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Kotiček uredništva

Uvodnik
Na pragu novega šolskega leta pošiljamo v
vse slovenske vrtce prijazen pozdrav!
Uvajalni mesec september je v vrtcu namenjen uvajanju otrok, staršev,
vzgojiteljic, pomočnic vzgojiteljic, drugih zaposlenih, pa tudi poslovnim partnerjem. Pomeni nov začetek, ki ga predstavlja datum 1. september. Vsak novi
začetek pa prinaša s seboj tudi spremembe, zahteve in izzive.
Uvajalni mesec naj predvsem pomeni, da imamo vsi, predvsem pa otroci,
starši in vzgojitelji, dovolj časa za potrpežljivo, strpno in vseskozi ljubeznivo
prilagoditev na spremembe, ki jih prinaša novo šolsko leto.
Verjamem, da se vsi vzgojitelji potrudijo za to, da se otroci čim prej vživijo v skupino in čustveno sprejmejo vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice v
svoj svet življenjske kakovosti. Ko se to zgodi, otroci radi prihajajo v vrtec, to
pa tudi staršem veliko pomeni.
V vrtcu, posebno pri delu z otroki, ni ničesar majhnega in nepomembnega. Ničesar, kar se v vrtcu dogaja, ni mogoče jemati zlahka, površno ali samo
rutinsko. Vedno se je potrebno vprašati: Zakaj to delam in zakaj delam na takšen način? Opravljam svoje naloge profesionalno in kakovostno? Kakovost je
tudi najvarnejša naložba za prihodnost vsakega vrtca!
Verjamem, da je v večini slovenskih javnih vrtcih vzgojno-izobraževalno
delo vredno pohvale in priznanja. Na tokratnem obisku v samostojnem vrtcu
v Rogaški Slatini sem opazila, da imajo otroci v oddelkih veliko raznovrstnega materiala in domiselnih dejavnosti za raziskovanje in spoznavanje. Gotovo
boste o tem z zanimanjem brali!
Otroci se učijo s tem, kar jim pokažemo in povemo, s tem, ko se odzivamo
na njihovo raziskovanje, s tem, ko jim omogočamo raznovrstne izkušnje. V
oddelkih otrok okoli tretjega leta je naporno preizkušanje meja, ki je značilno za obdobje od dveh do petih let. Meje so seveda le drugačen izraz za omejitve in pravila, ki jih postavljamo otroku. Določanje meja pomeni, da otroku
jasno povemo, kaj od njega pričakujemo in da vztrajamo pri smiselni izvedbi. Otroci se tako naučijo, kaj je sprejemljivo in kaj nesprejemljivo vedenje v
skupnosti. Večina vzgojiteljev zmore kanalizirati energijo, ki jo imajo otroci,
v dejavnosti, ki jih navdušujejo, spodbujajo k raziskovanju, učenju, iskanju
različnih virov in k utrjevanju dobrih navad. Še posebej to velja za igre in načrtovane dejavnosti na igriščih!
Prav igrišča bodo morala biti še posebno v središču naše pozornosti. Spremenjeni predpisi nalagajo ravnateljem prav vso odgovornost za varnost. Nič
posebnega, če bi imeli tudi sredstva za odpravljanje nevarnih igral in varne
ograje. V kako velike čevlje smo s tem stopili, se bo najbrž pokazalo šele na
kakšnem sodišču. Lahko pričakujemo, da bomo v prihodnje še bolj na očeh
javnosti, še bolj pod drobnogledom kritičnih medijev, še bolj opazovani in
preverjani od države, občine in raznih inšpekcijskih služb, predvsem pa od
vse bolj osveščenih, zahtevnih staršev.
Javni vrtci smo, v primerjavi s stanjem v marsikateri državi EU, vsaj povezani v kakovostno javno mrežo. Prav ta povezanost terja tudi medsebojno sodelovanje. V sodelovanju ni samo več novega znanja in svežih idej, v njem je tudi
večja varnost za dobrobit otrok in večja družbena moč predšolske vzgoje.

Ključno vprašanje predšolske vzgoje v zgodnjem otroštvu je iskanje učinkovitega
ujemanja med kurikulom in
otrokovimi značilnostmi.
Kurikulum za vrtce (1999), str. 18

V uredništvu Vzgojiteljice želimo v novem šolskem letu veliko uspešnega
medsebojnega sodelovanja, pa tudi veliko zadovoljnih otrok in staršev.
Urednica
NA MORJU - Jure Bizjak (3 leta)
mentorica Martina Zorman
Vrtec Mojca, Ljubljana, enota Kekec
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Vrtec se predstavi
Vrtec Rogaška Slatina

Lokalna skupnost je pravi partner za
zagotavljanje dobrih pogojev v vrtcu
Razvoj Rogaške Slatine je tesno povezan z razvojem zdraviliškega
turizma. Najbrž so si ob slatinskem vrelcu že stari Rimljani, ko
so potovali mimo po rimski cesti, natočili slatino, saj so ob izviru
okoli leta tisoč našli rimske kamne.
Slava zdravilne slatine se je močno razširila, ko je z njo ozdravel
hrvaški ban Peter Zrinjski.
Že leta 1810 so zgradili prvo kopališče, uredili angleški park in
najstarejši izvir Tempel. Pozneje so začeli izkoriščati še vrelca Donat in Styria. Kraj je postal svetovljanski, po njem so se sprehajale
tudi kronane glave. Tudi danes se je lepo sprehoditi skozi urejene
parke, mimo lepo obnovljenih klasicističnih stavb, zaplavati v vodi
na Rogaški revieri in spiti kozarec ali dva zdravilne vode.
Kraj ima še več drugih znamenitosti stare slave, na primer prelepo
Kristalno dvorano, kjer so pogosti plesi in koncerti. Starim stavbam
se pridružujejo nove ali vsaj lepo prenovljene. Mesto je gospodarsko,
kulturno in trgovsko središče, privlačno v vseh letnih časih.
Tudi vrtec je zgledno urejen. V času našega obiska je pridobil še
prelepo urejeno igrišče, ki nam ga je ravnateljica METKA FENKO,
diplomirana vzgojiteljica, z veseljem razkazala.
Lahko predstavite bralcem Vzgojiteljice vrtec, ki ga vodite? Koliko
ima enot, oddelkov, koliko otrok je
imel v šolskem letu, ki se izteka z
avgustom?
V sklop vrtca Rogaška Slatina sodijo štiri enote: Izvir, Potoček, Studenček in Kapljica, ki nosijo imena
po največji značilnosti našega kraja,
zdravilni vodi. V šolskem letu 2009/
2010 smo delovali v treh krajevnih
skupnostih, v 25 oddelkov pa je bilo vključenih 446 otrok. Zanje pa je
skrbelo 75 zaposlenih.
Skoraj povsod povpraševanje po
prostih mestih presega razpoložljive možnosti. Kako je pri vas? Ste
lahko sprejeli vse otroke?
Za šolsko leto 2010/2011 smo zadostili vsem potrebam staršev in
sprejeli vse otroke, ki so imeli pogoje in so se želeli vključiti s 1. septembrom 2010. Tudi v naslednjem šolskem letu bomo delovali na vseh že
omenjenih lokacijah, s 445 vključe-

nimi otroki. Občina Rogaška Slatina zelo zgledno skrbi za predšolsko
vzgojo. V preteklem šolskem letu je
zaradi povečanega vpisa otrok poskrbela za dodatne tri oddelke, ki trenutno zadoščajo za vse potrebe.
Lahko predstavite posebnosti vašega izvedbenega kurikula? Kako
se pri vas otroci vzgajajo in učijo?
V naših dokumentih smo zapisali, da si želimo vrtec, ki bi nudil otrokom varno, urejeno, prijazno in spodbudno okolje, kjer bi bivali zadovoljni
in ustvarjalni otroci in odrasli, kjer bi
razvijali partnerski odnos s starši in
profesionalni pristop k delu. Zapisali smo, da bomo delovali v skladu z
vrednotami, ki podpirajo spoštovanje,
razumevanje, zaupanje, strokovnost,
pravičnost, sodelovanje, iskrenost …
Takšno vizijo smo oblikovali skupaj z
vsemi zaposlenimi v vrtcu. Tako se tudi skupaj trudimo, da stopamo po poti uresničevanja te vizije in delujemo
v skladu z vrednotami, ki smo se jim
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Metka Fenko
zavezali. V skladu z vizijo se trudimo
nuditi otrokom spodbudno okolje.
Kako razumete »spodbudno okolje«?
Razumemo ga kot premišljeno
vsakodnevno načrtovanje aktivnosti,
ponudbo različnih sredstev in materialov, da je otroku omogočena izbira in odločitev, čemu se bo posvečal,
v skladu z njegovimi razvojnimi potrebami, željami in interesi. Ob tem
pa ima otrok podporo odraslega, ki
otroka vidi kot kompetentnega, mu
omogoča in spodbuja iniciativo, ga
vključuje v načrtovanje, vrednotenje in refleksijo, mu daje čas za razmišljanje.
Za takšno vzgojno-izobraževalno
delo je potrebno veliko strokovnega znanja. Kako ga usvajate?
Res vlagamo veliko prizadevanj
v izobraževanje zaposlenih, v timsko in tandemsko sodelovanje, saj
se nam zdi še kako pomembno, da
širimo znanja o otrokovem razvoju,
njegovem učenju, vlogi odraslega, da
s sodelavci izmenjamo stališča, podelimo izkušnje in vedno znova kritično prevrednotimo lastna stališča
in postopke.

Vrtec se predstavi
V kakšnih oblikah strokovnega izpopolnjevanja pridobivate in utrjujete različno znanje?
Navedeno razumemo kot proces, v
katerega vstopamo z različnimi izkušnjami, stališči, znanji, zato vlagamo v
ta proces s seminarskim izobraževanjem, različnimi oblikami notranjega
strokovnega sodelovanja, kot so tandemi, timi, diskusijske ure, kolegiji v
ožji in širši sestavi in podobno.
So tudi starši del tega proces?
Starši so še kako pomembni subjekti našega skupnega delovanja, zato jih
spodbujamo kot partnerje, ki lahko soustvarjajo življenje v vrtcu, ki nam lahko povedo, kaj si želijo, pa tudi česa si
ne želijo. Odprti smo do njihovih razmišljanj, utemeljenih pobud in želja.
Ravnateljica ste že vrsto let. Kaj je
v ospredju vaših ravnateljskih prizadevanj za kakovostni kurikul
vrtca?
Že takrat, ko sem se odločala za ravnateljevanje, sem si postavljala podobna vprašanja. Takrat in tudi danes se
moje stališče do načina vodenja vrtca,
do tega, za kaj si prizadevati, ni bistveno spremenilo. V osebnem portfoliu
sem takrat zapisala: »Ravnateljevanje je zame mnogo več kot le priprava letnega delovnega načrta, reševanje finančnih in zakonodajnih zadev
in nekaj hospitacij letno. Zame je to
predvsem vodenje ljudi, saj stremimo
k istemu cilju in skupaj zmoremo več
ter bolje kot posamezniki. Vodenje, ki
podpira sodelovalno učenje, vendar teži k spodbujanju posameznikov, da soočajo subjektivno z objektivnim, da razumejo tudi sebe, svoja ravnanja, svojo
vlogo, svoje prednosti, slabosti. Kakovostni kurikul delamo ljudje, ki smo
tudi zmotljivi, imamo lahko slab dan,
ko ne vemo v vsakem trenutku odgovora na vsako vprašanje. Osebno mislim, da ni s tem nič narobe. Pomembno je, da kurikul udejanjajo ljudje, v
katerih se je razvil pravi čut za otroka,
tisti, ki vidijo otroka kot bitje s svojim
razmišljanjem, čustvovanjem, potrebami, stiskami, ki želijo otroka videti,
se od njega in z njim učiti.«
Kaj bi izpostavili pri svojem pedagoškem vodenju vrtca?

Osebno se mi zdi pri pedagoškem
vodenju zelo pomembno, da ima ravnatelj jasno vizijo, torej kam želi in
kako bo to uresničil. Ob tem seveda
ne pozabi, da vizije uresničujejo zaposleni, ki morajo biti zanjo motivirani, ki jim je potrebno dati strokovno
podporo in pomoč in jih opogumljati
v njihovem osebnostnem in strokovnem razvoju. V našem vrtcu spodbujamo ta razvoj, ki ga še posebej sistematično udejanjajo nekateri sodelavci
z izdelavo osebnih portfolijev. Izrednega pomena se mi zdi prizadevanje
za ustvarjalno delovno atmosfero, posluh za sodobne izzive, ki jih ponuja
stroka na področju predšolske vzgoje
in sodelovalno učenje.
Vam je leta 2005 Zavod RS za šolstvo podelil priznanje Blaža Kumerdeja?
Da, tako je! Toda le leto za tem je
enako priznanje prejela naša vzgojiteljica Darija Hohnjec, in sicer za
izreden prispevek v razvojnem projektu Refleksivna edukacija – Portfolio v vrtcu.
Pri Vzgojiteljici smo se veselili
skupaj z vami, še posebno zato,
ker gre za dejavnost znotraj vrtca,
za poglobljeno delo v izvedbenem
kurikulu. Vaš vrtec je tudi mentorsko središče za več drugih vrtcev v
okolici. Se vam zdi strokovno povezovanje pomembno?
Pomembno se mi zdi povezovanje
vrtca s širšim strokovnim prostorom,
v katerem se najdejo različne dobre
prakse in rešitve in to povezovanje
pomembno prispeva k poglobljenemu razumevanju in prenosu dobrih
rešitev v pedagoško prakso. Ob vsem
tem pa se mi zdi ključnega pomena,
da se ukvarjamo najprej in predvsem
s svojo lastno prakso, ugotavljamo,
kje smo močni in kje šibki, načrtujemo izboljšave in ugotavljamo učinke.
V našem vrtcu spodbujamo akcijsko
raziskovanje kot metodo, ki prispeva
k reševanju problemov, spreminjanju
realnosti, proučevanju lastne pedagoške prakse in ozaveščanju pojmovnega okvira posameznika.
Kaj si želite v vašem vrtcu v prihodnjem letu?
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Predvsem, da bi s pozitivno energijo nadaljevali pedagoška prizadevanja po poti naše vizije, pa tudi, da
bi si znali narediti malce več pedagoškega miru. Tako bi se lahko mirneje osredotočali na tisto najbistvenejše: na svoje pedagoško poslanstvo za
otroke, ki jih imamo vsak dan v vrtcu. Dobro bi bilo, da bi bili deležni
malce več miru tudi od neprestanih
zakonodajnih sprememb in novosti.
Seveda si želimo, da bi naša občina,
ustanoviteljica vrtca, še naprej tako
zgledno poskrbela za potrebe predšolske vzgoje v naši občini.
Omenili ste pogoste zakonodajne
spremembe. Kako bodo vplivale
najnovejše spremembe v področnih predpisih na vaš vrtec?
Pravzaprav ne prav veliko. Kar se
tiče predlogov sprememb in dopolnitev Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor
in opremo vrtca, imamo to srečo, da
imamo v naših enotah poleg igralnic
še dodatne prostore, ki so namenjeni dejavnosti otrok (interesne sobe,
vadnica, večnamenske avle), ki pravzaprav zadoščajo normativom po igralni površini. Prav tako že poteka
prenova vseh igrišč, ki bodo prav tako ustrezala vsem standardom varnosti in zahtevam kurikula.
Verjetno zaposlene precej bolj begajo ta trenutek spremembe, ki se
napovedujejo na področju Zakona
o delovnih razmerjih, kar zagotovo
vnaša v vsakdan vsakega zaposlenega kar nekaj nemira.
Omenili ste že skrb in naklonjenost lokalne skupnosti do vašega
vrtca. V čem se kaže?
Z veseljem lahko rečem, da je lokalna skupnost pravi partner za zagotavljanje dobrih pogojev predšolske
vzgoje v naši občini. Z uradom župana in oddelkom za družbene dejavnosti občine potekajo zelo korektni
pogovori in dogovori z vrtcem o zagotavljanju pogojev za dogovorjeni obseg dejavnosti. Tudi predstavniki občine v svetu zavoda razumejo svojo
vlogo kot udeleženci, ki so podpora
prizadevanjem vrtca za dobre pogoje dela in bivanja otrok. Občina zelo
korektno poravnava vse svoje finanč-

