur. l. RS, št. 54/2002 
in 123/2008).

Opravičilo

Uredništvo

V šesti številki  v letu 2010 smo na-pačno zapisali priimek mentorice Nine Motnik. 
Pravilno se glasi: Nina Kotnik. Prizadeti mentorici se opravičujemo za napako.

Mirjam, srecno!
Ob zaključku leta 2010 je v svoje tretje življenjsko obdobje stopila tudi 

svetovalka Zavoda RS za šolstvo, Mirjam Senica.

Z Aktivom ravnateljic samostoj-
nih vrtcev celjske in šaleške regije je 
sodelovala vse od njegovih prvih 
srečanj. V živahnih in večkrat na-
pornih razpravah v aktivu je dosled-
no zagovarjala in podpirala cilje 
Zavoda RS za šolstvo. Z mehkimi 
besedami, med katere se nikoli nista 
vtihotapili ostrina ali nestrpnost, je 
poskušala uveljavljati svoje pogle-
de, še posebej v času kurikularne 
prenove.

Hvaležni za podporo in sodelo-
vanje ji v tretjem življenjskem ob-
dobju želimo še veliko lepega, pri 
Vzgojiteljici pa pričakujemo tudi 
kakšen članek iz bogate zakladnice 
njenih izkušenj in znanja.

Uredništvo

naša stališča do določenih načrtovanih 
sprememb zakona. Srečanja se je 
udeležila tudi predsednica SVS Božena 
Bratuž, ki nam je posredovala izhodišča 
za spremembo Bele knjige in stališča SVS 
v zvezi s tem. Drugo srečanje je bilo 
namenjeno izmenjavi najnovejših infor-
macij glede Zakona o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami in predstavitvi 
dveh strokovnih prispevkov iz prakse. 
Kolegica ga. Marija Terihaj nam je pred-
stavila izvajanje nadomestne komu-
nikacije v praksi, ga. Marjana Slapar pa 
je zbrala gradivo in nam predstavila 
prstne igre.

Poročilo o delu aktiva ravnateljic in ravnateljev 
Vodja aktiva: Tatjana Prešern

Aktiv ravnateljic in ravnateljev vrtcev 
pri Skupnosti vrtcev Slovenije se za 
preteklo leto žal ne more pohvaliti z 
doseženimi rezultati, deloval je namreč 
recesijskim časom primerno. Člani smo 
kljub temu ocenili, da je obstoj aktiva 
tudi v bodoče smiseln, saj je glede statusa 
ravnatelja vrtca še veliko odprtih 
problemov. Ob zaključku leta sta se dve 
naši članici, Darja Vernig in Branka 
Seidl, upokojili, Silva Križič pa je 
zamenjala delovno mesto. Vsem trem se 
toplo zahvaljujem za sodelovanje. 

Eden izmed nerešenih problemov, s 
katerimi se je aktiv ukvarjal,  je nepra-
vično vrednotenje delovnega mesta rav-
natelja in porušena plačna razmerja. 
MŠŠ ta problem dobro pozna in meni, da 
gre za anomalijo plačnega sistema. Vsa 
prizadevanja za popravek so bila 
neuspešna, ker je bilo splošno stanje v 
državi izrazito odklonilno do vsakršnih 
sprememb plač. 

Skupaj z Združenjem ravnateljev in 
ravnateljic vrtcev Slovenije smo pripra-
vili predloge za spremembo ocenjevanja 
delovne uspešnosti ravnateljev. Upošte-
vani so bili le v smislu samega postopka 

ocenjevanja, kriteriji pa še niso spremen-
jeni. Trenutno pa je nagrajevanje de-
lovne uspešnosti za vse zaposlene  zamr-
znjeno.

Problem še naprej predstavlja neupo-
števanje vmesnega povečanja obsega 
vrtca pri plači med trajanjem mandata. 
MŠŠ smo predlagali, da se uvrstitev v 
plačni razred popravi med mandatom 
tudi navzgor in ne samo navzdol. Žal 
pobuda še ni bila sprejeta, vztrajali bomo 
pri rešitvi.

Nekatere članice aktiva opozarjajo na 
problem pokritosti vrtcev po regijah s 
svetovalkami ZŠRS. Ugotavljajo, da se 
mreža svetovalk krči, saj se upokojene 
svetovalke ne nadomeščajo.  Izpostav-
ljen je bil tudi problem glede množice 
poročil, ki jih mora pripraviti ravnatelj. 
Dogovorili smo se, da bomo proučili 
možnost združevanja zahtevanih poro-
čil.

