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Prijazen pozdrav v vse slovenske vrtce!
V  strokovni javnosti je že nekaj časa prisotna problematika glede delovnega časa 

strokovnih delavcev, tako vzgojiteljic in vzgojiteljev kot njihovih pomočnic oz. pomoč-
nikov.  Pojavili so se posamezni očitki o »najtežjih premikih v glavah«. Menim, da so 
takšne »ocene« žaljive in neprimerne, zato je prav, da tej aktualni problematiki name-
nim nekaj besed tudi v strokovni reviji.

Dejavnost vzgoje in izobraževanja opravljajo v vrtcu vzgojitelji in pomočniki vzgo-
jiteljev, ki morajo  izpolnjevati predpisane zakonske pogoje. Organizacijo in podrobno 
vsebino življenja in dela vrtca določi vrtec z letnim delovnim načrtom. K delu letnega 
delovnega načrta, ki ima finančne posledice, si mora pridobiti soglasje ustanovitelja. 
Potrebe okolja se odražajo v ustanovitvenem aktu, kjer vsaka lokalna skupnost, v skla-
du s področno zakonodajo, doda svoje specifične potrebe. Starši in njihovi delodajalci 
izražajo potrebe po dolžini bivanja otrok v vrtcu, s tem pa posredno vplivajo na po-
slovni čas vrtca. Kakšni so kriteriji za organizacijo delovnega časa v vrtcu za strokov-
ne delavce? Kriteriji morajo biti  izbrani na osnovi:
- zakonov in pravilnikov ministra za šolstvo in šport ter ustanovitvenih aktov,
- drugih zakonov (delovno pravo, kolektivna pogodba, varstvo pri delu s požarno 

varnostjo in zdravstvenim varstvom itd.),
- načina gradnje stavb, v katerih so vrtci,
- potreb staršev zaradi fleksibilnosti njihovega delovnega časa,
- časovno različne dnevne prisotnosti otrok ter prihodov in odhodov iz vrtca.

Kaj mora in lahko stori vrtec za še boljšo organizacijo delovnega časa? Ob upošte-
vanju kriterijev mora vrtec za doseganje čim bolj racionalne organiziranosti opravljati 
tudi naslednje naloge:
- ugotavljati potrebe staršev: ob vpisu, na začetku šolskega leta, pred prazniki, pred 

počitnicami in letnimi dopusti in tem potrebam prilagoditi organizacijo dela;
- pripraviti in dopolnjevati razporede za organizacijo izvedbenega kurikula za vsa-

ko smiselno zaokroženo celoto v enoti in glede na dnevni red (dovolj časovnega 
razmika med obroki hranjenja);

- določiti sočasnost strokovnih delavk glede na čas dneva, ko je v oddelkih največ-
je število otrok v vrtcu.
Potrebno je voditi evidenco 40-urnega delovnega časa, evidenco poslovnega časa 

enote oz. vrtca s prihodi in odhodi  zaposlenih, za strokovne delavce tudi za dejavno-
sti, ki se opravljajo v vrtcu izven poslovnega časa vrtca (ko v vrtcu ni otrok). V vsa-
kem primeru  pa morajo (to zahteva narava teh delovnih nalog) izven poslovnega časa 
opraviti strokovni delavci tiste naloge, ki so vezane na:
- delo strokovnih organov vrtca: vzgojiteljskega zbora in strokovnega aktiva,
- obvezno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev vrtca: 

vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev  v določenem obsegu,
- načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela v tandemu in timsko načrtovanje 

skupnih ciljev in nalog enote vrtca in zavoda v celoti (Kurikulum za vrtce ter letni 
delovni načrt vrtca) ter delo v posameznih projektih, ki se nanašajo na zunanje 
institucije, 

- obvezno delo s starši: govorilne ure, roditeljski sestanki, prireditve za otroke in 
starše, vrtec za starše ipd. 
Ker je večina omenjenih dejavnosti sestavni del zakonskih obvez vzgojitelja, morajo 

biti sestavni del njegovega 40-urnega dela, ne pa opredeljene, na primer, kot nadure, 
ki se posebej plačajo ali koristijo po izvedbi (plačilo nadur je neracionalna poraba de-
narja, koriščenje ur pa neracionalna poraba časa).

Menim, da moramo ravnatelji odgovorno opravljati z delovnim časom zaposlenih 
in da moramo v tem pomembnem segmentu ohraniti avtonomnost odločanja. Kot pov-
sem neustrezne ocenjujem predloge o poenotenju za vse slovenske vrtce, ki so mor-
da lahko za posamezno okolje sprejemljivi in funkcionalni, toda v drugih okoljih in 
drugačnih pogojih dela pa neustrezni in nesprejemljivi. Cilj je kakovost javne službe, 
ki jo izvajamo vrtci, zanj pa je potrebna fleksibilnost, ne uniformiranost, upoštevanje 
različnosti, ne pa predpisana enakost. Problematika je preobširna za eno stran, zato 
bomo o njej gotovo še kaj pisali. Vesela bom vaših odzivov in mnenj.

Vsem bralkam in bralcem  revije Vzgojiteljica želim v imenu uredništva  lepe 
božične praznike, v novem letu pa osebne sreče in strokovne rasti.

Urednica

Uvodnik

Eva Deisinger (3 leta) 
mentorica Tatjana Grčar  

Vrtec Urša, Domžale, enota Čebelica

Kotiček uredništva

V letu 2009 
revija 

Vzgojiteljica 
praznuje 10 let 
neprekinjenega 

izhajanja.
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Vrtec se predstavi

VVZ Tržič

Izobrazba vzgojiteljic ima velik pomen 
za vrtec

Lahko predstavite vrtec, ki ga vo-
dite? Koliko ima enot, oddelkov, 
otrok?

Smo javni zavod. Imamo več enot. 
Enota Deteljica je vrtec, ki s svojim 
igriščem bogati življenje v urbanem 
naselju Bistrica. V njem je deset od-
delkov, in sicer za otroke od 1–3 let in 
od 3–6 let. Vrtec ima lepo izhodišče za 

sprehode v naravo. V vrtcu je mlečna 
in razdeljevalna kuhinja. Ena igralni-
ca je v OŠ Bistrica. Enota Palček nu-
di možnost pridobivanja izkušenj na 
družbenem in naravnem področju. V 
telovadnici so prireditve, ki se jih ob-
časno udeležujejo tudi otroci iz drugih 
vrtcev. V njem so štirje oddelki otrok v 
starosti od 1�do 3 let in štirje oddelki v 
starosti od 3�do 6 let. Od tega je en od-
delek v Osnovni šoli Tržič. V vrtcu je 
mlečna in razdeljevalna kuhinja. Enota 
Lom je v obnovljeni stavbi podružnič-
ne OŠ Tržič. Z življenjem in delom po-
življa utrip vasi. En oddelek vključuje 
otroke različnih starosti. Ima razdelje-
valno in mlečno kuhinjo, ki skrbi tudi 
za prehrano osnovnošolcev. Enota Kri-
že stoji na sončni ravnini križkih polj. 
Ob 20-letnici vrtca je bil vrtec znatno 
obnovljen. Nudi pogoje za delo 7 od-
delkov. Bližina OŠ omogoča dobro po-
vezovanje. V vrtcu je centralna, mleč-
na in razdeljevalna kuhinja.

Starši se marsikje na Slovenskem 
srečujejo s stisko, ker v njihovi ob-
čini ni prostih mest. Kako je pri 
vas?

Povečan vpis otrok smo predvide-
vali in zato pravočasno zagotovili pro-

sta mesta za vse vpisane otroke. Bilo je 
pa veliko dogovarjanja skupaj z obči-
no in uradom za družbene dejavnosti. 
Skupaj smo problem pravočasno rešili 
tako, da smo v dveh šolah uredili dve 
igralnici, v enem vrtcu pa smo preu-
redili telovadnico. Tudi vodstvo obeh 
šol nas je sprejelo za svoje. Zadovoljni 
so tudi starši, saj bodo naslednje leto 
otroci hodili v te šole. V tem vrtcu smo 
za gibanje preuredili skupni prostor in 
veliko garderobo. Ker ima ta vrtec ide-
alne pogoje za gibanje na prostem, ve-
liko gibanja izvajamo na igrišču pred 
vrtcem, na bližjem šolskem igrišču in 
na travniku pred vrtcem.

Javnost, posebno starši, pričakujejo 
od javnih vrtcev kakovostni kurikul. 
Pogoj zanj je kakovostno strokovno 
delo. Na kakšen način skrbite za ka-
kovostno pedagoško vodenje vzgoj-
nega osebja v vašem vrtcu?

Že od kurikularne prenove je naš 
vrtec mentorsko središče, zato so pri-
čakovanja in zahteve po kakovost-
nem kurikulu še toliko večje. Radi 
bi bili vzor ostalim vrtcem v mreži, 
s katerimi se srečujemo na študijskih 
srečanjih. Na strokovnih aktivih od-
delkov in vrtcev rešujemo probleme 

Ana Jerman

Tržič leži ob pomembni cestni 
povezavi čez Ljubelj in Kara-
vanke na avstrijsko stran. Kraj 
je bil naseljen že v zgodnjem 
srednjem veku, že v 15. stolet-
ju je dobil trške pravice. Jedro 
mesta sestavljajo stare mest-
ne hiše. V kraju se je razvila 
usnjarska in obutvena obrt, 
pozneje industrija, ki je večini 
prebivalcem dajala vsakdanji 
kos kruha. Posebno veselo je 
bilo na šuštarsko nedeljo. Tre-
nutno je obutvena industrija v 
krizi, ki ji še ni videti srečnega 
konca. 

Zato pa se popotnik lahko na-
polni s srečnimi občutji ob lepi 
Tržiški Bistrici, ki teče skozi 
znamenito Dolžanovo sotesko. 
Morda ob Tominčevem slapu, 
na kakšnem hribu razpoteg-
njenih Karavank? Kakor koli, 
pečat kraju daje tudi vrtec, 
ki ga vodi znana slovenska 
športnica, tekačica čez ovire, 
ANA JERMAN. Med drugim se 
je udeležila svetovnih veteran-
skih iger v Torontu, evropske-
ga veteranskega prvenstva in 
raznih domačih tekmovanj. Na 
njeni polici se svetijo razne ko-
lajne, tudi zlate, a pogovor se je 
vrtel le okoli vrtca in predšol-
ske vzgoje. Ne samo atletinja, 
tudi vzgojiteljica je bila z vsem 
srcem.
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in dileme, iščemo dobre primere 
prakse in se o tem veliko pogovarja-
mo. Svojo vlogo pa vidim predvsem v 
tem, da skrbim za čim boljše delovne 
in materialne pogoje, iščem ustrezna 
izobraževanja za strokovne delavke 
in jih spodbujam pri prizadevanjih 
za kakovostno delo. V ta namen smo 
izvedli tudi letošnje izobraževanje.

Čemu letos posvečate posebno po-
zornost? Kaj je vaša prednostna 
naloga?

Posebno pozornost posvečamo 
dnevni rutini, posebno hranjenju 
in počitku otrok ter bivanju na pro-
stem. V celoletnem projektu „Varno 
in zdravo bivanje na prostem“ smo 
posebej pozorni na ureditev igrišč 
in kotičkov na igriščih. Določili smo 
primerne poti za sprehode in pros-
tore, kjer se lahko zadržujejo otroci, 
predvsem želimo čim več dejavnosti 
prenesti na prosto. Vrtec bo otrokom 
na ta način sporočal, da sožitje med 
ljudmi zahteva vsestranske napore, 
preko otrok pa bomo tudi starše sez-
nanili z varnim in zdravim načinom 
preživljanja prostega časa.

Ste zadovoljni z odnosom lokal-
ne skupnosti do vrtca? Česa si še 
želite?

Bistvo naklonjenosti in skrbi je tes-
no sodelovanje in dogovarjanje, ker 
se vsi zavedamo, da delamo za otro-
ke. To je edino pravilo, ki sem se ga 
zvesto držala in se je v času mojega 
mandata pokazalo za pravo pot. Lo-
kalna skupnost je širok pojem. Poleg 
sodelovanja z gospodom županom je 
pomembno še sodelovanje z uradom 
za družbene dejavnosti, direktorjem 
občinske uprave pa tudi z vsemi kra-
jevnimi skupnostmi, kjer so naše eno-
te. Dobro sodelovanje se pokaže tudi 
na sejah občinskega sveta, kjer odlo-
čajo o določitvi cene programa. Svet-
niki so naklonjeni vrtcu in razumejo 
potrebe predšolske vzgoje. Vedno se 
pa pogajamo in dogovarjamo za raz-
lične investicije. Običajno se odloči-
mo za najnujnejše, šele potem so na 
vrsti kakšne posebne želje.

Poleg pedagoškega ste tudi poslov-
ni vodja vrtca. Zanima me, kakšen 
je odstotek, ki ga namenjate za 

stroške dela, torej plače, davke in 
prispevke, ter za vse ostele stro-
ške, materialne in nematerialne? 
Kako izračunate cene programov?

V našem vr tcu je razmerje 
stroškov plač in ostalih stroškov 
80,31 % : 19,69 %. Cene programov 
določimo po državnem pravilniku o 
metodologiji. S tem moramo shajati. 

Po poklicu ste diplomirana vzgo-
jiteljica in imate dolgoletne izkuš-
nje z delom v oddelkih …

Ker sem v vzgojiteljskem poklicu 
že osemintrideseto leto, imam vpo-
gled v kar nekaj odločilnih obdobij 
v razvoju predšolske vzgoje. Od stro-
gega upoštevanja takratnega Vzgoj-
nega programa in in vkalupljenega 
pisanja priprav v določene obrazce, 
s strogo določennim urnikom in šte-
vilom določenih vsebin, do procesa 
nastajanja sprememb in kurikular-
ne prenove, ki na svoj način še ved-
no traja. Veseli me, da je kurikularna 
prenova prinesla nov elan in svežino 
v naše delo. Sama se imam za ze-
lo kreativno in vedoželjno, zato sem 
na začetku svoje poklicne poti imela 
kar nekaj težav, ker nisem sprejela in 
nisem razumela »da moramo delati 
vsi enako in na isti način«. Še slabše 
pa je bilo to, da je bila za vse otroke 
ista vsebina. Kurikulum za vrtce je 
bil pravo olajšanje. Kljub desetletnici 
Kurikula pa se moramo zavedati, da 
nikoli ne vemo vsega. Zato podpiram 
izobraževanje strokovnih delavk za 
boljše spremljanje otrokovega razvo-
ja in čim kakovostnejše učenje v ob-
močju bližnjega razvoja otrok. 

Na letošnjem srečanju ravnateljic 
in ravnateljev vrtcev v Portoro-
žu je celo sam predsednik SAZU 
poudarjal pomen zgodnjega uče-
nja in ustvarjanja možnosti za 
razvoj, posebno kognitivni. Tudi 
medicinske – ne le psihološke in 
pedagoške – vede poudarjajo po-
men predšolskega obdobja. Ste za-
dovoljni s sedanjo izobraženostjo 
mlajših vzgojiteljic?

Prepričana sem, da bo veliko diplo-
miranih vzgojiteljic nadaljevalo študij 
na drugi bolonjski stopnji. Menim, da 
je izobrazba vzgojiteljic velikega po-
mena. Samo izobražena vzgojiteljica 

lahko razume razvoj otrok, ve, kaj po-
trebujejo za svoj razvoj, ga zna spod-
bujati in omogočati. 

Kako ste se vi izobraževali? Kak-
šna je bila vaša poklicna pot?

Sama sem se izobraževala ob de-
lu in ta oblika povezovanja prakse 
z novimi znanji mi je osebno veli-
ko pomagala pri delu z otroki in tudi 
pri razumevanju položaja predšolske 
vzgoje v družbi. Tudi zato dajem ve-
lik pomen izobraževanju strokovnih 
delavk. Veseli me, da prihajajo s fa-
kultet mlade in odgovorne vzgojite-
ljice z veliko znanja, ki ga znajo upo-
rabiti v praksi. 

Moj poklicni razvoj je bil zelo si-
stematičen. Po končani srednji vzgo-
jiteljski šoli sem se zaposlila v VVZ 
Tržič, kjer delam še danes. Ob delu 
sem leta 1984 končala študij na Pe-
dagoški akademiji, leta 2002 pa di-
plomirala na Univerzi v Mariboru in 
si pridobila naziv diplomirana vzgo-
jiteljica. V diplomski nalogi z naslo-
vom Vzdržljivost predšolskih otrok 
sem prikazala svoje dolgoletno de-
lo na področju gibanja – z najvišjo 
možno oceno.

To je najbrž povezano z vašim živ-
ljenjem vrhunske atletinje, sploh s 
prisotnostjo športa v vaši družini?

 Gibanje je tesno povezano tudi z 
mojo osebno potjo, z atletiko. Z ve-
likim veseljem sem svoje izkušnje 
s področja gibanja in teka prenesla 
otrokom. Kar trideset let sem dela-
la v oddelku kot vgojiteljica, nepo-
sredno z otroki. Veliko let sem bi-
la tudi organizacijski vodja enote z 
obveznostjo v oddelku. Tri leta sem 
bila pomočnica ravnateljice, sedaj 
sem ravnateljica. Pred upokojitvijo 
tako zaključujem svojo poklicno pot 
s prvim ravnateljskim mandatom. 
Pri vsem delu, ki sem ga opravljala 
v vrtcu, sem si pridobila ogromno 
izkušenj. Vesela sem, da sem imela 
možnost prehoditi vse te poklicne 
stopničke.

V imenu bralcev se zahvaljujem 
za vaše odgovore.

Urednica 
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Vrtec Postojna – V oddelek mal-
čkov smo z vrtčevskega igrišča več-
krat prinesli razne drobne živali in 
ugotavljali, da pritegnejo pozornost 
otrok. Takšna srečanja smo večkrat 
ponovili in ugotavljali, da tudi malčki 
razvijejo sočuten in pozoren odnos 
do majhnih živih bitij. Pogoj za to je 
vzgojiteljev pozitivni odnos in zgled 
ravnanja do narave. Otroci so se učili 
s posnemanjem. Nepozaben je obču-
tek, ko nam malček pokaže žival, ki 
jo je sam odkril v travi, pa jo je spo-
soben pustiti pri miru in le od daleč 
z zanimanjem opazovati. K sodelo-
vanju smo spodbujale tudi starše, ki 
so se radi odzvali.