Uredničin
Vrtec
se predstavi
kotiček
ne obveznosti do vrtca, mi pa seveda skušamo s premišljenim načrtovanjem potreb in dobrim poslovanjem
naredi največ.
Zagotovo se lahko pohvalimo z dobrim standardom za naše zaposlene
in otroke, saj našim otrokom nudimo
povsem brezplačen program prireditev, ki jih organiziramo v posameznem šolskem letu, možnost vključevanja v interesne dejavnosti (likovna,
lego, računalniška soba, telovadnica
...). Oddelke lahko bogato opremljamo z vzgojnim materialom. Dopuščena nam je možnost ureditve oddelkov
in drugih prostorov z opremo na način, da sleherni prostor, ki je namenjen za dejavnost otrok, načrtujemo
skupaj z arhitektko in tako skušamo
zagotoviti, da je prostor opremljen po
meri in potrebah otrok posameznega
starostnega obdobja. Na podoben način pristopamo tudi k drugim investicijam. Zadnja takšna investicija je bila
ureditev 4000 m2 velikega igrišča, kjer
so tudi otroci participirali s svojim zamislimi in željami.
Videli smo ga, res je čudovito!
Ravnateljica je tudi poslovni vodja vrtca. Kako bi komentirali svoje
poslovno vodenje?
Pravzaprav bi lahko bilo kar zanimivo, če ne bi zahtevalo toliko časa, pa tudi odgovornosti. Glede na
to, da mi občina »dovoljuje« izpeljavo kar zahtevnih projektov, ki zahtevajo postopke javnih naročil visokih
vrednosti, je priprava in vodenje teh

projektov zahtevno delo. Potrebno je
več znanja drugih področij dela, zakonodaje in se seveda zavedati odgovornosti, da bo izbor izvajalcev dober in cenovno ugoden.
Potem niste nikoli obžalovali odločitve, da ste ravnateljica javnega
vrtca?
Pravzaprav res nisem obžalovala
svoje odločitve, da sem sprejela izziv
in se pred 10 leti javila na razpis. Priznam pa, da mi razmišljanje, da bom
kmalu zaključila svoje ravnateljevanje, tudi ni odveč. Če me ne bo s čim
presenetila pokojninska zakonodaja!
Delam v čudovitem kolektivu, ki me
polni z veseljem, čutim se predano
svojemu poslanstvu. Veliko sem se ob
sodelavcih naučila v teh letih, zorela
strokovno in osebnostno, dobila veliko novih izkušenj, za vse sem hvaležna. Čutim pa, da so zahteve in odgovornosti ravnatelja iz dneva v dan, iz
leta v leto vse večje, plačilo za to zahtevno delo pa je v zadnjem obdobju
premajhno. Kakšnega posebnega spoštovanja ali priznanja za delo ravnatelja v širšem slovenskem prostoru ni
čutiti. Predvsem ves čas čutim, da bi
tudi ravnatelj moral imeti več pedagoškega miru, kjer bi lahko več časa namenil strokovnemu poglabljanju, sodelovanju s sodelavci, vodenju ljudi,
tako pa se mi zdi, da počasi izgubljamo, ko se lovimo in iščemo v množici
predpisov, ki jih je potrebno poznati
in delovati v skladu z njimi. In se vse

Predstavitve za starše pri glavnem vhodu.
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bolj pripogibamo pod težo novih nalog, ki jih je potrebno opraviti.
Kako bi jo na kratko opisali svojo
pot od vzgojiteljice do ravnateljice?
Že 35 let opravljam delo v našem
vrtcu. Najprej sem delala kot vzgojiteljica, nato kot pomočnica ravnateljice, več let kot ravnateljica. Nikoli
nisem resno razmišljala, da bi bilo
dobro preizkusiti še kaj drugega. Preprosto sem v tem delu, kot vzgojiteljica, pomočnica ravnateljice in kot
ravnateljica, našla toliko izzivov in
možnosti osebnega in strokovnega
razvoja, da pravzaprav nikoli ni prišlo na površje razmišljanje o čem
drugem. Včasih rada rečem, da sem
se preprosto zapisala otrokom.
Kako gledate na napovedane spremembe pokojninske zakonodaje
v povezavi z vzgojiteljskim poklicem?
Mislim, da bi pripravljalci zakonodaje morali še resno razmišljati
o tem predlogu. Zahteve vzgojiteljskega poklica so velike in vsak dan
večje. Družba, starši in še kdo hočejo vzgojitelja, ki bi bil vedno prijazen, strpen, dobrovoljen, fleksibilen,
strokovno avtonomen, v dobri fizični
kondiciji, morda tudi čeden in čim
mlajši. Vse to ne bo pošteno zahtevati od ljudi pri 60 in več letih.

Lepo urejeno okolje vrtca.

Urednica

O tem in onem iz naših vrtcev

Sodelovanje med najstarejšimi in
najmlajšimi otroki
Otroci iz skupine Žogice so stari 1–2 leti, zato sva se z vzgojiteljico
odločili, da se začnemo spoznavati
oktobra v Tednu otroka. V začetku
so mlajši otroci poiskali moje naročje in nezaupljivo opazovali starejše
otroke. Starejši otroci so nam za prvič samo zapeli in zaplesali nato pa
odšli. Postopoma pa so prihajali in
ostajali dlje v naši igralnici, prepoznavali otroke po imenih se z njimi
igrali in pridobivali zaupanje.
S takim druženjem smo postali pravi prijatelji in nastajale so prve skupne dekoracije; starejši otroci
so risali, mlajši otroci so pobarvali.
Skupaj smo se naučili rajalne igrice
in pesmice, skupaj smo se razgibavali, pospravljali igrače, se družili v
peskovniku, na igrišču.
Načrtovali smo tudi skupne sprehode, prepoznavali znake na omaricah v garderobi, oblačila, obutev.
Bilo jih je prav zanimivo opazovati,
kako so se mlajši otroci prepustili,
da so jim pomagali pri oblačenju ter
obuvanju. Bili so prav potrpežljivi ob
teh dejavnostih. Na prvih sprehodih
so se mlajši otroci držali za vrvico,
z drugo roko pa so jih držali starejši
otroci. Ker pa imamo varno sosesko,
zdaj hodimo na sprehod brez vrvice
in se držimo samo za roke. Na sprehodih smo skupaj spoznavali okolico, naravo … Prinašali in zbirali smo
odpadni material za igro, plastenke,
posodice od krem, škatlice itn.
Ogledali smo si tudi predstavo Pod
medvedovim dežnikom, ki so nam jo
zaigrali starejši otroci.
Ob druženju otrok sem opazovala, kako so postajali prijatelji, se spo-

Starejši in mlajši otroci na sprehodu.
znavali, starejši otroci so postali prav
zaščitniški, odgovornejši do mlajših
otrok. Najbolj se to opazi na igrišču,
ko nekdo vzame igračo, »podre potičko« v peskovniku ali ko kdo pade,
pa starejši takoj nudijo pomoč in se
zavzamejo za mlajšega, ga tolažijo,
božajo. Ravno tako se opazi, kdo ima
doma sestrico ali bratca. Tisti otroci,
ki so sami, se bolj zavzemajo za igro,
za druženje – prav uživajo v družbi
mlajših.

Zelo veliko je komunikacije med
otroki: veliko je govora, vprašanj, napotkov, informacij, vljudnostnih izrazov. In taka komunikacija je enkratna za razvoj govora.
S tako obliko dela bom nadaljevala še v naprej, saj s tem dobijo otroci
pomembne izkušnje.
Marjeta Ladiha, vzg.
Vrtec Črnuče, Ljubljana

Likovna kolonija Gresovščak 2010
Na turistični kmetiji Franka Ozmeca v Slamnjaku pri Ljutomeru, ki se
nahaja v bližini vrtca v Gresovščaku,
je potekala 11. 6. 2010 že 12. likovna kolonija otrok iz trinajstih vrtcev:

Križevci, Stročja vas, Stara cesta, Miklavž pri Ormožu, Mala Nedelja, Velika Nedelja, Cven, Cezanjevci, Kog,
Razkrižje, Ivanjkovci, Gresovščak in
Ljutomer. Skupaj je sodelovalo 27
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otrok, 15 vzgojiteljic – mentoric in
ena mama, če izvzamemo babico,
gospo Ozmec.
Ideja o organizaciji likovne kolonije v Vrtcu Gresovščak je vzklila

O tem in onem iz naših vrtcev
leta 1999. Začetki so bili skromni.
Zakaj smo se odločili za likovno kolonijo prav v okolju vrtca v Gresovščaku, ki je dislocirana enota Vrtca
Ljutomer? Okolje vrtca nudi raznolike naravne danosti, ki otroka spodbujajo k bogatemu likovnemu izražanju. Od vsega začetka nas vodijo
naslednji cilji:
- pridobivanje novih socialnih, likovnih in drugih izkušenj otrok;
- spoznavanje novega okolja in
medsebojno druženje otrok in
odraslih;
- strokovna izmenjava med mentoricami vrtcev.
V prečudovitem okolju, polnem
starih predmetov, domačih živali, ri-

bic in lokvanjev v ribniku, je bilo res
mogoče ustvarjati. Zato so se mali
umetniki v različnih mešanih tehnikah bogato likovno izražali. Vseeno pa so najbolj uspele risbe s svinčnikom, saj so otroci na njim pristen
način, z opazovanjem ter čustvenim
doživljanjem, narisali mamo muco
z mladički.
Sledil je ogled likovnih del in seveda dobro kosilo. Solata in makaroni z mesom so dišali daleč naokoli. Tudi rogljički in slastna rulada so
nam teknili. Po prihodu ravnateljice, gospe Marije Pušenjak, in njenem
pozdravnem govoru pa so otroci dobili v spomin ogrlice z obeskom – slikarsko paleto. Slikar Vladimir Potočnik je po ogledu del pohvalil mlade

umetnike in mentorice ter dejal: »V
polni meri ste izvedle kurikulum!«
Ko bi le bilo več takih in podobnih
delavnic, ki pomenijo izziv in pridobivanje novih izkušenj.
Likovna kolonija je bila vključena
v program letošnjega meseca vseživljenjskega učenja. Pomembno je, da
se ozavestimo, da smo resnično vpeti
v proces učenja, ki se pričenja s predšolskim obdobjem in traja do smrti.
Vsako druženje je lahko tudi priložnost za učenje. Zato smo veseli vseh
likovnih del, ki so nastala, in radi jih
bomo na priložnostni razstavi pokazali tudi širši javnosti.
Ingrid Štefančič, vzg.
Vrtec Ljutomer, enota Gresovščak

Kako smo se seznanjali in igrali z glasbili
Z otroki smo si ogledali koncert
Glasbene šole Ormož. Ob velikem
zanimanju otrok za glasbila sva se s
pomočnico dogovorili, da jim posamezne instrumente poskušava predstaviti s pomočjo knjige Čudoviti svet
glasbil.
Ob poslušanju zgodbe in slikovnem prikazu glasbil so otroci podrobneje spoznali posamezni instrument. Ob vsem tem so se nam
porajale nove ideje. Ena realizirana
ideja je bila izdelava plakata. Otroci
so s pomočjo staršev od doma pri-

nesli izrezane slike različnih glasbil
in naredili velik plakat.
Ob nastajanju plakata so otroci
pogovor navezali na glasbila, ki jih
imajo doma. Skupaj smo se odločili, da jih prinesejo v vrtec in nam jih
predstavijo. To je bilo pravo veselje!
Otroci so prinašali instrumente; nekateri enega, drugi več. Vse smo si
dodobra ogledal, nanje zaigrali, jih
poslušali, poimenovali. Instrumente
smo razvrščali v skupino po značilnosti (brenkala, tolkala, pihala, tipke
…) in se dogovorili, da bomo tudi mi

pripravili koncert mamicam za materinski dan.
Na koncertu so otroci peli, plesali, rajali in zaigrali na svoje instrumente. Igrali so na harmonike (klavirske, ustne), kitare, gosli, piščali,
bobne, zvončke, palčke, tamburin.
Ob tem so otroci zelo uživali, še bolj
pa so uživale mamice, ki so navdušeno ploskale in bile ponosne na svoje
“muzikante”.
Sonja Štiberc, vzg.,
Vrtec Ormož

Kolesarčki v vrtcu
Dejavnost Kolesarčki poteka v našem vrtcu že drugo leto. Vanjo so
vključeni otroci iz oddelkov drugega starostnega obdobja. Izvajamo jo
v sodelovanju z Mestno občino Celje
in vrtcem. Namen te dejavnosti je naučiti naše najmlajše osnovnega obnašanja v prometu.
Pred izvajanjem dejavnosti v vrtcu
poteka vzgojno-izobraževalna tema
Učimo se varnega in zdravega življenja. Del te teme je tudi podtema Varno
v prometu, z osnovnim ciljem sezna-

njanja z varnim vedenjem in učenjem,
kako ravnati varno v različnih okoljih.
Načrtujemo in izvajamo različne dejavnosti (igramo se didaktične igre na
temo prometa, v vsakodnevnih situacijah se učimo pravilnega in varnega
prečkanja ceste in smo pozorni pešci
v mestu, sodelujemo v projektu Pasavček … ).
Ob koncu teme, ko otroci že imajo znanje in si razvijajo tudi gibalne
spretnosti, pa se udeležimo dejavnosti
Kolesarčki. Pri tej dejavnosti otroci po-
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kažejo znanje o razumevanju prometnih znakov, ravnanju pešcev v prometni situaciji, spoznavajo osnovne
varnostne ukrepe ter se ozaveščajo o
skrbi za varnost drugih, razvijajo svojo koordinacijo gibanja (noge – roke
– oči), pridobivajo spretnost vožnje s
štirikolesniki in se naučijo orientacije
v prostoru (levo, desno, pred, za).
Pred začetkom dejavnosti mora vrtec poskrbeti za dovolj velik, raven in
asfaltiran prostor (200m2) za vožnjo.
Večina naših večjih enot ima pred vrt-