UO SVS predlagamo organiziranje 
izobraževanja o Zakonu o negospodar-
skih družbah, ki naj bi zamenjal Zakon o 
zavodih in bo gotovo pomembno vplival 
na delovanje vrtcev.
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- 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" in „Za dobro prakso". 

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

Napotki za avtorje prispevkov:

Vzgojiteljica na internetu: www.vzgojiteljica.si

- vsi teksti naj bodo napisani na računalniku v programu 
WORD, med tekst ne vstavljajte fotografijin računalniških 
risbic;

- enemu izvodu prispevka obvezno priložite CD;
- za reference v besedilu uporabljajte način sprotnega 

navajanja literature v oklepaju (Zupančič 2004, str.236) oz. 
pri splošnem povzemanju brez navedbe strani (Zupančič 
2004). Seznam literature naj bo na koncu prispevka po 
naslednjem vrstnem redu: priimek, ime. (letnica). 
Naslov dela. Kraj: založba.

- otroške likovne izdelke opremite z imenom avtorja, starostjo 
otroka, imenom mentorja in vrtca;

- k fotografijam napišite ime in priimek avtorja;
- za objavo fotografij otrok mora imeti vrtec  privoljenje staršev;

Letnik XIII, št. 1Letnik XIII, št. 1

Poročilo republiškega aktiva specialnih in rehabilitacijskih 
pedagogov vrtcev 
Vodja aktiva: Marta Kocjančič

Aktiv je imel dve izredni in dve redni 
seji. Na prvi izredni seji smo oblikovale 
pripombe in predloge k delovni verziji 
osnutka predloga sprememb Zakona o 
usmerjanju otrok s posebnimi potreba-
mi ter pripombe posredovale Ministrstvu 
za šolstvo in šport. Na drugem srečanju 
smo se udeležile predavanja dr. Alda 
Špelića z naslovom Psihoanalitična psi-
hoterapija avtizma, na katerega smo bile 
povabljene preko združenja psihotera-
pevtov Slovenije.

Na prvo redno srečanje smo povabile 
državno sekretarko Alenko Kovšca. 
Razpravljale smo o najnovejši verziji 
spremembe zakona o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami in ji posredovale 

LIKOVNI 
NATECAJ 

Vsem, ki bodo imeli objave v 
Vzgojiteljici, iskreno čestitamo!

Na razpis, ki je bil objavljen v zadnji 
številki Vzgojiteljice, je do roka prispelo 
…. likovnih izdelkov otrok. Vsem sode-
lujočim otrokom in mentorjem se za so-
delovanje iskreno zahvaljujemo!

Člani uredništva in oblikovalec Rena-
to Knez (Akta design) smo naredili v 
ponedeljek, 24. januarja 2011, ožji izbor 
likovnih del, med katerimi bo obliko-
valec revije izbiral naslovnice in likovna 
dela, ki bodo na notranjih straneh revije 
Vzgojiteljica. 
Kriteriji izbora:
-razvojni kriterij (razvojna stopnja 
likovnega izražanja in otrokovo 
odzivanje na likovne probleme),

-ustvarjalni kriterij (otrokova 
izvirnost in uporaba likovno izraznih 
sredstev),

-tehnični kriterij (likovna tehnika, 
postopek …).
Objava naslovnice se šteje kot prva 

nagrada, objava na notranji strani revije 
pa kot druga nagrada natečaja. S foto-
kopijo objavljenega dela lahko mento-
rice uveljavljajo točke, ki jih predvideva 
druga alineja b razdelka pravilnika za 
napredovanje v nazive (Pravilnik o na-
predovanju zaposlenih v vzgoji in izo-
braževanju v nazive, Ur. l. RS, št. 54/2002 
in 123/2008).

Opravičilo

Uredništvo

V šesti številki  v letu 2010 smo na-pačno zapisali priimek mentorice Nine Motnik. 
Pravilno se glasi: Nina Kotnik. Prizadeti mentorici se opravičujemo za napako.

Mirjam, srecno!
Ob zaključku leta 2010 je v svoje tretje življenjsko obdobje stopila tudi 

svetovalka Zavoda RS za šolstvo, Mirjam Senica.

Z Aktivom ravnateljic samostoj-
nih vrtcev celjske in šaleške regije je 
sodelovala vse od njegovih prvih 
srečanj. V živahnih in večkrat na-
pornih razpravah v aktivu je dosled-
no zagovarjala in podpirala cilje 
Zavoda RS za šolstvo. Z mehkimi 
besedami, med katere se nikoli nista 
vtihotapili ostrina ali nestrpnost, je 
poskušala uveljavljati svoje pogle-
de, še posebej v času kurikularne 
prenove.