Mojca Antončič, dipl. vzg. 
Vrtec Postojna

Drobne živali pritegnejo otrokovo 
pozornost
Prvi stiki z živo naravo v vrtcu

Malčki opazujejo polža

Vrtec Polzela pri OŠ Polzela - V 
vrtcu Polzela se zavedamo, da je te-
lesna neaktivnost v današnjem ča-
su postala način življenja, zato smo 
v septembru namenili gibanju po-
sebno pozornost. Ker smo že nekaj 
let vključeni v mednarodni projekt 
FIT, uporabljamo pri svojem delu 
FIT-ovo metodologijo in didaktiko, 
katere sestavni del so FIT didaktič-
ne gibalne igre. 

Vzgojitelji se vsakodnevno tru-
dimo, da pripravimo zanimive, di-
namične, zdrave, poučne in učin-
kovite vadbene ure. V naših urah 
so zajeti trije segmenti kakovostne 
vadbene ure – ogrevanje, aerobni 
del in ohlajanje. V vrtcu smo FIT 
integrirali v naš program tudi na ta 
način, da kot FIT koordinatorka iz-
vajam to obogatitveno dejavnost v 
vseh skupinah. To pomeni, da sem 
v vsaki skupini predstavila dolo-
čeno FIT-ovo didaktično gibalno 
igro, pri izvedbi pa je sodeloval tu-
di vzgojitelj oddelka. Nato so sami 
nadaljevali z delom, s svojim zna-

njem in domišljijo. Izvajamo  tudi 
podprojekt na letni ravni »Učimo za 
življenje«. V ta namen obeležimo 
nekaj pomembnih svetovnih dni, 
ki so povezani z gibanjem in zdra-
vim načinom življenja.

• 22. september:  evropski dan 
brez avtomobila

V  vrtcu smo ta dan obeležili že 
tretje leto. Na vidna mesta vrtca 
(vhoda v vrtec) smo obesili plakate, 
ki smo jih izdelali skupaj z otroki. 
V oddelkih smo se v krogih prija-
teljstva pogovarjali o onesnaževa-
nju okolja, o zdravem načinu živ-
ljenja, poudarek pa smo namenili 
osveščanju otrok o tem, na kakšen 
način lahko pridemo v vrtec razen 
z avtomobilom. Navdušili smo otro-
ke nad prihodom v vrtec peš, s ko-
lesom ali skiroji. Ugotovili smo, da 
je v letošnjem letu prišlo več otrok 
in staršev v vrtec peš (največ jih je 
prišlo del poti) ali s kolesi. Nekateri 
so se s sosedi dogovorili za skup-
ni prevoz. 

• 15. oktober: svetovni dan hoje
Ob svetovnem dnevu hoje smo se 

dogovorili, da se odpravimo na ak-
tivne sprehode. Odpravili smo se v 
sadovnjake, na polja in tudi v park 
Šenek, ki je v bližini našega vrtca. 
Tam smo izvedli določene gibalne 
vaje, se veselili, prepevali in se polni 
vtisov vrnili v vrtec. Pred aktivnim 
sprehodom smo se o dnevu hoje in 
pomenu hoje za zdravje pogovarjali 
v krogu prijateljstva in tudi seznani-
li starše s plakati, ki smo jih izdelali 
skupaj z otroki. Obesili smo jih na 
vidna mesta vrtca. 

K sodelovanju smo povabili tudi 
starše, ki so se z veseljem odzvali. 
V mesecu septembru smo organi-
zirali tudi športno srečanje s starši. 
Odpravili smo se na pohod na goro 
Oljko. Med potjo smo srečevali škra-
te in premagovali ovire. V letošnjem 
šolskem letu že tretje leto izvajamo 
v popoldanskem času tudi nadstan-
dardni program Fit klub. 

Nataša Pančur Posedel, dipl. vzg.

Aktivnosti FIT v vrtcu
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Primeri dejavnosti z jesenskimi in 
naravnimi materiali v prvem starostnem 
obdobju

Jesenski plodovi so lahko v po-
vezavi z naravnimi materiali pri po-
nudbi dejavnosti za vzgojitelja izziv, 
saj dajejo, z malo domišljije, precej 
zanimivih možnosti, otroke pa  pri-
tegnejo in motivirajo. Vodim oddelek 
od dveh do treh let, zato je zelo po-
membno, da so materiali varni, kar 
pomeni, da jih moramo v prvi vrsti 
dobro očistiti in tudi obdelati, če je to 
potrebno (npr. les), in sproti odstra-
njevati, ko se material poškoduje. Po-
trebno je opozoriti tudi na velikost, 
kar je problem pri semenih. Te lahko 
otroci tipajo le skupaj z vzgojiteljem, 
potem pa jih lahko ponudimo za opa-
zovanje, posnemovalno igro ali razne 
igre odbiranja in razvrščanja, v pro-
zornih plastenkah s pokrovi. Naniza-
la bom le nekaj primerov dejavnosti, 
ki sva jih s pomočnico izvedli v me-
secu oktobru, otroci pa so se nanje 
zelo pozitivno odzvali. 

Primer dejavnosti z  bučo in 
plastenkami 

Bučo sva dali v ozko mrežo in jo 
obesili na element, tako da je bi-
la buča nekaj centimetrov od tal. 
Pripravili sva prozorne, 1,5 l pla-
stenke, ki smo jih skupaj napol-
nili z različnimi jesenskimi mate-
riali: ličkanjem, listjem, senom, 
paličicami in podobnim materia-
lom. Najprej sva otrokom pustili, 
da so sami opazovali in preizkušali 
(prenašali so plastenke, jih zlagali, 
uporabili za »nalivanje« v kotičku 
pri simbolni igri, jih kotalili in po-
dobno). Bučo so nihali naprej in 
jo lovili, jo dvigovali, nato pa sva 
jim pokazali igro podiranja keg-
ljev. Zložili sva  plastenke v vrsto 
pred bučo in bučo zanihali v sme-
ri kegljev, tako da  so se plastenke 
podrle. Povabili sva otroke k sode-
lovanju  pri pobiranju in zlaganju 
plastenk. Po krajšem opazovanju 
in poskušanju je več otrok zače-
lo igro izvajati samostojno. Bučo 
so imeli na razpolago ves dan, do-
kler ni začela propadati. Otroci so 
razvili tudi svoj način igre, saj so 
si visečo bučo začeli podajati tu-
di v  paru.

Kaj so imeli otroci od 
takšne dejavnosti?

Otroci so pri igri razvijali gibalne 
sposobnosti, predvsem koordinaci-
jo med čutili in motoriko.  Hkrati 
so si razvijali tudi prostorsko pred-
stavljivost, saj so pridobili izkušnjo 
z ocenjevanjem smeri in namernim 
ciljanjem v določene predmete. Po-
zitivno ocenjujem tudi razvoj soci-
alnih odnosov med otroki. Večkrat 
so morali posamezniki počakati, 
da pridejo na vrsto, svoje mesto so 
prepuščali drugemu igralcu, med-
sebojno so komunicirali in večkrat 
tudi uspešno sodelovali. Otroci so 
spoznavali tudi različne jesenske 
materiale v plastenkah in šteli na-
meščene plastenke.

Primer dejavnosti z 
različnimi  naravnimi 
materiali

Otrokom sva ponudili različne 
materiale: lesen palice z lubjem, deš-
čice, kamenje, lesene kolute, kovin-
ske matice, lesene plošče. Tudi to-
krat sva otrokom pustili nekaj časa, 
da so materiale spoznavali in po želji 
z njimi rokovali. Materiale smo na-
to zvočno preizkušali in uporabili za 
ritmični spremljavo pesmi, ki smo jo 
prepevali. Z materiali so otroci kma-
lu pričeli konstruirati in pri tem tudi 
že medsebojno sodelovati. Materia-
le smo odbirali in jih razvrščali. Ta-
ko smo jih razvrstili v velike in nizke 
kartone, ki smo jih kasneje uporabili 
za hojo z bosimi nogami. Pri tem sem 
jim ubesedila različne lastnosti mate-
rialov po občutku bosih nog: mehko, 
trdo, hrapavo, gladko, robato in po-
dobno. Pri dejavnosti so otroci tudi 
razvijali ravnotežje, se ob tem učili 
samostojnosti pri sezuvanju in obu-
vanju, hkrati pa so morali upoštevati 
določena pravila: hodimo bosi, zloži-
mo copate, hodimo v določeni sme-
ri, hodimo drug za drugim v določe-
ni razdalji.

Kaj so imeli otroci od 
takšne dejavnosti?

Spoznali in učili so se besed za 
opis lastnosti materialov, bogatili so 
čutne zaznave, razvijali so ravno-
težje, zaradi zahteve po upošteva-
nju pravil so si obogatili socialne iz-
kušnje.

Primer s sadjem  
Prinesla sem sadje v košarici. 

Najprej sva jim ponudili le jabolka 
in hruške, ki so jim najbolj  pozna-
na. Sadje sem poimenovala, opisa-
la. Poskusili smo ga. Vključili sva 
tudi skrb za higieno: pred tem smo 
sadje umili in si umili tudi roke. Ja-
bolka in hruške sem prerezala,  da 
so jih nato spet sestavljali v celoto. 
Nato sem otrokom pokazala pove-

Povzetek: Jesenski čas daje 
vzgojiteljicam veliko možno-
sti za načrtovanje in izvaja-
nje različnih dejavnosti, pri 
katerih se lahko uporabljajo 
jesenski  naravni materiali. 
Paleta teh dejavnosti je ta-
ko obširna, da lahko z njimi 
spodbujamo razvoj vseh po-
dročij otrokovega razvoja. V 
oddelkih prvega starostnega 
obdobja je še posebej pomemb-
na raznolikost materialov, da 
dobijo otroci mnogovrstne fi-
zične izkušnje, z vzgojiteljiči-
no soudeležbo pa tudi mnoge 
spodbude za razvoj govora in 
spoznavni razvoj.

Ključne besede: jesenski, na-
ravni materiali, kurikularna 
področja, varnost.
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čane fotografije sadja, zaščitene s 
folijo oz. plastificirane. Sadje smo 
nato odbirali in ga razvrstili v več 
različnih košaric, razvrstili smo tu-
di vse fotografije. Individualno sem 
prosila vsakega otroka, naj mi na 
fotografiji pokaže sadež, ki sem ga 
poimenovala. Prosila sem, naj sa-
dež položi na fotografijo.  

S pomočnico vzgojiteljice sva 
otrokom pripravili tudi leseno se-
stavljanko nekaterih sadežev iz 
dveh delov iz lesa in vtikanko iz  
stiropora. Priložnostno sva jim ob 
igri večkrat povedali deklamacijo 
o jabolku in peli pesem o hruški, 
otroci pa so pripevali. 

Kaj so imeli otroci od 
takšne dejavnosti?

Otroci so dobili izkušnje najprej 
na konkretni in šele nato na simbol-
ni ravni. Imeli so veliko možnosti za 
spoznavni razvoj, saj so bili ves čas 
sredi miselnih izzivov in didaktičnih 
pogovorov. 

Zaključek
Lahko bi nanizala še veliko podo-

bnih primerov iz realizirane jesenske 
teme, ki je trajala tri tedne. Ves čas so 
imeli otroci na izbiro več različnih, 
kakovostno primerljivih možnosti 
za igro in usmerjeno dejavnost. Če s 
pomočnico ne bi načrtno pripravljali 

različnih vzgojnih dejavnosti, otroci 
ne bi pridobili toliko fizičnih, soci-
alnih in logično-matematičnih izku-
šenj. Besede in izkušnje, ki so jih v 
tem času pridobili, sedaj uporabljajo 
v novih situacijah – in to naju obe s 
pomočnico navdaja z velikim zado-
voljstvom.

Literatura: 
Kaj pada tam? Kurikularna tema. Interno gra-

divo Vrtca Tončke Čečeve.
Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za 

šolstvo in šport in Zavod RS za šolstvo in 
šport.

Marina Železnik, dipl. vzg. 
Vrtec Tončke Čečeve Celje

Raziskovali smo vpliv onesnaženega 
zraka na ljudi in rastline

Predstavitev
V okviru razpisa programa Eko-

šole z izbranim projektom Zgodnje 
naravoslovje za trajnostni razvoj sem 
izvajala tematske sklope skozi celo 
šolsko leto. Vsebine so se navezova-
le na kakovost zraka. Težnje staršev 
po tem, da bi otroci prebili čim več 
časa zunaj in da bi se dejavnosti v 
vrtcu prenesle na prosto, so vse po-
gostejše. Porodilo se mi je vprašanje 
o smiselnosti zadrževanja na pro-
stem v dneh, ko je zrak v mestu pre-
več onesnažen. Hkrati smo se trudili 
tudi za kakovost notranjega zraka v 
prostorih vrtca. Skupaj z otroki smo 
se podali na raziskovalno pot in se 

poleg tega še veliko naučili. Zanima-
le so nas tudi posledice onesnaženja 
zraka pri ljudeh in rastlinah. Rezulta-
ti beleženja emisij v zraku bodo po-
kazali, da je v Ljubljani zrak preveč-
krat onesnažen. 

Metode vzgojo-
izobraževalnega dela

1. Metoda pogovora
Pogovarjali smo se  o tem, kaj 

zrak je, kakšen je, iz česa je sestav-
ljen. Spoznali smo sovražnike gozda 
(kisli dež …). Vsaka zelena rastlina 
je  delavka v »tovarni«, tovarni kisika 
(gozd kot pljuča planeta).

2. Metoda razlage

Otrokom smo razlagali ob opazo-
vanju skic, slik, grafikonov, shem, 
poljudnoznanstvenih knjig itd., ka-
ko nastane kisli dež in kakšno škodo 
povzroči rastlinam (odpadanje listov, 
rastline za uživanje). Kdo so največ-
ji onesnaževalci zunanjega zraka 
(energetika, individualna kurišča, 
promet) in kateri so najpogostejši no-
tranji onesnaževalci zraka (razprši-
la, čistila, osvežilci zraka, hišni prah, 
tobačni dim, bakterije, virusi, ples-
ni, živalska dlaka, pršice). Imeli smo 
predavanje  specialistke za pljučne 
bolezni o onesnaževalcih in bolez-
nih, ki jih le-ti povzročajo.

3. Metoda opazovanja
Opazovali smo drevesni list pod 

mikroskopom, lišaje na drevesih na 
igrišču vrtca, v okolici Termoelek-
trarne in toplarne Ljubljana, v goz-
du na Gozdni učni poti Ig.

4. Metoda lastne aktivnosti
Slikovni prikaz sestave zraka pri 

vdihu in izdihu. Opazujemo lišaje in 
jih zberemo,  razvrščamo glede na 
vrsto lišaja.

5. Metoda dela
Iskali smo vire informacij, pripra-

vili tabele za dnevno spremljanje in 
beleženje emisij v zraku in se dogo-
vorili o načinu beleženja. Dnevno 

Povzetek
Nedaleč od vrtca imamo TE-TOL (termoelektrarno, toplarno). V 
okviru programa Ekošola kot način življenja (program evropskega 
združenja, ki je sestavni del prizadevanja EU za okoljevarstveno 
izobraževanje), v katerega je vključen tudi naš vrtec, si vsako leto 
izberemo temo, s katero vzgajamo otroke in preko njih tudi starše 
za večjo okoljsko odgovornost. V članku predstavljam, kako smo se 
tega lotili in kakšna so naša spoznanja.

Ključne besede: zrak, onesnaževalci zraka, emisije, indikatorji 
čistosti zraka (lišaji), škodljivost onesnaženega traka za rastline 
in ljudi, rezultati.
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smo spremljali in beležili emisije v 
zraku.

6. Metoda poizkusa 
Naredili smo naslednje poskuse:

• Ali rastline dihajo? (Filstrovič, 
1994, str. 10),

• Kako rastline dihajo? (Walpole 
1990),

• Poizkus s kredo in kisom - posle-
dice kislega dežja (Green, 2006, 
str. 17),

• Preizkus čistosti zraka z lišaji 
(Green, 2006, str. 5),

• Smog v ozračju. (Javna 1990, str. 
146).
7. Metoda demonstracije
Obiskali smo TE-TOL (termoelek-

trarno in toplarno).

Rezultati
Rezultati beleženja emisij v zra-

ku so pokazali, da je v Ljubljani zrak 
prevečkrat onesnažen s prašnimi del-
ci. V novembru so bile mejne urne 
vrednosti presežene 10-krat, decem-
bra 8-krat, januarja 19-krat in febru-
arja 12-krat. Letno je lahko vrednost 
presežena 35-krat. Seštevek nam po-
ve, da je bila mejna urna vrednost 
delcev presežena že v treh mesecih 
našega beleženj (od novembra do ja-
nuarja). Poiskali smo si razlago za 
takšno stanje (bodisi nizke tempe-
rature zraka in posledično povečanja 
uporaba energetskih virov za ogre-
vanje, toplotne inverzije v Ljubljan-
ski kotlini). Ugotavljali smo, zakaj 
so posamezne vrste emisij ob dolo-
čenih časovnih obdobjih tako izra-
zite (prometne konice). Izvedli smo 
poizkus in dokazali smog v zraku. 
Lišaji na drevju na igrišču vrtca so 
zeleni in skorjasti sivi. Ti preživijo 

tudi v mestih, kjer je zrak umazan. 
Gozd v okolici Ljubljane ni prizadet 
zaradi onesnaženega zraka, kar do-
kazujejo drevesne krošnje, ki ne ka-
žejo pretiranega osipanja (obiskali 
smo Gozdno učno pot Ig v sprem-
stvu dveh gozdarjev). Sami smo se 
odločali o smotrnosti daljšega zadr-
ževanje na igrišču v dneh, ko smo 
izbrskali in zabeležili podatke o pre-
seženih mejnih koncentracijah emi-
sij v zraku.

Vprašali smo se, ali vemo, da lah-
ko brez zraka preživimo le pet minut, 
kakšen zrak dihamo in kako onesna-
ženo okolje vpliva na naše zdravje. 
Vemo, da je zrak mešanica plinov, 
med njimi pa je najpotrebnejši ki-
sik. Koliko pa se zavedamo, da gre v 
pljuča z vsakim vdihom prav vse, kar 
se v ozračju nahaja: žveplovi oksidi, 
dušikovi oksidi, žlahtni plini, trdni 
delci ...

Kateri so viri onesnaževanja? Po-
jav kislih padavin in njihovo delova-
nje na zelene dele rastlin, zaradi ka-
terih listje rumeni in odpada, in na 
korenine, ki izgubijo sposobnost vsr-
kavanja hranilnih snovi. Kako one-
snažen zrak vpliva na dihala? Povzro-
či lahko astmo, poslabša bronhitis, 
povzroči pekoč občutek v grlu. Pra-
vilno dihanje skozi nos delno očisti 
zrak. Nezaželene snovi v pljučih pa 
nas prisilijo h kašljanju.