O tem in onem iz naših vrtcev
cem asfaltirano površino ali parkirišče, ki ga primerno zavarujemo.
Izvajalec pripravi poligon s PVC
pregradami, ki morajo biti dovolj široke za vožnjo s štirikolesniki s pedali. Postavijo nekaj prometnih znakov
(npr. znak stop, prepovedano zavijanje v levo, obvezna smer, prehod za
pešce), semafor in prehod za pešce.
Predhodno si otroci skupaj z animatorjem in vzgojiteljico ogledajo celoten poligon in spoznajo pot vožnje s
štirikolesnikom ob upoštevanju prometnih znakov. Pripravijo se na varno
vožnjo (namestijo se na sedež in pri-

pnejo kolesarsko čelado). Otroci nekajkrat prevozijo progo. Najprej seveda vozijo, da se naučijo spretnosti
vožnje s štirikolesnikom, nato pa ves
čas vožnje vozijo drug za drugim, z
upoštevanje varnostne razdalje, upoštevanjem prometnih znakov, semaforja in pešcev. Otroci so razdeljeni v dve
skupini – vozniki in pešci. Otroci, ki
imajo vlogo pešcev, se morajo prav
tako ravnati kot pešci v pravi prometni situaciji. Pozorno pogledajo levo
– desno – levo, dvignejo roko, da sporočijo, da želijo prečkati cesto na prehodu, vozniki štirikolesnikov pa jih

morajo upoštevati. Skupini se nato
nekajkrat zamenjata. Otroci za sodelovanje in za osvojene spretnosti dobijo diplomo.
Otroci v tej dejavnosti pridobijo pomembne izkušnje za svoje kasnejše
ravnanje v prometu, kot kolesarji in
pešci. Predvsem pa znajo poskrbeti v
prometu za svojo varnost in varnost
drugih.

Marina Kačič, vzg.
Vrtec Tončke Čečeve Celje

Pet zanimivih in poučnih dni
Otroci iz vrtca Šempeter pri Gorici,
enota Žarek, smo letovali na drugem
koncu Slovenije, na Celjski koči.
Tam smo preživeli 5 zanimivih in
aktivnih dni.
Cilji letovanja so bili različni: otrok
pridobiva zaupanje v svoje telo in gibalne sposobnosti, se seznanja z varnim in zdravim načinom življenja,
spodbujamo ga k različnim pristopom k spoznavanju narave, seznani

pa se tudi z različnimi geografskimi
okolji.
Naše letovanje je vsebovalo tri
sklope: finančni del, pripravo na letovanje ter izvedbo letovanja z evalvacijo.
Za letovanje na Celjski koči smo
se tako otroci, starši kot vzgojiteljice
odločili zaradi ustvarjalnih izzivov
(pohodništvo, ogled kmetije, nočni
pohod po gozdu, adrenalinski park
…) in ugodne cene bivanja. Koča, ki

Skupinski pos netek pred Celjsko kočo.
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je pravzaprav hotel, nam je nudila visoke in kvalitetne bivalne standarde
in poleg tega raznovrstne animacije. Ceno petdnevnega paketa so starši plačali sami. Pri tem pa smo jim
pomagale tudi vzgojiteljice, ki smo
preko celega leta izdelovale različne izdelke in jih prodajale na bazarjih. Ceno paketa na otroka smo tako
močno znižale in hkrati omogočile
brezplačno letovanje tudi otroku iz
socialno šibkejšega okolja.

O tem in onem iz naših vrtcev
Priprave na letovanje so trajale kar
štirinajst dni pred odhodom. Z otroki smo se pogovarjali in načrtovali
aktivnosti letovanja na Celjski koči.
Vsak otrok je individualno izdeloval
svojo osebno mapo, v katero so bila
vključena njegova razmišljanja, simbolni zapisi in risbe.
Načrtovani program je bil poln
raznih pestrih dogodkov. Izdelali
smo si pohodne palice in se odpravili na pohod z gorskim vodnikom.
S teto Pehto smo hodili po bližnjih
travnikih in gričih, kjer smo spoznavali in nabirali zdravilna zelišča.
Spoznavali smo tamkajšnji gozd in
njegove posebnosti po gozdni učni
poti, pa tudi užitne in neužitne gobe. Tekmovali smo pri športnih igrah – vlečenje vrvi, poskakovanje v
vrečah. Dričali smo se tudi v tubah.
Odpravili smo se na nočni pohod z
baklami in baterijami v spremstvu
vodnika in vodnice. Obiskali smo

kmetijo, kjer smo si ogledali ovce,
psa ovčarja, prašičke in koze. Zadnji
večer pa smo ob tabornem ognju
spekli krompir.
Otroci so bili nad dogajanjem v
Celjski koči navdušeni in so o dogajanju povedali naslednje:
- »Vse mi je bilo lepo, najbolj pa,
ko smo bili na kmetiji – ovce in
pujsi in kužek Bara.«
- »Všeč mi je bilo: kotaliti se po
travi, opazovanje znakov, ki so
bili postavljeni v gozdu, drsanje
s »šlavfi« in vožnja z bobkartom,
pohajanje s Teto Pehto, ponoči
hoja z baklami in baterijami. Tudi priti domov je bilo lepo.«
- »Obisk kmetije: na njej mi je bil
všeč prašič. Dajal sem mu jesti.
Svoj »panin«, ker mi ni bil dober,
sem dal prašiču.«
- »Všeč mi je bilo: praznovanje.
Plesal sem z Nušo. Pa tudi pokanje balonov je bilo zabavno.«

- »Porivanje po hribu navzdol Erika, Tilna in Lukca. Oblikovanje
iz das mase.«
- »Spati skupaj. Se igrati v sobi in
v igralnici. Peči krompir. Pot domov.«
- »Hitra vožnja z avtomobilčki
– bobkart. Dričanje v tubah. Igrica Kdo te je poklical. Valjanje po
travi. Ogled mravljišča.«
Doživeli smo marsikaj novega, se
skupaj veselili in se tudi veliko naučili. Z dobro voljo, pozitivno energijo,
razigranostjo in vedoželjnostjo smo
otroci in vzgojiteljice na Celjski koči
preživeli prečudovit počitniški teden.
V nas je pustil sled, ki nam bo ostala
v srcih celo življenje.

Tatjana Vogrič, dip. vzg.
OŠ Šempeter pri Gorici, enota vrtec

GOZDNE SKRIVNOSTI – Maša Popič (5 let), mentorica Olga Mongus, VVZ Slovenj Gradec
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Za dobro prakso

Participacija otrok v procesu nastajanja
novega igrišča
Povzetek
V prispevku predstavljam
proces, ki smo ga otroci in
vzgojitelji naredili, ko smo
zaznali problem bivanja v
okolju, iskali ideje, sodelavce
in možnosti, da udejanjimo,
kar smo si želeli: funkcionalno, urejeno in spodbudno
igrišče okoli vrtca. Pri tem
procesu pa smo se vsi udeleženci tudi veliko naučili.
Ključne besede: projekt,
participacija, igrišče.
Uvod

O zagotavljanju kakovostnega bivanja v vrtcu, ki v svojem vsakdanu
otrokom ponuja primerne in varne
izzive vseh vrst ter jim nudi ustrezne pogoje in podporo za učenje in
razvoj, hkrati pa strokovne delavce
obvezuje in vzpodbuja k profesionalnemu pristopu, govori nacionalni Kurikulum. Slovenski vrtci ga različno intenzivno izvajamo in živimo
že enajsto leto.
Zavedanje, da se otrok uči v vsakem
trenutku in da zgodnje izkušnje odločilno vplivajo na možgansko strukturo ter na naravo in obseg zmožnosti
odraslega, saj neposredno vplivajo na
»oživčevje« možganov (Shore, 1997,
po Hohmann, Weikart, 2005), zahteva odgovorno in strokovno ravnanje
ter daje predšolskemu obdobju izjemen in neprecenljiv pomen.
Zavedamo se, da ima izvedbeni
kurikul, bodisi načrtovan ali nenačrtovan, svoje učinke, ki segajo v sedanjost in sooblikujejo prihodnost posameznikov, ki so nam zaupani, s tem
pa tudi družbe v širšem kontekstu.
Spoštovanje in spodbujanje aktivne participacije otrok, ob upoštevanju njihove perspektive in razvijanje
kompetentnosti, vodi otroka k prepričanju, da sme in zmore vplivati na

svoje bivanjsko okolje ter ga oblikovati ali do njega zavzemati kritičen
odnos. Dejanja, razmišljanja, predlogi otrok zato niso zgolj platonski,
temveč ob ustrezni podpori odraslega zaživijo v polni meri.

Skupaj z otroki skozi vse faze

Upoštevanje in prepričanje v zgoraj omenjena dejstva so nas vodila, da
smo skupaj z otroki aktivno pristopili
k iskanju izvedbenih rešitev novega
igrišča pred vrtcem. Ponuditi otrokom
v razmislek in načrtovanje kaj je tisto,
kar si na igrišču želijo, nam je omogočilo razpoložljiv prostor, v okviru danih finančnih možnosti, osmisliti na
način, ki je ravno zaradi aktivne vloge
otrok, približan njihovim dejanskim
potrebam in željam.
Projekt »Igrišče« je v obdobju enega leta potekal v treh fazah.
V prvi fazi smo otrokom ponudili
vrsto priložnosti za izražanje in razvijanje lastnih idej, njihovo predstavitev, argumentacijo in refleksijo tako vrstnikom, strokovnim delavcem,
staršem kot tudi arhitektu. Otroci so
izdelovali makete novega igrišča, risali prostoročne načrte, načrte z ravnili in načrte v računalniškem programu Slikarček. Strokovni delavci
smo pridobili nabor množice idej

otrok, ki smo jih kasneje kategorizirali. Razbrali smo želje otrok po kotičku za druženje, adrenalinski kotiček, kotiček z vodo in raziskovanje,
tekalno stezo in čutno pot, hišico na
drevesu, cvetlično gredico …
Nastala dela smo skupaj z otroki uredili v pregledno razstavo in jo
ponudili v vpogled vsem vpletenim.
Otrokom smo tako pokazali, da njihova razmišljanja in predloge razumemo resno in jih cenimo. Hkrati
smo otrokom organizirali srečanje z
arhitektko, ki jim je predstavila, kako
je njihove ideje vkomponirala v »pravi« načrt. Navdušenje otrok in strokovnih delavcev je bilo izjemno, saj
je bila participacija otrok udejanjena
na konkretnem nivoju, v izvedbenem
načrtu torej, in kot takšna izjemno
dragocena in samopotrditvena.
Druga faza projekta je vključevala opazovanje in spremljanje gradbenih del na novem igrišču, za kar smo
ob neposrednem opazovanju otrokom ponudili tudi digitalne fotoaparate in možnost skiciranja. Tako smo
si, ob njihovih siceršnjih komentarjih pri ogledih izvedbenih del, pridobili priložnost vpogleda v perspektive otrok, v tisto, kar jih je trenutno
pri procesu nastajanja novega igrišča najbolj pritegnilo. Ocenili smo,

Snovanje idej.
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Otroci so sooblikovali svoje igrišče.
da so bili to gradbeni stroji in nekatere faze del (npr. betoniranje, izkopi …). Otrokom smo zato zagotovili
spodbudno fizično okolje, s pomočjo katerega so podoživljali dogajanje
na igrišču in pridobivali želene informacije: knjige, kataloge, aplikate
in plakate gradbenih strojev, igrače
gradbenih strojev in delavnega orodja za simbolno igro, nestrukturirane
materiale (pesek, mivko, kamenje,
les), gradbene cevi ...
V vlogi kompetentnejših odraslih oseb, ki smo otrokom pomagali
ustvarjati kontekst, v katerem so otroci razvijali svoje spoznavne zmožnosti in pridobivali nova spoznanja (Vygotsky, 1978, po Marjanovič Umek,
2009:10), smo nastopali strokovni
delavci, nekateri starši (npr. očetova
predstavitev velikega rovokopača, sodelovanje staršev in pomoč otrokom v
»izgradnji« lastnega igrala) ter tudi delavci izvajalci, ki so otrokom odgovarjali na njihova vprašanja o postopkih
in namenih izvedbenih del. Ob opazovanjih smo otroke spodbujali k postavljanju hipotez, predvidevanjih, ki

so jih kasneje lahko preverili in bodisi
potrdili ali pa ovrgli (npr. ob izkopu
za varnostno podlago igrala so otroci
zaradi oblike in globine izkopa menili, da delavci pripravljalo prostor za
bazen, kar se je kasneje izkazalo za
napačno). Ob razvijanju tovrstne divergentnosti smo bili pozorni na to,
da so otroci čutili, da so vse njihove
izjave dobrodošle in v določenih situacijah možne. Tako smo zagotovili, da
njihov pretok ni usahnil.
Posebno močna komponenta druge faze projekta je bila gotovo intenzivna čustvena vpetost v dogajanje,
saj so se otroci počutili njegov del in
dejansko so to tudi bili.
Tudi tretjo fazo projekta, otvoritev
novega igrišča, so v veliki meri sooblikovali otroci. Z njihovimi izdelki in
fotomateriali smo pripravili razstavo
vseh treh faz projekta. Otroci so s pisanimi zastavicami in risbami velikankami polepšali podobo igrišča na
dan otvoritve ter s krajšim nastopom
doprinesli k svečanosti dogodka, ki
so ga zaradi soudeležbe gotovo čutili tudi sami.
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Igrišče v teh dneh

V teh dneh naše novo igrišče živi svoje polno življenje. Otroci z izkazano odgovornostjo preizkušajo
možnosti, ki jih ponuja kotiček z vodo, tekalna steza, čutna pot, hišica
na drevesu … Možnosti torej, ki so
jih na pobudo strokovnih delavcev
in ob njihovi profesionalni vlogi sami sooblikovali iz problema, ki je bil
zanje smiseln, saj je izhajal iz njihovega sveta, kar vrtčevsko igrišče nedvomno je.
Literatura:
- Hohmann, M. in Weikart, P. D. (2005).
Vzgoja in učenje predšolskih otrok: Ljubljana DZS.
- Vrbovšek, B. (ur.). (2009). Učenje v območju bližnjega razvoja. Ljubljana: Supra, str. 10–18.

