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Kurikulum za vrtce, ki bo naslednje leto star deset let (toliko kot naša in 
vaša revija Vzgojiteljica),  je preusmeril pozornost vrtcev od vsebinskih ci-
ljev k razvojno-procesnemu načelu. Vzgojiteljice in vzgojitelje je zavezal k 
iskanju in uveljavljanju okolja in interakcij, ki nudijo otrokom raznovrstne 
priložnosti za razvoj in učenje. Izvedbeni kurikuli vrtcev pa so v veliki meri 
odvisni od ustrezne strokovne podpore: od objav kakovostnih znanstvenih 
in strokovnih razprav, kakovostnega ravnateljskega pedagoškega vodenja, 
organiziranega strokovnega izpopolnjevanja, izmenjav dobre prakse in ka-
kovostnega strokovnega izobraževanja na srednji in visoki stopnji. Šele na 
tej podlagi lahko vzgojiteljica ali vzgojitelj v skladu z zavezujočimi načeli in 
cilji načrtuje, organizira, izvaja in evalvira svoj izvedbeni kurikul oddelka ter 
oblikuje subjektivno teorijo, ki ne bo več v nasprotju s Kurikulumom za vrt-
ce. Ko bomo po desetletju ocenjevali, kaj smo v vrtcih dosegli, bomo morali 
nujno upoštevati tudi količino in kakovost omenjenih strokovnih podpor.

Učenje v vrtcu, nas opozarja že Vigotski, poteka v sociokulturnem kontek-
stu. Na nedavnem regijskem strokovnem posvetu v Celju na temo socialnih 
interakcij v vrtcu je prof. dr. Robi Kroflič (UL, Filozofska fakulteta) ponovno 
poudaril, da je vzgojni odnos drugačen od katerega koli drugega odnosa, ker 
je njegova narava prehodna, vendar gre za aktiven odnos, ki poteka preko 
skupnih dejavnosti in se postopoma širi od ožjega kroga pomembnih oseb 
v vse širši krog odnosov z vrstniki in odraslimi. Obenem je poudaril, da se 
spoštljiv vzgojitelj zaveda, da lahko svoj in otrokov položaj v vzgojnem pro-
cesu presoja le s položaja osebne vpletenosti, kar pa posledično nujno za-
hteva nenehno samorefleksijo. Na istem posvetu je tudi dr. Marcela Batistič 
(UL, Pedagoška fakulteta) poudarila pomen spreminjanja subjektivnih teorij 
vzgojiteljic in vzgojiteljev, pomočnic in pomočnikov vzgojiteljev. 

Tako je v tej številki Vzgojiteljice tudi nekaj prispevkov na zgoraj omenje-
no temo. Na kakovost se nanaša tudi naš osrednji intervju. Med vrtci smo k 
predstavitvi tokrat povabili Vrtec Jesenice in njegovo ravnateljico.

Zadnja številka Vzgojiteljice bo izšla v decembru. Vabim vas, da nam pi-
šete o tem, kako v vrtcu načrtujete preživljanje predprazničnih dni. Izkuš-
nje dobre prakse bodo v pomoč tudi drugim.

Obenem vas prosimo, da si preberete razpis za objavo otroških likovnih 
del (naslovnica, zadnja stran revije in ostalo) v letu 2009. Likovna dela, ki 
so objavljena, so primeri dobre prakse, zato dobi mentor naslovnice potrdi-
lo o sodelovanju na  razpisu na državnem nivoju, vsi avtorji pa knjižne na-
grade založbe Pozoj.

Vsem želim veliko jesenskega sonca 
Urednica

Uvodnik
Prijazen pozdrav!

SAPRAMIŠKA - Natalija Cokan (4 leta) 
mentorica Milena Kompan,  
Vrtec Velenje, enota Jakec

Kotiček uredništva

Pomembno je, da so dejavnosti 
načrtovane na osnovi temeljite-
ga poznavanja in razumevanja 
otrokovega razvoja in potreb. 
Otroci so uspešni le takrat, ka-
dar se upoštevajo značilnosti 
posameznika, saj je uspeh re-
lativen glede na individualne 
interese in sposobnosti otroka. 
Otroku pomagajo, da zazna svoj 
napredek in ga doživi kot uspeh 
ne glede na dosežke vrstnikov.

Kurikulum za vrtce, str. 29
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Vrtec se predstavi

Vrtec Jesenice

Kurikulum za vrtce se je dobro uveljavil
Lahko predstavite, prosim, bral-
cem in bralkam Vzgojiteljice, me-
sto Jesenice?

Na prometnem križišču treh dežel: 
Slovenije, Avstrije in Italije, natančne-
je v spodnjem delu Zgornjesavske do-
line, med Karavankami in Mežaklo ter 
v neposredni bližini Triglavskega na-
rodnega parka in Julijskih Alp, ležijo 
Jesenice. Nekoč mesto rdečega pra-
hu, saj je slovelo po težki industriji. 
Mesto in okolica sta polna zgodovin-
skih objektov, ki spominjajo na raz-
voj železastva v tem delu Evrope. Po-
bočja Karavank in Rovte so spomladi 
pokrita z narcisami, ki jim domačini 
rečemo »ključavnice«. Te prelepe ro-
že spomladi privabijo številne obisko-
valce, še posebej planince. Jeseniča-
ni želijo mesto predstaviti kot mesto 
modernih tehnologij in varovanega 
okolja. Združiti želijo staro z novim, 
tradicijo z znanjem, neokrnjeno nara-
vo pa s sodobnimi turističnimi objek-
ti. Če želite na Jesenicah doživeti še 
kaj nevsakdanjega, potem ne morete 
mimo naravoslovne učne poti ter geo-
loške transverzale, kjer odkrivate fosi-
le, spoznavate zgodovino rudarstva in 
še kaj. Tudi kulturno življenje ima na 
Jesenicah že dolgo tradicijo, naj ome-
nim Gledališče Toneta Čufarja, galeri-
jo Dolik in Kosovo graščino. Če pa se 
navdušujete nad športom, vam mesto 
– zibelka slovenskega hokeja – s svoji-
mi športnimi igrišči, stezami, odprtim 
letnim bazenom in možnostmi zim-
ske smuke nudi številne priložnosti 
za rekreacijo in sprostitev.

Kako pa bi predstavili vrtec, ki ga 
vodite kot ravnateljica?

Ponosna sem na vrtec, ki ga vo-
dim. To je vrtec, ki deluje na šestih 
lokacijah. Otroci, teh je skupaj  624, 
so razporejeni v 33 oddelkih. Največ-
ja enota, enota pri šolskem centru, 
kot jo imenujemo, je v neposredni 
bližini OŠ Toneta Čufarja. Ima 15 
oddelkov, od tega sedem oddelkov 
prvega strostnega obdobja, kjer je 
vključenih 266 otrok. Slab kilometer 
je oddaljena enota Angelce Ocepek s 
tremi oddelki, kjer je vključenih 64 

otrok. Enota deluje v prijetni stavbi, 
sicer med bloki in stolpnicami, v ne-
posredni bližini Ljudske univerze in 
zdravstvenega doma. Enota Julke Pi-
bernik se nahaja v prijetnem okolju, 
obkrožena z lepim vrtom in v bližini 
gozda, kar nudi otrokom veliko mož-
nosti gibanja in sproščene igre. Tu je 
sedem oddelkov, vključenih  pa 131 
otrok. V neposredni bližini vrtca je 
gledališče Toneta Čufarja, občinska 
knjižnica in gimnazija. Enota Cilke 
Zupančič na Koroški Beli se naha-
ja na začetku ali na koncu Jesenic, 
odvisno s katere strani pridete. V tej 
enoti je šest oddelkov, od tega dva 
oddelka prvega starostnega obdo-
bja, skupaj je vključenih 122 otrok. 
V krajevni skupnosti Hrušica imamo 
dislociran oddelek z 22 otroki. Mo-
ramo se pohvaliti, da smo z novim 
šolskim letom pričeli delovati v po-
polnoma novih  prostorih, v stavbi 
kulturnega doma. V krajevni skup-
nosti Blejska Dobrava je prav tako 
dislociran oddelek z 19 otroki. Vrtec 
deluje v stavbi krajevne skupnosti, 
kjer je tudi prva triada osnovne šole 
in gasilski dom.

Koliko je zaposlenih?
Za otroke skrbi in se trudi sede-

minšestdeset strokovnih delavk in 
en strokovni delavec. Imamo tudi 
svojo centralno kuhinjo in pralnico. 
Za centralno kuhinjo, razdelilne ku-
hinje ter čiščenje skrbi skupaj  dva-
najst  delavk, za vzdrževanje stavb 
in prevoz hrane trije hišniki. Vrtec  
ima  pomočnico ravnateljice, sve-
tovalno delavko, vodjo prehrane in 
zdravstveno-higienskega režima ter 
finančno-administrativno službo s 
tremi delavkami. 

»Kurikulum za vrtce« bo nasled-
nje leto dopolnil deseto leto obsto-
ja. Čeprav ni neposreden vzgojni 
dejavnik, ima pomemben vpliv na 
kakovost izvedbenega kurikula v 
javnih vrtcih. Kako so se uveljavi-
le spremembe pri vas?

 Je res že deset let od tega? Spre-
membe so se v začetku uveljavlja-

le postopno in težko. Najprej je bi-
lo potrebno razumevanje sprememb 
v spremenjenem načinu izvajanja 
vzgojno-izobraževalnega procesa, 
potem je bila potrebna reorganiza-
cija prostora in časa. Po postopnem 
uvajanju, dodatnem izobraževanju, 
spremljanju dela in številnih evalva-
cijah lahko rečem, da so spremembe 
prinesle večjo kakovost pri samem 
izvajanju, večji poudarek na upošte-
vanju otrokovih pravic, na timskem 
sodelovanju (načrtovanju in evalvi-
ranju), skratka večjo avtonomnost 
strokovnih delavk. Večja avtonom-
nost pa nas zavezuje tudi  za večjo 
odgovornost. V enajstih oddelkih se 
izvaja kot posebna metoda dela še 
»Korak za korakom.«

Kako ocenjujete uveljavitev kuri-
kularnih ciljev v vrtcu, ki ga vo-
dite?

Cilji so zavezujoči, obenem pa nam 
omogočajo izbiro različnih metod in 
načinov dela, kar seveda pomemb-
no prispeva k boljšemu razumevanju 
predšolske vzgoje, k boljšemu pove-
zovanju z družino, drugimi institu-
cijami in lokalno skupnostjo. Sku-
paj vedno znova iščemo nove in nove 
poti za dosego boljših rezultatov, da 
bi se vsi udeleženci vzgojno-izobra-
ževalnega procesa počutili sprejete, 
varne in zadovoljne.

Ravnateljica



vzgojiteljica 5

Vrtec se predstavi

Vzgojno-izobraževalni proces je 
svojevrstna oblika komunikacije, 
a vseeno je načrtovanje tega pro-
cesa nuja. Lahko prestavite po-
udarke načrtovanja vzgojno-izob-
raževalnega dela v vašem vrtcu? 

Zavedamo se, da le načrtovano de-
lo obrodi kvalitetne sadove. Načrto-
vanje v našem vrtcu temelji na tem, 
kaj je vzgojitelju/pomočniku vzgoji-
telja o vsakem otroku poznano in je 
zastavljeno tako, da uveljavlja cilje 
kurikula ter interese in sposobnosti 
– tako posameznikov kot tudi sku-
pine. Načrtujejo kratkoročno in dol-
goročno (tematsko in projektno), več 
različnih aktivnosti, ki ustrezajo raz-
ličnim otrokom. Pri tem so vzgojitelji 
fleksibilni, kadar se pokaže druga-
čen interes otrok, načrtovano spre-
menijo in uskladijo z interesi. Opa-
zujejo otroke in beležijo napredek 
v razvoju. Oblikujejo nadaljnje na-
črtovanje na podlagi zbranih infor-
macij in zapažanj. V načrtovanje, 
poleg otrok, vključujejo tudi ostale 
strokovne delavce, zunanje sodelav-
ce in nenazadnje tudi starše. 

Strokovnjaki nas opozarjajo pred 
močjo prikritega kurikula, ki se 
najbolj odraža in odkriva pri vsa-
kodnevnih rutinskih dejavnostih, 
kot so prehranjevanje, spanje in 
počivanje, opravila v zvezi z ob-
leko in obutvijo, nega in uporaba 
sanitarnih prostorov ...  Kako izva-
jate omenjene aktivnosti? Na kaj 
ste pri tem pozorni?