Zaključek
Zrak je bolj onesnažen, kot smo 

pričakovali. Zato je bil moj cilj sko-
zi aktivnosti in izvedbo privzgajati 
in pridobivati vrednote in znanja za 
varovanje okolja. Preko različnih vi-
rov informacij smo se veliko naučili 

o zraku, emisijah v zraku, kako se 
zrak očisti, s posledicami onesnaže-
nega zraka. Za lažje razumevanje pa 
smo izvedli veliko poizkusov. Spo-
znavali smo glavne onesnaževalce 
zraka. Dnevno smo spremljali in be-
ležili emisije (različni viri: MOP, AR-
SO, Oddelek za varstvo okolja Mest-
ne občine Ljubljana). Razvijali smo 
vzročno posledične povezave (npr. 
razumevanje povezav med uro in vr-
sto emisij, med vremenom in vrsto 
emisij, med emisijami in boleznimi) 
oz. kritično mišljenje. Iskali in spo-
znavali smo pokazatelje čistega oz. 
umazanega zraka na rastlinah. Ob 
dnevu varčevanja z energijo smo iz-
postavili promet in toplarno kot ve-
lika onesnaževalca zraka (prav tako 
tudi individualna kurišča). V akcijo 
varčevanja z energijo se je vključil 
cel vrtec, stvari pa je bilo potrebno 
še miselno povezati.

 In kako lahko sami prispevamo 
k čistejšemu ozračju? Varčujemo z 
energijo. Kako?
- Ker dobro zatesnimo okna in 

vrata in pravilno prezračujemo 
manj pokurimo.

- Manj se vozimo z avtomobilom, 
raje uporabljamo druga prevoz-
na sredstva.

- Ločujemo odpadke.
Zaključila bi z besedami iz zgod-

be Maline (Matea Reba): »Če bi vsa-
ka kapljica vode v morju mislila, da 
bi šlo brez nje, tudi morja in oceanov 
ne bi bilo. Biti moraš kot kapljica - in 
morda bo kapljic nekega dne dovolj 
za morje.«

Rosanda Leden, vzg. 
Vrtec Vodmat, Ljubljana

Otrok v vrtcu in izven njega aktivno raziskuje pojave, ki ga 
zanimajo. To raziskovanje je zabavno in razburljivo ter odpira vrata 
do vedno novih zanimivih problemov. 

Kurikulum za vrtce, (1999), str. 56.
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Otrokom in nama s pomočnico 
vzgojiteljice se je zdela ta ideja odlič-
na, saj spodbuja otrokovo razmišlja-
nje, njegovo procesno raziskovanje, 
spoznavanje nastajanja ekoigre ali 
ekoigrače od začetka do konca (raz-
vijanje logično matematičnih pred-
stav – iz dvodimenzionalnega načrta 
v trodimenzionalno igračo), krepitev 
medsebojne pomoči in prijateljskih 
vezi med otroki. Med samim projek-
tom nastajanja igrač se gradijo spo-
sobnosti, ki so potrebne za skupno/
timsko reševanje nalog in za skupin-
sko ustvarjalnost (dogovor, načrtova-
nje dela/igre, razdelitev vlog, lastno 
vključitev v izvedbi igrače, predsta-
vitev igrače). Otrok spoznava pomen 
ponovne uporabe odpadnega materi-
ala in tudi vrednost izdelane igrače, 
ki jo naredi s svojim razmišljanjem 
in rokami.

Za otroke je projektni vzgojno-iz-
obraževalni pristop zelo domač, ker 
se v naši skupini teme projektno raz-
vijajo skozi celotno leto, vendar so v 
tej ideji začutili nov izziv, vzgib, mo-
tivacijo, ki je zbudila v njih razisko-

valno radovednost, kar je za dober 
začetek projekta bistvenega pome-
na. To je hkrati prva etapa projekta, 
t. i. etapa/faza pobude.  Midve s po-
močnico sva bili skozi proces nasta-
janja iger in igrač, koordinatorki, so-
delavki, moderatorki, spodbujevalki 
in opazovalki.

Opis postopkov
Druga projektna faza/etapa ski-

ciranja in načrtovanja je zajemala 
kar nekaj dni, ker je vsak otrok na-
redil načrt, idejo za izdelavo ekoigre 
ali ekoigrače iz odpadnega materia-
la. Vsak otrok je svoj načrt izdelave 
predstavil vsem drugim otrokom v 
skupini (tako se krepita samopodo-
ba in samozavest posameznika, kot 
pomembnega člana skupine). Otro-
ci so na podlagi predstavitev načrtov 
vsakega otroka izglasovali načrte za 
ekoigre in ekoigrače, ki so jim bile 
najbolj všeč (vsak otrok je pri glaso-

vanju lahko 3-krat glasoval). Izbra-
ne so tako bile igre in igrače: zadeni 
v škatlo, kocka ˝zanimivih nalog˝; 
sestavljanka;  zibelka;   vesele ška-
tlice;  skrivnostna škatla;  cesta, po-
tok, hiša.

Dve deklici pa sta brez načrtov na-
redili: ena deklica je igračo deklico iz 
cunj (ki jo je delno naredila doma, 
dokončala v vrtcu ob pomoči še ene 
deklice), druga pa  igro spomin.

Kasneje sta nastali tudi pobudi, da 
bi imeli različne oblike koščkov od-
padnega kartona, iz katerega bi delali 
nove podobe - strukture, in ideja, da 
bi izdelali televizijo, ki je lahko tudi 
igralni oder za ročne lutke.                            

Tretja projektna faza/etapa izva-
janja je časovno najdaljša in akcijsko 
najzanimivejša. 

Otroci, katerih projekti so bili iz-
glasovani, so si izbrali otroke, ki so 
jim pomagali pri izdelavi igrač. Sa-
mostojno so se dogovarjali, kaj kdo 

Igrača iz odpadnega materiala.

 Naredili smo si igrače iz odpadnega 
materiala 

Povzetek
Ekoprojekt z naslovom ˝Pri-
jatelji narave˝ nas je spod-
budil, da bi poleg ozaveščanja 
otrok o pomenu recikliranja 
odpadkov in izvajanju same-
ga recikliranja odpadkov, ki 
nastajajo vsakodnevno v ig-
ralnici (odpadni papir, emba-
laža, robčki, prtički …) imeli 
tudi dneve brez igrač, oziro-
ma bi si sami izdelali igrače 
iz odpadnega materiala. Tako 
bi postale ekoigrače. V član-
ku opisujem potek projekta v 
treh etapah.

Ključne besede: projekt, ig-
rače, etape.
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Vzgajanje medsebojne strpnosti in 
spoštovanja drugačnosti

Z vznikom demokracije in globa-
lizacije sveta je multikulturna vzgo-
ja dobila večjo vrednosti in veljavo, 
saj se je družba z mešanjem različ-

nih kultur poleg svoje pričela zave-
dati razlik med ljudmi in med kultu-
rami. Ljudje počasi spoznavamo, da 
posameznik bolje deluje v družbi, ki 
upošteva in spoštuje njegovo drugač-
nost in posebnost.

Ker se družba zaveda pomembno-
sti sprejemanja drugačnosti, je tudi 
koncept vzgoje predšolskih otrok –� 
kurikulum – zasnovan tako, da omo-
goča načrtovanje vsebin, ki otrokom 
v vrtcu dajejo možnost izbire, sode-
lovanja pri oblikovanju in sprejema-
nju odločitev. Pomembno je, da si 
otroci že ob vstopu v vrtec razvija-
jo občutek varnosti in socialne pri-
padnosti, katere temelj je enakost in 
nediskriminiranost. Z učenjem pra-
vil o vedenju in komuniciranju otrok 
pridobiva konkretne izkušnje o ures-
ničevanju temeljnih človekovih pra-
vic, predvsem pa se uči živeti v skup-
nosti, ki jo urejajo določena pravila. 
Pravila med družbami se razlikujejo, 
zato strokovni delavci v vrtcu upoš-
tevamo načelo enakih možnosti in 
različnosti med otroki in odraslimi 

ter načelo multikulturalizma. Trudi-
mo se, da ustvarimo demokratično 
vzdušje, ki v ospredje postavlja po-
zitivne procese v skupini. Vsebine in 
dejavnosti so izbrane tako, da otroci 
med seboj sodelujejo, se dogovarja-
jo, iščejo možne rešitve pri reševa-
nju vsakdanjih problemov in pri tem 
upoštevajo vsakega posameznika. 

Skozi dejavnosti in dnevno rutino 
otrokom omogočamo enakovredne 
pogoje za optimalni celostni razvoj, 
upoštevamo starost posameznikov in 
individualne razlike v razvoju. Stro-
kovni delavci moramo biti otrokom 
zgled za vedenje, toleranco in spošto-
vanje drugih, sleherni dan. Taka obli-
ka dela daje možnost, da otrok zraste 
v demokratičnega posameznika, ki 
pozna, spoštuje in uporablja predno-
sti različnih kulturnih skupin. 

Poleg vključevanja v lastno kul-
turo in nacionalno tradicijo je po-
trebno že zgodnje seznanjanje z 
drugimi kulturami in civilizacija-
mi, nudi osnovo za vzgajanje med-
sebojne strpnosti in spoštovanja 

Povzetek
Otroci že ob vstopu v vrtec 
razvijajo občutek varnosti 
in socialne pripadnosti. Z 
učenjem pravil o vedenju in 
komuniciranju otrok prido-
biva konkretne izkušnje o 
uresničevanju temeljnih člo-
vekovih pravic, predvsem 
pa se uči živeti v skupnosti, 
ki jo urejajo določena pra-
vila. S pridom izkoristimo 
tudi gostovanja predstavni-
kov drugih kultur.

Ključne besede: multikul-
turnost, vzgoja, dejavnosti v 
vrtcu.

od članov, ki sodeluje pri izdela-
vi ekoigrače ali ekoigre, prinese od 
doma (škatle, časopis, stare noga-
vice …). S tem se krepijo samostoj-
nost in odgovornost posameznika ter 
medsebojno zaupanje, usklajevanje 
med člani, ki izdelujejo skupno igra-
čo. Sledil je potek akcij izdelovanja 
zgoraj omenjenih igrač (zbiranje od-
padnega materiala in njegova obdela-
va). Med samim izdelovanjem igrač  
so otroci - vodje in člani izdelovanja 
ekoigre, ekoigrače sproti (vsak dan 
ali vsak drug dan), v jutranjem kro-
gu predstavljali nastajanje igre ali ig-
rače, morebitne težave, na katere so 
naleteli med njenim izdelovanjem, 
kako so dane težave rešili (Matija (5 
let): »Jakob, jaz sem se pa nečesa do-
mislil, kako bi lahko dala te oblake 
gor. Kar na laks bi jih privezala.«). 
Če težave niso našli, so  s predlogi 
iskanja rešitve problema pomagali 

vsi ostali otroci. Skratka vsak otrok 
je sproti videl, slišal, kako je  igrača, 
igra nastajala, čeprav morda ni bil 
pri izdelovanju določene neposred-
no udeležen. Seveda smo prizadev-
nost, iznajdljivost in domiselnost pri 
nastajanju igrač nagrajevali z aplavzi 
in otroci so drugim otrokom izreka-
li čestitke, kar je še en dokaz, kako 
takšni projekti spodbujajo, krepijo 
prijateljske vezi - gradnja skupinske 
kohezivnosti. Izjave otrok: Astrid (5 
let 2 mes.): »Uau,  Jakob in Matija, 
kako sta pa to sonce in drevo dobro 
naredila.«  Nina (5 let 2 mes.): »Maša, 
tale tvoja punčka iz zokna pa bo res 
lepa.«  Natalija (5 let 9 mes.): »Me-
ni je pa Ninina risba za sestavljanko 
zelo lepa in všeč.«  Amadeja  (5 let 6 
mes.): »Mislim, da sta se Dea in Ma-
ša zelo potrudili.« Vodja izdelane ig-
rače jo je predstavil skupaj s člani, 
ki so mu med izdelovanjem poma-

gali (razen, če je igračo izdeloval/-
a sam/-a).

V zadnji, sklepni etapi projekta, 
so se otroci z veseljem in navduše-
njem igrali. Še več, želeli so, da se 
dnevi igre samo z  ekoigrami in eko-
igračami podaljšajo za teden dni, kar 
pomeni, da smo v naši igralnici ime-
li več kot pol meseca dneve brez ig-
rač, oziroma dneve, ko se igramo z 
igračami in igrami, ki so jih naredi-
li otroci sami.  S tem so potrdili dej-
stvo, kako ponosni so na svoje igrače 
in koliko jih cenijo. Hkrati pa so se-
daj še bolj miselno ustvarjalni, saj v 
marsikateri odpadni embalaži, ki jo 
pridno reciklirajo, vidijo idejo za nje-
no preoblikovanje in s tem ponovno 
uporabo, namembnost. 

Darja Cesar, dipl. vzg.  
Vrtec Leskovec pri Krškem



vzgojiteljica 12

Za dobro prakso

Otroški oddelek v bolnišnici 
Prvi otroški oddelek v Splošni 

bolnišnici Brežice je bil ustanov-

ljen leta 1961. Leta 1984 je bil zgra-
jen nov oddelek, ki deluje še danes. 
Na njem se zdravijo otroci različnih 

kultur, narodnosti, veroizpovedi, od 
novorojencev do najstnikov. Tako 
zdravimo na oddelku in ambulant-
no oskrbimo tudi romske otroke iz 
Posavja in okolice. V arhivih SB Bre-
žice je navedeno, da je v letu 1987 
prihajala vzgojiteljica iz vrtca Mavri-
ca Brežice na otroški oddelek enkrat 
tedensko, otrokom je brala pravljice 
in z njimi risala. V poslovnem po-
ročilu iz leta 1989 se pojavi poda-
tek, da je bila vzgojiteljica v zadnji 
tretjini leta zaposlena na oddelku za 
polovični delovni čas, v kasnejših 
letih pa je zaposlena za polni delo-
vni čas. Sama sem zaposlena v Vrt-
cu Mavrica v Brežicah od leta 1998, 
na Otroškem oddelku v SB Brežice 

Povzetek:
V članku predstavljam delo vzgojiteljice v bolnišnici, z namenom, 
da ga čim bolj približam širši javnosti. V manjših bolnišnicah, kot 
je brežiška, opravlja vzgojiteljica tudi druge naloge, ki sicer niso 
v opisu njenih del, se pa kaže po njih velika potreba. Dotaknem se 
tudi romske populacije, ki je v Posavju kar številna; delo z romski-
mi otroki in njihovimi družinami je zahtevno, predvsem z vidika 
njihove kulture in jezika. 

Ključne besede: delo vzgojiteljice na otroškem oddelku, socialna 
ogroženost, romski otroci.

drugačnosti. Zato v vrtcu otrokom 
omogočamo, da se seznanjajo z 
lastnimi potrebami, lastnim tele-
som in identiteto, spoznavajo do-
mači kraj in širše okolje, lastno 
kulturo in nacionalno tradicijo. 
Kasneje pa se imajo možnost spo-
znati tudi z drugimi kulturami in 
civilizacijami ter podobnostmi in 
razlikami med ljudmi.

Za doseganje načela različnosti 
in multikulturalizma na ravni izbora 
vsebin, dejavnosti in materialov smi-
selno uporabljamo različne pristope 
in načine, v katerih se prepletajo zna-
nje, veščine in stališča (opazovanje, 
branje, gledanje dokumentarnih fil-
mov, igre vlog, interpretacije raz-
ličnih zgodb, reševanje močno, ču-
stveno obremenjenih simuliranih 
konfliktnih situacij).

Primer iz prakse
Strokovni delavci Vrtca Šmarje pri 

Jelšah smo september, uvajalni me-
sec, namenili oblikovanju in spreje-
manju pravil, ki so temeljila na ra-
zumevanju, spoznavanju novih in 
utrjevanju starih prijateljstev ter 
gradnji novih socialnih vezi v skup-
nosti. Skozi dejavnosti smo spozna-
vali sebe, druge in družbo, ki nas ob-

daja (povezovanje med skupinami 
– odprta vrata, gostovanja zunanjih 
strokovnjakov).

Ker se ravnateljica in strokov-
ni delavci zavedamo pomembno-
sti zgodnjega seznanjanja otrok z 
drugimi kulturami, le-to pa nudi 
osnovo za vzgajanje medsebojne 
strpnosti in spoštovanja drugač-
nosti, nas je obiskal  Teherančan 
Behrang Baghayee, priznani virtu-
oz in učitelj igranja na stari, tradici-
onalni iranski instrument TAAR in 
glasbeni virtuoz na sedmih staro-
perzijskih glasbilih. Predstavil nam 
je Taar, iransko strunsko ljudsko 
glasbilo, podobno kitari (v perzij-
ščini pa pomeni akord ali struna), 
ki so ga poznali v današnjem Ira-
nu že pred 5000 leti. Beseda qitara 
je arabski izraz za lutnje, prednice 
današnjih kitar, in je očitno iran-
skega izvora.

Otroci so poslušali iransko tradici-
onalno glasbo, zvok iranskega instru-
menta – taar, slišali angleški in iran-
ski jezik, ki se imenuje farsi ali včasih 
parsi in je sodobna perzijščina. Raz-
vila se je iz jezika Arijcev in ima za-
to indoevropske korenine. Spoznali 
pa so tudi iransko kulturo in druž-
beno politične razmere nekoč in da-

nes (oblačila, vojna, poklic staršev, 
družinske vezi – uspavanka za lah-
ko noč …).

Ob tem smo imeli možnost:
- spoznati širše družbeno in kul-

turno okolje;
- spoznati medkulturne in druge 

razlike;
- spodbujati občutljivost za etično 

dimenzijo različnosti;
- seznanjati se z raznimi kultura-

mi in tradicijami;
S tem so pridobivali konkretne 

izkušnje za sprejemanje drugačno-
sti (glede na nacionalno in kultur-
no poreklo), se vživlja v položaj dru-
gih ljudi na osnovi stikov z vrstniki, 
ki izhajajo iz drugih krajev, dežel. 
Utrinki uvajalnega meseca so le za-
četek k spoznavanju različnih dru-
žabnih, kulturnih in medkulturnih 
dejavnosti.

Literatura:
Otrok v vrtcu, priročnik h kurikulu za vrtce. 

(2001). Ur.: Ljubica Marjanovič Umek. 
Maribor: Založba Obzorja.

Tematski sklop: Gradimo prijateljstvo. Inter-
no gradivo vrtca. P. Krobat, I. Virant.

Polona Krobat, dipl. vzg. 
Iris Virant, dipl. vzg. 

Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah

Delo vzgojiteljice v programu za 
hospitalizirane otroke
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pa vodim program za hospitalizira-
ne otroke od leta 2006.

Ker menim, da mora biti delo s 
hospitaliziranimi otroki usmerjeno 
v timsko sodelovanje več strok, sem 
se kot predavateljica srečanja tudi 
udeležila. S sodelavko Sonjo Klako-
čar, dipl. med. sestro, sva pripravi-
li seminarsko nalogo, ki  obravnava 
problematiko romskih otrok, s kateri-
mi se pogosto srečujemo na oddelku, 
med ostalim obsega sledeči članek 
tudi moj strokovni del naloge. Moje 
osnovno delo je delo vzgojitelja pred-
šolskih otrok; ker pa se dejansko delo 
v programu za hospitalizirane otroke 
v marsičem razlikuje od dela v vrtcu, 
sem se odločila, da ga ob tej proble-
matiki bolj podrobno predstavim.

Delo  vzgojitelja na 
otroškem oddelku

Vzgojiteljica v bolnišnici še zdaleč 
ni „samo“ vzgojiteljica predšolskih 
otrok � srečujem se z otroki, starimi 
od 0 do 19 let, in bolj ali manj prav vsi 
potrebujejo pozornost, tolažbo in ne 
nazadnje tudi strokovno obdelavo.

Delo vzgojitelja na otroškem od-
delku sicer res temelji na predšol-
skem obdobju in Kurikulu za vrtce 
in obravnavala naj tudi bi samo pred-
šolske otroke. Toda v manjših bolniš-
nicah, kot je  brežiška, je delo vzgoji-
teljice specifično in se nujno prepleta 
z drugimi področji. V naši bolnišnici 
nimamo zaposlenega ne kliničnega 
psihologa, ne socialnega delavca in 
ne učitelja. Otroci, ki  so pri nas ho-
spitalizirani, pa imajo ravno takšne 
potrebe, kot jih imajo otroci, ki so 
sprejeti v katero koli drugo bolniš-
nico, ki ves ta kader ima.

Kar pogosto se srečujemo s težkimi 
socialnimi razmerami, v katerih živijo 
nekateri otroci. Žal pridejo k nam šele 

takrat, ko ima njihovo psihično trplje-
nje tudi že fizične posledice (psiho-
somatska obolenja). Kot primer naj 
navedem kronično zaprtje nekega 4-
letnika, ki črevesja ni izpraznil cel te-
den. Otrok je bil s strani medicinskega 
osebja pregledan, oskrbljen in analizi-
ran in ugotovili so, da ni organskega 
vzroka za tako stanje.

Če bi bil na oddelku prisoten psi-
holog (saj je otrok moral ostati nekaj 
dni na opazovanju), bi skrb za otro-
ka prevzel on. V naši bolnišnici pa 
sem poleg medicinskega osebja na 
našem oddelku primerna oseba za 
to delo, saj sem v dopoldanskem ča-
su ves čas ob otroku, ki se ob meni 
počuti že dovolj varnega, da mi za-
upa. Otroka opazujem s pedagoške-
ga stališča, skušam ugotoviti, kakš-
ne so razmere v njegovi družini, v 
popoldanskem času dodatno študi-
ram različno literaturo o nevrotičnih 
motnjah pri otrocih, da dobim vsaj 
približen vpogled v simptomatiko. 
Če zaslutim kakšne nepravilnosti ali 
možno takšno ali drugačno zlorabo, 
se posvetujem z vzgojnimi organiza-
cijami, ki jih otrok obiskuje in s CSD 
Brežice ali Krško, ali je bil otrok tam 
že obravnavan. Za nekatere primere 
podam pisno mnenje in predloge za 
pomoč otroku ali družini. 

Epilog te zgodbe je bil, da je otrok 
živel v neprimernih družinskih raz-
merah, vzrok njegove bolezni je bil 
torej psihičnega izvora, s strani CSD 
je že bil obravnavan. V sodelovanju 

z vrtcem, kamor je bil vključen, pa 
smo potem iskali najboljše možne re-
šitve za njegove težave.

Pediatrom nato podam svoje ugo-
tovitve, ki jim pomenijo razširjeno 
informacijo o pacientu.

Veliko podobnih primerov pa je 
tudi pri otrocih, ki so starejši od 6 let, 
torej šolarjih in mladostnikih.

Ukvarjamo se z različnimi motnja-
mi prehranjevanja (kjer je potreben 
dober stik s pacientom, da ga prepri-
čamo, da prostovoljno izbere institu-
cionalno zdravljenje, saj je potrebna 
celostna obravnava), odvisnostmi od 
prepovedanih drog (naj niti ne ome-
njam pomembnosti zaupnega pogo-
vora, ki je odvisniku nujno potreben, 
da si težavo sploh prizna, da bi ga 
potem lahko usmerili v za to speci-
alizirane ustanove; pogovori s starši 
teh otrok ipd.), poskusi samomorov, 
romsko problematiko itn. 

Vsi ti in podobni primeri niso v 
opisu del in nalog vzgojitelja na otro-
ških oddelkih, pa vendar jih kljub te-
mu opravljamo, saj je potreba otrok 
po tem velika.

K nam pridejo bolj ali manj iz-
gubljeni, zmedeni, v iskanju same-
ga sebe …

In (na srečo) naj bi bili vsi, ki smo 
si za življenjski poklic izbrali delo z 
otroki, že po naravi empatični, zato 
menim, da je tudi prav, da skušamo 
po najboljših močeh otroku in njego-
vim staršem pomagati, ko začutimo, 
da je to potrebno.

V bolnišnici

25. 9. 2009 je Sekcija medi-
cinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov v pediatriji  organizi-
rala 1. Rtiško srečanje medicin-
skih sester z naslovom »Posebno-
sti pediatrične zdravstvene nege 
socialno ogroženega otroka in 
mladostnika.« 
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Izkušnje z romskimi otroki
Na oddelek je v začetku mojega 

dela na oddelku prihajalo veliko rom-
skih novorojenčkov ali dojenčkov (do 
6 meseca starosti), ki so v bolnišnici 
sami, brez matere (zaradi različnih 
razlogov). Ti otroci so bili sicer s stra-
ni medicinskega osebja odlično pre-
skrbljeni, vendar pa sem opazila, da 
kažejo potrebo po stiku z eno osebo, 
iščejo tisto »svojo«.

Kot že vemo (in številne znanstve-
ne raziskave to potrjujejo), potrebuje 
otrok, še posebej v prvih letih (že v 
prvih mesecih), eno »svojo osebo«. 
Najbolje je, če je to mati, lahko pa je to 
tudi katera druga odrasla oseba, ki je 
otroku vedno na voljo, ko jo le-ta po-
trebuje. Zato se skušam dogovoriti, da 
pri jutranji negi teh dojenčkov (umi-
vanje, kopanje, hranjenje s steklenič-
ko, ljubkovanje) aktivno sodelujem. 
V teh trenutkih skušam nadomestiti 
tisto zadovoljevanje potrebe po varno-
sti, sprejetosti ipd., ki jo sleherni otrok 
tako zelo kaže. Ugotovila sem, da so 
ti otroci potem ves dan bolj umirjeni, 
bolj ješči in hitreje okrevajo.

Uradno ti otroci »ne spadajo v 
mojo domeno« in vendar menim, da 
sem kot pedagoška delavka dolžna 
(tako etično in profesionalno, kot tu-
di moralno) otrokove potrebe najprej 
prepoznati in jih nato tudi zadovolji-
ti, ne glede na njihovo starost.

Največkrat so hospitalizirani rom-
ski otroci stari manj kot eno leto, veli-
kokrat novorojenčki, ki so bili nedono-
šeni. Romskih otrok iz prve in druge 

predšolske starostne skupine skoraj ne 
srečujemo, razen kadar gre za otroke, 
ki so bili staršem odvzeti s strani CSD, 
ali romske otroke, ki so že v reji. 

Sprejmemo pa kar nekaj najstnic, 
ki prihajajo zaradi različnih gastriti-
sov, pa se kasneje izkaže, da gre prav-
zaprav za nosečnost. Kljub temu pa 
opažamo, da so posavski Romi glede 
kontracepcije v današnjem času veli-
ko bolj osveščeni in večina jih družine 
že načrtuje, bodoče mamice pa redno 
hodijo na ginekološke preglede.

Od 1. 1. 2009, ko je v veljavi nov 
zakon o sobivanju staršev s hospita-
liziranimi otroki, se tudi več romskih 
mamic odloča za sobivanje. Do svojih 
otrok so izjemno skrbne in sočutne, v 
svojem razvoju pa „otroško neizžive-
te“  (navsezadnje so se znašle v vlogi 
matere še zelo mlade). Ob pogledu 
na barve za steklo, barvne svinčni-
ke, škarje in lepilo ipd., želijo aktivno 
sodelovati in tako sem potem v vlogi 
„varuške“ njihovih malčkov, da se lah-
ko mamice do sitega „naigrajo”.

Sklep
Vzgojiteljica, ki vodi oddelek za 

hospitalizirane otroke v regijskih bol-
nišnicah, mora biti torej izjemno pri-
lagodljiva, iznajdljiva in hitra pri tre-
nutnih odločitvah.

Nenehoma se izobražuje in samo-
izobražuje, saj se njeno delo veliko-
krat dotika stroke in tem, za katere 
sama po sebi ni izobražena.

Njeno delo ne zajema le predšol-
skega otroka, pač pa se tako ali dru-

gače ukvarja tudi s šolarji in mla-
dostniki, zato mora dobro poznati 
psihodinamiko osebnosti v obdobju 
mladostništva in s tem pogojene te-
žave, ki običajno pestijo mladostnike 
in ne nazadnje tudi zadeve, ki so pri 
mladostnikih trenutno aktualne, da 
z njimi lažje vzpostavi stik, ki je po-
treben za pridobitev občutka varno-
sti in s tem tudi zaupljivosti. Sodelu-
je tako z vrtcem kot z medicinskim 
osebjem, staršem bolnega otroka je 
v oporo, velikokrat tudi v vlogi sve-
tovalca in/ali tolažnika.
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Fotografije: arhiv Otroškega oddelka Splošne 
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časopis. Pridobljeno: 28.07.2009. Http://
www.ednevnik.si/blog.ph.

Pačnik, T. (2002). V C. Kržišnik in T, Batte-
lino (ur.), Izbrana poglavja iz pediatrije. 
Normalen in moten socialni razvoj. Ljub-
ljana: Medicinska fakulteta, Katedra za 
pediatrijo.
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Silvija Jelen, dipl. vzg.  
Vrtec Mavrica Brežice

Napotki za avtorje prispevkov

- vsi teksti naj bodo napisani na računalniku v programu 
WORD, med tekst ne vstavljajte fotografij in računalni-
ških risbic;

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

vajanja 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, sta-
rostjo 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 smisel-
no oblikovati.

- uredništvo ne daje pisnih potrdil o prispevkih in člankih.
Disket, CD-jev in otroških likovnih izdelkov praviloma ne 

vračamo. 
Avtor objavljenega prispevka prejme en izvod revije Vzgo-

jiteljica.
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) z objavljenim stro-
kovnim člankom pridobite 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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Okoljska vzgoja v sodobnem sve-
tu vse bolj pridobiva na pomenu in 
se uporablja kot strategija za ohrani-
tev okolja, hkrati pa je pomemben de-
javnik pri dviganju okoljske zavesti. 
Torej jo lahko razumemo kot vzgojo, 
ki je interdisciplinarna ter obsega vse 
ravni človekovega življenja: od etičnih 
in filozofskih konceptov človeka do 
njegovih dejavnosti in obnašanja, ki je 
povezano z okoljem (Lepičnik – Vodo-
pivec, 2006). Okoljska vzgoja predšol-
skih otrok je zaradi posebnosti pred-
šolskih otrok zasnovana predvsem na 
aktivnih učnih pristopih, na reševanju 
preprostih problemov, predvsem pa 
poteka v naravnem okolju. Že otroci v 
predšolskem obdobju potrebujejo ne-
nehen stik z naravo, saj jo lahko samo 
preko doživljanja tudi spoznavajo, jo 
občudujejo, varujejo in se k njej ne-
nehno vračajo. Okoljske zavesti na-
mreč ne moremo graditi z učenjem, 
temveč z doživljanjem in spoznava-
njem vsega, kar nas obdaja. Pri okolj-
ski vzgoji predšolskih otrok gre torej 
za neločljivo prepletenost med čustve-
nimi, spoznavnimi in akcijskimi cilji. 
Prav zaradi tega terja okoljska vzgoja 
predšolskih otrok elastičnost vzgojite-
ljev, zato morajo le-ti poseči po novih 
pristopih, v katerih bodo predšolski 
otroci aktivni, kjer bodo lahko kri-
tično razmišljali in razvijali pozitiv-
ne vrednote do okolja. S projektom 

Ekošola kot način življenja gradimo 
vrednote za odgovoren način našega 

bivanja na tem planetu. O svojem delu 
obveščamo medije in hkrati osvešča-
mo prebivalce, da je okolju prijazno 
ravnanje v prid vsem. Za izpeljavo ci-
ljev okoljskega izobraževanja si izbi-
ramo zanimive metode dela ter otro-
kom pomagamo uporabiti znanje, ki 
so ga osvojili v oddelku za reševanje 
vsakdanjega življenja. Med cilji, ki jih 
uresničuje program Ekošola kot način 
življenja, si je naša ustanova izbrala 
cilj: Vzgajanje za okoljsko odgovor-
nost, tematski sklop pa Živali.

Izvedba projekta v enoti 
Lokev

Ker vrtec stoji na lepi lokaciji, ob-
dani s polji in naravo, smo se odlo-
čili, da bomo že z najmlajšimi gojili 
pozitiven odnos do narave. V letoš-
njem letu smo veliko časa namenili 
skrbi za živali v našem okolju. Pro-
jekt »Živali in mi« smo izvajali pre-
ko celega leta in to tako, da smo ga 
vpletali v individualne tematske sklo-
pe po časovnih obdobjih: jesen, zi-
ma, pomlad.

V mesecu oktobru smo dobili ri-
bice za akvarij. Podaril nam jih je so-
sed, ki ima ribnik.Otroci so si naj-
prej ogledali ribnik, kako poteka 
hranjenje v ribniku, opazovali so ri-
be, spoznavali rastline, ki uspevajo 
v ribniku. Ribe smo v vedru odnes-
li v igralnico in jih dali v pripravljen 

akvarij. Otrokom smo tako omogo-
čili, da so živali zaznavali v okolju 

z vsemi čutili. Opazovali so jih pri 
gibanju, jih poimenovali, opisovali, 
primerjali, ribam dali imena in jih 
hranili. Za ribe otroci sedaj skrbijo, 
jih hranijo, pomagajo pri menjavi vo-
de ter perejo okrasne kamenčke. Ob 
tem otroci spoznavajo, kako skrbimo 
za živali – hišne ljubljenčke.

V mesecu novembru nas je obiskal 
čebelar, ki je otrokom najprej pove-
dal pravljico o pridni čebelici. Nato 
jim je pokazal obleko in ostale pri-
pomočke, ki jih uporablja pri svojem 
delu. Otrokom je povedal, kako čebe-
le nabirajo nektar in mano, da takrat 
tudi oprašujejo rastline in s tem omo-
gočijo razmnoževanje rastlin. Pove-
dal jim je tudi o koristnosti medu in 
kakšne vrste medu poznamo. Otro-
ci so okušali različne vrste medu in 
ugotavljali razlike med njimi. Tako 
so ugotovili, da se med razlikuje po 
okusu (sladek, malo grenak),  po go-
stoti (gost, redek) ter po barvi (sve-
tel, temen). Čebelar je z nami ostal 
tudi na medenem zajtrku, na kate-
rega smo povabili tudi predsednika 
krajevne skupnosti Lokev.

V mesecu decembru nas je obis-
kal lovec. Lovec je otrokom pred-
stavil plakat z gozdnimi živalmi, ki 
živijo v naših gozdovih na našem po-
dročju. Živali je poimenoval, opisal, 
povedal, kje živijo, s čim se prehra-
njujejo, kateri so njihovi mladiči in 
kako se branijo. Otroke je pritegnil 
k sodelovanju z vprašanji, na katera 
so otroci odgovarjali po svojih dose-
danjih izkušnjah. Povedal jim je tu-
di, kakšno vlogo imajo lovci pri skrbi 
za divje živali, kako jim pomagajo, 
predvsem v zimskem času. Prinesel 
nam je tudi semena, s katerimi bomo 
pozimi krmili ptiče. Na predstavitev 
lovca smo povabili tudi šolske otroke. 
S takimi predstavitvami otroci spo-
znavajo, katere vrste živali živijo v 
naših gozdovih, učijo se odnosa do 
narave, spoznavajo različne vrste ži-
vali in primerjajo njihova bivališča 
med seboj.

V januarju in februarju smo skr-
beli za ptice. V zimskih mesecih smo 
skrbeli za ptice v naši neposredni bli-
žini, tako kot smo obljubili lovcu. 

Ekošola kot način življenja
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Hranili smo jih s semeni, ki nam jih 
je podaril. Tako je bila naša ptičja kr-
milnica vedno polna ptic, da so jih 
otroci lahko opazovali skozi okna. 
Ptice so otroci poimenovali, jih opi-
sovali, poslušali njihovo oglašanje, 
ugotavljali razlike med njimi. Otroci 
so spoznali, da moramo živalim po-
magati, ker si v okolju same ne mo-
rejo, da lahko preživijo. 

Marca smo izvedli nalogo »Ze-
lenega nahrbtnika«. Obiskal nas je 
»zmajček Jurček«, ki nam je prine-
sel pravljico in nalogo zelenega na-
hrbtnika. Letošnja naloga je bila, da 
poskrbimo za živali na bližnji kme-
tiji. Skupaj smo se odločili, da bomo 
ostanke kruha najprej posušili in ga 
nato odnesli na kmetijo. Z otroki smo 
se pogovarjali o domačih živalih, ka-

tere že poznajo, kje živijo, s čim se 
prehranjujejo, po čem se razlikujejo 
od divjih živali … Takoj so ugotovili, 
da moramo za domače živali poskr-
beti sami, da živijo v ogradah, da se 
lahko pasejo na ograjenih pašnikih. 
Ko smo imeli dovolj posušenega kru-
ha, smo ga odnesli na kmetijo. Tako 
so bili otroci v neposrednem stiku z 
živalmi, da so jih zaznali z vsemi ču-
tili. Na kmetiji so doživeli zelo lepo 
izkušnjo. Imeli so priložnost, da so 
lahko videli, kako goska znese jajce. 
Otroci so jajce takoj prijeli v roke in 
seveda to je bilo tisto pravo, kar ves 
čas poudarjamo, da otroci potrebuje-
jo nenehen stik z naravo, saj jo lahko 
le preko doživljanja tudi spoznava-
jo. Ob takem stiku z živalmi otroci 
razvijajo naklonjen odnos do živali 

in premagujejo morebitne strahove 
pred njimi.