Darija Hohnjec, dipl. vzg.
Vrtec Rogaška Slatina

Za dobro prakso

Kako nas je nagovorila kiparska
umetnost
Povzetek
V mesecu februarju se v Vrtcu Tončke Čečeve
posvečamo umetnostnemu doživljanju in izražanju. Otrokom ponudimo čim bolj spodbudno
okolje in sredstva kot motivacijo za ustvarjanje
(umetniške reprodukcije, monografije, slikanice, likovni materiali …). V skupnih dejavnostih
z vzgojiteljicami otroci doživljajo in spoznavajo
razne umetniške zvrsti. V prispevku predstavljam primere dejavnosti, ki jih je spodbudila
knjiga v knjižnem kotičku.
Ključne besede: umetnost, vrtec, dejavnosti.

domov in je bila noč, dolga noč.
Ko pa je bila nedelja, sta morala dolgo spat, ker mamica tako
pravi. Ko pa sta zrasla, sta že
hodila v vrtec. Ko pa sta bila že
bolj velika, pa sta hodila v šolo,
se učila pisat. Potem sta šla pa
v službo.«
Podobnih zgodb je bilo še veliko. Tako sem doživela, kako
otroci komunicirajo z umetnino, kako jih nagovarja in zbuja v njih razna občutja.
Zgodbe sem zapisovala. V nadaljevanju sem otrokom
omogočila, da so se izražali tudi plesno, likovno in
glasbeno.

Ustvarjanje z gibom

Izhodišče

V knjižnem kotičku je pritegnila pozornost otrok
knjiga Franca Goršeta in Smiljana Rozmana »Kipi govorijo«. Knjiga je hkrati monografija kiparja in pesnika. Ob ogledu knjige je med otroki potekala živahna
komunikacija, zato sem se jim pridružila in jih povprašala, kaj menijo, da jim kipi pripovedujejo.

Za dobro vzdušje in popestritev sem uvedla ljudsko igro, ki so se jo igrali že naši dedki in babice –
»Kipe postavljat«. Otroci so v vrtec prinesli tudi kipe
in skulpture, poiskali pa smo še nekaj povečanih fotografij drugih kiparjev. Upodobitve njihovih kipov
in skulptur so nam služile kot odlična spodbuda za
gibalno izražanje. Kipe so otroci statično oživili, posamezniki so prevzeli položaj in izraz.
Kot vzgojiteljico pa so me predvsem zanimale različne rešitve gibalnih problemov otrok v različnih nivojih gibanja. Otroci so kot posamezniki, v tandemu
ali skupini iskali nove gibalne motive in postajali vedno bolj ustvarjalni. Gibalno smo nato prikazali tudi
dogajanje pred nastankom kipa (lastnosti materialov
in obdelava). Spodbujala sem njihovo ustvarjalno gibanje, s katerim so si razvijali izvirnost, izraznost in
ustvarjalno mišljenje.
Gibanje je otrokova osnovna potreba in ustvarjanje z gibom je vplivalo na sproščenost in dobro počutje otrok.

Knjiga je vzbudila pozornost otrok.
Otroci so izrazili svoje vtise. Nekateri so opisovali dogajanje na sliki. Ko sem jih spraševala po občutkih, sem jih spodbudila k razmišljanju. V pripovedovanje so vključili svoje izkušnje. Deklica Špela
je pripovedovala zgodbo, ki je nisem želela zmotiti
z dodatnimi vprašanji.
Zgodba v dobesednem zapisu:
»Tista mamica je rodila dva dojenčka, pa so šli na
sprehod. Ko so prišli domov, sta dojenčka pila mleko,
pol sta šla pa počivat. Pol so šli ven, mamica je vzela
vrečko hrane in je ptičke hranila. Dojenčkom je dala
dudo, da sta zaspala in nista več jokala. Potem so šli

vzgojiteljica 13

Primer rešitve gibalnega problema.

Za dobro prakso
Likovno ustvarjanje

Reprodukcije, kipi in skulpture so bili otrokom
spodbuda tudi za likovno ustvarjanje. Otroci so spoznali novo likovno tehniko in likovne materiale ter
se usposabljali za njihovo samostojno uporabo. S
svinčnikom so risali kipe v gibanju in se seznanili s
senčenjem. Največkrat so otroci izbrali upodabljanje štirih slovenskih pesnikov (C. Zlobec, J Menart,
T. Pavček in K. Kovič), ki jih je v glini oblikoval kipar Miha Kač.
Svoje ustvarjalne sposobnosti so otroci pokazali
tudi pri oblikovanju kipov iz različnih materialov.
Uporabljali smo glino, les in papir. Poseben izziv je
otrokom predstavljalo modeliranje kipa iz enega kosa gline. Posamezniki so ta izziv uspešno rešili in
si pri tem razvijali vizualno mišljenje, izvirnost in
ustvarjalnost.

Otroci v raziskovalni igri spoznavajo zvok različnih materialov.
Izdelali smo si tudi preprosta glasbila. Z njimi smo
proizvajali zvok in raziskovali njegove značilnosti.
Igrali smo se barvo, jakost in trajanje zvoka. Otroci
so z glasbili sprva spontano ustvarjali (spremljavo so
si sproti izmišljali), kasneje pa so ustvarjali instrumentalne spremljave k ritmičnim besedilom ter petim pesmicam na osnovi ritma ali ritmičnega ostinata.
Otroci so tako razvijali občutljivost za zvoke, glasbeno pomnjenje in koncentracijo. Pri eksperimentiranju z različnimi zvočnimi materiali sem morala biti
tudi tolerantna do hrupa, ki so ga otroci povzročali,
zato sem otrokom zagotovila primeren prostor, kjer
so lahko nemoteno ustvarjali.

Zaključek
Primer risanja s svinčnikom in senčenje.

Glasbeno izražanje

Zanimalo me je, kakšno glasbo bodo otroci poiskali k posameznim kipom. Večina otrok je izbirala glasbo glede na izraz posameznega kipa. Ko so otroci že
spoznali materiale, iz katerih so bili umetniški kipi
narejeni, smo prisluhnili še zvokom teh materialov.
To je bila spodbuda za glasbeno ustvarjanje.

Kipi v knjigi so nas s svojo figuro in izraznostjo
nagovorili in popeljali v svet umetnosti, v katerem
so otroci spoznavali svoje ustvarjalne zmožnosti in
razvijali sposobnost izražanja v različnih umetniških jezikih.

Silva Smrečnik, vzg.
Vrtec Tončke Čečeve, Celje

Vpliv sodelovanja staršev z vrtcem na
samopodobo otrok
Povzetek
V svojem prispevku predstavljam načine sodelovanja s starši v
vrtcu, ki prinašajo ugoden vpliv na razvoj samopodobe otroka. V
današnjem času je potrebno sodelovanju s starši v vrtcu posvečati
večjo pozornost, ker le na ta način uspešno oblikujemo zdrave in
uspešne osebnosti, ki se bodo nekoč samostojno vključile v družbeno življenje naše ali katere koli druge skupnosti.
Ključne besede: vrtec, sodelovanje s starši, samopodoba, razvoj.
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Uvod

Ugodno okolje in prijetna socialna klima v vrtcu sta predpogoj za
oblikovanje zdrave otrokove samopodobe. Prav zato se strokovni delavci našega vrtca ukvarjamo z akcijskim raziskovanjem načinov in
metod, s katerimi bi te pogoje zagotovili v največji meri. Sama sem
se poleg drugih dejavnikov lotila poglobljenega razvijanja sodelovanja

Za dobro prakso
in povezovanja s starši otrok, ki so
mi zaupani.
Vemo, da je najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na otrokovo samopodobo, prav njegova družina. Ta je
prva, ki otroku omogoča učenje in
osvojitev socialnih spretnosti in veščin, s katerimi je posameznik zmožen
najti stike z drugimi, se dogovarjati in
sodelovati, obenem pa ohranjati svoje bistvo in graditi pozitivno stališče
do sebe – oblikovati pozitivno samopodobo. Družina je otroku tudi prvi
vir informacij o njegovem ravnanju.
Otroci zelo zgodaj primerjajo svoje
vedenje in njegove posledice s socialnimi pravili. Socialni jaz se razvija
v nenehni interakciji z okoljem, vrednost svojih lastnosti in dejanj merijo
z drugimi. Pomembni drugi predstavljajo otroku objektivni svet. Pri tem
postane posameznik to, za kar ga pomembni drugi imajo.
Raziskave kažejo, da izhajajo
otroci z visokim samospoštovanjem
iz družin, v katerih so imeli starši visoko samoovrednotenje in so kazali
zanimanje za razvoj otrok.
Zaradi vsega tega mi je bilo osnovno izhodišče za sodelovanje s starši
dejstvo, da se otrokova vzgoja in učenje ne začneta takrat, ko otrok vstopi
v vrtec, ker so otrokovi starši in člani
njegove družine prvi in najpomembnejši vzgojitelji in učitelji. Tisto, kar
se otrok nauči doma, od svoje družine, je osnova za vse kasnejše vzgojne in učne procese. Starši vplivajo na
otrokove vrednote, njegovo samopodobo, samozavest, vedenje, zdravje,
pripravljenost za delo in uspeh v življenju. Ob tem sem se seveda zavedala drugega dejstva, da vrtec deluje
bolje in dosega višjo kvaliteto, če so
starši vključeni v življenje vrtca.
V skupini 3- do 5-letnih otrok, ki
jih vodim, smo skupaj s starši ustvarili nivo skupnega sodelovanja in povezovanja, ki prinaša zadovoljstvo
med vsemi tremi udeleženci v izvedbenem kurikulu.

Sodelovanje staršev v
vzgojno-izobraževalnem
procesu skupine

 Roditeljski sestanki
Roditeljski sestanki so namenjeni predstavitvi vseh elementov

dnevnega bivanja otrok v vrtcu
(dnevna rutina, usmerjene dejavnosti, spontana igra, bivanje na
prostem …). Staršem ponudimo
možnost sodelovanja pri oblikovanju letnega delavnega načrta skupine (ideje, pobude). V pogovoru
imajo možnost izpostavljanja problemov, ki jih čutijo glede bivanja
otrok v vrtcu ali vzgojnih izzivov,
ki se pojavljajo v domačem okolju.
Vzgojiteljice spodbujamo starše h
kreativnemu sodelovanju v samem
procesu dnevnega bivanja otrok v
vrtcu. Če starši želijo, vzgojiteljice pripravimo predavanje o določeni strokovni temi, s katerim pomagamo staršem osvetliti nekatere
dileme pri vzgoji in razvoju njihovih otrok. Starši se roditeljskih sestankov, ki imajo zanimiv dnevni
red, radi udeležujejo, saj se večina
današnjih staršev zanima za razvoj
svojega otroka in na načine, s katerimi odrasli k temu razvoju prispevamo.
 Pogovorne ure
Na pogovorne ure se zelo podrobno pripravimo. Pripravljamo jih na
podlagi zapisov opazovanj posameznega otroka, raznih avdio- in videoposnetkov. Pred pogovorom se s pomočnico posvetujeva o značilnostih
in posebnosti otroka, ki jih je vsaka zase opazila pri otroku. Staršem
predstaviva čim več podrobnosti o
bivanju otroka v vrtcu, njegovem razvoju in napredku. Starši so zelo zadovoljni, če jim predstavimo konkretne
primere z opisom situacije ali pa s
predstavitvijo posnetkov. Na ta način se razvije medsebojno zaupanje
med starši in vzgojitelji.
Skupna srečanja staršev in otrok
Starši imajo najraje take oblike
srečanj, na katerih aktivno sodelujejo ali pa opazujejo svojega otroka
pri določeni dejavnosti. To so na primer razni skupni pohodi v naravo,
kjer starši prevzamejo vlogo vodje
pohoda, vzgojiteljici pa predhodno
pripravita navodila za animacijo, ki
jo izvajajo sami starši ali pa se udeležijo prireditve, kjer njihov otrok nastopa v določenem programu skupaj
z vrstniki. Delavnic v prostorih vrtca
se sicer udeležujejo, vendar ne v tako velikem številu kot v prejšnjih pri-
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merih. Kadar se organizira srečanje
staršev in otrok celega vrtca (praznovanje jeseni, zaključki projektov …),
je obisk velik, vendar je število udeleženih staršev iz posamezne skupine
manjše, kot če je organizirano srečanje le za posamezno skupino.
Organizacija praznovanja rojstnega dne otroka v skupini
Na roditeljskem sestanku skupine smo se s starši dogovorili, da bi
praznovanja rojstnih dni popestrili z
njihovo prisotnostjo. Starši so se odločili, da bodo na dan, ko ima njihov
otrok rojstni dan, pripravili v dogovoru z vzgojiteljico neko dejavnost
za vse otroke in jo sami izvedli s pomočjo vzgojiteljice. Ta oblika sodelovanja je pritegnila večino staršev.
Nekateri so dejavnost izvedli sami,
drugi so povabili v vrtec določeno
osebo, ki je predstavila svoj poklic
ali hobi. V primeru, da starši tega
niso zmogli, sva vzgojiteljici pripravili posebno dejavnost, v kateri smo
praznovali otrokov rojstni dan. Vse
dogodke smo beležili s fotoaparatom. Po praznovanjih smo pripravili plakat s fotografijami in ga predstavili javnosti v garderobi. Ko smo
zamenjali plakat z novim, smo fotografije prejšnjega vstavili v album,
ki je na ogled v garderobi.
Pomoč pri izvedbi različnih dejavnosti v povezavi s tematiko, ki jo
vzgojiteljici načrtujeta na podlagi
opazovanj otrok
O delu in temah, ki jih obravnavamo v vrtcu, obveščamo starše na
oglasni deski. Ob tem jih pozivamo
k pomoči pri iskanju določenih informacij v okolju, s katerimi si otroci
bogatijo svoje izkušnje in spoznanja.
Starši nas pogosto povabijo v okolja, kjer lahko otrokom predstavijo
določene procese, ljudi, živali in podobno.
 Pomoč pri izvedbi izletov (spremstvo staršev)
Kadar organiziramo izlete, ekskurzije ali oglede predstav, na katere se odpravimo z avtobusom, povabimo tudi starše, ki se v ta namen
javijo za pomoč že na začetku šolskega leta. S tem poskrbimo za večjo varnost in seveda damo možnost
staršem, da spoznajo tudi ta del našega programa.