Strokovni kader se zaveda pome-
na dejavnikov dnevne rutine in jih 
umešča v svoj razmislek in opera-
tivni načrt. V svoje refleksijo in na-
črtovanje vzgojitelji vključujejo vse 
elemente kurikula: kako bo struk-
turiran prostor, kakšne igrače oz. 
materiale bodo ponudili v času, ki 
je namenjen prosti igri, kako se bo 
vzgojitelj vključeval v otrokove sa-
moiniciativne dejavnosti in kako bo 
izkoristil spontane elemente dnevne 
rutine za dosego ciljev na posamez-
nem področju dejavnosti. Menim, 
da še vedno dajemo prav tem vsako-
dnevnim rutinskin dejavnostim pre-
malo vzgojnega poudarka, vse pre-
večkrat še hitimo.

Katere dejavnike kakovosti izpo-
stavljate kot ravnateljica, ko priso-
stvujete vzgojno-izobraževalnemu 
delu v oddelkih in svetujete vzgo-
jiteljicam?

Dejavnikov kakovosti je seveda 
več. Izpostavim individualizacijo, 
spodbudno učno okolje, strategije 
smiselnega učenja, socialno inklu-
zijo, profesionalni razvoj, sodelo-
vanje z družinami, načrtovanje in 
evalviranje. Po prisostvovanju vzgoj-
no-izobraževalnemu delu v oddelku 
vzgojiteljici svetujem, da skupaj pre-
poznava njena močna strokovna po-
dročja in poiščeva nove izzive. Načr-
tujeva cilje, strategije, ugotoviva, ali 
je potrebna dodatna strokovna po-
moč, preveriva tudi pokazatelje spre-
memb v okviru načrtovanih ciljev. 

Odprti kurikul v procesno razvoj-
nem modelu omogoča, da lahko 
vzgojiteljica opazuje in spremlja 
otroke v razvoju in omogoča kom-
pleksnejše oblike učenja in pouče-
vanja. Kakšne so izkušnje v vašem 
vrtcu?

Vrtec Jesenice: Otroci pri igri
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Če želimo uveljaviti komleksnej-
šo obliko učenja in poučevanja, mo-
ramo poznati razvoj otroka in ga 
seveda spremljati. Le tako lahko na-
črtujemo dejavnosti, ko bodo omo-
gočale nadaljnji razvoj posameznega 
otroka. Strokovne delavke so imele 
v začetku pri zapisovanju  opažene-
ga kar nekaj težav. Izločiti je namreč 
potrebno osebne sodbe in zapisati 
dejansko stanje. Kratki zapisi služijo 
strokovnim delavkam tudi za pogo-
vore s starši, nekatere pa oblikujejo 
otrokov portfolio.

Čemu boste v šolskem letu 2008/09 
namenili največ pozornosti? 

Želim, da vrtec  resnično  posta-
ne vrtec po meri otroka, staršev  in 
zaposlenih v vrtcu. Uspeh vidim v 
razvijanju pozitivne klime  v  vrtcu, 
oblikovanju spodbudnega  okolja  za 
otroke, sodelovanju s starši in  z dru-
gimi institucijami. Vsebinsko bomo 
največ pozornosti namenjali projek-
tu Ljudska pesem, ki je stekel v lan-
skem šolskem letu in se bo v tem šol-
skem letu še nadaljeval. Nadaljevali 
bomo z medsebojnimi hospitacijami, 
ki so bile izvedene z namenom, da 
strokovne delavke spoznajo načine 
dela v drugih oddelkih ter skozi pri-
mere dobre prakse pridobivajo no-

va znanja. Uporabljamo tudi anali-
zo opazovanj ob videoposnetkih, ki 
služi kot učno gradivo, kjer iščemo 
primere dobre prakse, hkrati pa od-
pravljamo pomanjkljivosti. 

Ob vsem pa se bomo veselili skup-
nih uspehov,  ki jih bomo promovi-
rali navzven, da bo naš vrtec še bolj 
prepoznaven. Poudarjali bomo av-
tonomnost vrtca in zavedanje vsa-
kega posameznika, da se počuti kot 
enakopraven košček sestavljanke, ki 
predstavlja celoto vrtca. Pridobivali 
bomo nova znanja in veščine ter jih 
uvajali in razvijali. Vse, kar sem na-
štela, so kazalci profesionalnosti. Za-
vedam se, da moramo razvijati vse 
te dimenzije in jih medsebojno po-
vezovati. 

Za konec naj vas vprašam, kako 
ste se spoprijeli z novim plačnim 
sistemom? S čim ste zadovoljni in 
kaj se vam zdi sporno?

Aktualno in zanimivo vpraša-
nje. Nov plačni sistem nam je še ka-
ko »polepšal poletje«. Vložiti je bi-
lo potrebno veliko truda in časa, da 
so bile opravljene aktivnosti, ki so 
bile potrebne za prehod v nov plač-
ni sistem. Ali smo zadovoljni ali ne? 
Kaj je sporno? Kljub temu, da je bil 
prehod v nov sistem že izveden, se 

v praksi pojavlja vrsto problemov in 
odprtih vprašanj. Mislim, da je treba 
nov plačni sistem popraviti, ker bo 
sicer stalno povzročal napetosti med 
posameznimi skupinami zaposlenih 
v celotnem javnem sektorju.

Kaj bi radi z Jesenic sporočili v 
slovenski predšolski prostor?

Vsekakor to, da se mora poklic 
vzgojiteljice razvijati v smer stro-
kovnjakinje za vzgojo in učenje na 
predšolskem področju. Želim, da bi 
ohranili kakovost predšolske vzgoje 
na ravni, ki smo jo dosegli, in da bi 
bil vrtec vesela in prijazna hiša, ki 
se jo bodo otroci z veseljem spomi-
njali. Vsem otrokom želim, da k nji-
hovemu razvoju prispevajo prijazni 
in ustvarjalni strokovni delavci. Ne 
morem mimo misli Roberta Fulghu-
ma, ki pravi: »Vse kar moram vede-
ti o tem, kaj delati in kako obstati, 
sem se naučil v vrtcu. Modrost me 
ni čakala na vrhu planine po dolgo-
trajnem šolanju, ampak v peskovni-
ku na otroškem igrišču.«

V imenu revije Vzgojiteljica se za-
hvaljujem za vaše odgovore.

Urednica

Revija Vzgojiteljica razpisuje

NATEČAJ ZA OTROŠKA LIKOVNA 
DELA V LETU 2009

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 sode-
lovanju na  razpisu na državnem nivoju, vsi otroci avtorji pa knjižne nagrade založbe Pozoj.

Rok za oddajo: 12. december 2008.

Izdelke pošljite na naslov založbe: Založba POZOJ, Efenkova cesta 61, 3320 Velenje
Izdelkov ne vračamo.

Uredništvo
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S prvim septembrom so se otro-
ci preselili v večjo sobo oz. igralni-
co. Večji prostor nam omogoča več 
možnosti za kotičke. Lahko se igra-
mo v kotičku dom, frizer, zdravnik, 
pisarna, v kotičku za preoblačenje, 
konstruktorskem kotičku, knjižnem 
kotičku in v ostalih priložnostnih 
kotičkih. V kotičkih se moramo dr-
žati določenih pravil: ne ščipamo, 
praskamo, grizemo, ne kažemo je-
zička, ne kričimo. Otroci se sproti 
privajajo na ta pravila in jih posku-
šajo tudi izvajati.

Ker smo od septembra tudi vzgo-
jiteljice  v vrtcu prisotne 7,5 ur in se 
del dejavnosti začne pred zajtrkom 
in nadaljuje takoj po zajtrku, je do-
brodošlo, da so otroci do zajtrka že 
v vrtcu.

Dan začnemo z jutranjim krogom, 
kjer se prijazno pozdravimo, pokle-
petamo in se pogovorimo, kaj bomo 
počeli čez dan. Tako smo se že vsi 
spoznali. Otroci so pripovedovali o 
svojih družinah, se poimenovali in 
povedali, koliko so stari. 

Letošnja prednostna naloga so bi-
barije, prstne igre in žgečkljivke. Ne-
kaj smo jih že spoznali v knjigi »Enci 
benci«, se ob njih nasmejali in jih s 
prstki pokazali. Malo spremenjeno 
prstno igro nam je povedal Luka:

»Ta je v vodo padu, ta ga je ven 
nesu, ta ga je iz oblekce sleku, ta ga 
je v posteljco dal ajat, ta je pa teku 
mami povedat.« 

Ob sončnih dnevih kmalu odi-
demo na prosto, kjer otroci izvajajo 
naravne oblike gibanja, kot so hoja, 

tek, poskoki, plezanje, plazenje po 
različnih površinah in se igrajo na 
igralih.

Kadar telovadimo v igralnici, upo-
rabljamo predmete, ki jih imamo: 
stole, klopi, obroče, plezalni tunel 
in drugo.

Pri obrokih se navajamo na kul-
turno prehranjevanje, uporabo pri-
bora in vljudnostnih izrazov.

Počasi se bomo vsi odvadili še du-
dic in plenic.

Polona U. Jerebic, vzg. 
Vrtec Vrhnika

Utrinki iz uvajalnega obdobja

Naših štirideset let
V tednu od 13. do 17. oktobra  

2008 bomo v Vrtcu Hansa Christiana 
Andersena, v enoti Andersen, obe-
ležili 40. obletnico. Praznovanje se 
bo pričelo z otvoritvijo razstave, ki 
nas bo popeljala v zgodovino enote. 
Na razstavi si bo moč ogledati stare 
fotografije dogodkov v enoti, vtise 
bivših sodelavcev in varovancev ter 
umetniška izražanja otrok in odra-

slih. Razstava bo tematsko razdelje-
na na lutke, stare obrti, vrtčevska 
potepanja in dejavnosti izvedbene-
ga kurikula. 

Ves teden bodo po oddelkih pote-
kale različne ustvarjalne delavnice. V 
popoldanskih urah bo vsak oddelek 
na svoj način praznoval obletnico s 
starši. Sredi tedna nas bodo obiskale 
bivše kuharice.

Ob koncu praznovanja se nam bo-
do pridružili naši bivši sodelavci, ki 
so soustvarjali enoto Andersen, in 
zunanji gostje.

Tamara Danieli in Tina Merčnik       
Vrtec Hansa Christiana Andersena, 

Ljubljana

Projekt Evropska vas, v katerem je 
sodeloval tudi vrtec Slovenj Gradec, 
enota Podgorje, je dokaz, da se lah-
ko tudi najmlajši vključijo v aktualno 
tematiko, ki je kar precej zahtevna. 
V projektu smo od sedemindvajse-
tih evropskih držav dobili Poljsko. 
V skladu z navodili smo morali spo-
znati njihovo himno, zastavo in po-
zdrav. Naučiti smo se morali tudi 
nekaj poljskih besed. Izhodišče za 
projekt je bila knjiga Feliksova pis-
ma. Na globusu smo iskali različne 

države, poudarek pa je bil na Poljski. 
Poslušali smo himno, izdelali zastavo 
ter v zvezek vpisali ime države in ne-
kaj poljskih besed. Vse to pa je prav 
zaživelo šele takrat, ko nas je obis-
kal Poljak, gospod Pawel. Z nami se 
je pogovarjal in nas učil pravilne iz-
govorjave pri pozdravljanju, podaril 
pa nam je znani poljski risanki Med-
vedek Uhec ter Bolek in Lolek. Iz ri-
sanke smo se naučili znano pesmi-
co o Medvedku Uhcu v poljščini in 
slovenščini in uživali ob Bolekovih 

in Lolekovih dogodivščinah. Ob za-
ključku teh dejavnosti je nastala tudi 
naša knjiga Dogodivščine Boleka in 
Loleka.  9. maja 2008 smo sodelovali 
na zaključni prireditvi Dan Evrope v 
Slovenj Gradcu. Predstavili smo se s 
poljskim plesom mazurka, ki smo se 
ga naučili v okviru projekta.

25. junija 2008 pa smo sodelovali 
pri posaditvi dreves držav članic Ev-
ropske unije.

Tako smo uspešno zaključili ce-
loletni projekt, za katerega lahko re-

Projekt Evropska vas
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čemo, da je bil izredno zanimiv za 
otroke, starše in vzgojitelje. Dvom, 
kako bo projekt uspel, se je na kon-
cu razblinil v veselje vseh nas, ki smo 
se trudili z njim. Kot primer dobre 
prakse je bil projekt predstavljen tu-
di vzgojiteljicam v vrtcu Solzice na 
Ravnah na Koroškem in v Dravogra-
du.  Meniva, da je bilo naše projektno 
delo dobra vzpodbuda za nadaljnje 
spoznavanje evropskih držav otro-
kom v vrtcu.