Hvaležni za podporo in sodelo-
vanje ji v tretjem življenjskem ob-
dobju želimo še veliko lepega, pri 
Vzgojiteljici pa pričakujemo tudi 
kakšen članek iz bogate zakladnice 
njenih izkušenj in znanja.

Uredništvo

naša stališča do določenih načrtovanih 
sprememb zakona. Srečanja se je 
udeležila tudi predsednica SVS Božena 
Bratuž, ki nam je posredovala izhodišča 
za spremembo Bele knjige in stališča SVS 
v zvezi s tem. Drugo srečanje je bilo 
namenjeno izmenjavi najnovejših infor-
macij glede Zakona o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami in predstavitvi 
dveh strokovnih prispevkov iz prakse. 
Kolegica ga. Marija Terihaj nam je pred-
stavila izvajanje nadomestne komu-
nikacije v praksi, ga. Marjana Slapar pa 
je zbrala gradivo in nam predstavila 
prstne igre.

Poročilo o delu aktiva ravnateljic in ravnateljev 
Vodja aktiva: Tatjana Prešern

Aktiv ravnateljic in ravnateljev vrtcev 
pri Skupnosti vrtcev Slovenije se za 
preteklo leto žal ne more pohvaliti z 
doseženimi rezultati, deloval je namreč 
recesijskim časom primerno. Člani smo 
kljub temu ocenili, da je obstoj aktiva 
tudi v bodoče smiseln, saj je glede statusa 
ravnatelja vrtca še veliko odprtih 
problemov. Ob zaključku leta sta se dve 
naši članici, Darja Vernig in Branka 
Seidl, upokojili, Silva Križič pa je 
zamenjala delovno mesto. Vsem trem se 
toplo zahvaljujem za sodelovanje. 

Eden izmed nerešenih problemov, s 
katerimi se je aktiv ukvarjal,  je nepra-
vično vrednotenje delovnega mesta rav-
natelja in porušena plačna razmerja. 
MŠŠ ta problem dobro pozna in meni, da 
gre za anomalijo plačnega sistema. Vsa 
prizadevanja za popravek so bila 
neuspešna, ker je bilo splošno stanje v 
državi izrazito odklonilno do vsakršnih 
sprememb plač. 

Skupaj z Združenjem ravnateljev in 
ravnateljic vrtcev Slovenije smo pripra-
vili predloge za spremembo ocenjevanja 
delovne uspešnosti ravnateljev. Upošte-
vani so bili le v smislu samega postopka 

ocenjevanja, kriteriji pa še niso spremen-
jeni. Trenutno pa je nagrajevanje de-
lovne uspešnosti za vse zaposlene  zamr-
znjeno.

Problem še naprej predstavlja neupo-
števanje vmesnega povečanja obsega 
vrtca pri plači med trajanjem mandata. 
MŠŠ smo predlagali, da se uvrstitev v 
plačni razred popravi med mandatom 
tudi navzgor in ne samo navzdol. Žal 
pobuda še ni bila sprejeta, vztrajali bomo 
pri rešitvi.

Nekatere članice aktiva opozarjajo na 
problem pokritosti vrtcev po regijah s 
svetovalkami ZŠRS. Ugotavljajo, da se 
mreža svetovalk krči, saj se upokojene 
svetovalke ne nadomeščajo.  Izpostav-
ljen je bil tudi problem glede množice 
poročil, ki jih mora pripraviti ravnatelj. 
Dogovorili smo se, da bomo proučili 
možnost združevanja zahtevanih poro-
čil.

UO SVS predlagamo organiziranje 
izobraževanja o Zakonu o negospodar-
skih družbah, ki naj bi zamenjal Zakon o 
zavodih in bo gotovo pomembno vplival 
na delovanje vrtcev.



Ozji izbor likovnih del za januar – februar 2011

Tamara Kozamurnik (3 leta, 8 mes.)
mentorica: Danica Bricman

VVZ Slovenj Gradec, oddelek Sele

DOBRI SNEŽAK IN PRIJATELJI - Aljaž Trost (5 let)
mentorici: Vida Javornik, Barbara Fajmut

VVZ Slovenj Gradec, Maistrova 2a

ZIMA (SNEŽAK) - Erik Mojzer (2,5 let)
mentor: Jožica Kučan, Mihaela Žilavec, Anita Balajc

Vrtci občine Moravske Toplice, enota Fokovci

Tamara M. Hovnik (5 let)
mentorica: Danica Bricman

VVZ Slovenj Gradec, oddelek Sele

Čestitamo avtoricam in avtorjem likovnih del,
ki so objavljena na tej strani. Prišla so v ožji izbor na likovnem natečaju revije Vzgojiteljice za leto 2010. 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.