Za dobro prakso
Vpliv sodelovanja staršev
v skupini na samopodobo
posameznega otroka

Na samopodobo vpliva mnenje, ki
ga ima človek o sebi, torej izkušnje
s samim seboj. Na to pa vplivajo pa
tudi informacije, ki jih o sebi pridobi od drugih. Da pripomoremo k razvoju otrokove samopodobe, se mora
otrok počutiti varnega, zaželenega in
sprejetega, takšen, kot je.
Sodelovanje staršev z vzgojiteljico nudi otroku občutek varnosti. S
tem ko se starši vključijo v življenje
v vrtcu na pozitiven način, pa čeprav
za kratek čas in neredno, se otrokova samozavest poveča. Takšna pozitivna participacija otroku izraža, da
družina – starši potrjujejo ta drugi
svet, tisti, kjer otrok preživi večino
časa svojega dneva. Hkrati pa otrok
na osnovi spoštovanja, ki ga vzgojiteljica izkaže njegovim staršem, sprejme signal pozitivne sprejetosti, kar
vpliva na njegov pozitivni odnos do
vrtca, ker ve, da so njegovi starši v
vrtcu sprejeti in spoštovani.

Dodana vrednost
sodelovanja staršev in
vrtca

- Ob sodelovanju staršev in vzgojiteljic pri izvedbi dejavnosti se
poveča otrokovo zaupanje do
vzgojiteljice.
- Otrok doživlja starše kot del življenja v vrtcu.
- Ponosen je na svoje starše in jih
deli v igri s sovrstniki.
- Počuti se pomembnega, ker so z
njim njegovi starši.
- Z aktivnim sodelovanjem staršev pridobivajo otroci dodano
vrednost v odnosu z vrstniki in
vzgojiteljico.
- Doživlja veselje ob aktivnem obisku svojih staršev v skupini.
- Spozna, da so starši ponosni
nanj in da mu zaupajo.

Starši pripravijo dejavnost za otroke.
- Spozna, da je cenjen ter deležen
podpore in naklonjenosti.
- Spozna večino staršev svojih
vrstnikov.
- Počuti se varnega, sprejetega,
pripadnega in kompetentnega.

Zaključek

Otroci, ki obiskujejo vrtec, med
pomembne druge vključijo vzgojiteljici v oddelku. Z njune strani so deležni vzgoje, ki je poleg starševske
vzgoje ena najpomembnejših določevalnic njihovega osebnostnega in
socialnega razvoja. Vzgojiteljičina
naloga je, da ustvari varno in učno
spodbudno okolje, da otrok pridobi občutek varnosti in brezpogojne
sprejetosti. Sprejemanje otroka spodbuja pozitiven odnos med odraslim
in otrokom. Ob taki interakciji se razvija otrokova pozitivna samopodoba.
K razvoju pozitivne samopodobe pa
imajo pomembno vlogo tudi starši.
Zato je vzgojiteljeva naloga, da zgradi
aktiven odnos med starši in vrtcem.
Prav tak odnos se trudimo razviti v
skupini, ki jo vodim. Bolj ko spodbu-

jam starše k aktivnemu sodelovanju
in jim na stežaj odpiram vrata vrtca,
več pozitivnih pobud prihaja od njih.
V trikotniku starši – otrok – vzgojitelj
so se razvile vse smeri sodelovanja,
ki ga zaznamuje zaupanje, sprejetost
in varnost. Otrok, kot glavni akter te
zgodbe, pridobiva izkušnje, se uči
in notranje raste. To se kaže v pozitivni klimi v skupini med vrstniki,
med otroki in vzgojiteljicama, med
starši in vzgojiteljicama ter med starši in otroki.
Vsak dan je lep, če skupaj gremo
v svet.
Literatura:
Vonta,T. (1998). Vključevanje družin v življenje vrtca. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
Ribič Hedrig, B. Otrokova samopodoba. V
Otrok in družina, 1/2004, str. 22–24.,
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod RS za
šolstvo.

Mira Oblak, dipl. vzg
Vrtec Kurirček Logatec

Tekoč nos?

Čas kosila. Vsi pridno jemo, nakar prehlajena Urša mirno pripomne med srebanjem juhe: “Vesna, men
pa nos teče.”
Vesna Pospeh, vrtec Trnava
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Za dobro prakso

Odnosi med starši in vzgojitelji
Uvod

Če so otroci zaupani vzgojiteljem,
morajo vzgojitelji spoznati okolje, v
katerem otrok živi. Starši so najpomembnejši vzgojitelji svojih otrok.
Družina kot primarna skupnost ima
vlogo posrednika med člani družine
in širšo družbo, saj družina pomaga
svojim članom vzpostaviti in ohraniti
stike z drugimi člani v širši družbeni
skupnosti.

Odnos med starši in
vzgojitelji

Odnos med starši in vzgojitelji bo
toliko vreden, kolikor bo vredna komunikacija v njem. S komunikacijo
namreč izražamo drug drugemu svoja sporočila in kažemo medsebojno
razumevanje. To vpliva na kvaliteto
medsebojnih odnosov. Komunikacija
med starši in vzgojitelji bo učinkovitejša, čim učinkovitejše bo sporočanje, poslušanje in povratne informacije vzgojiteljev.
Za vzgojitelja je pomembno, da
zna pokazati sprejemanje in naklonjenost do staršev in da staršem pošilja tako izražena sporočila, da jih
starši razumejo. Komunikacije med
starši in vzgojitelji ne bo, če ne bodo uspeli oblikovati medsebojnega
zaupanja.
Zaupanje med starši in vzgojiteljem se bo razvilo, če bo vzgojitelj
sprejemal misli, čustva in reakcije
staršev ter jim nudil podporo in sodelovanje. Če bodo starši začutili, da
jih vzgojitelj ne sprejema, se bodo
umaknili ali kako drugače obrambno ravnali. Medsebojno poznavanje in razvijanje zaupanja med starši
in vzgojitelji se lahko uresničuje le s
pomočjo komunikacije, ki omogoča ustvarjanje odprtosti, zaupanja in
vzajemnega spoštovanja med njimi.
Dvig kakovosti sodelovanja s starši
dosežemo s poglobljenim odnosom
vzgojitelj – otrok– starši, s podporo
in zadovoljstvom staršev, z izmenjavo mnenj, s primerno komunikacijo,
z oblikami sodelovanja s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure, skupinska srečanja, praznovanja, prisotnost staršev pri vzgojnem delu …),

z dobrim pretokom vsakodnevnih informacij (o trenutnem zdravstvenem
stanju, o počutju otroka, o vzgojnem
delu, o vzgojnih težavah …) in tudi z
neformalnimi oblikami sodelovanja,
saj tako poglabljamo medsebojno razumevanje in navezanost.
Otroku moramo omogočiti, da
bo vzpostavil ustrezne odnose med
družinsko in vrtčevsko situacijo. Tisti otrok, ki ni sposoben vzpostaviti ustreznega odnosa do vzgojitelja,
vrstnikov, tudi ne bo sposoben v vrtcu izkoristiti možnosti za pridobivanje novih izkušenj in razvoj osebnih
potencialov. Odnos med otrokovimi
starši in vzgojiteljem je predpogoj za
možnost vzgajanja in izobraževanja
izven družine. Položaj, ki staršem
omogoča vplivati na svojega otroka,
si mora vzgojitelj šele pridobiti. Ne le
z ustrezno in dobro komunikacijo,
ampak tudi s poznavanjem in razumevanjem razvojnih značilnosti posameznega otroka ter s sposobnostjo
postaviti se na pravilno mesto v obstoječi strukturi odnosov.

Uvajanje otroka v vrtec in
komunikacija

Z ustrezno komunikacijo s starši
začnemo že z upoštevanjem načela
o postopnem uvajanju otroka v vrtec. Mlajši otrok v večini ni realiziral
procesa separacije (ločitve) od matere, zato mu prehod v vrtec povzroča
velike čustvene probleme. Vzgojiteljico zamenja za mamo, če le ta pričara čustveno stabilno in toplo ozračje. Ta vloga od vzgojiteljice zahteva
predvsem materinsko toplino, sposobnost vživljanja v otroka, čustveno
stabilnost in dober odnos z otrokovimi starši. V času uvajanja v vrtec je
zelo pomembna komunikacija med
starši in vzgojitelji o otrokovi osnovni
naravnanosti, odzivih, navadah, najljubših igračah, o ritmu prehranjevanja in spanja, o tem kako se otrok tolaži ter drugih posebnostih.
Uvajanje otroka v vrtec je psihosocialen proces, katerega namen je
vzpostavitev kvalitetnega sodelovanja in medsebojnega odnosa med
otrokom in vzgojiteljico. Pomemb-
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no je, da se starši predhodno pogovorijo z vzgojiteljico o poteku dela
v vrtcu in da predstavijo svoja pričakovanja. Prisotni starši odigrajo vlogo pomembnega posrednika
med otrokom in vzgojiteljico, ki se
še ne poznata, in tako lajšajo otrokovo separacijsko stisko. Pred sprejemom otroka v vrtec imamo v vrtcih
že v poletnem času prvo srečanje s
starši novincev, kjer staršem predstavimo vrtec in jih seznanimo s prostori, osebjem, dnevnim ritmom, načinom dela, z oblikami sodelovanja
in drugimi pomembnimi informacijami. Predvsem pa so starši seznanjeni s pomenom in z načinom uvajanja
otroka v vrtec.

Moj način sodelovanje s
starši pri uvajanju otroka v
vrtec

Pripravila sem načrt uvajanja.
Vsakemu staršu, ki je pripeljal otroka prvič v vrtec, sem ponudila vprašalnik. Odnesli so ga domov in v miru izpolnili. Starši so odgovarjali na
zastavljena vprašanja tako, da so zapisali odgovor. Naslednji dan je individualen pogovor s pomočjo vprašalnika lažje stekel in meni so ostale
prve starševske informacije o otroku
zapisane. Ta način sem izbrala predvsem zato, ker se je težko zapomniti vse prve pridobljene informacije o
otroku, še posebej, če sprejmeš v skupino več otrok naenkrat. Cilj pogovora je, da starši povedo posebnosti o
otroku, njegovih navadah, socialnih
in čustvenih odzivih, zdravstvenih
posebnostih – in predvsem izrazijo
svoje želje in pričakovanja. Za vzgojiteljico so tovrstne kratke informacije ob prihodu otroka v vrtec zelo
pomembne, saj si tako lahko pojasni
oziroma razlaga otrokove morebitne
težave, obnašanje in reakcije ter se
mu nato ustrezno prilagaja in nanj
odziva. Družina in vrtec naj bi čim
tesneje sodelovala pri vzgoji otrok.
Najprej je to pomembno zaradi tega,
da starši in vzgojitelji lažje razumejo otrokovo obnašanje in ravnanje,
če dobijo drug od drugega ustrezne
informacije.

Za dobro prakso
Tako sem se lahko potrudila
ustvariti varno in pozitivno socialno
čustveno ozračje v skupini. S takim
sodelovanjem soustvarjamo skupaj s
starši kakovostne pogoje za otrokovo
dobro počutje in razvoj.

Družina in vrtec naj bi
čim tesneje sodelovala pri
vzgoji otrok

Najprej je to pomembno zaradi
tega, da starši in vzgojitelji lažje razumejo otrokovo obnašanje in ravnanje, če dobijo drug od drugega
ustrezne informacije. Medsebojna
komunikacija podre nezaupanje in
prežene predsodke. Pogovor, še bolj

pa nebesedna komunikacija, utrdi v
otroku občutek varnosti in sprejetosti. V časih se zgodi, da vzgojiteljica
zaradi preobremenjenosti enostavno pozabi navezati stik s starši. Zato
morajo tudi starši skrbeti za stalen
dialog z vzgojiteljem. Treba je torej vzpostaviti dialog starši – otrok,
starši – vzgojitelji, vzgojitelji – otrok.
Nikakor pa ni dobro, da otrok začuti nesoglasje med starši in vzgojiteljem. Brez truda in obojestranskega
razumevanja ni uspehov. Vzgojitelj
mora upoštevati, da v očeh staršev
predstavlja institucijo v dobrem in
slabem pomenu besede. S potrpežljivim poslušanjem, nevsiljivo strokov-

nostjo in s pestro ponudbo možnosti
za medsebojna srečanja z otroki in
starši bo pospešil proces sprejetosti
in spoštovanja.
Literatura:
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Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

Starši veliko pričakujejo od vzgojiteljev
v vrtcu
Andreja Križan Lipnik, univerzitetna diplomirana psihologinja, je v Vrtcu Rogaška Slatina zaposlena na delovnem
mestu svetovalne delavke.
Verjamem, da s suverenim nastopom in simpatično zunanjo
podobo pritegne vsakogar k
pogovoru, kajti pogovor je pot
za reševanje problemov, iskanje rešitev.
V pogovoru začutiš, da spoštuje svojega sogovornika. Samozavestni in izkušeni psihologinji vračajo spoštovanje tudi
sodelavci, starši in otroci.
Kako dolgo ste že kot psihologinja
zaposleni na delovnem mestu svetovalne delavke v vrtcu?
V vrtec Rogaška Slatina sem začela zahajati kot absolventka psihologije že pred dvanajstimi leti. S podporo
in vizionarstvom takratne ravnateljice