Poldika Praprotnik, vzg 
Vrtec Slovenj Gradec, enota Podgorje

V letošnjem letu je enota Hudinja 
pridobila več prenovljenih prostorov 
za malčke. Investitor del je bil usta-
novitelj vrtca, Mestna občina Celje. 
Tako so temeljito gradbeno preure-
jene in prenovljene tri igralnice, dve 
garderobi in igrišče. V prostorih, ki 
so kakor novi, se malčki in vzgojite-
lji zelo dobro počutimo. Imamo do-
bre pogoje za še kakovostnejše delo. 
Interes staršev je zelo velik, saj ima-
mo vse tri oddelke polno zasedene, 
vključno s povišanim normativom 
(12 in dva otroka).

Mateja Povh, dipl. vzg. 
Vrtec Tončke Čečeve,enota Hudinja

Pridobili smo obnovljene prostore za 
malčke

Igralnica za malčke

Posodobljeno igrišče     
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Oblikovanje prostora je eno iz-
med glavnih področij likovne vzgo-
je. Ukvarja se s prostorom in naj-
različnejšimi posegi vanj. Prostor 
oblikujemo s tem, da ga ograjuje-
mo. Tako dobimo zaprt, polzaprt, 
polodprt ali odprt prostor, zunanji 
ali notranji prostor. Prostor pa lah-
ko dojamemo samo, če se v njem 
gibljemo, zato moramo poudarjati 
dejavnosti, ki otrokom omogočajo 
čimbolj aktivno doživljanje prosto-
ra, v katerem se nahajajo. V prostor 
posegajo tako, da ga pregrajujejo, 
delijo, zapirajo in odpirajo. Obliko-
vanje prostora v večjih dimenzijah 
pa omogoča otroku, da je v njem 
udeležen z vsem svojih telesom, 
se v njem giblje, prostor ga obdaja 
in otrok ga dojema z vsemi svojimi 
čuti. Vse to pa se odvija skozi spro-
ščeno, spontano igro (Vrlič 2001, 
str. 114–117).

V naši skupini, v kateri so otro-
ci od dveh do štirih let, smo najprej 
raziskovali polzaprt prostor. Igrali 
smo se s kartonskimi škatlami, pre-

izkušali, koliko otrok lahko zleze 
v različno velike škatle in  pri tem 
spoznavali, da je lahko prostor utes-
njen, prostoren. Iz večje kartonske 
škatle smo izdelali hiško z okni in 
vrati, v manjših pa so otroci poti-
skali drug drugega po igralnici. Ig-
rali smo se v avtobusu, narejenem iz 
blaga in žice, z dvema različno veli-
kima vhodoma. Otroci so se plazili 
skozi tunel, pri čemer so dojemali 
osnovne prostorske odnose. Postav-
ljali so ga na najrazličnejše načine. 
Eden izmed njih je bil tudi s sesto-
pom na nižjo pregradno omaro. Na-
daljevali smo s prepletanjem volne 
okrog stolov, omaric in narobe obr-
njene mize. S tem so otroci aktivno 
posegali v prostor in ga spreminjali. 
Zelo zanimivo se jim je zdelo tudi 
plazenje pod vrvicami volne, pre-
stopanje le-teh in prepletanje sebe 
zraven v prostor.

Občutek za delno ali v celoti za-
prt prostor so si otroci razvijali pri 
postavljanju šotorov, pri čemer so 
uporabljali različno velika pregri-

njala, blazine in večje gradbene ele-
mente (kocke). Posebna preizkuš-
nja pa je bila zapiranje v škatlo. Tu 
so se otroci srečali s popolnoma za-
prtim prostorom. Ko so zlezli ven, 
smo se pogovarjali o njihovih ob-
čutkih. Večine otrok, ki so to pre-
izkusili, ni bilo strah.

Preživeli smo dva zelo aktivna 
tedna, se veliko naučili o prostoru 
in zraven še zelo uživali. Preizkusi-
te, ne bo vam žal.

Katja Mahne, dipl. vzg. 
Vrtec Anice Černejeve Celje

Kako smo oblikovali prostor
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Uvod
V našem vrtcu se trudimo, da je 

vzgojno-izobraževalno delo z otroki 
tudi v času poletnih počitnic čim bolj 
kakovostno. Prisotnost otrok je v tem 
času nižja, večina oddelkov je zdru-
ženih, delavcia izmenično koristijo 
svoj letni dopust. Osnovna organi-
zacijska shema poletnega dela je za-
pisana že v letnem delovnem načrtu. 
Vodstveni tim (ravnateljica in vodje 
enot) se dogovori še vse, kar je po-
trebno, vodja enote pa nato pripra-
vi pisno organizacijo za poletni čas: 
kdo je kdaj na dopustu, kdo, kdaj in 
kje dela katera od zaposlenih, kdaj je 
enota vrtca zaprta in podobno.

Kot  vodja oddelka prvega starost-
nega obdobja sem zaposlena v manj-
ši enoti, kjer so trije oddelki otrok 
različnih starostnih skupin. Prav za-
radi malčkov, ki jih spremembe hitro 
zmotijo, ki lahko postanejo razdraž-
ljivi in nezaupljivi, ki lahko hitreje 
zbolijo, je tej problematiki potrebno 
nameniti vso pozornost. 

Organizacija dela v poletnem času
V poletnih mesecih dajo nekatere 

občine staršem možnost počitniške 

odjave. Počitniška odjava pomeni, da 
otrok ostane vpisan v vrtec, starši pa 
imajo določen popust pri plačilu pole-
tnih mesecev. Popust se od občine do 
občine razlikuje, večinoma se giblje od 
30 do 60 odstotkov. Poleg tega mora vr-
tec pridobiti tudi podatek, da otroka ne 
bo v vrtec zaradi dopusta staršev.

Že v mesecu juniju o možnostih 
počitniške odjave obvestimo starše 
in damo na oglasno desko poseben 
formular, kamor lahko starši vpiše-
jo čas koriščenja počitniške odjave, 
ki mora nepretrgoma trajati najmanj 
štiri tedne, vsi pa vpišejo tudi čas do-
pusta. Tako dobimo pregled nad tem, 
koliko otrok bo kateri teden v vrtcu 
in temu nato prilagodimo organiza-
cijo poslovanja. 

Ustanovitelj tudi zahteva, da se 
enota začasno zapre, če je na počit-
niški seznam vpisanih manj kot dva-
najst otrok, saj poslovanje enote v ta-
kem primeru ni ekonomično. Starše 
in otroke preusmerimo v najbližjo 
enoto, ki normalno posluje, kjer dobi 
gostujoča enota svojo igralnico. Ta-
ko se je tudi letos na podlagi sezna-
ma počitniških odjav izkazalo, da bo 
sredi poletja manj kot dvanajst otrok. 
Staršem otrok,  ki so v tem času po-
trebovali  bivanje v vrtcu, smo omo-
gočili vključitev otroka  v našo naj-

bližjo enoto Center.  Poskrbeli smo, 
da je bila v tej enoti ves čas bivanja 
otrok  prisotna najmanj ena od stro-
kovnih delavk naše enote.

Poletne oblike dela 
Za kakovostno vzgojno-izobra-

ževalno delo v času poletnih po-
čitnic je timsko delo in medseboj-
no sodelovanje pri načrtovanju in 
organizaciji izvedbenega kurikula  v 
manjši enoti še kako nujno. Poseb-
no mlajšim otrokom  je potrebno v 
tem času nameniti več pozornosti, 
saj jim vsakdanje življenje, organi-
zirano v ritmu, ki se ponavlja brez 
večjih sprememb, zagotavlja po-
trebo po varnosti. Otroci so v tem 
obdobju zelo senzibilni in njihovo 
razpoloženje pogosto niha. Določen 
red, navade, pravila in obredi, ki jih 
znova in znova doživljajo, pomeni-
jo otrokom spodbudo in oporo pri 
njihovem razvoju k samostojnosti  
in oblikovanju identitete (Zalokar 
– Divjak 1998). Ker si želimo, da bi 
se vsi otroci tudi v poletnih mesecih 
dobro počutili in da bi jim bila zago-
tovljena pestra in kakovostna izbira 
dejavnosti, so nam, strokovnim de-
lavkam, vsa ta spoznanja predstav-
ljala izziv za pogovore o tem, kako 
organizirati delo v tem času. 

Povzetek
Članek predstavlja problemati-
ko poletnih oblik vzgojno-izob-
raževalnega dela v vrtcu. Zara-
di prilagojene organizacije dela, 
ko je manj otrok, strokovni de-
lavci koristijo dopust, enota 
pa je določen čas zaprta, je po-
trebno posvetiti temu obdobju 
posebno pozornost. Otroci se 
morajo tudi v poletnem času v 
vrtcu dobro počutiti, zato želim 
v prispevku osvetliti podlage 
za kakovostno delo v času po-
letnih počitnic.

Ključne besede: počitniški čas, 
počitniške odjave, organizacija, 
sodelovanje.

Kako zagotavljati  kakovostno  delo v 
času poletnih počitnic?             

Sredi simbolne igre
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Voda je vir življenja
Voda je vir življenja. Od vode je 

odvisno življenje vsakega od nas. Še 
mnogo pregovorov in misli o vodi 
vsi dobro poznamo, o njihovi vsebi-
ni pa le redko razmišljamo. Voda kot 
osnovna življenjska dobrina v naših 
stanovanjih je danes nekaj povsem 
običajnega. Voda je zelo pogosta te-
ma, ki jo vzgojiteljice vključujejo v iz-
vedbene kurikule svojih skupin. De-
javnosti največkrat načrtujejo tako, 
da imajo otroci čim več neposredne-
ga stika z vodo. Če se oprem na ku-
rikulum, v njem najdem mnogo idej, 
ki jih lahko predstavim otrokom in 

Za dobro prakso

Načrtovanje in izvedba poletnega 
vzgojno-izobraževalnega dela

Strokovne delavke smo skupaj na-
črtovale izvedbeni kurikul na osno-
vi teme za počitniški čas, ki nam je 
predstavljala okvir, v katerem so nas 
zavezovali cilji, ponudbo dejavnosti 
pa smo še sproti dopolnjevale. Pred 
začetkom dopustov smo se dogovo-
rile, kako bomo realizirale temo, da 
bodo vsebine povezane in dopolnjene 
v smiselno celoto. Skupaj smo obliko-
vale in dopolnile podteme s prime-
ri dejavnosti s posameznih vzgojnih 
področij in si delo razdelile.  O pote-
ku dela je naredila vsaka vzgojiteljica, 
ki je vsaj teden dni vodila počitniško 
skupino otrok, tudi kratek evalvacijski 
zapis.  Ta je vseboval podatke o števi-
lu prisotnih otrok v tekočem  tednu,  
katere in kako so dejavnosti potekale, 
katero področje je bilo v ospredju in 
kakšni so bili odzivi otrok. Zabeležile 
so se tudi posebnosti dnevne rutine. 

Poletne oblike dela so večinoma 
potekale na prostem. Dnevni red smo 
prilagodili letnemu času in varovanju 
pred škodljivimi vplivi sonca, zato 
smo že takoj po zajtrku odšli na igriš-
če. Vsak dan smo poskrbeli za zaščit-
na pokrivala in se posluževali senc, 
ki nam jih omogoča igrišče. 

Dejavnosti na igrišču
Igrišče je primerno veliko, z dovolj 

travnatih površin. Ima peskovnik in 

dve kombinirani igrali, ki omogočata 
guganje, plezanje, spuščanje po to-
boganu, izogibanje oviram in vzpe-
njanje. Poleg tega smo pripravljale ta-
ko imenovane priložnostne kotičke, 
kjer so potekale usmerjene in spon-
tane igre: z vodo, ustvarjanje z raz-
ličnimi naravnimi materiali, komu-
nikacijske, orientacijske, lutkovne in 
rajalne igre.

V igralnice smo se vračali okoli 
enajste ure, kjer smo se igrali umir-
jene igre do kosila. Po kosilu so ime-
li otroci možnost izbire počitka ali 
umirjenih dejavnosti. Za prvo so se 
odločali predvsem mlajši, za drugo 
pa predvsem starejši otroci.

Začasna selitev v drugo enoto
Ko je število otrok padlo pod dva-

najst, smo starše in otroke, ki so po-
trebovali vrtec, obvestili, da se selimo  
v drugo enoto v bližini. Pojasnili smo 
jim, da odhajamo z otroki tudi vzgo-
jiteljice in jim dali še druge potrebne 
informacije. Zjutraj jih je v garderobi 
gostujoče enote Center pričakala ena 
od naših strokovnih delavk in jim pred-
stavila nove prostore. V štiritedenskem 
bivanju v drugi enoti smo imeli ločeno 
igralnico, da smo se lažje prilagodili 
novi situaciji. Otroci pri vključevanju v 
novo okolje niso imeli posebnih težav. 
V začetku so bili nekoliko bolj zadrža-
ni, vendar smo skupaj kmalu prebrodi-
li začetno zadržanost. Tudi tukaj smo 

skrbeli za medsebojno druženje otrok 
in pestro izbiro dejavnosti. 