V mesecu maju smo zaključili naš 
projekt z izletom. Z avtobusom smo 
se odpeljali v živalski vrt v Lignano. 
Z nami so bili tudi starši, ki so pre-
vzeli tudi organizacijo izleta. Otroci 
so si v živalskem vrtu ogledali živali, 
ki ne živijo pri nas. Opazovali so jih 
pri gibanju, prehranjevanju in ogla-
šanju. Spoznali so drugačno življenj-
sko okolje živali.

Gabrijela Kocjančič, vzgojiteljica 
Vrtec Sežana

Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

Dosledno reagirati na otrokovo 
ravnanje na ustrezen način

Spoštovani gospod profesor, od izida 
vaše »Avtoritete v vzgoji« je minilo 
že več kot desetletje, toda zdi se mi, 
da je problematika avtoritete v stro-
kovni in laični javnosti vedno bolj 
prisotna. Tako je vsaj mogoče skle-
pati iz pogostih prispevkov na temo 
»prijazne šole« in raznih pobud in 
gibanj, ki se vedno znova porajajo v 

javnosti. Kako si to razlagate?
Da se o uveljavljanju avtoritete 

v vzgoji vedno znova razpravlja ta-
ko v strokovni kot laični javnosti, ni 
nič nenavadnega, saj gre za enega 
temeljnih pedagoških konceptov, s 
pomočjo katerega je mogoče odgovo-
riti na več zelo konkretnih vprašanj, 
kot na primer: Kaj zagotavlja staršu 
ali vzgojiteljici uspešno vzgojno po-
sredovanje? S čim opravičimo vzgoj-
no delovanje? Kdo postavlja temeljna 
pravila v vzgoji in zakaj?

Konkretni vzroki, da se vedno 
znova odpirajo vprašanja o avtorite-
ti v vzgoji, pa so različni. Če laično 
javnost prvenstveno zanima, kako 
se uspešno spopasti z disciplinski-
mi problemi (kako torej otroka pri-
praviti, da bo sledil našim pričakova-
njem in upošteval meje, pravila, ki mu 
jih posredujemo odrasli), so seveda 
znanstveniki usmerjeni v bolj zaple-
tena vprašanja, odgovori nanje pa so 
lahko zelo različni. Medtem ko v sve-
tovni literaturi zaznavam porast za-

Izr. prof. dr. ROBI KROFLIČ 
je zaposlen na Oddelku za pe-
dagogiko in andragogiko na 
Filozofski fakulteti v Ljublja-
ni, kjer predava Pedagogiko 
za učitelje, Teorije vzgoje, Te-
orije motenj vedenja in oseb-
nosti, Predšolsko vzgojo in 
Kurikularne teorije. Napisal 
je že več kot 150 strokovnih 
in znanstvenih člankov ter 
izdal šest monografij. Pred-
seduje Slovenskemu pedago-
škemu društvu in se aktivno 
udeležuje domačih in tujih 
strokovnih in znanstvenih 
posvetov. Med njimi so bili 
tudi posveti za vzgojiteljice in 
vzgojitelje, saj z zanimanjem 
prisluhnemo njegovim teht-
nim in kritičnim mislim.
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nimanja za tako imenovana odnosna 
vprašanja (kako se v odnosu med in-
stitucijo, vzgojiteljico, starši in otroki 
vzpostavlja ugled, veljava tistega, ki 
vzgaja), se v domačem prostoru po-
novno zastavlja vprašanje, kje je iz-
vor moči avtoritativnega posredovanja 
nadrejene osebe (kaj mi nalaga mož-
nost, pravico in celo dolžnost, da v od-
nosu do otroka uveljavljam določena 
pravila oziroma meje). Enkrat je torej 
avtoriteta mišljena kot oblika hierar-
hičnega odnosa, v katerem prihaja do 
vzajemnih pričakovanj med otrokom 
in vzgojiteljico, drugič spet kot obli-
ka moči, ki izhaja iz dejstva, da smo 
odrasli glasniki družbenega Zakona, 
otrok pa bitje, ki se bo učlovečilo, ko 
se bo podredilo temu Zakonu. 

Ameriški teoretik Charles Bing-
ham to dilemo ilustrira z romani in 
novelami Franza Kafke, ki se ukvar-
ja z junakovim dostopom do izvora 
Zakona. Kafkov romaneskni junak si 
nenehno prizadeva prodreti do mesta 
v hierarhiji sodišča, kjer je utemeljen 
Zakon, a ga pri tem ovira vrsta vra-
tarjev oziroma uslužbencev na sodiš-
ču, ki ga prepričujejo, da ne bo nikoli 
prodrl do točke, kjer se vzpostavlja 
(družbeni) Zakon in hkrati junako-
va krivda. Bingham pa se sprašuje, 
ali morda ni bilo vprašanje Kafkove-
ga junaka napačno zastavljeno in se 
vsa resnica avtoritete Zakona skriva v 
odnosu med junakom in konkretnim 
vratarjem/uslužbencem na sodišču. 
Če torej Kafkovega junaka vodi vpra-
šanje izvora Zakona in krivde, Bing-
ham izpostavi pomen odnosa med 
junakom in vratarjem. 

V vzgojni situaciji to pomeni, da 
je za razumevanje avtoritete v vzgoji 
ključno vprašanje, kaj od avtoritativ-
nega odnosa pričakujeta vzgojiteljica 
in otrok in kaj seveda od tega odno-
sa dobita za razvoj svoje osebnosti, 
vzgojiteljica pa tudi za razvoj poklic-
ne identitete.

»Prijazna šola« ne rešuje problema 
vzgojne funkcije šole, vsaj tako je 
videti. Veliko mladih izigrava celo 
osnovna pravila šolskega reda, uči-
teljice in učitelji pa so pogostokrat 
v stiski. Kje je potrebno            po 
vašem mnenju poiskati odgovore 
na vsa ta zapletena vprašanja?

Ravno v tem vprašanju se skriva 
ena od temeljnih dimenzij fenomena 
avtoritete. Zgodovinsko dejstvo je, da 
se je po drugi svetovni vojni vzpo-
stavil sum, da profesionalnim vzgo-
jiteljem ne gre priznati brezpogojne 
avtoritete, saj je ta lahko zlorabljena 
za namene utrjevanja totalitarnih re-
žimov. Hkrati smo dobili orodja, ki 
so brezpogojnost avtoritete dejan-
sko postavila pod vprašaj: na primer 
uveljavljanje temeljnih človekovih in 
otrokovih pravic, lažji dostop do vi-
rov informacij, ki nam omogoča, da 
se o resnicah, ki jih posreduje vzgo-
jiteljica, prepričamo sami. Vse to je v 
veliki meri spodkopalo tradicionalne 
avtoritete. S temi pozitivnimi civiliza-
cijskimi dosežki pa je k sesutju kla-
sičnih oblik avtoritete veliko prispe-
vala tudi tako imenovana ideologija 
permisivnosti, ki so jo najprej začeli 
v svetovnem merilu uveljavljati pe-
diatri (npr. slavni Benjamin Spock), 
kasneje pa tudi celotna »mašinerija« 
ideološko-propagandnega aparata, 
ki je iz koščkov sporočil mladinskih 
subkultur (ideje svobodnega ustvar-
janja lastne kulture, načelnega upo-
ra zoper tradicionalne vrednote, svo-
bodnega eksperimentiranja v zvezi 
z individualnimi življenjskimi stili) 
ustvarila nove »zaukazane« vredno-
te sodobnosti: če želite biti svobod-
ni, nosite »leviske« in superge »nike« 
… »Svobodni potrošnik« naj bo torej 
čim bolj brezmejen v svojih potroš-
niških željah, saj bo le na tak način 
uveljavil svojo individualnost. Seve-
da je tak duh časa povzročil velike te-
žave ravno vzgojno-izobraževalnim 
institucijam in tudi staršem, ki na eni 
strani prisegajo na pomen neovirane-
ga razvoja svojih otrok, na drugi stra-
ni pa obupujejo nad njihovo nepri-
pravljenostjo, da bi se podredili vsaj 
osnovnim pravilom bontona.

Ob vprašanjih, kaj se danes do-
gaja z otroki in mladostniki in kako 
uspešno uveljaviti temeljna pravila 
sobivanja, pa spet naletimo na na-
sprotujoče strokovne odgovore. Ob 
postavljanju diagnoze časa eni izpo-
stavijo problem sesutja družbenih 
avtoritet in s tem brezmejno hedoni-
stično težnjo po užitku med otroki in 
mladostniki, drugi pa opozarjamo na 
uveljavitev novih, prikritih oblik ob-

vladovanja želja otrok in mladostni-
kov, ki jih najdemo tako v strukturi 
ekonomsko- in politično-propagand-
nih sporočil (»Bodite svobodni, a s 
pomočjo naših političnih rešitev in 
ekonomskih dobrin!.«) kot v permi-
sivnih oblikah uveljavljanja prikrite 
avtoritete v »prijazni šoli«. Pri iskanju 
rešitev spet prvi stavijo na doslednost 
uveljavljanja temeljnih univerzalnih 
pravil celo v imenu otrokove svobo-
de (»Svoboden boš, ko boš sprejel te-
meljne omejitve družbe.«), drugi pa 
opozarjamo, da je prišel čas za uve-
ljavljanje drugačnih konceptov člove-
ške odgovornosti. Poskušajmo si to 
zapleteno filozofsko vprašanje pona-
zoriti s konkretnim primerom.

Danes ne boste našli resnega teo-
retika vzgoje, ki bi ne izpostavil opo-
zorila, da je vzgoja vedno povezana 
z določeno mero represije in omeje-
vanja otrokovih želja – in to ne gle-
de na stil vzgoje in obliko avtoritete. 
Če to povežemo s sintagmo »prijazne 
šole«, pomeni, da tudi tako naravna-
na institucija uveljavi svojstven način 
obvladovanja otrokovega ved�nja, ki 
ga nekateri teoretiki poimenujejo »li-
beralni model uveljavljanja oblasti«. 
Tako naravnana vzgojiteljica bo otro-
ka, ki bo storil nekaj nedopustnega, 
pospremila z očitkom: »Tega pa od te-
be res nisem pričakovala, s tem si me 
zelo razočaral …« Vzgojiteljica torej 
ni posegla po klasičnem avtoritativ-
nem načinu omejevanja otroka (Tega 
ne delaj! Saj veš, da imamo pravilo, 
da …), ampak po jasnem neodobra-
vanju otrokovega ravnanja s pomoč-
jo osebne užaljenosti, vedoč, da ob 
takem očitku otrok (niti odrasli!) ne 
more ostati ravnodušen. 

Vzgojiteljica se naj torej odzove?
Povedal sem že, da je avtoriteta 

odnos, v katerem prihaja do vza-
jemnih pričakovanj med otrokom in 
vzgojiteljico. Otrok od odrasle osebe 
pričakuje, da bo s pomočjo reakcije 
na njegovo vedenje dobil potrditev 
svoje veljave oziroma jasno sporoči-
lo, kakšnega sprejemamo kot vredno 
bitje. Zaradi socialnih (libidinalnih) 
potreb bo storil vse za to, da si pri-
dobi našo naklonjenost, hkrati pa bo 
zaradi težnje po individualnem uve-
ljavljanju poskušal uveljaviti lastno 
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voljo. Od tod preizkušanje meja, na 
katerega odrasli, ki nam je vsaj malo 
mar za otroka, vedno odreagiramo z 
odobravanjem ali neodobravanjem 
otrokovega ved�nja. Stranski dolgo-
ročni učinek take vzgoje, ko izposta-
vimo osebno užaljenost, ne pa tudi 
pomena splošnega pravila, bo verjet-
no v tem, da se bo otrok odzival na 
(ne)odobravanja odraslih v zvezi s 
svojim vedenjem, ne da bi razvil po-
zitiven odnos do pravila. Brez dolo-
čene mere pravil pa nobena urejena 
družbena institucija ne more učin-
kovito delovati.

Kaj torej storiti?
Kako preseči takšno otrokovo na-

ravnanost? TV oddaje o »super va-
ruškah« ponujajo natančno izdelano 
strategijo doslednega uveljavljanja 
pravil (po načelih kognitivno-ve-
denjskega pristopa), torej uveljav-
ljanje tako imenovanega avtorita-
tivno-asertivnega vzgojnega stila, ki 
vzgojiteljico vzpostavlja kot dosled-
nega varuha vnaprej določenih pra-
vil. Po mnenju zagovornikov (sub-
stancialnega) koncepta avtoritete kot 
družbene moči je to tudi edini smi-
seln model pedagoške avtoritete.

Kakšno pa je vaše mnenje, vaš 
predlog rešitve problema?

Seveda sam nikakor ne zanikam 
možnosti uspešnega delovanja po 
tem modelu, še posebej, ko gre za 
korekcijske (»prevzgojne«) pristope. 
Se pa v tem modelu vzpostavi velika 
težava pri uveljavljanju otrokove pra-
vice do participacije pri odločanju in 
demokratične zasnove vzgoje, ko naj 
bi otroci zares aktivno sodelovali pri 
odkrivanju in postavljanju pravil so-
bivanja; to še posebej velja za pred-
šolsko obdobje, ko lahko otrok od-
loča le o tistem, kar vzgojiteljica kot 
»varuh normativnega režima« vna-
prej odobri kot sprejemljivo.

Rešitev, ki jo intenzivno prouču-
jem sam, je vezana na tako imeno-
vani induktivni pedagoški pristop in 
nov tip moralne odgovornosti, ki se 
bistveno razlikuje od prej opisanih 
modelov. V tem primeru bo vzgojite-
ljica otrokovo neprimerno ravnanje 
zaustavila z izjavo: Poglej, kako si s 
svojim ravnanjem prizadel vrstnika/

poškodoval neko dobrino! Otrokovo 
pozornost bo torej usmerila na posle-
dice njegovega ravnanja, ki so očitno 
negativne, s čimer bo v otroku sproži-
la nelagodje, ki prvenstveno izhaja iz 
pro-socialnih emocij (empatična kriv-
da, sočutje), te emocije pa lahko vodi-
jo v iskanje priložnosti, kako popraviti 
škodo, ki smo jo predhodno povzroči-
li. Z vidika vzgojiteljičine avtoritete to 
pomeni, da je njena naloga dosledno 
reagirati na otrokovo ravnanje (z jas-
no izraženim strinjanjem oziroma ne-
strinjanjem), vendar ne na način, da 
je ona (sklicujoč se na pravilo) tista, ki 
je kriterij moralne odgovornosti, am-
pak se kriterij odgovornosti postavi v 
obličje prizadete osebe ali oceno ško-
de v otrokovi okolici. S tem se izra-
zito poveča aktivna vloga otroka pri 
reševanju konfliktov ter postopnem 
razumevanju moralnih dilem (Zakaj 
ne smem udariti vrstnika, če me ovi-
ra pri zadovoljitvi moje potrebe?) že 
v predšolskem obdobju.

Ker berejo našo revijo predvsem 
vzgojiteljice in vzgojitelji, prosim, 
pojasnite dve protislovni težnji, ki 
ju zaznavamo v odnosih z otroki: 
na eni strani otrokova želja, da je 
zaščiten, odvisen od nekoga in mu 
podrejen ter na drugi strani njego-
va težnja po samostojnosti. Najbrž 
prevladuje težnja po zaščitenosti 
in odvisnosti v oddelku otrok prve-
ga starostnega obdobja? Kako naj 
vzgojiteljica ravna, da bo vzgojno 
učinkovita in da bo otrok dobil, kar 
razvojno potrebuje?

Obe težnji hkrati določata ne le 
otroka in njegov razvoj, ampak tu-
di odraslega človeka. Na eni strani 
potrebujemo občutek varnosti, spre-
jetosti, potrditve, da smo za nekoga 
vredni, na drugi strani pa občutek 
svobode in neodvisnosti. Ko v okolju 
prevladujejo možnosti za zagotavlja-
nje varnosti, se oglasi naša trma kot 
apel po zagotavljanju samostojnosti 
(Pusti me, sam bom to naredil!). In 
obratno: ob pretiranem poudarku na 
samostojnosti iščemo varno zavetje, 
»crkljanje« v objemu bližnje osebe. 
Če sklepamo po vrednotnih usme-
ritvah mladostnikov v zadnjem de-
setletju (na prvih mestih se pojavita 
vrednoti družine in prijateljstva), se 

pri njih že pojavljajo izrazitejše po-
trebe po varnosti kot posledica pre-
velikega poudarka na individualni 
svobodi.

Odgovora na vprašanje, kako urav-
notežiti možnosti zagotavljanja zado-
voljitve obeh sklopov potreb, sam ne 
bi iskal v vprašanju tehtanja količi-
ne varnosti na eni strani in svobode 
na drugi strani glede na posamezna 
starostna obdobja. Kot so izpostavi-
le predvsem feministične teorije, za 
otrokov optimalni razvoj ni potreb-
na le naša nesebična skrb za zašči-
to, ampak tudi iskanje možnosti, 
da otroku ponudimo priložnost, da 
ustrezno poskrbi za drugega otroka, 
igrače ter tudi za nas same. Tako raz-
širjeno pojmovanje fenomena skrbi 
se sklada s prej poudarjeno tezo o 
vzajemnosti pričakovanj, da si v av-
toritativnem odnosu tako otrok kot 
odrasli pridobita občutek vzajemne-
ga pripoznanja, torej potrditve last-
ne vloge v očeh drugega. To je hkrati 
osnovno načelo odnosne pedagogi-
ke in temeljne logike uravnoteženega 
zagotavljanja otrokovih pravic.

Zahteva pa drugačno videnje otro-
ka?