Andreja Križan Lipnik
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Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki
Irene Žolgar smo postopoma gradili
bistvo svetovalnega dela v tem vrtcu,
saj sem sama bila takrat novinka, vrtec
pa pred tem tudi še ni imel zaposlenega svetovalnega delavca. Postopoma sem zaznavala potrebe vzgojnega
osebja vrtca, potrebe staršev, otrok,
vodstva in se s svojo svetovalno dejavnostjo vedno bolj umeščala v polje skupne skrbi za dobro otroka. Leto
kasneje sem se v vrtcu redno zaposlila in danes sem ponosna na to, da je
moje delo zastavljeno v skladu s Programskimi smernicami za svetovalno
delo v vrtcih, da je svetovalna dejavnost razširjena v številna področja
dela vrtca, da je učinkovita in da se
v vlogi svetovalnega delavca počutim
zelo dobro.
Zanima me, kako psihologinja vidi
vzgojiteljski poklic od blizu?
Kot psihologinja izredno cenim
vzgojiteljski poklic in sem nad ustvarjalnostjo, tenkočutnostjo in iznajdljivostjo svojih sodelavk pogosto očarana. Iz dneva v dan jim uspeva voditi,
spodbujati, tolažiti, poslušati do 24
otrok, jim pripovedovati, jih zvabiti v
akcijo in z njimi preprosto živeti. Poleg tega da skrbijo za otroke, skozi vse
leto vzpostavljajo sodelovalne odnose
tudi z njihovimi starši. Tako so vpete
v množico odnosov, v katere vstopajo
kot strokovnjaki. Starši pogosto pričakujejo zelo veliko od vzgojiteljev. Prepričana sem in tako tudi v svoji praksi
opažam, da lahko vzgojitelji dejansko
dajejo otroku preko organiziranega
vzgojno-izobraževalnega dela zelo veliko, vendar največ takrat, kadar se tudi starši jasno zavedajo pomena svoje
starševske vloge.
Poleg vsega tega je poslanstvo
vzgojitelja že samo po sebi posebej
občutljivo in odgovorno, saj s svojo
prisotnostjo v življenju majhnih otrok
sooblikujejo razvijajočo se osebnost.
Zato preprosto ni vseeno, kakšni ljudje so. V zavedanju tega dejstva pri sodelavcih izredno cenim odprtost in
občutljivost do otroka, strokovnost v
pristopih k njemu in pripravljenost za
razvoj samega sebe. In prav tega opažam med sodelavkami veliko mero.
Kot psihologinja v odnosu s sodelavkami pogosto poglabljam uvid v potrebe in doživljanja otrok, s katerimi

delajo, in uvid v učinke, ki jih njihovo delo prinaša. Oboje ocenjujem kot
zelo potrebno.
Kako se vključujete v svetovanje
vzgojnemu osebju?
S strokovnimi delavci vrtca se povezujem na različne načine. Odprto
sprejemam priložnosti za preplet svetovalne dejavnosti z njihovim pedagoškim delom. Tako v septembru vsako
leto preživljam veliko časa v skupinah
z novinci, pomagam pri skrbi za otroke in strokovnim delavcem ter staršem pri skrbi za postopno uvajanje.
V oktobru in novembru se vključim
v vsako skupino vrtca in v njej preživim del dneva. Takrat nastavimo plan
morebitnega sodelovanja svetovalne
delavke s skupino skozi leto.
Najbrž je sodelovanje zelo raznoliko?
Sodelovanje nastavljamo na različnih področjih dela, in sicer na področju skrbi za posamezne otroke (odkrivanje otrok, ki potrebujejo svetovanje
in pomoč in posvetovanje o delu zanje, spremljanje vključevanja otrok s
posebnimi potrebami), pri delu s starši, pri spremljanju razvoja tandemskega sodelovanja, včasih me zaprosijo
za kritično prijateljstvo pri vodenju
samorazvoja, za spremljanje njihovega pristopa k otrokom na splošno
in podobno. V skladu s tem planom
se potem naše sodelovanje nadaljuje
skozi leto. Poleg tega se razlogi za
svetovanje strokovnim delavcem pojavljajo tudi skozi leto in kolikor je
mogoče, se skušam nanje odzivati.
Ostale oblike našega sodelovanja
zavzemajo tudi različna izobraževanja, koordiniranje dela strokovnih
delavcev v okviru nekaterih projektov vrtca, uvajanje novincev v vrtec
skozi leto ipd. Pogosto je moje povezovanje s strokovnimi delavci na različnih področjih dela bolj posvetovalne ali sodelovalne narave. Seveda pa
je občasno v odnosu z njimi potrebna
tudi klasična svetovalna vloga.
Opišite, prosim, svoje glavne delovne aktivnosti v vrtcu.
Sem članica ožjega kolegija vrtca,
ki se srečuje mesečno in razpravlja o
vseh bistvenih vprašanjih vrtca. Ta-
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ko sodelujem pri načrtovanju, izvajanju, spremljanju in evalvaciji različnih
dejavnosti na nivoju vrtca. Ta vključenost mi omogoča v polnosti sodelovati pri skrbi za dobro vseh otrok,
spoznavati razloge vodstvenih delavcev za nekatere pomembne odločitve
in tudi jasno razmejevati svoje naloge svetovalnega delavca od nalog sodelavk, ki so zadolžene za vodenje.
Usmerjam dva večja projekta v vrtcu,
in sicer spremljanje otrokovega razvoja in učenja s portfoliem in inovacijski
projekt samorazvoj strokovnega delavca s portfoliem. Spodbujam vzgojo
za solidarnost (povezovanje z organizacijo Unicef, Karitas …), koordiniram strokovne time za delo z otroki s
posebnimi potrebami v vrtcu, vzpostavljam svetovalne odnose s starši
otrok, ki potrebujejo svetovanje in pomoč, opravljam posvetovalno in svetovalno dejavnost za strokovne delavce,
aktivno podpiram preventivno dejavnost v kraju v povezavi z zdravstvenim domom, se povezujem z zunanjimi institucijami pri skrbi za otroke
ipd. Spodbujam tudi IKT kompetence
pri sodelavcih, izvajam izobraževanja,
sodelujem v strokovnih oddajah lokalnega radia, v materinski šoli in še
bi lahko kaj naštela. Pomembno vlogo dajem preventivnemu delovanju v
predšolskem obdobju, zato mi je posebej pri srcu povezava, ki je nastala
s tem, ko sem ob večinski zaposlitvi
v vrtcu delno zaposlena tudi v našem
Zdravstvenem domu, kjer opravljam
preventivne psihološke preglede triletnih otrok.
Lahko o pomenu povezovanja preventivne dejavnosti zdravstvene
službe in vrtca poveste kaj več?
Preventivni psihološki pregledi
otrok v zdravstvenem domu omogočajo psihologu, da s pomočjo
ustrezne diagnostike vsakega triletnika oceni na dveh temeljnih področjih razvoja. Tako s presejalnim preizkusom SPP 3 določimo otrokov
duševni razvoj in otrokov osebnostni razvoj. V prvem delu določamo
ustreznost razmerja med otrokovo
mentalno in kronološko starostjo, v
drugem delu pa odsotnost težav, ki
lahko kažejo na ogroženosti v osebnostni prilagojenosti otrok (sem

Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki
štejemo težave s prehranjevanjem,
odvajanjem, težave s spanjem, razvade, težave v vedenju, v sodelovanju z vrstniki, v odnosu z odraslimi,
pretirani nemir, nekatere zdravstvene težave ipd.). Kadar se pri otroku
kažejo ogroženosti, psiholog določi
način reševanja problema in o tem diskutira tudi z zdravnikom. Izkušnje
kažejo, da igra vrtec pri zmanjševanju zgodnje rizičnosti na področjih
duševnega ter osebnostnega razvoja
otrok izredno pomembno nalogo. Velikokrat je dovolj, da ob delu s starši
usmerimo rizičnega otroka v vrtec in
po določenem obdobju na kontrolnem pregledu že beležimo pomembne napredke. Tako lahko neposredno

opazujem kompenzacijsko vlogo vrtca. Seveda v vseh primerih ta ukrep
ne zadošča. Takrat otrok potrebuje
obravnave in druge programe pomoči. Zgodnja pomoč otrokom s težavami je zelo učinkovita, dobro sodelovanje institucij pa omogoča njeno
tekoče izvajanje.
Sodelovanje s starši je pomembno
področje vašega dela. Se je to sodelovanje z leti spreminjalo?
Moje sodelovanje s starši je skozi
leta postajalo bolj sproščeno in tudi učinkovitejše. Če sem v začetku
svojega dela potrebovala kar nekaj
časa, da sem s starši vzpostavila zadostno mero zaupanja za svetova-

nje, se danes ponavadi to zgodi zelo hitro. Starši prihajajo na posvet
z različnimi problemi svojih otrok,
najpogosteje zavzeto sodelujejo v
svetovalnem odnosu, se učijo novih
pristopov k otroku, beležijo napredek ipd. Občasno poiščejo pri nas
pomoč in usmeritev za reševanje težav tudi starši iz drugih krajev.
So otroci in starši danes drugačni?
V času svoje kariere ne morem trditi, da so se starši in otroci bistveno spremenili. Mislim, da s(m)o bili
otroci večinoma vedno sproščeni, neposredni, (naš) njihov pogled večinoma živahen in zvedav, odrasli pa so
v vlogi staršev zelo različni. Morda
je v zadnjih letih med starši vse več
dilem v zvezi z ločitvami in ločeno
skrbjo za otroka, več dilem opažam
pri vprašanjih avtoritete do otrok, pri
spodbujanju njihove samostojnosti,
pogosteje se njihovi problemi povezujejo s pretiranim gledanjem televizije ipd. Ostale težave, ki so bolj
razvojne narave, pa se pojavljajo v
podobnem obsegu ves čas. Sicer pa
je vloga staršev in njihovega pristopa k otroku – tako danes kot včasih
– ključnega pomena za zdrav razvoj
vsakega otroka.
Kaj bi radi kot psihologinja iz
prakse sporočili slovenski strokovni javnosti v vrtcih?
Da je poslanstvo vzgojno-izobraževalnega dela za otroke v predšolskem obdobju izjemnega pomena.
Že samo zavedanje, da si vključen v
ta vsega občudovanja vreden proces
gradnje temeljev osebnosti razvijajočega se človeka, ti lahko pomaga, da
svojo nalogo vzameš zares. V rokah
imamo občutljivo tkanino, iz katere
se gradi prihodnost družbe.
Zahvaljujemo se za iskrene misli
in vam želimo še veliko uspešnega
psihološkega dela v vrtcu.

Urednica

BELI DVOR – Nika Rems, mentorica Jožica Notesberg, Vrtec Velenje, enota Ciciban
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Iz teorije v prakso

Samoevalvacija – pot do kakovosti
vrtca
Povzetek
V prispevku želim prikazati pomen samoevalvacije za kvalitetno in strokovno delo vzgojiteljice v oddelku. Ob teoretični osvetlitvi pojma
sem predstavila projekt, v katerem sodeluje
naš vrtec, kjer je naš skupni cilj spremljanje in
vrednotenje vzgojiteljevega neposrednega dela
z otroki.
Ključne besede: samoevalvacija, kakovost,
vrtec.
Uvod

Samoevalvacija je strokovni postopek samoocenjevanja, s pomočjo katerega vzgojno-izobraževalne ustanove
same načrtno in sistematično pridobijo podatke o kakovosti svojega dela (Musek Lešnik, 2001, str. 9). Temeljni
namen samoevalvacije je ugotavljanje, zagotavljanje in
zviševanje kakovosti dela organizacije.
Dobra samoevalvacija je usmerjena nazaj in naprej.
Osredotoča se na ugotavljanje trenutnega stanja, predhodnih dosežkov in prihodnjih priložnosti, prepozna in
osvetli močna in šibka področja v kontekstu omejitev in
zmožnosti, v katerih organizacija deluje. Ponuja tudi akcijski načrt za poudarjanje, ohranjanje in krepitev močnih
ter za odpravljanje napak in zboljševanje šibkih področij.
Dobra samoevalvacija izpostavi konkretne, izvedljive cilje,
ne pa visokoletečih neoprijemljivih načrtov, ki se čudovito berejo, a so brez oprijemljive podlage. Omogoča višjo
avtonomijo organizacije, da si sama zastavlja poslanstvo,
kriterije, cilje in vizijo svojega delovanja.

Namen evalvacije

Z dobro samoevalvacijo pridobijo:
- otroci – ker je organizacija sposobna načrtovati in
uvajati njim namenjene izboljšave na osnovi samoevalvacije;
- zaposleni (vodstvo, vzgojitelji) – ker lahko na osnovi zanesljivih povratnih informacij bolje načrtujejo
nadaljnje korake, postopke in delo, sprejemajo
ustrezne odločitve;
- starši – ker s samoevalvacijo pridobijo zanesljive in
objektivne informacije o vrtcu, ki jih zagotavlja poročilo o samoevalvaciji.

Faze samoevalvacije

Dobra samoevalvacija je neprekinjen postopek. Zato
je priporočljivo, da vzgojno-izobraževalna organizacija
razvije trajen sistem samoevalvacije, ki zagotavlja ugotavljanje, ohranjanje in dvigovanje kakovosti in uspešnosti.

Trajen sistem samoevalvacije ji omogoči, da neprestano
spremlja, ugotavlja in zagotavlja kakovost svojega dela,
hkrati pa je dovolj prožen, da se organizacija sproti prilagaja trenutni situaciji, njenim potrebam in zahtevam.
Potek samoevalvacije (Musek Lešnik, 2001, str. 20)
1. Organizacija se odloči za izvedbo samoevalvacije.
Sama oziroma s pomočjo zunanjih sodelavcev pripravi načrt in se odloči, katera področja bo preverjala.
2. Sledi izpeljava samoevalvacijske raziskave: zbiranje
podatkov in informacij po predvidenem načrtu,
vrednotenje in interpretiranje podatkov. Ta faza traja običajno nekaj mesecev.
3. Raziskava omogoči organizaciji prepoznati močna
in šibka področja, pripraviti akcijski načrt za ohranjanje kakovosti na močnih področjih in za zboljševanje šibkosti.
4. Organizacija izvaja predvidene dejavnosti akcijskega načrta, po potrebi sproti preverja uspešnost teh
ukrepov.
5. Organizacija izvede novo samoevalvacijsko raziskavo po določenem času (od treh do petih let). Osredotoči se lahko na ista področja kot prej ali pa doda
nekatera nova. Na osnovi zbranih podatkov pripravi
nov akcijski načrt.
6. Tako postane samoevalvacija nepretrgan proces
ugotavljanja in krepitve kakovosti.
Odločitev za samoevalvacijo

Opredelitev ciljev, namena

Selekcija področij, priprava načrta

Priprava instrumentov

Izvedba samoevalvacijske raziskave

Obdelava, vrednotenje, interpretacija podatkov

Priprava akcijskega načrta

Izvajanje predvidenih akcij

Spremljanje in ocenjevanje uspeha izvedenih akcij
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Vir: Musek Lešnik, 2001, str. 21

Iz teorije v prakso
Pasti samoevalvacije

Samoevalvacija prinaša veliko
povratnih informacij, pozitivnih in
negativnih. Uspeh samoevalvacije
lahko ogrozi strah pred morebitnim odkritjem šibkih točk in slabosti posameznikov, strah pred konflikti in morebitnimi posledicami.
Ob splošnih povratnih informacijah,
ki se nanašajo na celo organizacijo,
samoevalvacija namreč posreduje
tudi osebne povratne informacije,
ki se nanašajo na posameznike. Za
uspeh samoevalvacije je zato ključnega pomena splošna klima v organizaciji, ki:
- priznava zaposlenim pravico do
uspehov in neuspehov;
- razume, da je odkritje šibkih
točk in soočenje z njimi prvi korak na poti k njihovemu uspešnemu premagovanju;
- poudarja, da bo vsak posameznik na tej poti dobil potrebno
podporo organizacije.
Rezultate samoevalvacije lahko
vodstvo samoevalvacije uporablja in
izkorišča za spodbujanje kakovosti in
nudenje učinkovite pomoči tistim, ki
jo potrebujejo, ne pa za obračunavanje z njimi.

Kakovost v vrtcu

Kakovost je vedno relativna glede
na uporabnike in okoliščine, v katerih obravnava. Po W. Glasserju (v
Musek Lešnik, 2001, str. 29) je kakovost vse, kar delamo ali se naučimo in kar močno zadovoljuje eno ali
več naših potreb. Kakovostno delo v
vrtcih je torej tisto, ki otrokom zadovoljuje potrebe, ki je za njih koristno in smiselno.
Temeljna prepričanja za doseganje »odličnosti« po Petersu in Watermanu (v Musek Lešnik, 2001, str. 34)
zaposlenih so, da:
- so najboljši v svoji stroki in pri
svojem delu;
- so pomembni vsi vidiki vzgojnoizobraževalnega procesa;
- je pomemben vsak posameznik;
- je najvišja kakovost dela in storitev ključnega pomena in
- morajo biti člani kolektiva inovatorji, hkrati pa pripravljeni
podpreti potrebno pomoč in

pomagati, ko je treba preseči neuspehe.