Vrednotenje poteka dela
Ko smo ob koncu počitniške teme 

naredile evalvacijo, smo ugotovile, 
da je bil nivo kakovosti dela v pole-
tnih mesecih na višji ravni, saj smo k 
temi pristopile aktivno in sistematič-
no. Ugotovile smo, da smo načrtovale 
zelo dobro, ker smo si delo vnaprej 
razdelile in je vsaka vedela, katere 
dejavnosti bo z otroki izvajala po do-
pustu. Več je bilo tudi medsebojne-
ga dogovarjanja in izmenjave mnenj. 
Vsebine dejavnosti  se niso ponavlja-
le, otroci so bili aktivni in zainteresi-
rani, delo pa je potekalo sproščeno in 
v počitniškem vzdušju. Tudi kratki 
evalvacijski zapisi so se izkazali kot 
zelo dobrodošli, saj so nam bili v po-
moč pri nadaljnjem načrtovanju.  

Literatura: 
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Minis-

trstvo za šolstvo in šport in Zavod  RS za 
šolstvo.

Vrbovšek, B. (2008). Interno gradivo Vrtca 
Tončke Čečeve.

Zalokar Divjak, Z. (1998). Vzgoja za smisel 
življenja. Ljubljana: Educy.

Nataša Jeromel, dipl. vzg. 
Vrtec Tončke Čečeve Celje

Tema o vodi v izvedbenem kurikulu
Povzetek
 Letos mineva sto let od rojstva celjskega vodovoda, zato je celjsko pod-
jetje Vodovod-kanalizacije, d.o.o. v aprilu v Muzeju novejše zgodovine 
pripravilo razstavo z naslovom »100 let vodovoda na Celjskem«. Ker smo 
z otroki stalni gostje na razstavah v muzeju, tudi ta ni minila brez nas. 
Ogledali smo si stranišča na „štrbunk”, nočne posode, lesene cevi, vod-
njake in še marsikaj zanimivega. Ugotovili smo, da predmeti vendarle 
niso tako zelo stari, kot smo sprva predvidevali, saj so nekatere  uporab-
ljali celo naši stari starši. Ogled razstave nas je spodbudil k razmišljanju, 
raziskovanju, kje bi danes v Celju našli pitno vodo, če ne bi bilo vodovoda, 
kako ohraniti vodo pitno in čisto ...

Ključne besede: razstava, muzej, voda, vodovod, kurikul.
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Za dobro prakso

jim tako omogočim, da bodo z nji-
hovo pomočjo pridobili znanje, iz-
kušnje ter spretnosti z vodo, kot so 
spoznavanje vode v njenih pojavnih 
oblikah, spoznavanje lastnosti vode v 
odnosu do drugih tekočin, igra z vo-
do, ugotavljanje lastnosti predmetov 
ter snovi, če jih damo v vodo, merje-
nje tekočin in še bi lahko naštevala. 
Vodi in načrtovanju dejavnosti s tega 
področja se tudi v naši skupini letos 
nismo izognili. Poleg že omenjenih 
dejavnosti sem v sklop načrtovala 
aktivnosti, pri katerih sem otroke 
spodbudila k raziskovanju, razmiš-
ljanju, zbiranju in preverjanju infor-
macij, predvsem pa k vključevanju 
v okolje, sodelovanju z institucijami 
…  Odlična iztočnica za naše delo je 
bil ogled razstave v Muzeju novejše 
zgodovine. 

Ogled razstave »100 let vodovoda 
na Celjskem«

Razstava »100 let vodovoda na 
Celjskem« je bila na ogled v Muzeju 
novejše zgodovine v aprilu in maju 
letošnjega leta. Pripravili so jo pod-
jetje Vodovod-kanalizacije, Mestna 
občina Celje ter Muzej novejše zgo-
dovine Celje. Poudarek je bil na hi-
gienskih razmerah in spremembah v 
vsakdanjem načinu življenja, ki jih je 
prinesla napeljava vodovoda. 

Naš prvi obisk razstave je bil 
spontan obisk muzeja. Otroke sem 
skozi razstavo popeljala sama. Ob 
posameznem predmetu, načrtu ter 
karti sem jim povedala, kaj je to in 
kaj predstavlja. Največ zanimanja 
je pri otrocih zbudil prikaz razstav-
ljenih predmetov. Tako smo imeli 
priložnost videti nekdanjo opremo 
stranišč in kopalnic – kopalne ka-
di, prenosne bideje, otroške banji-
ce, nočne posode, lesena stranišča 
s pokrovom, stole z odprtino za noč-
no posodo. Dečke je bolj zanimal 
tehnični del razstave. Pritegnile so 
jih lesene cevi, zaboj za shranjeva-
nje orodja, tlačilna črpalka za pre-
izkušanje vodotesnosti, ponve za 
taljenje in zalivanje svinca in dru-
gi pripomočki, ki so jih uporablja-
li za gradnjo vodovoda. Fotografije, 
ko smo jih videli, so pričale o javnih 
kopališčih v Celju nekoč. Otroci so 
sicer prepoznali reko Savinjo, ob-

jektov ob njej pa danes ni več. Stari 
papirji so nam razkrivali načrte za 
gradnje javnih stranišč, zemljevidi 
pa načrt gradnje vodovoda. 

Po ogledu razstave …
Ko smo odhajali z razstave, niti 

slutila nisem, da bo obisk obrodil ta-
ko bogate sadove in zanimanje pri 
otrocih. Prvo vidnejše podoživljanje 
razstave sem opazila že naslednji 
dan, ko sem od staršev dobila pov-
ratne informacije o tem, da so otroci 
doma z veseljem pripovedovali o ob-
isku v muzeju. Kmalu sem tudi iz po-
govora z otroki spoznala, da je obisk 
prebudil njihovo radovednost. Pripo-
vedovali so, da so tudi njihove babi-
ce uporabljale stranišča na štrbunk, 
da v kopalnicah ni bilo pip in umi-
valnikov … Nekateri otroci so celo 
prinašali fotografije, ki so pričale o 
življenju brez tekoče vode, stranišč 
in umivalnikov. Tema je svojo težo 
dobila prav zaradi tega, ker tovrst-
no življenje res še ni tako zelo daleč. 
Prav starši in stari starši otrok so bi-
li tisti, ki so takšno življenje okusili. 
Ti pa so vir informacij, ki mu otroci 
najbolj zaupajo. 

Že res, da je prvi vodovod prišel v 
Celje pred 100 leti, kar pa ne pome-
ni, da je bil takoj v vsaki hiši. Kako 
so živeli včasih, ko v stanovanjih ni 
bilo tekoče vode, je bilo naše nasled-
nje problemsko vprašanje. Angaži-

rali smo stare starše in v goste pova-
bili prababico, staro 90, ter babico, 
staro 60 let. Obe gospe sta prihajali 
s podeželja, kamor je vodovod pri-
šel kasneje. Otroci so z zanimanje 
prisluhnili njunim zgodbam o tem, 
da sta morali sredi trde teme pozimi 
vstati iz tople postelje in oditi ven na 
stranišče, ki ga po končani potrebi 
nista splaknili z vodo iz kotlička, in 
da so stranišča posledično oddajala 
razne vonjave. Vodo za umivanje sta 
si prinesli iz „štepiha”, jo segreli na 
štedilniku in jo nalili v vedro ter se 
tako umili. 

Kje bi danes našli vodo, če ne bi 
bilo vode iz vodovoda? To smo se 
vprašali v nadaljevanju in tako raz-
širili naše raziskovanje. Tako smo 
se sprehodili do parka, kjer žubo-
ri Meškov studenec, ter do Skalne 
kleti. Vodnjak smo opazili v bližini 
spodnjega gradu v Celju … Tako smo 
spoznali, da je bilo Celje zaradi vod-
njakov in studencev že od nekdaj 
bogato z vodo. Za osnovno higieno 
je poskrbela tudi takrat še čista re-
ka Savinja. 

Hkrati pa smo ugotavljali, da je 
prihod vodovoda prinesel mnogo 
sprememb in izboljšav. Tako ima-
mo danes drugačna kopališča kot 
včasih. V Rimskih Toplicah, Zre-
čah, Laškem in Celju ter še marsi-
kje so novodobna kopališča, na ka-
terih kopalci niso ločeni po spolu. 

Pridobivanje izkušenj z vodo
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Nimamo več javnih stranišč. Ugo-
tavljali smo tudi, kje vse in v kakš-
nih oblikah najdemo vodo v Celju 
in okolici (reke, jezera, kopališča, 
studenci, dež … ).

 S preprostimi pripomočki smo 
izvedli tudi poskuse prečiščevanja 
vode.

Vodovodne dogodivščine
Muzej novejše zgodovine Celje je 

znan po pestrih programih, ki jih pri-
pravlja ob tovrstnih razstavah. Tudi 
v času že omenjene razstave so se 
ustvarjalci izredno potrudili ter za 
predšolske otroke pripravili program, 
ki so ga imenovali »Vodovodne dogo-
divščine«. Program je potekal tako v 
muzeju kot tudi na prostem. Otroci 
so se obiska ter sodelovanja na do-
godivščinah zelo veselili. Kako se ga 
tudi ne bi, saj je bil ta obisk krona in 
zaključek celotnega sklopa.

Program je vključeval več aktiv-
nosti. Vodeni ogled razstave se je 
od našega razlikoval v tem, da sta 
nas po razstavi popeljala kustosinja 
ter vodovodar. Ob predmetih, kar-
tah in posnetkih sta otrokom sliko-
vito opisovala, čemu so služili pred-
meti, kaj je narisano na kartah in 

kaj nam pričajo posnetki na televi-
ziji. Otroci so z zanimanjem prisluh-
nili razlagi, dopolnjevali pa so jo s 
konstruktivnimi vprašanji, ki so bi-
la plod znanja in izkušenj, ki so jih 
pridobivali med izvajanjem sklopa. 
Srečali smo se tudi z vodovodarjem, 
ki nas je pričakal v delovni obleki, ki 
je otroke še posebej pritegnila. Pred-
stavil nam svoj poklic, ki pa smo ga 
dojeli šele, ko smo se igrali in učili 
s pomočjo raznovrstnih didaktičnih 
pripomočkov, ki so nam simulirali 
razne cevi, padce in naklone vode, 
materiale …

Zaključek programa je bil na te-
renu. Ogledali smo si razbremenil-
ni kanalizacijski objekt s črpališčem 
meteorne vode pri nekdanjem objek-
tu Tkanine. Stavba, v katero lahko 
vstopijo samo pooblaščene osebe in 
ne navadni ljudje (kot so jih poime-
novali otroci), je otroke pritegnila. 
Zlasti pa so jih navdušili stroji, na-
prave, v katerih so otroci videli po-
dobe slona, lokomotive ...

Zaključek
Želela sem tudi, da nova vedenja 

in izkušnje, ki so jih otroci pridobi-
li, odmevajo v vsakdanjem življenju. 

Tako smo velik poudarek vodi dajali 
tudi pri dnevni rutini. Med umiva-
njem rok smo med miljenjem pipo 
zaprli in tako preprečili preveliko po-
rabo vode. Izkušnje so nam pokaza-
le, da je voda, ki priteče iz vodovoda, 
veliko bolj zdrava od vode v stekle-
nicah, ki ji umetno podaljšujejo rok 
uporabe. Zato smo za zdravje skr-
beli tako, da smo pili vodo iz pipe in 
studencev ter se izogibali ustekleni-
čeni. Vrtčevske gredice smo zalivali 
z deževnico in ne z vodo iz vodovo-
da. Ugotavljam torej, da so se otroci 
zaradi tega projekta začeli zavedati 
pomena vode v našem življenju ter 
razvijati pravilen odnos do vode in 
narave.

Literatura:
Bahovec, E. in sodelavci (2004). Kurikulum 

za vrtce. Ljubljana, ministrstvo za šolstvo 
in šport: Zavod RS za šolstvo.

Rihtar, A. in sodelavci (2008). 100 let vodovo-
da v Celju. Celje, Mestna občina Celje. 

Mojca Meke, dipl.vzg. 
Vrtec Anice Černejeve Celje

Projekt »Pasavček« je v našem vrt-
cu potekal že drugo leto. V šolskem 
letu 2007/08  smo ga izvajali  v  sku-
pini otrok,  starih  od 4 do 5 let. Glav-
ni namen projekta je bil spodbujanje 
pravilne uporabe otroških varnostnih 
sedežev ter pripenjanje z varnostni-
mi pasovi med vožnjo vseh potnikov 
v avtomobilu.