Pravkar sem se vrnil iz posveta ob 
dvajseti obletnici sprejetja Konvenci-
je o otrokovih pravicah na univerzi 
v Padovi, kjer sem predstavil idejo, 
da je za uveljavitev otrokovih pravic 
do participacije nujno potrebna uve-
ljavitev drugačne podobe otroka in 
otroštva, kot je bila značilna za ob-
dobje, ko so nastale še danes najbolj 
uveljavljene kognitivistične in psiho-
analitične teorije otrokovega moral-
nega razvoja. Če namreč na otroka 
gledate kot na amoralno, egoistično 
bitje, ga nikakor ne morete enako-
vredno vključevati v procese spreje-
manja moralnih odločitev, saj pred-
postavljate, da je zaradi nezmožnosti 
upoštevanja perspektive drugega (in 
institucije) moralno nekompetentno 
bitje. Tudi model avtoritativno-aser-
tivnega vodenja otroka in klasične av-
toritativnosti je nastal na enaki stro-
kovni zasnovi. Teoretiki spremenjene 
podobe otroštva, med katerimi je za-
gotovo eden vodilnih Loris Malaguz-
zi, utemeljitelj koncepta Reggio Emi-
lia, tako že pred več kot tridesetimi 
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leti izpostavijo pomen podobe »boga-
tega otroka«, ki je socialno občutljivo 
bitje, zmožno uporabe stoterih jezi-
kov, s pomočjo katerih oblikuje svoje 
predstave o svetu in samem sebi ter 
gradi (včasih seveda zmotne) inter-
pretacijske teorije. Spremembe po-
gleda na otroka in otroštvo pa so po 
mojem globokem prepričanju pove-
zane z velikimi napori vzgojiteljice, 
da ob poslušanju otroka in poskusu 
interpretacije njegovega ravnanja kot 
smiselnega postopoma zavrže »nor-
mativne kalupe« naučenega znanja 
in se osredotoči na razumevanje po-
menov posameznega otroka, tudi ko 
gre za preizkušanje meja moralnih 
norm. Šele ko otroka poslušamo in 
njegove poglede povezujemo z do-
datnimi perspektivami, ki jih otrok 
morda ni upošteval, razvijamo zares 
participativen model moralnega raz-
voja, deklariran tudi s Konvencijo o 
otrokovih pravicah. To so seveda ci-
lji vzgoje, ki jih uveljavljamo v razvi-
tem svetu, medtem ko so za nerazviti 
svet zagotovo pomembnejša določila 
konvencije o zaščiti otroka pred vse-
mi vrstami zlorab in nasilja ter omo-
gočanju temeljne izobrazbe.

Pedagoška fakulteta v Ljubljani raz-
vija skupaj s praktiki v slovenskih 
vrtcih projekt z naslovom »Profe-
sionalno usposabljanje strokovnih 
delavcev za izvajanje elementov 
posebnih pedagoških načel kon-
cepta Reggio Emilia na področju 
predšolske vzgoje«. Odziv prakse je 
bil velik, vas pa sprašujem: Ali je, 
po vašem mnenju, mogoče vnesti 
samo elemente omenjenega kon-
cepta v slovenske vrtce in ga spojiti 
v prepričljivo celoto s cilji in načeli 
našega »Kurikuluma za vrtce«?

Reggio Emilia je sorazmerno pre-
prost in hkrati za razumevanje »od 
zunaj« zapleten pristop. Glavni akter-
ji razvoja tega koncepta (Malaguzzi 
in po njegovi smrti Carlina Rinaldi) 
namreč niso močni teoretiki vzgoje, 
zato so njihove razlage bistva kon-
cepta praviloma anekdotične ali ce-
lo pesniške. Zato tudi ni nič nena-
vadnega, da bistvo tega pristopa ne 
moremo opisati z vatli naših uveljav-
ljenih teoretskih konceptov po nače-
lu na primer: Bistvo Reggio Emilia 

je projektno delo, torej splošne zna-
čilnosti projektnega dela so … Kole-
gica, ki se je pravkar vrnila iz eno-
tedenskega obiska Reggio Emilia, je 
bistroumno opisala, da bi marsika-
tero njihovo obliko dela lahko opi-
sali kot močno direktivno, čeprav se 
na neki točki pokaže, da otroci dobi-
jo ogromno priložnosti za neovirano 
ekspresivno izražanje svojih občutij 
in mnenj.

V čem je po vaše privlačnost  mo-
dela Reggio Emilia?

Jedro pristopa Reggio Emilia je po 
mojem mnenju v posebni etični in 
politični izbiri, na kateri je Malaguzzi 
oblikoval to izjemno obliko predšol-
ske pedagoške prakse. V izhodišču te 
izbire je, kot sem že poudaril, spre-
menjena podoba otroka, posledično 
pa tudi premik od klasičnih deonto-
loških konceptov etike (simbolnega 
Zakona) k dialoškim etičnim nače-
lom, ki se izoblikujejo v že omenjeni 
etiki skrbi, Levinasovi etiki osebnega 
srečanja (kar izpostavita izvrstna po-
znavalca koncepta in teoretika pred-
šolske vzgoje, Peter Moss in Gunilla 
Dahlberg), pa tudi v dialoškem mo-
delu avtoritete kot odnosu, v katerem 
se prepletajo pričakovanja obeh ak-
terjev za prepoznanje in s tem potr-
ditev njunih vlog. Otroka potrjujemo 
kot kompetentno bitje s pomočjo na-
čel pedagogike poslušanja, vzgojite-
ljica in ateljerist pa se potrjujeta kot 
kompetentna strokovnjaka preko ne-
nehne refleksije otrokovih izdelkov 
in razlag (torej preko iste pedagogike 
poslušanja), kot uspešna pedagoška 
delavca pa preko navdušenega sode-
lovanja otrok v izbranih projektnih 
dejavnostih. 

Kaj od tega je mogoče prenesti v 
sistem naše mreže javnih vrtcev? 

Malo in veliko! Malo, ko gre za 
preprosto kopiranje konkretnih kuri-
kularnih rešitev, in veliko, ko gre za 
apel po občutljivi obravnavi otroka 
kot kompetentnega bitja, o čemer ne 
nazadnje pišemo strokovnjaki s po-
dročja predšolske vzgoje že kar ne-
kaj časa. 

A če bi moral sam izbirati element, 
ki bi ga kot prvega poskušal začeti 
uveljavljati v slovenskih vrtcih, bi bil 

to zagotovo poudarek na umetniških 
dejavnostih ter specifična zasnova in 
uporaba pedagoške dokumentacije. 
Ko gre za umetnost, je potrebno v 
drugi plan postaviti pomen umetni-
ne kot sporočevalke moralnih nau-
kov oziroma kot medija za posredo-
vanje določenih spoznanj in vrednot 
odraslih umetnikov, v prvi plan pa 
umetniško izkušnjo  kot tisto obliko 
dejavnosti (pa naj gre za risanje, sli-
kanje, ples, poslušanje zgodb, dra-
matizacijo, fotografijo itn.), ki otroku 
omogoči izražanje lastnega odnosa 
do stvarnosti in prepoznavanje po-
gledov drugih ustvarjalcev. 

Pedagoška dokumentacija pa naj 
prvenstveno služi kot gradivo za ra-
zumevanje otroka, njegovih močnih 
in šibkih plati, sprejemanje odloči-
tev o nadaljnjih pedagoških korakih 
in skupno načrtovanje vzgoje med 
vzgojiteljico, pomočnico, pedagoško 
vodjo in starši otroka. V tehničnem 
smislu gre seveda za predstavitev na-
črta dejavnosti, natančno zbiranje 
otrokovih izdelkov, njegovih komen-
tarjev, opis procesov, ki so privedli 
do izdelkov, ter ovrednotenje razvoja 
zmožnosti posameznega otroka – a 
ne na podlagi naših vnaprejšnjih nor-
mativnih idej. V dokumentaciji mora 
biti podobno kot v celotni pedagogiki 
poslušanja prostor za presenečenja, 
kritično soočenje z našimi neizpol-
njenimi pričakovanji in bolj suvere-
no načrtovanje naslednjih korakov. 
Hkrati naj bo dokumentacija osnov-
no orodje za pogovore s starši otro-
ka, soočenje z njihovimi dilemami 
in strahovi, ki izvirajo iz pomanjka-
nja časa (za vzgojo otroka) in zna-
nja (da bi čudaške ekspresije otroka 
razumeli).

Kaj bi še radi povedali slovenskim 
javnim vrtcem?

Odzivi zaposlenih v slovenskih 
vrtcih na ponudbe strokovnih uspo-
sabljanj so še vedno zelo pozitivni, 
kar kaže na veliko pripravljenost 
ohraniti in nadgrajevati kakovost 
tega pomembnega segmenta vzgoj-
no-izobraževalnega sistema. Ob tre-
nutnih pritiskih na povišanje števila 
otrok v vzgojni skupini in nekaterih 
drugih težnjah prosvetne politike, 
da zniža raven strukturnih kazalni-
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kov kakovosti vrtcev, je to vsekakor 
pozitivna dimenzija. Bi pa v bodoče 
pričakoval več samozavesti in poli-
tične ostrine med vsemi strokovni-
mi delavci v vrtcih, ko bomo morali 
v javnosti braniti nekatere že doseže-

ne pridobitve in pripravljenost za do-
datno financiranje takšnih projektov, 
ki bi lahko zagotovili nadaljnji dvig 
kakovosti.

Iskreno se vam zahvaljujemo za 

odgovore in vam želimo še veliko 
uspešnega pedagoškega in znan-
stvenega dela.

Spraševala je  Betka Vrbovšek.

Kolbergov model razvoja moralnega 
razsojanja in samoomejitvena avtoriteta

Kolbergova teorija
Kolbergovo teorijo uvrščamo med 

tiste teorije, ki razvoj moralnosti po-
vezujejo z razvojem kognitivnih vzor-
cev s socialnim učenjem. Kolberg je 
na podlagi eksperimentov ugotovil, 
da ima odrasli možnost vplivanja na 
otrokov moralni razvoj z učenjem 
reševanja  etičnih dilem »moralno 
razsojanje« (Kroflič, 1997). Kolberg 
meni, da se otrokovo moralno razso-
janje oblikuje po stopnjah. Te stop-
nje pa so odraz splošne sposobnosti 
za preseganje začetne egocentrične 
naravnanosti, dojemljivosti za spre-
jemanje pravil, ki mu jih posredujejo 
pomembni Drugi. Pomembni drugi 
so v otrokovem življenju osebe, ob-
jekti identifikacije. Ti objekti igrajo 

odločilno vlogo v otrokovem življe-
nju. Omeniti velja tudi otrokove raz-
vijajoče se sposobnosti razumskega 
(reflektiranega) dojemanja moralnih 
načel ter odgovornega dogovarjanja 
o skupinskih moralnih načelih ozi-
roma pravilih. 

    V otrokovem razvoju se po logič-
nem zaporedju zvrstijo trije temeljni 
koncepti morale, ti koncepti pa tvo-
rijo osnovne nivoje moralnega raz-
sojanja:
-  predkonvencionalni nivo moral-

nega razsojanja,
- konvencionalni novo moralnega 

razsojanja,
-  postkonvencionalni nivo moral-

nega razsojanja (Kroflič 1997). 

Vsako od treh stopenj Kolberg 
razčleni še na dve stopnji. Prvo 
stopnjo predkonvencionalne mora-
le poimenuje stopnja heteronomne 
morale. Otroku na tej stopnji ni mar 
za interese drugih. Tudi še ni spo-
soben dojeti, da se ti interesi lah-
ko razlikujejo od njegovih. Kar koli 
stori v skladu z našimi zahtevami, 
stori zato, da se izogne kazni oziro-
ma pridobi našo naklonjenost. Tudi 
za drugo stopnjo predkonvencio-
nalne morale je značilno individu-
alistično stališče. Čeprav se otrok  
že zaveda, da imajo svoje potrebe 
tudi drugi ljudje. Kljub temu da še 
vedno deluje tako, da zadovoljuje 
lastne interese in potrebe, že do-
pušča, da to počno tudi drugi. Zanj 
je prav in pošteno tisto, kar velja za 
enakovredno menjavo, kupčijo ali 

pogodbo (gre za odnos daj – dam, 
»posodil ti bom to, če mi boš ti po-
sodil ono«).

Prehod na konvencionalni ni-
vo moralnega razsojanja predstav-
lja tretja stopnja. Kolberg jo imenu-
je stopnja vzajemnih medosebnih 
pričakovanj, odnosov in prilagaja-
nja. Za to prvo stopnjo je značilna 
usmerjenost k medosebnemu uje-
manju. Pravilnost ravnanja je odvis-
na od tega, ali ga drugi odobravajo. 
Otrok hoče zadostiti pričakovanjem 
tistih, s katerimi živi. V ospredju je 
potreba po tem, da bi bil v svojih in 
drugih očeh videti »dober«. S soci-
alnega vidika je pomembno, da je 
zavedanje skupnih čustev, dogovo-
rov, strinjanja pomembnejše kot tre-
nutni osebni interes. Četrta stopnja 
moralnega razsojanja po Kolbergu 
pomeni upoštevanje družbenega si-
stema in vzpostavitev moralne (za-
)vesti. Otrok se še vprašuje o smislu 
zakonov in dolžnosti in jih spreje-
ma kot zunanje, avtoritarne smerni-
ce. Te veljajo za vse enako, ne glade 
na okoliščine (Kroflič, 1997).  Otrok 
prevzame stališče sistema, vloge in 
pravila ter razume posamezne od-
nose v smislu njihovega mesta v si-
stemu.  

Ker peta in šesta stopnja sodita v 
srednješolsko oziroma odraslo dobo 
človekovega življenja, zato ju ne bom 
posebej opisovala. Naj bi si pa oseba 
na šesti stopnji ustvarila lastne etične 
principe. Človek naj bi upošteval mo-
ralna načela, ki si jih je sam izbral. Prav 
tako v skladu z njimi tudi deluje. 

Povzetek: 
Osebnost jutrišnjega dne mo-
ra biti avtonomna, razgleda-
na, fleksibilna, samozavest-
na, a tudi spoštljiva do pravic 
drugih – vse to nudi model 
Kolbergove samoomejitvene 
avtoritete, ki jo je predstavil 
Kroflič. V članku predstav-
ljam svoje izkušnje, ko sem 
poskušala teorijo upoštevati 
v praksi.

Ključne besede: vzgoja, pra-
vila, samoomejitvena avtori-
teta

Iz teorije v prakso
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Samoomejitvena avtoriteta 
v praksi

Osredotočila sem se tudi na neka-
tera  načela samoomejitvene avtori-
tete, za katera sem presodila, da so v 
predšolskem obdobju najpomemb-
nejša. Za koncept samoomejitvene 
avtoritete je nujno, da vzgojitelj za-
sede strukturno mesto pomembne 
Tretje osebe (Kroflič, 1997). Ta po-
zicija vzgojitelju omogoča najbolj 
optimalen razvoj otrokovih poten-
cialov. Le z ustrezno vzgojo – to je 
vzgojo, ki izhaja iz samoomejitve-
ne avtoritete – pri otroku podpre-
mo izvorno potrebo po osamosva-
janju in razvoju tistih potencialov, 
ki svobodo omogočajo. Je oblika, ki 
združuje potrebno mero konfliktno-
sti, omejevanja otrokovih »kapric«, 
hkrati pa nudi podporo postopne-
mu osamosvajanj (Kroflič, 1997). Le 
otrokova aktivna vloga privede do 
osvoboditvenih procesov.

    Samoomejitveno avtoriteto ob-
likujemo z naslednjimi načeli:
- izpostaviti moramo čustveno 

stabilen in pozitiven odnos ter 
otroku ponuditi primaren objekt 
identifikacije,

- otrokov identifikacijski krog se 
mora postopoma širiti; vzgojitelj 
mu mora aktivno pomagati s 
spodbujanjem samostojnih akcij, 
včasih celo odrekanjem pomoči 
(avtoritarne),

- spodbujati moramo širitev otroko-
vih socialnih stikov z vrstniki in 
drugimi osebami,

- spodbujati moramo otrokovo spo-
sobnost moralnega razsojanja in 
avtoriteto postopno preusmerjati 
(predvsem na moralna pravila, 
ki jih na demokratičen način 
sprejemajo člani skupnosti),

- podpiramo otrokovo moralno in 
mišljenjsko osamosvajanje (pri 
otrocih spodbujamo samostojno 
iskanje ustreznih etičnih reši-
tev, hkrati pa omejujemo vpliv 
lastnih modelov reševanja pro-
blemov),

- otroka postopoma vključujemo  v 
proces dogovarjanja in odločanja 
o skupnih pravilih bivanja, reše-
vanja problemov …),

- spodbujamo sposobnost iskanja 
skupnih interesov v vsaki novi 

situaciji (ni stalnih utemeljenih 
oblik vedenja),

- vzgojitelj se s položaja avtoritete, 
kamor ga postavi otrok, umika 
postopoma, v smislu »samo-
omejevalne« avtoritete (Kroflič, 
1997). Otrok ga v svojih presojah 
vse manj potrebuje. 
Izzivi morajo biti prilagojeni dose-

ženi stopnji otrokovega razvoja. Le-te 
mora vzgojitelj dobro poznati oziro-
ma mora biti nanje občutljiv. 

Voden pogovor v skupini
Nov model vzgoje se od klasične-

ga razlikuje v tem, da o konfliktih 
organizira voden pogovor v skupi-
ni. Otroci o »prav« in »narobe« raz-
pravljajo, pravila niso neka »višja si-
la«, temveč koristno orodje. Otroci na 
ta način oblikujejo načela vedenja. 
Mogoče so različne razlage in rešitve 
istega dogodka – različnost pristopov 
k vzgojni problematiki.  Osebnost ju-
trišnjega dne mora biti avtonomna, 
razgledana, fleksibilna, samozavest-
na, a tudi spoštljiva do pravic drugih 
– vse to nudi model samoomejitvene 
avtoritete. 

Naloge vzgojitelja
Naloga vzgojitelja je  ustvarjanje 

čim bolj stabilnega in razumljivega 
sistema moralnih pravil. Otrokom 
moramo dati možnost aktivnega so-
delovanja pri oblikovanju skupnih 
pravil. Pomembno je, da se zaveda-
mo, da s primerno vzgojo, ki obsega 
urjenje v moralnem razsojanju, kot 
tudi oblikovanje življenjskega oko-
lja na trdnih moralnih načelih, lahko 
spodbudimo razvoj otrokovega mo-
ralnega razsojanja in vedenja. 

Ko je prišlo v kateri koli dejavnosti 
v mojem oddelku do hujšega konflik-
ta (grizenje, udarci …), sem dejav-
nost najprej ustavila in otroka pova-
bila na pogovor, kjer je vsak opisal 
svojo plat zgodbe. Ko sta se otroka 
umirila, sta vsak za svojo mizo na-
risala, kaj natančno se je zgodilo v 
konfliktu. Ostalim prijateljem sta do-
godek opisala – vsak ob svoji risbi. 
Jaz pa sem ob pripovedovanju zraven 
zapisala tekst, ki ga je otrok pripove-
doval. Otroke sem nato z ustreznimi 
spodbudami usmerjala v pogovoru. 
Gre za to, da so vsi otroci aktivni ude-

leženci pri reševanju problema, da-
jejo rešitve, razmišljajo o tem, kako 
bi bilo lahko drugače.