Značilnosti kakovostnega
vrtca (po Albrecht in Miller v

Musek Lešnik, 2001, str. 38)
1. Upoštevanje zakonitosti otrokovega razvoja
Kakovosten vrtec pozna in upošteva zakonitosti razvoja otrok.
2. Spodbujanje partnerskih odnosov organizacije s starši
Kakovosten vrtec spodbuja sodelovanje s starši.
3. Opazovanje in spremljanje razvoja otrok
Za kakovostne vrtce je značilno
skrbno opazovanje razvoja otrok, ki
omogoča individualno prilagajanje
programa vsakemu posameznemu
otroku, njegovim sposobnostim in
potrebam.
4. Ustvarjanje in zagotavljanje primernega okolja
Kakovosten vrtec zagotavlja primerno okolje za vse vključene otroke. Primernost okolja lahko opredelimo z nekaterimi temeljnimi
zahtevami.
• Konsistentnost in fleksibilnost:
pri malčkih in otrocih se lahko
hitro pojavi dolgčas ali preplavljenost z dražljaji, zato jim mora kakovosten program zagotoviti ravnotežje med stalnostjo
(stalni prostori, stvari imajo
svoje mesto …) in fleksibilnostjo (novi dražljaji, nove igrače,
nove dejavnosti …).
• Stimulacija: kakovosten vrtec
otrokom nudi različne dražljaje,
ki spodbujajo razvoj različnih
spretnosti.
• Osebni prostor: otroci potrebujejo prostor, kamor se lahko
umaknejo in v njem ostanejo nekaj časa sami.
• Intimno in nemoteče okolje: otroci potrebujejo v vrtcu priložnost
za intimne in nemotene interakcije z odraslimi (vzgojitelji) in
vrstniki.
• Videz prostora: tudi barve lahko
vplivajo na razpoloženje in čustva otrok in odraslih, preko njih
pa na kakovost interakcij.
• Prostori za različne dejavnosti:
razporejenost kotičkov po pros-
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toru je zelo pomemben dejavnik
kakovosti.
• Poosebljanje okolja: prostori naj
bodo čim bolj poosebljeni, opremljeni s fotografijami otrok in
staršev ter stvarmi, ki jim veliko
pomenijo, omarice otrok naj
bodo označene z imeni, risbami,
znaki …
5. Individualnost urnika
Kakovostni vrtec se prilagaja individualnim navadam in potrebam dojenčkov, malčkov in starejših otrok
pri dejavnostih, kot so hranjenje,
skrb za higieno (npr: previjanje).
6. Dnevni urnik – rutine
Čeprav je načrtovanje urnika za
malčke težje in bolj kompleksno kot
za starejše otoke, vsi otroci potrebujejo predvidljivo, varno in stimulativno okolje.
7. Čas za sebe
Kakovostni vrtec omogoča otrokom tudi čas za sebe, za osamljeno
igro, raziskovanje, opazovanje in doživljanje.
8. Besedne interakcije
V prvih letih otroci prehodijo pot
od bebljanja do »pravega govorništva«, zato so kakovostne in bogate
besedne interakcije ključne za razvoj
njihovega govora.
9. Socialne interakcije
Vsak otrok v vrtcu potrebuje toplo osebo, ki skrbi zanj, ga neguje,
se odziva na njegove družabne in
čustvene potrebe, osebo, na katero
se lahko naveže. Po drugi strani pa
potrebuje interakcije z vrstniki, da
preizkuša svoja čustva, se uči empatije in altruizma.
Kateri so dodatni kriteriji za presojanje kakovosti predšolskih programov za dojenčke in malčke do tretjega leta starosti?
1. Stalnost vzgojiteljev in otrok v
skupini
Dojenčki in malčki potrebujejo
prisotnost stalnih in znanih odraslih
oseb. Le tako dobijo občutek varnosti
in predvidljivosti.
2. Občutek miru, spokojnosti
Dojenčki in malčki potrebujejo
umirjeno okolje.
3. Ravnovesje med novim in poznanim v varnem, čistem prostoru

Iz teorije v prakso
Ker dojenčki in malčki preživijo
veliko časa na tleh, mora biti prostor
čist. Hkrati mora otrokom zagotavljati predvidljivost, stvari in predmeti imajo svoja stalna mesta, in nove
dražljaje.
4. Odnos vzgojiteljev do otrok
Dojenčki in malčki potrebujejo skrbne in tople vzgojitelje, ki se
z njimi igrajo v igralnici na tleh ali
na igrišču, ki nemudoma odgovorijo
na njihove potrebe, hkrati pa predstavljajo pozitiven vzor in model vedenja.
5. Spremembe tempa v dnevni rutini
Dojenčki in malčki potrebujejo
čas za divjanje in čas za umirjanje
in spanje.
6. Pomoč pri reševanju socialnih
težav
Malčki, ki imajo relativno malo
družabnih izkušenj, imajo lahko težave z vključevanjem v skupino in z
oblikovanjem medosebnih interakcij.
Zato potrebujejo pomoč osebe, ki jim
bo pomagala razvijati ustrezne medosebne spretnosti.
7. Vključenost staršev v vzgojno-izobraževalni proces
Vključenost staršev v vzgojni proces daje otrokom občutek varnosti,
domačnosti. Po drugi strani imajo
malčki, ki čutijo, da njihovi starši
zaupajo vzgojiteljem in sodelujejo z
njimi, manj težav.

Metode samoevalvacije

V samoevalvaciji lahko zbiramo
podatke na različne načine, z različnimi metodami (po MacBeath v Musek Lešnik, 2001, str. 77):
- spraševanje (podatke dobimo
s spraševanjem vpletenih oseb
– ustnim ali pisnim);
- opazovanje (podatke dobimo z
opazovanjem vpletenih oseb in
dejavnosti);
- sortiranje in razvrščanje po prioriteti (podatke dobimo tako, da
vprašanci sortirajo ali razvrščajo
po prioriteti nize izjav, podatkov,
stališč, mnenj …);
- zbiranje (podatke dobimo z zbiranjem že obstoječih dokumentov, izdelkov, podatkov …);

- diskusija (podatki so rezultat
skupinske diskusije oziroma razprave o določenem vprašanju,
problemu, dejstvu …);
- merjenje (podatke dobimo s pomočjo določenega merskega postopka).

Samoevalvacija v praksi
našega vrtca

Vrtec pri OŠ Voličina sodeluje v
projektu Kakovost v vrtcu, kjer se
trudimo s pomočjo lastne analize
dela, refleksije in evalvacije izboljšati svoje delovanje in zagotoviti čim
strokovnejše in kvalitetnejše delo
strokovnega tima. Vodja projekta sicer spremlja in izvaja dejavnosti po
navodilih zunanjih strokovnih sodelavcev ter prenaša nova spoznanja na
celotni tim.
Projekt obsega dejavnosti vzgojitelja za dosego kakovosti v vrtcu. Zato smo se odločili sprotno spremljati
in analizirati načrtovane aktivnosti
in elemente dnevne rutine s poglobljenimi dnevnimi oziroma tedenskimi evalvacijami. Novost pri našem
delu je snemanje dnevnih aktivnosti
s kamero, kar nam omogoča še natančnejšo analizo dela ter diskusijo
z ostalimi članicami strokovnega tima ter vodstva. V teh analizah smo
pozorni predvsem na odnos vzgojiteljice do otrok, jezikovne sposobnosti
vzgojiteljice ter na odzive otrok. Prav
tako s pregledovanjem posnetkov delimo ideje, strokovna mnenja, izkušnje. Sama delam v oddelku prvega
starostnega obdobja, kjer so otroci zelo občutljivi na nove ljudi, zato uporabimo posnetke namesto hospitacij. Prav tako se občasno otroci
pogledajo in se razveselijo sami sebe in sovrstnikov. S svojimi poročili
in analizami, ki jih oddamo organizatorjem projekta, dobimo povratno
informacijo o svojem delu, ki ga primerjamo tudi z rezultati drugih vrtcev. Tako se samoevalvacija prepleta
z zunanjo evalvacijo.
V začetku šolskega leta smo vzgojiteljice opravile osebno refleksijo,
kjer smo izpostavile:
- svoja močna področja pri neposrednem delu z otroki;
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- šibka področja pri neposrednem
delu z otroki;
- močna področja pri načrtovanih
dejavnostih;
- kaj bi želele pri načrtovanih dejavnostih spremeniti.
Že s to samo analizo smo razmišljale o svojem delu in s primerjanjem
rezultatov ugotovile, kako lahko s povezovanjem dopolnjujemo svoje znanje ali si med seboj pomagamo. Prav
tako smo skupaj poskusile načrtovati
spremembe v našem ravnanju, kjer
se nam je zdelo potrebno.
Čez vse šolsko leto je potekalo
spremljanje in vrednotenje vzgojiteljevega neposrednega dela z otroki. Za dosego večje preglednosti smo
uporabljale protokol za spremljanje
in vrednotenje vzgojiteljevega neposrednega dela z otroki. Kot sem
omenila, smo večkrat snemale potek načrtovanih dejavnosti v vrtcu
in posnetke smo si nato ogledovale
same in v okviru strokovnega tima
vzgojiteljic, kjer smo delile izkušnje
in mnenja.

Zaključek

Pri svojem delu skušam zagotoviti čim večjo kakovost, zato se trudim s samoevalvacijo pridobiti čim
natančnejši vpogled v svoje delovanje. Z analizo posnetkov lažje ugotovim pomanjkljivosti, ki mi pri delu z
otroku uidejo, prav tako delim izkušnje in ideje znotraj strokovnega tima
ter širše na posvetih, kjer si ogledujemo posnetke iz drugih vrtcev. Ob
tem je potrebna tudi dobra teoretična
nadgradnja znanja, kajti le tako lahko zagotavljamo, da bo naše delovanje spodbujalo otrokov individualni
in vsestranski razvoj.
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Zanimivosti, komentarji in mnenja

Kakšen je naš odnos do hrane?
S kruhom se obmetava!
Pa smo tam! Tam, kjer bi po vseh
prizadevanjih ne bi smeli biti! Le
kje so se naša prizadevanja izničila? V medijih beremo, poslušamo,
gledamo zaskrbljujoča sporočila, da
se otroci obmetavajo s hrano, da za
kazen ne smejo v jedilnico na kosilo. Sprašujemo se, ali je kazen primerna ali ne, ali je sploh vzdržno,
da ostanejo otroci zaradi neprimernega odnosa do hrane brez obrokov
ali obroka.
Zvoniti po toči je prepozno. Čas
je, da se odnos do hrane privzgoji slehernemu človeku, ne glede na njegovo starost, vero, izobrazbo.
Pri nas pravijo, da je zemlja pri
tleh. Res, težko jo je obdelovati ali
ročno ali strojno in še se lahko zgodi, da gre po zlu vse kljub skrbnemu
obdelovanju – nepredvidljivo neurje,
toča, poplava, zmrzal … in druge naravne oblike uničenja ne prizanašajo
ne kmetu in niti ne drugim pridelovalcem hrane. Na začetek se je treba
vrniti, na začetek – k zemlji.
Koliko mestnih in primestnih
otrok in odraslih nima stika z zemljo?! Saj res ne morejo vedeti, kaj kako zraste, koliko energije in truda je
vloženega v vsak list solate, v vsak
sadež, v vsako drobtinico kruha, v
vsak košček mesa, v vsako kapljico
soka … V vse, kar nam omogoča, da
sploh delujemo in obstanemo.
Na zdravje! Je televizijska oddaja,
v kateri lahko uživamo, spoznavamo marsikaj novega, se nasmejemo,
se ne strinjamo, se strinjamo. Oddaja, ki popestri večer ob lepih zvokih
glasbe, pa tudi prijetnega in prijaznega vodenja voditeljev in voditeljice. Pred že kar nekaj časa pa me je
pri gledanju te zabavne oddaje nekaj
zelo zmotilo in kar ne morem in ne
morem mimo. Razmišljam namreč o
odnosu do hrane. Igralka – natakarica – ‘keln’r’ca’ – je prenašala v cekarju mimo ovir jabolka od ene do druge mize. Dana so bila navodila, da je
vse, kar ji pade na tla, lahko njeno.
Na cilju je stresla vse sadje mimo mize – pa ne po nesreči. Pred televizijskimi ekrani nam je bilo neprijetno,