Prometna vzgoja je v Kurikulu za 
vrtce (1999) opredeljena na področju 
družbe v cilju, ki pravi:

»Otrok se seznanja z varnim vede-
njem in se nauči živeti varno v raz-
ličnih okoljih: doma, v prometu, v 
vrtcu, v prostem času, pri igri, špor-
tu …«

O projektu sem  seznanila star-
še, ki so se občasno vključevali. Iz-
polnjevali so vprašalnike na začet-
ku in na koncu projekta ter preko 

zapisov v garderobi spremljali naše 
dejavnosti.

Vzgojiteljici v skupini sva skupaj 
z otroki izdelali načrt projekta, ki 
je zajemal vsa področja dejavnosti: 
pesmice, zgodbice, ples in uganke 
o prometu. V tem času so se veli-
ko igrali z avtomobilčki in avtocesto 
ter s prometnimi znaki. Pogovarjali 
smo se o pomenu pasov v avtomobi-
lu. Vsako jutro smo zapisovali, kako 
so prišli v vrtec in v tabelo na steni 
označili: avto, kolo, avtobus ali peš-
ca, če so prišli peš. Zapisali smo tu-
di, če so bili v avtu pripeti.

V začetku je bilo stanje na plakatu 
precej zaskrbljujoče. Otroci so pove-
dali, da so sedeli spredaj, zraven atija 
ali mamice, včasih v naročju, včasih 
pa sami na sopotnikovem sedežu, tu-
di nepripeti.

Za dobro prakso

Povzetek
Zaščita otrok v avtomobilu 
je eden najbolj učinkovitih 
ukrepov za izboljšanje var-
nosti. Vozniki smo dolžni po-
skrbeti za to, da so v avtomo-
bilu otroci varno spravljeni v 
otroških sedežih in pripeti s 
pasovi, kakor tudi ostali po-
tniki, ki morajo biti otrokom 
dober zgled.  V članku pred-
stavljam izvedbo projekta 
»Pasavček«.

Ključne besede: prometna 
varnost, prometna vzgoja, 
varnostni sedeži. 

Projekt »Pasavček«
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Za dobro prakso

Potem smo otrokom nazorno po-
kazali, kaj se zgodi, če mora voznik 
hitro ustaviti. Izdelali smo avtomo-
bil in vanj posedli punčko. Otroci so 
ta avto vozili po igralnici in ugotav-
ljali, kaj se zgodi s punčko, če hitro 
ustavijo, če se zaletijo v drug avto ali 
v steno. Nato smo naredili sedež s 
pasovi in ga pritrdili v avto. Otroci 
so sami ugotovili, da je punčka bolj 
varna v avtu, če sedi v sedežu in je 
varno pripeta. 

Ko so pripeljali v vrtec »demo 
sedež«, takšnega pravega iz avta, 
in otroške varnostne sedeže, so vsi 
otroci imeli možnost sesti v sedež in 
vaditi samostojno pripenjanje. Tisti 
otrok, ki se je sam pravilno pripel, je 
dobil na pas figurico pasavčka. Več-
ji otroci so sami ugotovili, da jim je 

sedež iz skupine I premajhen. Sedež 
skupine I smo pospravili in namestili 
sedež skupine II + III, ki je pritrjen 
skupaj z otrokom, tako kot odrasla 
oseba, z Y – pasom.

Sedenje in pripenjanje v otroških 
varnostnih sedežih je bila za otroke 
zanimiva igra. Preko te dejavnosti 
so se veliko naučili. Sedeže so imeli 
en teden v igralnici, primerno so jih 
čuvali in dovolili tudi drugim skupi-
nam, da so prišli pogledat in se pre-
izkusit v pripenjanju v OVS.

Na sprehodu ob cesti so opazovali 
pripetost voznikov in sedenje otrok 
v otroških sedežih. Takoj so opazili 
nepripete.

V projektu je pomagal Občinski 
svet za preventivo in vzgojo v cest-
nem prometu, ki je razdelil gradiva. 

Vsak otrok je dobil pogrinjek pasav-
ček, šolski koledar s pasavčki, pobar-
vanko in literaturo za starše. Pogri-
njek so si po želji pobarvali, okrasili, 
potem smo ga plastificirali in tako ga 
otroci vsakodnevno uporabljajo ob 
obrokih v vrtcu in se pogovarjajo s 
pasavčkom.

Ob zaključku projekta smo pova-
bili v vrtec starše vseh skupin in jim 
predstavili naše delo: pesmice, zgod-
be, uganke, avtomobile, kaširane av-
tomobile, prometne znake, družino 
Pasavec, risbice, ples in obeske pa-
savčke za okrog vratu za spomin in 
opomin na pripenjanje v avtu.

Prišli so tudi demonstratorji iz Mi-
nistrstva za promet, DRSC – Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu,  s tehtnicami za merjenje na-
letne teže, plakati in seveda z OVS in 
maskoto pasavček, ki je veselo plesal 
z otroki. Otroci so se ponovno preiz-
kušali v pripenjanju in pokazali star-
šem, da zmorejo sami. Vabilu so se 
odzvali tudi policisti in prišli z vo-
zilom, da so si otroci lahko ogleda-
li notranjost avtomobila in policista 
čisto od blizu. Ob izvajanju projekta 
nam je pomagala tudi naša ravnate-
ljica  Dragica Sajko.

Plakat o prihajanju v vrtec ima se-
daj drugačno podobo. Otroci, ki se 
z avtom pripeljejo v vrtec, so varno 
pripeti, enako tudi vsi potniki. Star-
ši povedo, da so sedaj otroci tisti, ki 
jih spodbujajo k pripenjanju, ne sa-
mo takrat, ko gredo v vrtec, ampak 
vsakodnevno, na vsaki vožnji.

Naše skupno delo v projektu je 
veliko prispevalo k varnosti otrok in 
odraslih v prometu – kar pove tudi 
analiza spremljanja pripetosti v ob-
čini Maribor, pred vrtci in osnovni-
mi šolami.

Ugotovili so, da se je po drugem 
opazovanju pripetosti pred našim 
vrtcem pripetost bistveno izboljša-
la. Torej: projekt PASAVČEK je pote-
kal uspešno.  Vsi, ki smo v njem so-
delovali, smo zadovoljni, saj vemo, 
da smo z vzgojo pripomogli k večji 
varnosti in ohranjanju življenj.

Tatjana Ciglar, dipl. vzg. 
Vrtec Jadvige Golež, Maribor

Srečanje s pasavčkom na Trgu svobode v Mariboru

Preizkušanje »demo sedežev« in učenje pripenjanja
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Od ideje do prijave
V šolskem letu 2006/07 smo otro-

ci in vzgojiteljici Sonja Bobek Simon-
čič in Branka Konajzler skupine Ro-
žice, Vrtca Ciciban Sevnica, v okviru 
akcije Turistične zveze Slovenije so-
delovali s projektom »SEVNIŠKA 
VOŠČENKA JE JABOLKO«. Prijava 
je bila predvsem želja oživiti nekaj, 
kar je za naše okolje značilno, a žal 
brez prave pomembnosti  v  današ-
njem času. Projekt smo širši lokalni 
skupnosti predstavili dvakrat v ob-
liki razstave, v lokalnih medijih pa 
večkrat. 

Kaj je »sevniška voščenka«?
»To je sinonim za sorto jabolk – 

dolenjsko voščenko. Voščenke so 
skupina jablanovih sort, ki imajo iz-
razit voščeni poprh po koži ploda, 
v preteklosti je bila sorta zelo čis-
lana. Ime se jo je prijelo zaradi te-
ga, ker je bila Sevnica v preteklosti 
zbirni in odpremni center, naš ple-
meniti sadež pa je potoval po želez-
nici na cesarski Dunaj. Tam so ji rekli 
Lichtensteiner Wachsapfel, kot nam 
je povedal univerzitetni diplomirani 
agronom, gospod Tine Zupančič. Sli-
karka Jerca Šantej pa je o njej med 
drugim zapisala: 

»To je izvorna sorta jabolk na na-
šem področju, ki ima zelo dolgo in 
uspešno preteklost. Za časa Avstro-

ogrske monarhije in stare Jugoslavije 
so izvažali sevniško sadje, predvsem 
jabolka in hruške, v zahodno Evropo 
in Rusijo. Preko pristanišča Hamburg 
so odhajale breskve in jabolka iz slo-
venskega območja. Zlasti iskana in 
priznana vrsta jabolk s tega območja 
je bila tako imenovana Sevniška voš-
čenka, po domače imenovana »ušen-
ka«. Na angleškem tržišču je bila pri-
znana kot »posebna specialiteta, ki 
je drugod ni mogoče najti. Milo pod-
nebje, veliko sonca in jutranja megli-
ca so ji dali posebno aromo. Ta vrsta 
jabolka je uspevala le v Spodnjesav-
ski in Sotelski dolini. Kdor jo okusi, 
je ne more prehvaliti. Žal so drevesa, 
ki rodijo Sevniško voščenko, že precej 
redka, zato je potrebno nekaj storiti, 
da to odlično jabolko ne bo izumrlo 
v krajih, kjer je doma.« 

Tako smo torej začeli s potova-
njem po poteh našega avtohtone, žal 
že pozabljene sorte jabolka. 

Načrtovanje projekta
Namen sem že opisala, cilji pa so 

bili usmerjeni predvsem v motivacijo 
otrok in staršev, da spoznavajo poseb-
nost svojega kraja in se  seznanjajo z 
naravno dediščino. Vodila  nas je tudi 
želja, da soustvarjamo utrip domače-
ga kraja v povezavi s KŠTM Sevnica in 
Občino Sevnica – Oddelkom za druž-
bene dejavnosti in drugimi.

Za lažje sledenje smo si takoj po-
stavili tudi cilje, ki so bili na držav-
nem nivoju vezani na samo sodelo-
vanje v projektu Turizem in vrtec v 
okviru Turistične zveze Slovenije, na 
lokalnem pa na predstavitev dela de-
javnosti na etapnih predstavitvah v 
naši enoti, na spletnih straneh vrtca, 
ob prazničnem mesecu decembru pa 
še  kot okrasitev prostorov Občine 
Sevnica (z naslovom: S sevniško voš-
čenko v novo leto). 

Pri izvajanju dejavnosti smo ures-
ničevali načelo sodelovanja z oko-
ljem, hkrati pa smo upoštevali različ-
nosti in možnosti uporabe naravnih 
in družbeno kulturnih virov učenja 
v najbližjem okolju vrtca. 

Poudarek je bil na področju umet-
nosti, saj smo si kot cilj zadali pred-
stavitev dejavnosti v obliki razstave 
Razvijanje izražanja in komuniciranja 
z umetnostjo. Poleg že omenjenega 
glavnega področja umetnosti smo si 
cilje zadali tudi na področjih jezika, 
družbe in narave. Vem, da se bralci 
tega prispevka zavedate, kako težko 
je ločevati cilje in dejavnosti po po-
sameznih področjih in iz konteksta 
večtedenskega dogajanja in življenja 
trgati posamezne sklope dejavnosti. A 
prepričana sem, da boste razumeli na-
men opisovanja po področjih, za kar 
sem se odločila zaradi dejstva, da gre 
za strokovni članek in je pomembno, 
da opišem, kako smo iskali različne 
možnosti in poti do enega samega ci-
lja, ki pa smo ga v nekih segmentih 
celo krepko presegli.  

Na področju umetnosti smo ob 
likovnih, dramskih in avdiovizual-
nih dejavnostih predvsem spodbuja-
li radovednost otrok in njihovo željo 
po umetniškem izražanju. Naša pot 
do izdelkov je bila raznolika, zato so 
imeli možnost spoznavati različna 
umetniška dela. Žal v času projek-
ta nismo sodelovali s slikarko Jer-
co (objektivne težave), kar nam je 
omogočalo le negovanje in spodbu-
janje lastnega odzivanja na notranje 
doživljanje. Dejavnosti na področju 
likovnega izražanja so bile preple-

Povzetek
To je projekt, ki je rasel na dobri volji posameznikov, na socialnih 
mrežah, na dobrem sodelovanju s starši in izključno kot del kuri-
kula oddelka. Lahko bi na kratko opisala, da se je začel iz pogovora 
s prijateljico, domačinko in slikarko Jerco Šantej, v novembru je 
bil projekt v sodelovanju z Zavodom za kulturo, šport, turizem in 
mladinske dejavnosti Sevnica predstavljen na občinskem nivoju v 
okviru programa ob občinskem prazniku, pridružilo pa se nam je 
še osem domačih umetnikov. To je le obris dogajanja, vmes pa smo 
prehodili veliko drobnih korakov, polnih domišljije, ustvarjalnosti, 
zabave in se veliko naučili.