Cilj naj bi bil dosežen, ko skupaj 
ugotovimo, da se stvari ne rešuje z 
nasiljem in da so tudi drugačni nači-
ni, s katerimi pridemo do igrače, igre.  
Narisano risbo, ki je prikazovala kon-
flikt, smo nalepili na našo »črno ta-
blo« in prečrtali z rdečo barvo. Na 
tej »črni tabli« so risbe, ki prikazuje-
jo dejanja, ki se jih v vrtcu, pa tudi 
drugje, ne počne. Na ta način otrok 
»podoživi« konflikt, ga predela, po-
novno razmišlja o reakciji v določe-
ni situaciji, kaj se je zgodilo in ali bi 
bilo lahko drugače. Vzgojitelj je tisti, 
ki ustvarja varne konflikte. Njegov 
pedagoški fleksibilen pristop je zelo 
pomemben (sprašuje, vodi, usmerja 
…). Ko so starši prišli po otroka, jim 
je moral otrok sam pokazati »dogo-
dek na črni tabli«. Dolžnost staršev je 
bila, da se o dogodku doma pogovori-
jo, iščejo drugačno, ustreznejšo reši-
tev, da naslednjič ne bi prišlo do tega. 
Tukaj ne gre za moraliziranje, ampak 
aktivno vključevanje otroka v reševa-
nje situacij. Ponovno poudarjam, da 
je bistvena otrokova aktivna udelež-
ba ter razmišljanje o pravilnosti/ne-
pravilnosti lastnih dejanj. Poudariti 
moram, da je vzgoja in razvoj otroko-
vega moralnega razsojanja dolgotra-
jen proces, ki traja celo osnovnošol-
sko obdobje in še čez.  Brez aktivne 
vloge vseh udeležencev vzgojnega 
procesa – starši, otrok, vzgojitelj - pa  
seveda ne gre.

Literatura:
Krolič R. (1997). Avtoriteta v vzgoji. Znan-

stveno in publicictično središče: Ljublja-
na.

Kroflič R. (1997) Med poslušnostjo in odgo-
vornostjo Vija: Ljubljana.

Mirjam Tavčar 
OŠ Žiri, enota vrtec      



vzgojiteljica 22

Iz teorije v prakso

Socialni razvoj otroka 
Prične se že z njegovim rojstvom. Nadaljuje pa se s 

posnemanjem vedenja, ki vzpostavlja odnos med lastnim 
in obnašanjem drugih oseb. Preko socialnih iger otrok 
pokaže sodelovanje, izraža pripravljenost upoštevanja 
pravil, pripravljenost prilagajanja z vrstniki in odrasli-
mi. Vrstniška kultura je pomemben del socialnega raz-
voja, še posebej v medsebojnih interakcijah in odnosi 
med vrstniki. Otroci vstopajo v odnose s starši, vrstniki, 
vzgojitelji in se naučijo pogajati o svojih interesih in že-
ljah. Prav z gibalnimi dejavnostmi pa lahko pomembno 
vplivamo  na socialno integracijo otroka.

Namen uvajanja novosti s projektom je bil, da z ak-
cijskim raziskovanjem, proučevanjem  lastne pedagoške 
prakse in uvajanjem izboljšav, posodabljamo našo peda-
goško prakso in jo dvigamo na višjo raven.

Cilji projekta 
1. Otroci skozi različne gibalne dejavnosti razvijajo so-

cialno kompetentnost.
2. Otroci si v gibalnih dejavnostih v interakciji z vrst-

niki in odraslimi oblikujejo pozitivno samopodobo, 
se učijo obvladovanja čustev in različnih socialnih 
vlog.

3. Oblikovanje vzpodbudnega gibalnega okolja v kate-
rem bodo potekale spontane gibalne dejavnosti, ki 
spodbujajo razvoj socialnih veščin.

4. Načrtno in sistematično informiranje staršev o ak-
tivnostih v projektu.

5. Pozitivne izkušnje deliti in širiti na ostale strokovne 
sodelavce.
Na kakšen način naj bi cilje dosegli? Z aktivnim uče-

njem, vrednotenjem svojega dela, iskanjem novih poti za 

reševanje problemov, povezovanjem z vsemi sodelujo-
čimi in kakovostnim medsebojnim sodelovanjem, infor-
miranjem. Pomembno je bilo, da je bil projekt včlenjen 
v naše pedagoško delo in ni bil naša dodatna naloga. V 
procesu načrtovanja, spremljanja in evalviranja je bilo 
prav tako pomembno, da smo upoštevali tri dejavnike: 
vzgojitelj–otroci–starši.

Akcijsko raziskovanje
 Pristop preko akcijskega raziskovanja nam daje mož-

nost, da poglobljeno razmišljamo, smo bolj kompetitiv-
ni (učinkoviti) in notranje bolj stabilni. Na začetku smo 
oblikovali izbor socialnih veščin  in gibalnih dejavnosti, 
s katerimi smo razvijali socialno kompetentnost.

Socialne veščine: Gibalne dejavnosti:

- prilagajanje skupini
- empatija
- sprejemanje pravil
- reševanje sporov
- komunikacija (verbalna  
 in neverbalna)
- sodelovanje (z vrstniki,  
 odraslimi)
- občutek pripadnosti skupini
- sprejemanje drugačnosti
- upoštevanje drugega
- zmožnost poslušanja
- izpostaviti se
- biti ločen od doma (občutek  
 varnosti)
- čustveni momenti (upati se,  
 premagati samega sebe)

- rajalne igre
- (gibalne) dejavnosti izven  
 vrtca
- hoja v skupini
- igre z žogo (v skupini)
- poligon (pravila ,  
 prilagajanje)
- ples
- gibalne igre (skrivanje,  
 lovljenje ...)
- tekmovalne igre.

Nato smo si zastavili vprašanje: Kako bomo merili 
socialno kompetentnost otrok? 

Da so bili zastavljeni cilji uresničljivi, je bilo potrebno 
upoštevati dejstvo, da je razvijanje socialnih veščin pro-
ces, pri katerem so za I. starostno obdobje pomembne 
druge socialne kompetence kot za II. starostno obdobje. 
Izdelali smo kriterije razvrstitve socialnih kompetenc 
otrok za prvo in drugo starostno obdobje.

Zelo primerne
socialne kompetence

A

Primerne socialne 
kompetence

B

Manj primerne
socialne kompetence

C

- Upošteva pravila-  
 Sodeluje z vrstniki
- Zmore reševati   
 konflikte  
 (pozitivno)
- Z lastno  
 aktivnostjo  
 vzpodbudi druge
- Upošteva druge,  
 ni egocentričen, je   
 uvideven

- V veliki večini  
 upošteva pravila
- Ponavadi sodeluje  
 z drugimi
- Ponavadi išče  
 stike s sovrstniki
- Večinoma posluša

- Ne upošteva pravil
- Se umika, se ne  
 vključuje
- Udari
- Igrače vzame iz  
 rok drugega
- Odrine sovrstnika
- Otroka odrine ali   
 udari, če samo  
 pride blizu
- Ne želi stika
- Samo opazuje  
 oddaljen od skupine

Razvijanje socialnih veščin in 
predstavitev inovacijskega projekta

Povzetek:
Pred tremi leti je večjo skupino strokovnih de-
lavcev iz Vrtca Miškolin povezal skupni cilj, da  
področju socialnega razvoja otroka posvetimo 
večjo pozornost. Tako smo pristopili k razvojni 
nalogi »Razvijanje socialnih veščin preko gi-
banja«. Menili smo, da prav gibalne dejavnosti 
omogočajo raznovrstne interakcije in vplivajo 
na socialno integracijo otrok. Idejo za izvedbo 
projekta nam je potrdil Zavod RS za šolstvo, 
konzulentka in multiplikatorki pa so nas pri de-
lu usmerjale in spodbujale.

Ključne besede: socialne veščine, socialne kom-
petence, socialni razvoj, gibalne dejavnosti.
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Drugo starostno obdobje:
Zelo primerne

socialne kompetence
A

Primerne socialne 
kompetence

B

Manj primerne
socialne kompetence

C
- Prilagaja se  
 skupini
- Vedno sprejema  
 pravila
- Vedno sprejema  
 druge
- Zna poslušati in  
 prisluhniti
- Pozitivni čustveni  
 momenti
- Upa si brez zavor
- Zna sprejeti poraz
- Razumeva –  
 sprejema ločitev od  
 staršev

- Pogosto upošteva  
 druge
- Včasih sprejema  
 druge
- Večinoma  
 upošteva druge
- Ustrezni čustveni  
 momenti
- Delno sprejema  
 poraz
- Občasno se težko  
 loči od staršev

- Pogosto prireja  
 pravila
- Ne prilagaja se  
 skupini
- Ne upošteva drugih  
 otrok
- Ne komunicira
- Ima kratkotrajno   
 koncentracijo
- Neustrezni  
 čustveni momenti
- Ne prenese  
 porazov
- Ne zmore se ločiti  
 od staršev

Na podlagi teh kriterijev smo lažje opazovali in s tem 
pomagali otrokom, da je bila njihova socialna integraci-
ja lažja, uspešnejša.  Socialne interakcije med otroki so 
bile raznovrstne in dinamične. Upoštevali smo število 
ponovitev dejavnosti, prehode, dodatno motivacijo po-
sameznikov, uporabo sredstev, prostora. Pri izbiri dejav-
nosti in uporabi sredstev smo bili pozorni na pestrost, 
aktualnost, zahtevnost vsebin glede na starost in indi-
vidualne razlike v razvoju otrok. Gibalne igre niso bile 
instrument, temveč sredstvo za doseganje ciljev. Vlogo 
odraslega smo načrtovali glede na pričakovane odzive 
otrok in bili pri tem fleksibilni.

 Kriteriji so nam bili v pomoč pri umestitvi otroka v 
njegovem socialnem razvoju, načrtovali smo dejavno-
sti, ki so spodbujale tiste socialne veščine, ki še niso bi-
le primerno razvite.

S posamezno gibalno dejavnostjo smo razvijali več 
socialnih ciljev, načrtno pa smo si zastavljali enega ali 
dva operativna cilja, upoštevaje postopnost. Ugotavljali 
smo, da je področje socialnega razvoja otrok premalo si-
stematično spremljano in načrtovano. Ključne aktivnosti 
so se odvijale v skupinah, z otroki. Na podlagi opazovanj 
otrok smo večkrat tedensko načrtno izbirali in izvajali 
izbrane gibalne dejavnosti, ki so podpirale razvoj dolo-
čenih socialnih kompetenc.

Da bi izvedeli, ali smo zastavljeno dosegli smo izvajali 
meritve. Kazalec, ki nam je pokazal želeno stanje:
1.)  otroci  skupine C pridobivajo socialne veščine,
2.)  otroci  skupine B izpopolnjujejo socialne veščine,
3.)  otroci skupine A ohranjajo in razvijajo socialne  

 veščine.
Načrt smo spremljali z anekdotskimi zapisi, iskali 

smo pozitivne socialne kompetence, med seboj sodelo-
vali, vključevali smo starše.

Starše smo na roditeljskem sestanku seznanili s cilji 
in namenom dela v projektu, z aktivnostmi, ki smo jih 
izvajali. Predstavili smo jim prednostne naloge, ki smo 
jih načrtovali v letnih delovnih načrtih in poudarili so-
cialno področje kot zelo pomemben vidik otrokovega 
razvoja v povezavi z gibalnim področjem. Strokovno in 
objektivno smo posredovali in formacije o otrokovi so-
cialni kompetentnosti na pogovornih urah in ob prilož-

nostnih pogovorih. Zanje smo pripravili tudi anketne 
vprašalnike. 

Informativne kotičke smo opremili z zanimivimi utrin-
ki našega dela s fotografijami, izjavami otrok, našo ref-
leksijo. Ugotovili smo, da smo z načrtnim  informiranjem 
staršev pripomogli k ozaveščanju pomena  socialnega 
razvoja otroka.

Z analizo smo potrdili naša opažanja, da so med le-
tom otroci postajali vse bolj kompetentni. Čeprav je pri-
dobivanje socialnih kompetenc razvojno pogojeno, smo 
se prepričali, da z načrtnim in sistematičnim delom  po-
membno prispevamo k razvoju le-teh. Vsi udeleženci 
projekta menimo, da smo se veliko naučili, še posebej 
pa smo svoje meritve lahko do neke mere tudi dokazali. 
Za  dosego cilja smo se strokovno izpopolnjevali na po-
dročju socializacije otroka, spremljanju otrokovega raz-
voja, delu z zahtevnejšimi otroki.

Svoje triletno delo smo podkrepili z interno zbirko iger in 
gibalnih dejavnosti, ki podpirajo razvoj socialnih veščin.

Svoje izkušnje smo širili in prenašali na ostale strokov-
ne sodelavce. Najprej smo izvedli pedagoško delavnico 
za vse strokovne delavce: »Vpliv vzpodbudnega okolja 
za socialno učenje otroka».  Sledila je tudi predstavitev 
gibalnih dejavnosti s poglobljeno diskusijo o socialnem 
učenju otrok in izmenjava izkušenj.

Zaključek
Čeprav smo na začetku projekta »orali ledino«, smo 

po treh letih svoja znanja poglobili in zelo smo zadovolj-
ni z učinki dela. Postali smo bolj suvereni pri načrtova-
nju in izvajanju aktivnosti, s katerimi želimo spodbujati 
socialno učenje. To se odraža pri načrtovanju ciljev, iz-
boru dejavnosti, ki izhajajo iz potreb skupine in posa-
meznih otrok. Je odraz bolj sistematičnega spremljanja 
razvoja otrok. 

Prišli smo do spoznanj, da:
- s sistematičnim spremljanjem otrokovega socialne-

ga razvoja in načrtovanjem dejavnosti, ki ta razvoj 
podpirajo, lahko pomembno vplivamo na razvoj so-
cialnih veščin;

- poglabljamo naša znanja in vedenja o področju raz-
voja za boljše razumevanje otroka;

- bolj senzibilno se odzivamo na dinamična dogaja-
nja v skupini, jih spremljamo in analiziramo;

- izboljšalo se je sodelovanje, dogovarjanje strokov-
nih delavcev v tandemu (pogovori, ugotovitve o 
opažanjih otrok);

- pri otrocih se je povečal interes za gibalne dejav-
nosti; 

- z načrtnim in intenzivnim informiranjem staršev z 
našimi aktivnostmi v projektu se je izboljšalo sode-
lovanje in komunikacija z njimi;

- aktivnosti, s katerimi smo širili novost med ostale 
strokovne delavce, so bile uspešne kot primeri do-
bre prakse;

- pozitivne izkušnje lahko prenesemo in širimo tudi na 
druga področja dejavnosti v vrtcu in v čas otrokove 
proste igre, počitka, spanja in prehranjevanja …, ki 
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jih uvrščamo v področje prikritega kurikula in niso 
neposredno načrtovana.
Pomembno je, da smo strokovni delavci dovolj senzi-

bilni in znamo številne neizkoriščene priložnosti tekom 
dneva bolj načrtno in sistematično izkoristiti in obliko-
vati učno okolje tako, da bo nudilo dovolj možnosti za 
socialno vedenje.

Literatura:
Bahovec, E. (1999). Kurikulum za vrtce. Ljubljana. Ministrstvo RS za 

šolstvo in šport in Zavod RS za šolstvo.
Kroflič, R., Marjanovič Umek, L. (2001). Priročnik h kurikulu: Otrok 

v vrtcu. Založba Obzorja.
Zupančič M., Justin J.(1991). Otrok, pravila, vrednote, otrokov moral-

ni in socialni razvoj. Didakta.
Warden, D., Christie, D. (2001). Spodbujanje socialnega vedenja. In-

štitut za psihologijo osebnosti.

Sonja Kmetič, dipl. vzg. 
Vrtec Miškolin, Ljubljana

Izboljšujemo prakso

Naj praznični december  prinese otrokom 
le čarobnost, ne  tudi  psihičnih travm

Prihaja praznični čas, ko se nara-
va postopoma ovije v nežno belino 
in ko se nas slej ko prej dotakne po-
sebno praznično vzdušje. Vzdušje 
pričakovanja, zaključevanja starega, 
nastavljanja novega, čarobno vzdušje 
ob postavljanju smrek, jaslic, obeša-
nja lučk in podobno. V tem času za-
čutimo pomen medsebojne poveza-
nosti, drug drugemu sežemo v dlani 
in si zaželimo srečo. Seveda si težko 
predstavljamo božične in novoletne 
praznike brez vsaj enega od pravljič-
nih bitij, kot so Miklavž z angelčki in 
parkeljni, Božiček ali dedek Mraz. 

Kako jih doživljajo otroci?
Kakor hitro bodo njihove očke raz-

iskovale po teh možeh, kako zavzeto 
bodo njihove misli tehtale, kakšen je 
ta »stric« – je dober ali slab, mi bo res 
kaj prinesel, mu lahko zaupam?

Premišljujejo, če bi lahko pogum-
no sedeli v naročju katerega izmed 
njih, morda zapeli pesmico, sramež-
ljivo odgovorili, da so bili pridni, da 
so že veliki  ipd. 

Toda ali se bodo vsi naši otroci ve-
selili teh srečanj? Kaj pa, če bo kateri 
od njih izrazil strah, jok in v strahu 
pred nepoznanimi bitji iskal zavetje 
pri svojih starših? Najverjetneje otro-
ku ne bo nič hudega, če bo to zavetje 
dobil, ob tem pa še nekoliko spodbu-
de. Morda se celo ojunači in se sooči s 

prijaznim, a malo strogim Miklavžem, 
morda z rdečeličnim Božičkom ali pa 
z dobrodušnim dedkom Mrazom. Od-
visno, kako prijazno in nevsiljivo bo 
povabljen v njihovo bližino.  

Kaj pa, če se otrok vseeno ne bo 
pomiril? In kaj če nepoznano bitje ta-
krat ne bo otroka samo prijazno vabi-
lo, ampak se mu bo,  ne oziraje se na 
njegov jok, približevalo? In kaj če bo 
imelo takšno bitje še za otroka straš-
ljivo masko, če bo prihajalo glasno in 
hrupno in vedno bliže?  