čutiti je bilo tudi nelagodnost pri prisotnih v studiu. »Če želiš, jih lahko
vse odneseš,« je nekako čez ramo rekel voditelj.
Sprašujem se in razmišljam: smo
res že vsega siti? Kako so se ob gledanju počutili v družinah, kjer lahko
dajo sadje na mizo le redkokdaj? Kako so gledali zdrava, lepa, pisana jabolka otroci, ki dobijo postreženo na
mizi manj kvalitetno cenejše sadje?
Morda se bo komu zdelo, da delam iz muhe slona. Pa ne! Zadelo me
je v srž, saj se zavedam, da so zdravje, počutje in sploh človekov obstoj,
odvisni od hrane.
»Če kruhek pade ti na tla, poberi
in poljubi ga!« so me učili moji prvi
trije učitelji – oče, duhovnik in učitelj
v šoli. Še majhna sem se zavedala, da
je prijetno, ko si sit: lahko se igraš,
lahko tekaš, lahko delaš, lahko spiš.
Star slovenski pregovor mi je postal
zapoved.
Ker delam z najmlajšimi, me je
prikazano dejanje v televizijskem
prizoru zares zaskrbelo.
Kdo, če ne mi odrasli, dajemo
otroku zgled?
Kdo, če ne odrasli, poskrbimo, da
so otroci siti?
Kdo, če ne odrasli, skrbimo za
ohranjanje spoštljivega odnosa do
vsake drobtinice, do vsakega koščka, do hrane.
Kako lahko razvijamo primeren
odnos do hrane?
Otrokom ponudimo sadje, jim ga
narežemo, saj iz izkušenj vemo, da
zmorejo sadež naenkrat pojesti v celoti le nekateri otroci. In da ne romajo v ostanke veliki ogrizki, narežemo
sadje, ki ga nato otroci pojedo po želji. Otroke navajamo, da jedo umirjeno, da ne hitijo, da si vzamejo čas,
da so med hranjenjem večinoma tiho
ali se tiho pogovarjajo, da ne govorijo s polnimi usti. Morda se zdijo te
temeljne resnice tako vsakdanje, tako samoumevne, da nanje enostavno
pozabimo. Nismo za ‘napeto tišino’,
v kateri nihče niti dihati ne upa. Ne
– sproščeno, umirjeno vzdušje, ki z
vsakih grižljajem izraža spoštljivost
do hrane, do tistih, ki so nam hrano
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pripravili in posredno do proizvajalcev hrane. Vsak grižljaj poskušamo
zaužiti z vso hvaležnostjo – s hvaležnostjo, ki nas pomirja, notranje bogati, nam daje moči za nadaljnje delovanje, uživanje, delo in igro.
Ne uspe nam vedno. Problem
so zlasti veliki, odmevajoči prostori, kjer klic odmeva in manjši hrup
povzroči večjega. Poskušamo pa vendarle, včasih nam uspe bolj, včasih
pa manj.
Hranjenje doma naj vsaj ob skupnih srečanjih izzveni spoštljivo, za
mizo, kjer naj vsi člani dobijo ob
umirjeni besedi staršev in otrok
skupna izhodišča za nadaljnje načrtovanje. Minejo dnevi, ko se družina ne sreča pri skupnem obroku.
Pa vendar: ko je možnost, poskrbimo za prijetno hranjenje in kar nam
je dano, spoštljivo zaužijmo po svoji meri.
Otrok ob hranjenju vidi, občuti
prijetnost in posledično se mu razvija odnos do okolja, do naše ožje in
širše okolice. Vse se začne za domačo mizo, kjer si upamo povedati svoje dvome, ideje, kjer nizamo misel
za mislijo in jih tkemo v nov vzorec
vedenja z novimi spoznanji.
Tudi ko nam kaj hrane ostane in
ni več primerna za uživanje, poskrbimo za spoštljiv odnos do ostankov. Načinov je več. Vsakdo izbere
tistega, ki mu je najbližji, najprimernejši, dosegljiv. Vsi nimamo enakih
možnosti za odlaganje, pa vendar se
potrudimo, da izberemo nam najprimernejšega.
Koliko truda je potrebnega, da
zrase in dozori zdravo jabolko? Sadjar, kmet vseskozi skrbi, da so drevesa zdrava – od dne do dne, od meseca do meseca, od jeseni do poletja,
iz leta v leto. Ne more reči: »Danes
ne! Jutri bom!« Ko je pravi čas za
opravilo, ga je treba opraviti. Najprej
pripravijo prst, nato posadijo, okopavajo, gnojijo, obrezujejo, škropijo in nazadnje pobirajo z vso skrbjo in previdnostjo, da se plodovi ne
bi niti malo obtolkli ali pa se kako
drugače poškodovali. Niti na misel
jim ne pride, da bodo ti, njim tako

Zanimivosti, komentarji in mnenja
dragi plodovi, kdaj predmet neprimernega, objestnega obnašanja. In
vendar se tudi to zgodi …
Začnimo z majhnimi koraki. Danes veliko otrok na srečo ne ve, kaj
je lakota. Zavarovani z denarjem, s
katerim si kupijo najljubšo hrano,
se lahko prevzetno obnašajo do hrane, ki jim ni pogodu. Otroci pač preskušajo meje, meje svojih staršev,
vzgojno-izobraževalnega in drugega
osebja in navsezadnje tudi meje sošolcev. Vsak postavi svoje meje! In
morali bi jih znati tudi odrasli brez
zadržkov in omahovanja, ali smemo
otroku preprečiti in zaustaviti neprimeren odnos do hrane! To odgovornost nosijo najprej starši, za njimi

pa vsi, ki delamo z otroki in mladostniki. In drug drugega bi morali v
tem podpirati! Pa vendar, če se starši bojijo, da bo njihov otrok ostal lačen in mu zato dajo v torbo njegov
najljubši priboljšek v obliki slaščice
ali sendviča, mu s tem delajo veliko
medvedjo uslugo.
V sodelovanju z otroki začnimo
in nadaljujmo s koraki, ki nam v
lastnem domu prinesejo manjšo porabo in manjše račune. Ne zavrzimo stvari, ki so stare in še vedno
uporabne, ugašajmo luči in porabimo manj elektrike, zapirajmo vodo.
Pomislimo, kaj vse lahko postorimo v prostoru, da se vanj znova in
znova ne vračamo in znova in zno-

va prižigamo luči. Mnogo je vélikih malih opravil, za katere vsaka
družina ali najmanjša skupnost še
najbolje ve.
Za večje, zahtevnejše akcije so
potrebni strokovnjaki in njihovo
strokovno znanje. Vendar kolikor
je v naši moči, ohranjajmo in varujmo naravo na vsakem koraku, z vsako iztočeno kapljico vode, z vsakim
vžigom lučke in – Če kruhek pade ti
na tla, poberi in poljubi ga.

Zlata Kleibencetl
Osnovna šola Antona Ukmarja Koper

Otroška igrišča pri vrtcih med
potrebami, zahtevami in možnostmi
(iz strokovne revije za varstvo pri delu »Varnost, zdravje, delo« št. 4/ 2010, izdaja Sprinkler, Grobelno)
V prispevku želim opozoriti na
problematiko zadostnega gibanja
predšolskih otrok, na pomanjkanje
spodbudno opremljenih igrišč, na
nevarnost enostranskih obremenitev za razvoj otroka, ki v sodobnem urbanem okolju velikokrat
nima možnosti za svobodno in varno gibanje na prostem. Želim osvetliti problematiko, ki se nakazuje s
sprejetjem sprememb področnega
državnega pravilnika, ki je začel
pred kratkim veljati za vrtce.

Gibanje kot primarna
potreba vsakega otroka

V strokovni literaturi je bilo že neštetokrat dokazano, kakšen vpliv ima
gibalna in pozneje športna vzgoja na
otrokov organizem. Pediatri in drugi
strokovnjaki ugotavljajo pri otrocih
preveliko telesno težo, veliko obolenj dihalnih organov, slabo držo, pomanjkanje kondicije in posledično
tudi vrsto psihičnih in socialnih posledic: manj tovarištva, solidarnosti,
inovativnosti, sposobnosti za premagovanje osebnih kriz in podobno.

Zakaj je tako? Otroci so doma, v
vrtcu in šoli prevečkrat izpostavljeni
samo enostranskim obremenitvam.
Če jih je preveliko v premajhnem
prostoru, so se prisiljeni zadrževati za mizami in v kotičkih, hoditi
na kratke razdalje nekaj metrov po
istem prostoru in do sanitarij. Podobno je tudi doma, le da se tam kmalu pridruži še udobje naslanjača pred
TV sprejemnikom, sedenje pred računalnikom in podobno.
Posebno ranljiv je predšolski
otrok. Najprej zato, ker za svoj razvoj potrebuje še več gibanja in več
prostora kot starejši otroci in odrasli. Navsezadnje je predšolsko obdobje čas izjemnega razvoja, telesne in duševne rasti, v kakovosti in
količini, zato se pozitivni in negativni vplivi na razvoj še intenzivirajo. Ranljiv pa je tudi zato, ker je
odvisen od odraslih. V strahu pred
boleznijo ga starši in vzgojitelji še
bolj kot šolarja zadržujejo v zaprtih prostorih. Občine prej poskrbijo
za telovadnice in igrišča za šole in
društva kot pa za igrišča in telovad-
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nice v vrtcih. Zavedanje, ki je povezano z znanjem, o pomenu gibanja
v predšolskem obdobju, je v laični
javnosti še premalo prisotno.
Če vrtec nima prostornega in
spodbudnega igrišča in vzgojiteljica
ne zagotovi dovolj časa za bivanje na
igrišču, ni zagotovljeno za dovolj kakovostnega gibanja na prostem, kar
lahko otroke razvojno ogroža.

Sistemske zahteve za
igrišča in prostore za
predšolske otroke
Igrišče je po definiciji omenjenega pravilnika zunanji prostor vrtca.
Opremljeno mora biti z enostavnimi,
sestavljenimi ali kompleksnimi igralnimi enotami, imeti pa mora tudi potencialno igralno enoto.
Enostavna igralna enota omogoča le eno dejavnost. Takšni so, na primer, preprostejši gugalniki na spiralni vzmeti (fotografija št. 1).
Sestavljene ali kompleksne igralne enote omogočajo otrokom več
različnih gibalnih dejavnosti hkrati.

Zanimivosti, komentarji in mnenja

Fotografija št. 1: Gugalnik omogoča samo guganje.
Na primer: vzpenjanje po stopnicah
in spust po toboganu, vzpenjanje ob
vrvi ali brez nje, hoja po mostičku
(fotografija št. 2).

Fotografija št. 3: Gimnastične vaje v okviru potencialne enote.
Igrišče mora biti osenčeno, priporoča se naravna ozelenitev, biti mora ograjeno s primerno ograjo. Igrišče mora biti vzdrževano v skladu s
pravilnikom.

telj, komisija po pregledu igral poda
ravnatelju pisno poročilo. Na osnovi
tega poročila ravnatelj izdela načrt
vzdrževalnih del za tekoče leto in poskrbi za njegovo realizacijo.

Fotografija št 2: Sestavljena igralna enota
Merilo za opremljenost z igrali je
po pravilniku 1,5 igralnega mesta na
otroka. Igrišče za otroke prvega starostnega obdobja je ločeno od igrišča za otroke drugega starostnega obdobja.
Potencialna igralna enota je neopremljen prostor na igrišču, ki omogoča prosto gibanje (hojo, tek), lahko
se uporabi za gimnastične vaje, gibalne in rajalne igre, na njem se lahko
organizira prostor za simbolno igro
ali kakšno drugo dejavnost. Na igrišču mora biti približno polovica takšnih površin (fotografija št. 3)

Pravilnik nalaga nalogo in odgovornost ravnatelju, ki mora imenovati usposobljeno osebo za pripravo
programa pregledov, organizacijo in
izvajanje pregledov. Za to delo mora
biti oseba usposobljena vsakih pet
let z osemurnim tečajem ustrezne institucije, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti varstva pri delu na
področju vzgoje in izobraževanja in
ima ustrezno prakso na tem področju. Vrtec mora narediti načrt vzdrževanja in pregledov in voditi v zvezi s tem pisne evidence. Komisijo za
obvezni letni pregled imenuje ravna-
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Nova igrala morajo biti izdelana in
postavljena v skladu s predpisanimi
standardi, dobavitelj mora o tem izročiti vrtcu ustrezno dokumentacijo. Izpolnjevanje pravilnika nadzira
zdravstvena inšpekcija.

Kakšne so možnosti za čim
hitrejšo uskladitev prakse
z zahtevami pravilnika v
zvezi z igrišči vrtcev?
Spremembe pravilnika praksa
ocenjuje različno. Gotovo je dobrodošla takšna rešitev, ki naloge ureja-

Zanimivosti, komentarji in mnenja
nja, vzdrževanja in pregledov igrišč
zaupa vrtcu. S tem pravilnik odpravlja prej nevzdržno stanje, ko je vrtec težko pridobil oceno varnosti in
usklajenosti s predpisanimi standardi, saj je bil nabor organizacij, ki bi
tako izjavo vrtcu dale, zelo omejen
in zelo drag. Vendar ima nova rešitev tudi nekaj pasti, še posebno
za ravnatelja, ki mora prevzeti celotno odgovornost za izvajanje sistema organizacije, vzdrževanja in
nadzora. Največ verjetnih težav vidim pri zagotavljanju ustrezne opremljenosti igrišč. V okoljih, kjer do
sedaj občine in vrtci niso posvetili
temu področju bivanja otrok dovolj
pozornosti, bo več problemov in bo
usklajevanje trajalo dlje časa. Marsikje manjkajo celo osnovne zadeve:
varne ograje, senca, osnovna igrala. Ponekod pa so igrišča vrtcev že
vzorno urejena.
Poleg urejenosti in varnosti pa
je na vrtčevskem igrišču potrebna
tudi dobra pedagoška organizacija, saj je v večjih vrtcih na igrišču
vedno več oddelkov otrok (oddelek
drugega starostnega obdobja šteje
od 21 do 24 otrok!). Otroci različnih
oddelkov se med seboj pomešajo v
skupnih igrah ali načrtovanih dejavnostih, ki jih pripravljajo vzgojitelji.

Odrasli morajo imeti celotno površino igrišča ves čas pod nadzorom.
Prav tako mora biti pri sestavljenih
in kompleksnih igralih ves čas vsaj
ena oseba, ki spremlja igro otrok,
jih uči pravilne uporabe igral in jim
svetuje. Poleg gibalnih iger na igralih morajo vzgojitelji načrtno spodbujati tudi druga gibanja: tek in hojo, gimnastične vaje z orodjem ali
brez, skoke, gibalne in gibalno-rajalne igre in podobno.
Dogajanja v naravnem okolju
igrišča vzgojitelji izkoristijo še za
druga področja kurikula. Na igrišču se izvajajo naravoslovne, matematične, jezikovne in druge načrtovane dejavnosti.

Za zaključek

Odgovornost, ki je s spremembo pravilnika prenesena na ravnatelja in vrtec, bo izpostavljena v
morebitnih sodnih postopkih zaradi poškodb otrok. Čeprav standard
in predpisani sistem, ki ju določa
pravilnik, povečujeta varnost otrok
in zmanjšujeta verjetnost težjih poškodb, praksa pozna primere, kjer
se zadeve neprijetno zapletejo. Prav
v zvezi s kompetentnostjo zaupanih
nalog menimo, da je 8-urno usposabljanje na pet let premalo. Pozna-

valci vedo, koliko pasti se skriva na
igriščih, na kaj vse je potrebno biti
pozoren, kako zahtevno je včasih
ugotovljene pomanjkljivosti odpraviti. Po našem mnenju bi moral vrtec imeti vsaj eno bolj usposobljeno
osebo ali zagotovljeno pomoč zunanjega strokovnjaka, ki lahko svetuje
in pomaga pri razreševanju dilem,
pa tudi pri načrtovanju urejenosti
na igrišču. Morda bi ga bilo smiselno vključiti tudi v komisijo za letni pregled. Vse to velja še posebej
za velike vrtce, ki imajo večje število igrišč. Vemo, da je formalnostim
hitro zadoščeno, osnovni namen
sprememb pravilnika pa gotovo ni
ureditev formalnosti, ampak večja
kakovost bivanja na igrišču in večja varnost otrok. Vprašanje, ki se
nam poraja: se v vrtcih v zadostni
meri zavedamo svojih odgovornosti, možnosti, novih izzivov, pa tudi potencialnih pasti in svojih omejitev? To bo pokazala praksa vrtcev,
ki bodo po svojih najboljših močeh
poskušali realizirati zahteve pravilnika v svojem okolju.

mag. Betka Vrbovšek

Napotki za avtorje prispevkov:
- vsi teksti naj bodo napisani na računalniku v programu
WORD, med tekst ne vstavljajte fotografij in računalniških risbic;
- enemu izvodu prispevka obvezno priložite CD;
- za reference v besedilu uporabljajte način sprotnega navajanja 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;

- 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.

Vzgojiteljica na internetu: www.vzgojiteljica.si
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