Ključne besede: jabolko, sevniška voščenka, umetnost, kulturna 
dediščina.

Predstavitev projekta »SEVNIŠKA 
VOŠČENKA«
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tene z ostalimi področji in otroci so 
bili aktivni: od opazovanja vizualnih 
značilnosti do modeliranja z das ma-
so in papirno kašo, risanja z voščen-
kami, slikanja, postavljanja različnih 
kompozicij. Ustvarjanje je potekalo 
po etapah, bilo je zelo zanimivo in 
ustvarjalno in kar je bilo tudi zelo po-
membno: vsi so bili uspešni. Tako so 
si isto temo zamišljali in upodabljali 
v različnih tehnikah, hkrati pa obli-
kovali še okrasne stvari, s katerimi 
smo popestrili razstavo. 

Na področju jezika so si otroci 
izmišljali različne zgodbe, ki so jih 
uprizorili z lutkami. Veliko smo tudi 
fotografirali in snemali, za kar so po-
kazali velik interes (v okviru možno-
sti, ki so nam bile dane). Opazovali 
smo  fotografije, slike, video posnet-
ke, zgoščenko ter snemali s fotoapa-
ratom, videokamero in diktafonom. 
Tako imamo sedaj več kot 150 foto-
grafij naših dejavnosti, 10 krajših 
filmskih zapisov in predstavitev ce-
lotnega projekta v Power pointu. Na-
rejeni  so zapisi zgodb po posnetkih. 
Otroci so namreč s svojo domišljijo 
sevniški voščenki pripisali človeške 
aktivnosti, kot so igra, guganje, joka-
nje, da se je izgubila, jedla sladoled, 
se umazala, igrala na rog, imela pri-
jateljico … In v te fantazijske izlete so 
vnašali svoje izkušnje, svoja doživ-
ljanja. Tako so razvijali svoje sposo-
bnosti  sooblikovanja domišljijskega 
sveta in se učili samostojno pripo-
vedovati.

S tem sem že opisala nekaj značil-
nosti dejavnosti na področju jezika, 
ki pa smo jih začeli predvsem z iska-
njem različnih informacij v knjigah. 
Poleg doživljanja literarnega sveta so 
otroci imeli možnost spoznavati knji-
go kot vir informacij. Temu smo do-
dajali tudi slikovno gradivo, ki so ga 
prinašali od doma. Naj že zdaj ome-
nim, da smo res dobro sodelovali 
s starši, ki so nas podpirali in nam 
veliko pomagali tudi s prinašanjem 
knjig, časopisnih člankov, slikovne-
ga gradiva. 

Naše dejavnosti na področju 
družbe, ki so bile vezane na spo-
znavanje značilnosti okolja, ki so 
pomembne za lokalno skupnost, in 
tudi na dojemanje trajanja časa in 
pridobivanje izkušnje o zgodovin-

skih spremembah, so bile omejene 
predvsem na igralnico in najbližje 
okolje. Načrtovani obisk sadjarja go-
spoda Toneta ni bil realiziran zara-
di oddaljenosti, avtobus pa bi bilo 
potrebno plačati, za kar nismo ime-
li sredstev. Zato smo si tudi na tem 
področju veliko pomagali s starši, ki 
so nam pripovedovali o svojih izkuš-
njah, ena izmed deklic je v babiči-
nem travniškem sadovnjaku prepo-
znala jablano sevniška voščenka, za 
katero že vrsto let niso vedeli, katera 
sorta je. Obiskali smo travniški sa-
dovnjak pri Štojsovih (naša vzgojite-
ljica v pokoju in mamica ene izmed 
naših vzgojiteljic). Nabirali (pobi-
rali) smo dve sorti jabolk: sevniško 
voščenko in jonatan. Razlika je bila 
zelo opazna. Vzgojiteljica in še ne-
kaj staršev ali starih staršev otrok 
smo v domačem okolju zasadili sa-
diko sevniške voščenke.

Otroci so pridobivali izkušnje, ka-
ko sami in drugi ljudje vplivajo na 
naravo in kako lahko prispevamo k 
varovanju in ohranjanju naravnega 
okolja, kar smo umestili na področje 
narave. Naše dejavnosti so bile veza-
ne predvsem na zbiranje, opazova-
nje, primerjanje in sortiranje jabolk. 
Izhajali smo iz želje, da pridobimo 
čim več jabolk, ki so zrasla v travni-
ških sadovnjakih, so neškorpljena in 
ekološko pridelana. Jasno je bilo za-
znati, da se je začelo razvijati spošto-
vanje do travniških nasadov jablan 
(jabolko, ki je  majhno in zraste v 
travniškem sadovnjaku, je bolj okus-
no od kupljenega v trgovini, kar smo 
ugotovili ob poskušanju). Svoje iz-
kušnje smo delili z vzgojiteljicami in 
otroki drugih skupin: pripravili smo 
razstavo jabolk travniških sadovnja-
kov: zbrali smo jih devet sort. Raz-
stavo so si lahko ogledali tudi naši 
starši.

Kronološki pregled dejavnosti 
Prvo košarico je prinesel eden od 

otrok, starši pa so na vsako jabolko 
nalepili listek z imenom. Dodajali 
smo še druga jabolka, ki so zrasla v 
travniških sadovnjakih in jih razvr-
ščali. S pomočjo staršev, sodelavk in 
knjig smo jabolkom poiskali imena in 
jih napisali na kartončke. Tako smo 
pripravili devet različnih vrst jabolk: 

krivopecelj, bobovec, zlata pramina, 
sevniška voščenka, jonatan, carjevič, 
bobovček, kosmačka ali  rjavka in ka-
nadka. Pripravili smo razstavo in ja-
bolka dali v košarice ter zraven po-
stavili kartončke z imeni. Po eno od 
njih smo zavili v papir, ker so tako 
včasih zavijali tudi jabolka sevniško 
voščenko, da se med potjo niso po-
škodovala.  

Sadeže smo opazovali in ugotav-
ljali, kakšni so. Zanimivo spoznanje: 
niso vsa jabolka rdeča! Naslikali smo 
jih v tempera tehniki in jih razstavi-
li v našem skupnem prostoru. Zani-
malo nas je tudi, kakšnega okusa so:
ugotovili so, da so nekatera sladka, 
druga manj; da so trda in mehka; da 
so okusna in malo manj okusna in 
– da je sevniška voščenka najokus-
nejša.

Čisto po naključju smo dobili in-
formacijo, da imajo v travniškem sa-
dovnjaku v bližini našega vrtca in pri 
naši vzgojiteljici v pokoju tudi dre-
vo sevniške voščenke. Zato smo pri 
njih pomagali pri pobiranju jabolk: 
sevniške voščenke in jonatan. Zla-
gali smo jih tako, da smo razločno 
videli razliko. Gospa Marjana nam 
je pripravila še jabolčno pecivo in ja-
bolčni kompot. 

V vrtcu smo pripravili papirno ka-
šo iz papirnatih brisač in tapetniške-
ga lepila. Oblikovali smo kroglice in 
izmenoma nanašali papir in lepilo. 
Kroglice so se sušile in otroci so jih 
vsako jutro gledali, gladili, dodajali 
papir in lepilo. To »packanje« je bilo 
otrokom zelo všeč: bilo je sproščujo-
če, vsi so bili uspešni in s spretnostjo 
so nastajala zelo različna jabolka. 

Ideja slikarke Jerce, da bi se tej 
vsebini primerno »praznično odel« 
ves naš kraj, je bila zelo vabljiva. A 
ena samcata skupina je premalo, da 
bi realizirala tak zalogaj, zato smo 
poskusili na manjšem prostoru. V 
mesecu decembru 2006 smo se na 
Oddelku za družbene dejavnosti Ob-
čine Sevnica z gospo Darjo Lekše do-
govorili, da nam odstopijo prostor za 
razstavo. Z vsemi izdelki naših otrok 
sva s kolegico Branko pripravili raz-
stavo, ki smo jo poimenovali S sevni-
ško voščenko v novo leto 2007. Tako 
smo vse novoletne bunkice, pentlji-
ce, storžke, zvezdice … nadomestili 
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s sevniškimi voščenkami iz različne-
ga materiala. 

Marsikomu smo tako vsaj pred-
stavili, kaj pravzaprav je sevniška 
voščenka. Gospa Darja Lekše, vod-
ja Oddelka za družbene dejavnosti 
na Občini Sevnica, pa nam je poslala 
pismo, v katerem se nam je zahvalila 
za razstavo.

Na sevniškem gradu smo star-
šem ob koncu šolskega leta prestavi-
li evalvacijo šolskega leta, med kate-
rim je bila tudi predstavitev projekta 
v Power point obliki. Nad tem se je 
navdušila gospa Petra Biderman iz 
Zavoda za kulturo, šport, turizem in 
mladinske dejavnosti ter nas povabi-
la, da ga predstavimo v okviru prire-
ditev občinskega praznika Sevnice v 
mesecu novembru. 

Razstava ob prazniku Občine Sev-
nica je v prvem delu prikazala potek 
projekta. Opremljena je bila tako s 
tekstovnim kot tudi slikovnim gradi-
vom. Pomagali so nam otroci letošnje 
skupine, kajti prvi ustvarjalci so bili 
že šolarji. Čeravno triletni otroci niso 
tako dobro razumeli, kaj pravzaprav 
je sevniška voščenka, poleg tega pa je 
bila slaba letina in smo komaj dobi-
li nekaj sadežev za razstavo, smo se 
predvsem posvetili področju umet-
nosti in s svojimi prstki in dlanmi 
pripravili nežne papirnate draperije 
za sevniške voščenke iz das mase. 
Poleg tega pa so z odtisi svojih ro-
čic potiskali velik list papirja in s tem 
simbolno segli po sevniški voščenki. 
Za zaokroženo celoto razstave smo k 
sodelovanju povabili še naše doma-
če umetniške ustvarjalce in odzvalo 
se jih je osem.

S svojimi slikami so sodelovali: 
Jerca Šantej, Milena Rostohar, Irena 
Ameršek, Barbara Tavčar, Nena Be-
dek ter akademska slikarja Damjana 
Stopar in Alojz Konec. Svoje zanimi-
ve stvaritve iz lesa je prispeval Peter 
Vene in vanje smo položili prave sev-
niške voščenke. Iz lesa jablan je Ru-
di Ameršek oblikoval jabolka, pecivo 
in iz vinskih trt dve skulpturi, ki sta 
bdeli nad našimi jabolki. Pri postavit-
vi nam je pomagal gospod Alojz Ko-
nec, ki je s svojo estetsko tenkočut-
nostjo prispeval pravi pridih tistega 
dela, kjer so razstavljali odrasli. 

Na otvoritev smo povabili vse 
ustvarjalce letošnje in lanske sku-
pine, ki so še posebno podoživlja-
li svoja dela. Na sami otvoritvi je v 
kulturnem programu sodelovala tu-
di Glasbena šola Sevnica, razstava pa 
bo na ogled še vse do sredine decem-
bra. Ker je bila v okviru občinskega 
praznika, je bila odmevna tudi v lo-
kalnih medijih. Spomladi smo raz-
stavo ponovili v prostorih Občinske 
knjižnice Sevnica, zdaj pa se priprav-
ljamo na sodelovanje na vsakoletni 
prireditvi Kozjansko jabolko. 

Naš projekt bi lahko razširili na 
ves prostor vrtca, na osnovno šolo in 
seveda na našo občino. Več strokov-
nih delavk bi naši ideji dodalo nove, 
sveže in zanimive ideje.  Združili bi 
različne ustvarjalne moči odraslih in 
otrok v še bogatejši projekt. Sevni-
ška voščenka bi lahko postala pre-
poznavna, našli bi jo med spominki, 
novoletnimi okraski, na voščilnicah 
in nenazadnje v sadovnjaku. Žal mi 
je, da nismo obiskali sadjarja Toneta, 
kar bi zagotovo pripomoglo, da bi si 

otroci lažje in bolje predstavljali, kaj 
je sevniška voščenka. Stik z drugimi 
odraslimi osebami, seveda tudi s sli-
karko Jerco, bi bil zagotovo zelo za-
nimiv del doživetega. So pa to ideje, 
ki jih še lahko udejanimo. 