Takrat se bo majhno telesce otro-
ka kar skrčilo v strahu, njegove očke 
bodo prestrašeno zrle v prikazen 
pred sabo, iz majhnih prsi se bo  iz-
vil  krik, misli pa bo, čeprav le za tre-
nutek, preplavila nedoumljiva koli-
čina prestrašenosti. Takrat to ni več 
praznično vzdušje. Takrat je to lahko 
nekaj čisto drugega, nekaj, kar ime-
nujemo pravkar sveže ustvarjena psi-
hična travma.

Psihična travma je izraz za moč-
nejše boleče doživetje, ki lahko 
pusti v otroški duševnosti trajne 

Foto: Arhiv Vzgojiteljice
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posledice. Posledice se izražajo naj-
pogosteje v obliki okrnjenega sa-
mospoštovanja in s tem povezanih 
težav v kasnejšem življenju. Psihič-
na travma iz otroštva se z odrašča-
njem večinoma sama od sebe ne 
zaceli, ampak se nemalokrat celo 
razrašča. 

Ob srečanju z maskiranimi bitji 
lahko doživijo psihično travmo pred-
vsem najmlajši otroci (otroci do tret-
jega leta), ki še nimajo dovolj razvi-
te psihične stabilnosti, domišljije in 
socialnih izkušenj. Zaradi tega so še 
močno podvrženi strahu pred ločit-
vijo od ljubljene osebe (kar imenu-
jemo separacijska anksioznost). Zato 

se oseb, ki jih ne poznajo, bojijo veli-
ko bolj, kot kadar koli kasneje. 

Lahko si samo predstavljamo, ka-
ko je lahko malčku hudo, če se mu 
približuje oseba, ki ima obraz pre-
krit s črno masko, iz ust pa ji štrli 
dolg rdeč jezik (parkelj). Otrok ne 
razume, zakaj njegovI ljubljeni star-
šI, v katere hoče popolnoma zaupa-
ti, ne storijo nič, da bi ga obvarovali 
pred takšno strašno prikaznijo. Seve-
da: starši vedo, da je to le igra, zato z 
otrokom ne zbežijo, ne zaženejo pa-
nike, ne napadejo te prikazni. Toda 
otrok, star leto, dve, morda še tri ali 
štiri, pa to igro jemlje skrajno resno. 
Odrasli lahko včasih situacijo nevede 

poslabšamo še tako, da otroku, kadar 
nas ne uboga, grozimo s to osebo, 
češ, prišel bo parkelj in te odnesel, 
če ne boš priden. 

Nikar ne dovolimo, da bi v prijet-
no praznično vzdušje zarezali opi-
sani dogodki. Zavarujmo majhne 
otroke pred povsem nepotrebnim in 
škodljivim strahom. Naj bo rajši de-
cember vsaj v vrtcu čas umirjenih in 
zanimivih dejavnosti, omenjena bit-
ja pa naj otroci opazujejo bolj od da-
leč. Če sploh!

Andreja Križan Lipnik, univ. dipl. psih. 
Vrtec Rogaška Slatina

Praznovanje rojstnih dni v vrtcu 
V preteklih letih so bila praznova-

nja rojstnih dni otrok v naših vrtcih 
izvedena zelo različno: na hitro, mi-
mogrede, ob vseh drugih načrtovanih 
dejavnostih. Običajno je to praznova-
nje potekalo takole: v krogu smo za-
peli pesmico za rojstni dan, zaplesali 
ob glasbi, slavljencu voščili (obvezno 
vsi po vrsti), mu izročili darilo, ki ga 
je izdelala vzgojiteljica oz. pomočnica 
vzgojiteljice, in se za zaključek še po-
gostili s sladkarijami, ki so jih prinesli 
starši (in teh ni bilo malo). 

Zakaj smo v našem vrtcu 
začeli razmišljati drugače?

Ob rutinskih in mimogrede izve-
denih praznovanjih smo se spraševa-
li, kaj otroku sploh pomeni prazno-
vanje rojstnega dne, kaj doživlja, kaj 
pričakuje? Ali je otrok ob rojstnem 
dnevu vesel le darila, kaj mu pomeni 
(ko pa je večina otrok »zasipana« z 
drobnimi igračami že ob nakupu re-
vije, hitre hrane)? Ali je smiselno iz-
delovati darila – strokovne delavke v 
izdelavo vložijo veliko časa, energije 
in materiala – pogosto pa darilo kar 
nekje obleži? Ali lahko organizira-
mo praznovanje v vrtcu skupaj s star-
ši? Pogosto otroci praznujejo rojstni 
dan tudi v različnih popoldanskih ko-
mercialnih oblikah in to večinoma z 
istimi prijatelji iz vrtca. Morda lahko 
staršem olajšamo organizacijo praz-

novanja? Pogostitve so bogate – slad-
karije vseh vrst, sokovi – starši ima-
jo velik dodaten strošek, nihče noče 
pogostiti manj kot drugi, ali želi biti 
še boljši. Otroci se najedo sladkarij, 
kosila pa ob takšnih dnevih večkrat 
ostajajo nedotaknjena. 

In še: glede na izkušnje z različni-
mi oblikami sodelovanja s starši so se 
starši v manj formalnih oblikah sodelo-
vanja pripravljeni bolj odkrito in spro-
ščeno pogovarjati. Tako nekateri starši 
nikoli ne obiščejo vrtca ob organizira-
nih dnevih odprtih vrat, da bi začuti-
li utrip življenja v njem. Z drugačno 
obliko praznovanja rojstnega dne nji-
hovega otroka v vrtcu smo poskušali 
vzpostaviti večje zaupanje staršev in 
vpogled v življenje in delo v vrtcu.

Z drugačno organizacijo prazno-
vanja smo želeli otrokom omogoči-
ti doživljajsko bogato praznovanje 
rojstnega dne, ki temelji na skupni iz-
biri dejavnosti (otrok, starši, strokov-
ni delavki), dvigniti kakovost med-
sebojnih interakcij med odraslimi v 
vrtcu, med otroki in njihovimi starši, 
izboljšati informiranje in sodelovanje 
s starši, staršem omogočiti vpogled v 
življenje in delo vrtca in aktivno so-
delovanje pri vzgojnem delu.

Organizacija praznovanja
Starše na 1. roditeljskih sestankih 

seznanimo z možnostjo praznovanja 

rojstnega dne otroka v vrtcu. Otroci 
lahko svoj rojstni dan v vrtcu (ali iz-
ven njega) praznujejo s člani svoje 
družine, na način, ki ga skupaj načr-
tujemo – vzgojiteljica, otrok in starši. 
Tako negujemo, spodbujamo in raz-
vijamo vsebinsko bogato doživljanje 
praznovanja, saj je ta dan namenjen 
slavljencu. Na ta način vzpostavlja-
mo tudi kakovostno sodelovanje pri 
vzgoji otrok. Staršem ponudimo ne-
kaj idej in izkušenj, vendar jih hkrati 
pozovemo k opazovanju otrok, nji-
hovih močnih področij in interesov. 
Preko leta se vzgojiteljice dogovarjajo 
o načinu praznovanja z vsakim otro-
kom in njegovimi starši posebej. Se-
veda je dogovarjanje odvisno tudi od 
otrokove starosti. Medtem ko starejši 
otroci že sami predlagajo dejavno-
sti, pri mlajših načrtujemo aktivno-
sti, za katere na podlagi opazovanja 
menimo, da so slavljencu še poseb-
no všeč. Takšno načrtovanje zahteva 
od strokovnih delavk pozorno opa-
zovanje otrok. Vsi starši imajo mož-
nost izbire, nikogar v praznovanje ne 
silimo. Starše in otroke usmerjamo 
v skromno oz. drugačno pogostitev 
– s čim manj sladkarijami, najbolje 
brez njih, saj imamo v vrtcu bogate 
obroke, ki sicer ostajajo. Tako veli-
kokrat pripravijo izvirna darilca za 
vse otroke (npr. balonček). Darila za 
slavljenca strokovne delavke ne iz-
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delujejo več. Darilo je dan, ki mu je 
namenjen in dejavnosti, ki jih lahko 
sam predlaga. V nekaterih skupinah 
otroci slavljencu narišejo risbico, ki 
jo vzgojiteljica spne v knjigo – to je 
skupinsko darilo, ki običajno slav-
ljencu veliko pomeni.

Otrokom zelo veliko pomeni priso-
tnost enega od staršev v vrtcu. O tem 
govorijo že nekaj dni prej in po tem. 
Večina staršev se udeležuje prazno-
vanja v vrtcu, nekateri pa nimajo te 
možnosti (oditi z delovnega mesta ali 
si vzeti dopust). V teh primerih se in-
dividualno dogovorimo, da nas obišče 
kdo drug (stari starši, stric, prijatelj 
…) ali pa praznujemo brez prisotno-
sti ostalih. Odzivi staršev na to obliko 
praznovanja so pozitivni. 

Primeri praznovanj v 
skupini  prvega starostnega 
obdobja

Starši so predlagali, da bi otrokom 
zaigrala lutkovno igro po svoji zamis-
li. Deklica je imela drugi rojstni dan 
in je rada gledala predstave. Zgodba 
o zajčku Uhu, ki je tudi imel rojstni 
dan, se je tudi meni zdela primerna 
za našo skupino otrok.

Oba starša sta pripravila nezahtev-
no sceno in se skrila za oder. Z eno-
stavnimi lutkami, ki sta jih izdelala 
sama, sta prisrčno odigrala igro. De-
klica je uganila mamico že po nekaj 
besedah: »Mami je,« je dejala, zgod-
bo pa spremljala do konca. Ko sta se 
pokazala, se ju je deklica zelo raz-
veselila. Za »poslastico« sta prinesla 
prstne lutke, s katerimi so se otroci 
nato igrali individualno, v parih in v 
manjših skupinah.  Prstne lutke so 

postale pomemben igralni rekvizit v 
igralnem kotičku, ki so ga otroci po-
gosto obiskovali.

Tega dne smo na torti iz kartona 
skupaj upihnili dve svečki, dekličini 
starši pa so se še nekaj časa zadrža-
li v vrtcu.

Dečkovi starši se niso želeli izpo-
stavljati pred otroki, bi pa vseeno pri-
šli za njegov rojstni dan v vrtec, ker 
bi ga radi videli, kako funkcionira v 
skupini; pa še počastili bi ga s svojim 
prihodom. 

Deček ima rad sosedo, ki zna pri-
povedovat pravljice. Soseda je bila 
zelo dobrodošla in nam je povedala 
zgodbo o Nodiju, ki smo jo nadalje-
vali z matematično dejavnostjo po 
moji zamisli in v dogovoru s starši. 
Iz treh delov smo sestavili sliko No-
dija, jo nalepili na podlago, osvajali 
pojme zgoraj, spodaj, poimenovali 
barve Nodijevih oblačil. Izdelke so 
otroci odnesli domov. Starši so ime-
li tako priložnost opazovat svojega 
otroka med vrstniki.

V naslednjem primeru so starši že-
leli le opazovati svojega otroka v druž-
bi vrstnikov, s pomočnico pa sva izve-
dli dejavnosti, za katere sva menili, da 
bodo izpolnila slavljenčeva pričakova-
nja. Otrok je imel neizmerno rad avto-
mobile; tak namig sva dobili tudi od 
staršev. Po uvodni gibalni igri so otro-
ci poslušali zgodbo o prometu, kasne-
je pa nadaljevali z igro. Med igro (ta-
ko smo se predhodno dogovorili tudi 
s starši) smo se seznanjali z barvami, 
šteli smo enake avtomobile in jih »par-
kirali« po eni lastnosti. Za zaključek 
praznovanja smo upihnili svečki na 
torti »avto iz kartona« (prinesli so ga 

starši) in zapeli pesmice ob spremlja-
vi kitare. Avto iz kartona je nekaj časa 
ostal v vrtcu in je služil kot motivacija 
v  druge dejavnosti.

Ugotovitve 
Sprememba načina praznovanj 

rojstnih dni otrok v vrtcu je pozitivna 
in smiselna, saj jih danes praznuje-
mo kakovostnejše. Pri načrtovanju in 
izvedbi praznovanja sodelujejo otro-
ci, starši in strokovni delavci, kar dvi-
ga kvaliteto dela, odnos med nami, 
izboljšuje poznavanje otrok in nena-
zadnje je to za starše tudi nekakš-
na predstavitev dela v vrtcu. Uspe-
lo nam je vplivati na starše, tako da 
med njimi ni več tekmovalnosti, da 
ostajamo pri skromni pogostitvi, za 
popoldanska komercialna praznova-
nja pa v vrtec ne prinašajo več vabil. 
Otroci se veselijo praznovanja svo-
jega rojstnega dne, pa četudi ta ni 
ravno na isti dan. Veliko jim pome-
ni prisotnost staršev v vrtcu, njihovo 
vključevanje v igro. Ne pogrešajo da-
ril, so pa ponosni na dejavnosti, ki se 
odvijajo za njih in zaradi njih. Običaj-
no še nekaj dni po praznovanju pri-
povedujejo, kako je bilo »fajn«, ko sta 
bila njegova mami in oči v vrtcu.

V naših vrtcih je praznovanje rojst-
nih dni v sodelovanju z njihovimi star-
ši pri veliki večini zaposlenih spreje-
to pozitivno in ostaja utečena dobra 
praksa. Tistim, ki še oklevajo, sporo-
čam, da bodo na tak način obogatili 
sebe in svoje strokovno delo, svoj od-
nos do otrok in do njihovih staršev.

Zvonka Jamnik, dipl. vzg. 
Vrtec Ciciban Novo mesto

Revija Vzgojiteljica razpisuje

NATEČAJ ZA OTROŠKA LIKOVNA DELA V LETU 2010
Pogoji razpisa:
- likovni izdelki so lahko v risarski ali slikarski tehniki,
- format A3 ali A4,
- vsebina po želji,
- navedeni morajo biti podatki avtorja (ime in priimek, starost in
- navedeni morajo biti podatki mentorja (ime in priimek, naslov vrtca)
Likovna dela, ki bodo objavljena, so primeri dobre prakse, zato dobi mentor naslovnice potrdilo o sodelovanju na razpisu na državnem 
nivoju, vsi otroci avtorji pa knjižne nagrade založbe POZOJ.
Rok za oddajo: 15.januar 2010.
Izdelke pošljite na naslov založbe. Založba POZOJ, Efenkova cesta 61, 3320 Velenje.

Izdelkov ne vračamo,
Uredništvo
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Odmevi, komentarji, mnenja

Dobitnica državne nagrade Ministrstva 
za šolstvo in šport za leto 2009 je 
diplomirana vzgojiteljica in ravnateljica 
Vrtca Slovenska Bistrica, 

IVANA LESKOVAR.

Intervju z njo smo v Vzgojiteljici objavili 
v junijski številki leta 2005. 

Dobitnici nagrade čestitamo in ji želimo še veliko 
uspešnega dela v predšolski vzgoji!

Partnerstvo s starši? Da!
V zadnjem času opažam, da je 

v našem šolskem prostoru prisotna 
zmeda o tem, kako doseči partner-
stvo s starši, v kolikšni meri naj bi to 
partnerstvo bilo prisotno itd. S tega 
vidika se mi zdi pomembno, da se še 
naprej vsi strokovni delavci v vrtcih 
in šolah (tudi vodstveni in svetoval-
ni delavci) izobražujemo in se sen-
zibiliziramo do te mere, da resnično 
ponotranjimo pomen partnerstva pri 
vzgoji in izobraževanju otrok. Na ta 
način se bomo izognili vsem konflik-
tom, učenje nam bo v veselje in kar 
je najpomembnejše: z otroki/učenci 
bomo dosegli rezultate, ki bodo otro-
kom koristili pri osamosvajanju in 
odgovornosti. Kakršen koli zid med 
institucijo in straši oziroma hierar-
hična delitev ne bo dosegla učinka in 
bi vodila v nenehne konflikte.

Ko govorimo o partnerstvu s star-
ši, ne mislimo na formalno sodelo-
vanje, kot so govorilne ure, roditelj-
ski sestanki, pogovorne ure itd. V 
mislih imamo njihovo neposredno 
vključevanje v oddelke oziroma raz-
rede, vsakodnevno sprotno komu-
niciranje, redno zbiranje informacij 
o njihovih interesih, predlogih, pre-
razporeditvi odgovornosti v procesu 

odločanja v zvezi z vzgojo in izob-
raževanjem njihovih otrok ter omo-
gočanje izmenjave izkušenj o negi, 
razvoju in vzgoji. Vzgojitelj oziroma 
učitelj pa je vedno ob strani staršem 
pri pridobivanju strokovne pomoči 
za njihove otroke. Prav tako je pri 
partnerstvu s starši pomembno, da 
se vzgojitelji in učitelji zavedamo, 
da je za kakovostno izvedbo vzgoj-
no-izobraževalnih nalog nujno, da 
starše in ostale družinske člane spre-
jemamo kot partnerje v smislu vza-
jemnosti in dopolnjevanja. Starši so 
primarni vzgojitelji svojih otrok, kar 
pomeni, da o svojem otroku največ 
vedo in ga najbolje poznajo. Vzgoji-
telji in učitelji pa smo usposobljeni 
profesionalci, ki sprejemamo njiho-
va doživljanja, jim prisluhnemo ter 
izkoristimo to prednost partnerstva 
pri vzgoji in izobraževanju posamez-
nega otroka/učenca, ki ga imamo v 
oddelku/razredu.

Kako je partnerstvo s straši po-
membno in koristno za naše delo, 
lahko tudi sam potrdim, zdaj, ko 
sem prešel iz vrtca v šolo in oprav-
ljam delo drugega učitelja v 1. razre-
du devetletne osnovne šole s prilago-
jenim programom. Moje delo je tako 

naravnano, da že samo po sebi za-
hteva striktno upoštevanje dimenzij 
individualnosti vsakega posamez-
nega otroka in socialno inkluzijo, 
kar pomeni, da moram biti sam do-
volj senzibilen do sprejemanja dru-
gačnosti ter sodelovanja z družina-
mi oz. starši.

Prav tako lahko iz lastnih izkušenj 
potrdim, da mi partnerstvo s starši 
olajša neposredno vzgojno-izobra-
ževalno delo in mi pomaga, da me 
otroci/učenci pozitivno sprejmejo. To 
sem doživljal vsakodnevno v vrtcu in 
sedaj tudi v osnovni šoli s prilagoje-
nim programom. Partnerstvo s star-
ši mi pomaga pri sprotnemu načrto-
vanju vzgojno-izobraževalnega dela, 
pri upoštevanju učenčevih navad in 
stilu učenja, pri oblikovanju spod-
budnega učnega okolja, pri samih 
metodah oziroma strategijah smisel-
nega učenja ter pri neposredni inter-
akciji z otroki oz. učenci.

Uroš Klobas, dipl. vzg. 
OŠ PP Strunjan
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