Za zaključek
Prav je, da se spomnimo, da ceni-

mo našo dediščino. Vse prevečkrat 
namreč posegamo po tujem na ško-
do lastnega. Ko mi je pred časom pri-
jateljica, soseda Jerca, pripovedovala 
o sevniški voščenki, nisem vedela, o 
čem mi pripoveduje. Veliko smo se 
naučili v procesu rasti iz drobne za-
misli. V domačem kraju smo obudili 
zgodbo o sevniški voščenki. Mnogo 
domačinov ni vedelo, kaj sploh to je. 
Zdaj vedo. Poznajo zgodbo in prav 
gotovo smo vplivali na to, da bomo 
vedno bolj cenili svojo naravno de-
diščino. Otroci so to odnesli s seboj 
v svoje družine, v svoja okolja in tu-
di v šolo. Ker smo uživali in je bila 
naša pot zanimiva, jim bo ostala v 
prijetnem spominu. Spremljali pa so 
nas ljudje, ki verjamejo, nas podpi-
rajo, nam zaupajo, zato hvala vsem, 
ki so nam pomagali, da je naša ide-
ja zaživela. 

Že imate v svojem travniškem sa-
dovnjaku posajeno sevniško voščen-
ko? Ne? Posadite jo, jaz sem jo in z 
veseljem in ponosom štejem nove 
listke, nove vejice in čakam na prve 
plodove plemenitega okusa. 

Sonja Bobek Simončič, univ. dipl. soc. 
pedag., Vrtec Ciciban Sevnica 

Otrok spoznava spremembe v naravi in življenju ljudi glede na letne čase. Ob opazovanju pojavov okoli 
sebe, razmišljanju o njih in rokovanju z živimi bitji, predmeti in snovmi razvija čut za naravo ter spo-
znava lastnosti snovi in teles ... Pri naravoslovnih dejavnostih otrok tudi spoznava, da vsega ni mogo-
če razumeti in da na vsa vprašanja ne more najti odgovora (omejenost človeškega spoznanja). 

Kurikulum za vrtce, str. 56
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Za začetek malo izzivalno vpra-
šanje: Koliko se vam zdimo vzgo-
jiteljice in vzgojitelji predšolskih 
otrok gibalno razviti? Smo povpre-
čno dojemljivi za nove ideje o gi-
banju, za spreminjanje konceptov 
gibanja? Navsezadnje se je laže 
držati preizkušenega, se vrteti na 
krožnici že znanega, kot pa početi 
ničesar novega ?

Naj povem, da z delom v vrtcih že 
nekaj časa nimam neposrednega sti-
ka. Kljub svoji že kar deklarativni de-
lovni zagnanosti sem prišla do točke, 
ko se je bilo treba odločiti: ali delova-
ti na področju uradnega šolstva ali v 
mojem/našem Harlekinu – društvu 
za umetnost plesa. Odločila sem se za 
Harlekin. To je seveda mnogo bolj tve-
gana odločitev, saj sem kot posamez-
nica in smo kot društvo postavljeni na 
trg, kjer je težko zdržati pritiske in ab-
surdno tekmo z drugimi dejavnostmi 
ter komercialo vseh vrst. 

O gibalni razvitosti vzgojiteljskega 
kadra težko govorim, saj nimam me-
ritvenih podatkov in primerjave s preo-
stalo populacijo. Značilnosti generacij 
dijakov na vzgojiteljski šoli pa se tudi 
menjavajo tako hitro, da so moji vtisi 

o srednješolcih, bodočih vzgojiteljih in 
vzgojiteljicah, zastareli, saj so stari že 
nekaj let. Ko sem imela nazadnje prak-
tični seminar za vzgojiteljice/vzgojite-
lje vrtca, je bil odziv dober. Seveda pa 
je treba vedeti, da enkratno srečanje 
ne zadošča za tehtno sodbo o gibalni 
osveščenosti. Vzgojiteljica je lahko od-
lična v delu s skupino, na enkratnem 
seminarju pa je lahko bolj zadržana, 
nesamozavestna; spet druga je lahko 
bolj nastopaška. Seveda vidim tudi gi-
balno zanemarjenost vzgojiteljskega 
kadra. A to ni nič hudega, če se ljud-
je tega zavedo, premagajo zadrego ob 
tem spoznanju in ukrepajo v smeri iz-
boljšanja razmer. Če smo kritični do 
sebe, bomo vsak zase gotovo našli kak 
zanemarjen kotiček svoje biti.

Ples je pred že skoraj desetimi leti 
v Kurikulumu za vrtce postal pod-
področje širšega področja umet-
nosti. Vi ste sodelovali v delovni 
skupini za pripravo področja. Ste s 
tem, kar je zapisano sedaj v Kuri-
kulumu za vrtce, še zadovoljni? Bi 
predlagali kakšno dopolnitev? De-
set let je navsezadnje že kar dolga 
doba ...

Ko smo se pred devetimi leti dobi-
vali sodelavci za pripravo kurikula, dr-
žavnega dokumenta, je bila težka bitka 
za umestitev plesne vzgoje v področje 
umetnosti. Pritiski so bili zunanji; sku-
pine, ki je pripravljala umetnost v ku-
rikulu (umetnikov iz drugih področij 
umetnosti), pač ni bilo treba prepriče-
vati o plesni vzgoji kot vzgoji k umet-
nosti, njim je bilo jasno. Če takrat ne bi 
dosegla tega, da je plesna vzgoja v vrt-
cu del umetnosti, bi me bilo sram pred 
celim svetom. Ples je lahko umetnost, 
ni pa vedno in zakaj bi bila? So plesne 
oblike, ki ne vodijo v umetnost, a te ni-
so predmet mojega dela in ne sodijo v 
področje umetnosti v vrtcu. 

Glede plesa kot umetniške zvr-
sti je bila tako postavljena osnova 
za vertikalo: plesna vzgoja v vrtcu 
– plesne pripravnice (tri leta) – izob-
raževanje v sodobnem plesu in kla-
sičnem baletu na nižji in višji stop-
nji (šest let) – poklicno srednješolsko 
izobraževanje (za poklic baletne/ga 
plesalke/ca in plesalke/ca sodobne-
ga plesa) – izobraževanje učiteljev 
umetniškega plesa (poleg številnih 
akademij v tujini se poraja ta študij 
tudi v Sloveniji). 

Samostojna umetnica Ana Vovk Pezdir

Agresivnost nastopanja v javnosti nima 
nobene zveze s plesno-pedagoškim 
delom

Ana Vovk Pezdir ima status samostojne umetnice –koreografinje. 
Vodi umetniško društvo Harlekin v Celju. Pred štiriintridesetimi 
leti je ustanovila AKT – mladinsko skupino za sodobni ples, pred 
enaindvajsetimi leti pa Otroško plesno gledališče (danes imenova-
no) Mali Harlekin. Ukvarja se tudi s poučevanjem klasičnega bale-
ta. V Harlekinu je z otroki in mladino ustvarila več kot sto koreo-
grafij, ki so zajemale krajše plesne predstave, pa tudi celovečerne 
plesne prireditve. Kot koreografinja sodeluje v predstavah poklic-
nih dramskih in lutkovnih gledališč. Kot strokovna sodelavka je 
sooblikovala področje umetnosti v »Kurikulumu za vrtce« (1999). 
V sodelovanju z Gimnazijo Center, vzgojiteljsko smerjo, je vzgojila 
več generacij vzgojiteljic, ki jim je še vedno občasna odlična sve-
tovalka na njihovi plesni poti. Leta 2006 je sodelovala na vseslo-
venskem posvetu za vzgojiteljice in vzgojitelje v Celju s plenarnim 
referatom. Za svoje delo je prejela številna priznanja in nagrade.
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Kurikul je zastavljen relativno ši-
roko, podrobnejša členitev je delo 
vzgojiteljice. Koliko je zadovoljstva 
s kurikulom? To vprašanje lahko na-
slovite na vzgojiteljice in pedagoške 
vodje, ravnateljice vrtcev. Odgovori 
bi me zanimali.  

Vzgojiteljice in vzgojitelje v vrt-
cih zanima tako učenje o plesu 
kot učenje plesa samega. Kako 
bi opredelili eno in drugo? Kako 
bi opredelili vzgojiteljevo vlogo v 
obeh primerih?

Tudi na plesnem področju potre-
bujemo vzgojitelji v praksi stalno stro-
kovno izpopolnjevanje. Ponudba kako-
vostnega izpopolnjevanja pa je precej 
omejena. Kakšne so vaše izkušnje?

Delo vzgojiteljice/vzgojitelja v 
vrtcu je zelo kompleksno. Na zelo 
elementarnem nivoju so seveda vsi 
informirani o področjih vzgoje (in iz-
obraževanja), ki naj bi jih opravljali 
oz. jih opravljajo. A danes živimo v 
svetu specializacij, kar je dvorezno: 
na eni strani napredovanje posamez-
nih strok, na drugi strani pa pregled 
nad celoto, ki se pogosto izgublja. V 
vrtcu je celostna obravnava otrok 
še kako pomembna, saj je z odrašča-
njem otrok tega čedalje manj. V luči 
teh spoznanj seveda ne morem biti 
preveč kritična do pomanjkljive ples-
nosti vzgojiteljic in vzgojiteljev. 

Plesna vzgoja na predšolski stop-
nji je zagotovo tisto področje, ki je 
blizu celostnemu izražanju in obli-
kovanju otrokove osebnosti. Pa smo 
spet pri liku vzgojiteljice/vzgojitelja. 
Vzgojitelj/ica je lahko uspešna/uspe-
šen na plesno vzgojnem področju, če 
upošteva naslednjo trojnost.

Prvič: sproščenost v plesu in ples-
na ustvarjalnost nista enkrat za vselej 
pridobljeni vrlini.

Drugič: čeprav vzgojitelj/ica ni 
šolan/a plesalka/plesalec, mora 
ohranjati svoje telo v takšni formi, 
da zmore plesne motive sam/a pre-
izkusiti (jih pokazati pred otroki ali 
preizkusiti v domači dnevni sobi, da 
jih lahko analizira).

Tretjič: potrebno je strokovno iz-
obraževanje na plesno vzgojnem po-
dročju. 

Pri vsem tem je pomemben osebni 
sistem vrednot vzgojiteljice/vzgojite-

lja. Ob tem se spomnim indijanske 
zgodbe, ki gre takole:

V vsakem od nas poteka bitka 
med dvema volkovoma, eden je ne-
gativec, drugi je pozitivec. In kateri 
zmaga? Tisti, ki ga hraniš!

S čim »se hranijo« bodoče in že za-
poslene vzgojiteljice/vzgojitelji? Kakš-
no glasbo poslušajo? Kakšno glasbo 
poznajo? Kakšno glasbo ponudijo 
otroku? Kakšne revije in časopise be-
rejo, koliko spremljajo uprizoritveno 
umetnost, kakšne filme gledajo? So 
zgradili najprej sebe in šele nato zače-
li graditi druge? Tu so ogromne razlike 
med posamezniki in nemogoče je da-
jati univerzalne sodbe, čeprav bi po-
klic moral imeti neko normo.

Lahko to razložite?
Na primer: kako se počuti vzgojite-

ljica/vzgojitelj, ki ima pri svojem delu 
ideal o plesni vzgoji kot delu vzgoje k 
umetnosti, okoli nje/ga pa se bohoti-
jo oblike plesa, ki vabijo otroke k ob-
likam plesa, ki z vzgojo k umetnosti 
nimajo čisto nobene zveze (starši pa 
to še plačujejo) in bi bila včasih boljša 
navadna telovadba. Tu nastopi vloga 
vodstva vrtcev: koliko so osveščena 
in izobražena, da lahko s kompeten-
co neki plesni smeri odprejo svoja vra-
ta, drugi pa jih zaprejo?! Agresivnost 
nastopanja v javnosti nima nobene 
zveze s plesno pedagoškim delom. 
Komercializacija plesne ponudbe je 
povsod prisotna, od nas samih je od-
visno, ali jo bomo sprejeli ali ne. Na-
čelno mi je vseeno, za kaj se starši 
odločijo v otrokovem prostem času. 
Toda vrtec mora opravljati selekcijo. 

Anahronizem se javlja tudi pri šo-
lanju bodočih vzgojiteljic/vzgojiteljev. 
Kot mi je znano, na visokošolskem štu-
diju plesno vzgojo predavajo strokov-

njakinje iz sveta umetnosti, kar je sa-
mo po sebi umevno. Na srednješolski 
stopnji pa je situacija drugačna. Po 
zakonodaji so v prednosti učitelji/ce 
športne vzgoje s specializacijo v plesu. 
To pa ni ples, ki je del vzgoje k umet-
nosti. Paradoksalno imamo na drugi 
strani sedaj že veliko plesno zelo iz-
obraženih in ustvarjalnih diplomira-
nih mladih ljudi, ki »niso strokovno 
ustrezni« za poučevanje plesne vzgo-
je na srednješolski stopnji. Področje 
plesnih delavnic in poučevanja že iz-
obraženih vzgojiteljic/vzgojiteljev pa 
je že drugo področje. Sama sem preho-
dila pot od plesalke, preko poučevanja 
malčkov, srednješolcev, osnovnošol-
cev, da bi se končno upala pred odra-
sle, jih razumela, sprejela in jim povr-
nila spomin na pozabljene, včasih pa 
tudi neznane, energije v plesu.

Na raznih prireditvah za starše 
in drugo javnost še vedno vidimo 
skupine predšolskih otrok, ki po-
snemajo plese odraslih. Se lahko 
opredelite do takega početja?

Seveda. Pri presoji te problemati-
ke je treba vedeti naslednje: najlep-
ši trenutki ustvarjalnosti se običajno 
zgodijo med dnevnim delom v vrtcu 
in ne na nastopu za javnost. Osveš-
čen/a, ustvarjalen/ustvarjalna vzgo-
jiteljica/vzgojitelj si zna zapomniti 
tak trenutek in ga preoblikovati v na-
stop za javnost, kjer pa se žlahtnega 
sprožilnega momenta za nek plesni 
nastop javno ne vidi. Zato niso odveč 
dodatna govorna ali pisna dopolnila, 
ki kaj hitro razkrijejo razliko med av-
tentičnim in posnemovalnim.

- Pri javnem nastopanju nam mo-
ra biti tudi jasno, kaj želimo: ali po-
kazati veščino ali ustvarjalnost; želi-
mo gledalcem predvsem ugajati ali 

Nekega večera je dedek plemena Cherokee pripovedoval svojemu 
vnučku o bitki, ki se dogaja znotraj nas. Rekel je: »Moj vnuk, ta 
bitka stalno poteka med dvema ‘volkovoma’ znotraj vseh nas. 
Eden je hudoben, jezen je, nevoščljiv, ljubosumen, žalosten, ve-
liko obžaluje, pohlepen, aroganten, samopomilujoč, kriv, zamer-
ljiv, ima občutek manjvrednosti, laže, je lažno ponosen, ima ob-
čutek večvrednosti in egoističen. Drugi pa je dober, vesel, miren, 
ljubeč, upajoč, spokojen, usmiljen, prijazen, dobronameren, sim-
patičen, radodaren, resnicoljuben, sočuten in zaupa.« Vnuček je 
razmišljal o tem in vprašal dedka: »Kateri volk pa zmaga?« Dedek 
je preprosto odgovoril: »Tisti, ki ga hraniš.« 
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Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

jih popeljati na drseča tla novega, še 
ne videnega, nečesa, za kar v svoji 
zavesti še nimajo ustreznega »pre-
dalčka«? Seveda obstoja razlika med 
internim nastopom in nastopom za 
otrokom tujo publiko.

- Kje je meja med dobrim, dopust-
nim in zgrešenim posredovanjem ple-
sa za odrasle predšolskim otrokom? V 
svetu (tudi pri nas) je izdelanih že več 
metodik, kjer je ta meja jasna. V prvi 
vrsti (ponavljam vsem znano dejstvo) 
moramo upoštevati, da otrok ni po-
manjšani odrasel. Njegov doživljajski 
svet je drugačen od našega, ves svet 
je zanj drugačen kot za nas. In tu se 
krog sklene: s čim »se hrani« vzgoji-
telj/ica ali plesni/a pedagog/inja, da 
je nek nastop primeren otrokom, nek 
drugi pa zgrešen?

Na kaj mora biti vzgojiteljica ali 
vzgojitelj pozoren, da prepreči ste-
reotipna plesna gibanja?

Rutina, stereotipi: prav je, da se za-
vedamo obojega pri svojem delu. Vča-
sih nam pride prav pri delu, nikakor 
pa ne sme postati način našega de-
la. Vsak ima zase – ali pa naj bi imel 
– svoj način priprave na delo. 

Moram reči, da se s plesom ne bi 
ukvarjala, če bi se mi zgodilo pona-
vljanje (ponavljanje tehnike plesa je 
nekaj drugega, govorim o tematiki, 
metodiki plesne vzgoje in umetniške-
ga plesa). Vsak dan je nov izziv, vsak 
pojav in misel lahko zapeljem v ples-

no ustvarjanje. Dvomim, da bi mi s 
ponavljanjem ustaljenih vzorcev dela 
uspelo zadržati učence plesa tudi po 
petnajst let in več. 

Pogosto pa vzamem v roke tudi 
strokovno literaturo in jemljem avto-
rje kot svoje sogovornike, moji učite-
lji pa so otroci. Mnogo stvari je dobro 
napisanih, primerjave lastnega dela 
z delom piscev so zanimive. Včasih 
srečam dobro opravljeno plesno pe-
dagoško delo, ki je plod dobre intui-
cije. Intuicija je lepa reč, a za uspešno 
plesno pedagoško delo ne zadošča. 
Potrebno je tudi znanje.

Kot umetnica koreografinja ste 
vplivali na cele generacije vzgoji-
teljic, še posebno v celjski regiji. 
Vidite sadove svojega prizadeva-
nja? Na kaj ste v svoji dolgoletni 
karieri svobodne umetnice še po-
sebej ponosni?

V odgovoru se bom osredotočila 
bolj na svojo plesno pedagoško plat 
(umetniška plat so moje predstave, 
katerim sem posvečala največ bud-
nih noči na svoji plesni poti).

Prvim generacijam dijakinj na Sred-
nji vzgojiteljski šoli sem lahko dala ve-
liko. Predmet plesne vzgoje je imel 
zavidljivo velik fond ur v šolskem ur-
niku, konstruktivno sem lahko sode-
lovala pri oblikovanju mladih osebno-
sti. Danes znam veliko več kot takrat, 
a je moje znanje potrebno manjšemu 
številu ljudi kot pred tridesetimi leti. 

Tako pač je. Zaradi tega se ne name-
ravam spremeniti. Sem pa vsakič ve-
sela, če srečam katero od udeleženk 
svojih seminarjev, ki se spomni celo 
teme seminarja, od katerega je prete-
klo več let. Z vzgojiteljicami in mojimi 
nekdanjimi učenkami (vse niso vzgo-
jiteljice) je pa tako: če so me doživlja-
le kot učiteljico enega od številnih šol-
skih predmetov, med nami ni posebne 
povezave; če pa so sprejele predmet 
plesne vzgoje kot eno od možnosti za 
svojo osebno rast, so vezi prijateljske, 
pa četudi stiki niso pogosti.

O ponosu nimam časa razmišljati. 
Bolj se ukvarjam s tem, kako s svojim 
sistemom vrednot (ples kot vzgoja k 
umetnosti in ples kot umetnost sama) 
ostati konkurenčna na trgu ponud-
be o preživljanju prostega časa otrok 
in mladine, kako krmariti naš Harle-
kin med čermi prostorske problema-
tike, finančne podhranjenosti, sploš-
ne klime o »easy life« in zabavljaštvu. 
Nikoli me ni zanimala samo vzgoja 
lastnih otrok, vedno sem se vprašala 
tudi: kako so – ali naj bi bili – vzgojeni 
prijatelji in vrstniki mojih otrok. Da-
nes mislim, da bi vzgoje potrebovalo 
tudi veliko staršev. Sama sem že eno 
leto babica in morda mi bo vrtec spet 
kmalu bolj domač!

Vprašanja je postavila  
Betka Vrbovšek

V uredništvu nas je razveselila 
novica, da je letošnji nagrajenec 
Ministrstva za šolstvo in šport, 
Dane Katalinič, profesor biologi-
je in kemije, dolgoletni ravnatelj 
Vrtca Murska Sobota.

Z letošnjim nagrajencem je 
Vzgojiteljica že objavila pogovor, 
in sicer v septembru 2005. V pogo-
voru je med drugim dejal: »Vemo, 
da je vrtec uspešen, če ima dobre 
strokovne delavce, sposobnega rav-
natelja in racionalno organizirano 
poslovanje. ... Vzgojitelj mora biti 
prepričljiv in strokovno močan.«

Letošnji nagrajenec, ki se je še 
posebej posvetil razvijanju nara-
voslovja v vrtcu in sodeloval pri 
pripravi priročnikov s tega podro-
čja, se je vedno odzival tudi na ak-
tualno problematiko na predšol-
skem področju.

Revija Vzgojiteljica mu iskre-
no čestita in želi še veliko uspeš-
nega delovanja v korist predšol-
ske vzgoje. 

Nagrada Ministrstva za šolstvo in šport 2008 za področje 
predšolske vzgoje: Dane Katalinič, prof.,Vrtec Murska Sobota 
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Uvod
Pri strokovnih delavcih v vrtcu se 

nenehno prebujajo vprašanja o pra-
vilnem in uspešnem vzgajanju otrok. 
Poleg tega, da je vzgajanje otrok po 
eni strani pozitiven in prijeten izziv, 
je po drugi strani vzgajanje otrok ze-
lo naporno in strokovno odgovorno 
delo. Sama poskušam biti pozitivno 
naravnana do slehernega otroka v 
skupini. Vsem otrokom nudim naj-
boljše, kar zmorem, enako jih spo-
štujem. Se pa mnogokrat sprašujem, 
kako pravilno ravnati, če pride med 
otroki ali z otroki do konflikta, kako 
se odzvati na nesprejemljivo vede-
nje, katere vzgojne metode uporabi-
ti, katere so najbolj ustrezne. Prav ta 
samorefleksija in izmenjava mnenj z 
drugimi vzgojiteljicami ter starši me 
opogumljajo v mojem vzgojnem po-
slanstvu.

V letošnjem šolskem letu obisku-
je skupino osemnajst otrok v staro-
sti od 2 do 6 let. Pri vzgoji v hetero-
geni skupini čaka strokovne delavce 
še težavnejša naloga kot v homogeni 
skupini, saj se srečujemo z različno 
starimi otroki, od katerih pa je vsak 

osebnost zase, z različnimi individu-
alnimi potrebami, željami, interesi, 
izkušnjami in znanji. 

Vse otroke se trudim sprejeti in 
razumeti. Kadar je njihovo vedenje 
problematično in nesprejemljivo, 
poudarjam, da njihovega vedenja ne 
odobravam in ga ne sprejemam. Sku-
šam ugotoviti, kaj je bil otrokov cilj, 
kaj je želel doseči s svojim nespre-
jemljivim vedenjem. Otroku, ki je 
bil prizadet ali drugače oškodovan, 
namenim vso pozornost. S tem dam 
otroku, ki se je nesprejemljivo obna-
šal, jasno vedeti, da njegovo vedenje 
odklanjam, obenem pa povem, kakš-
no je primerno vedenje, kaj od njega 
pričakujem in tudi zahtevam. Več-
krat se o tem v skupini tudi skupaj 
pogovarjamo.

Opis situacije pogovora
Po enem od takih konfliktov smo 

izbrali miren prostor brez motečih 
dejavnikov. Vsi otroci so imeli mož-
nost, da so povedali svojo plat zgod-
be, pri tem jih nismo prekinjali. 
Spodbujala sem otroka »krivca«, da 
pove, kako bi lahko drugače, s spre-

jemljivim vedenjem, ne da bi priza-
del drugega, dosegel svoj cilj. Tudi 
drugi otroci so lahko povedali svoje 
mnenje.

Usmerjala sem otroke z vpraša-
nji: »Kaj želimo? Lahko narediš ka-
ko drugače? Lahko reagiraš drugače? 
Kako bi naredil ti?«

Moje ugotovitve
Otrok mora biti sposoben začutiti 

in razumeti, kako je njegovo dejanje 
vplivalo na drugega otroka. Otrok si 
želi, da postane del skupine, dojeti 
in spoznati pa mora tudi vrednote v 
skupini. To je razmeroma dolg pro-
ces, zato je potrebno veliko vzgo-
jiteljeve potrpežljivosti, pogovorov, 
spodbujanja in zgleda.

Otroci so veliko bolj pripravljeni 
upoštevati rešitve, če so vključeni v 
postavljanje skupnih pravil. Otrok 
mora vedeti, kakšna so pravila. Dati 
mu moramo čas. Če se nam kaj ne 
zdi sprejemljivo, to povemo in ute-
meljimo. Bolj kot sem bila za otro-
kove zamisli dojemljiva, lažje smo 
našli rešitev.
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Iz teorije v prakso

Konflikt, sprejemljivo in nesprejemljivo 
vedenje

Povzetek: Mnogokrat se sprašujem, kako pravilno ravnati, če pri-
de med otroki ali z otroki do konflikta, kako se odzvati na nespre-
jemljivo vedenje, katere vzgojne metode uporabiti, katere so najbolj 
ustrezne. Predstavljam svoje misli o tej zahtevni problematiki.

Ključne besede:  konflikt, sprejemljivo in nesprejemljivo vedenje, 
vrednote, pravila, pogovor.

Med pomembne elemente interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi sodijo pogostost pozitivnih 
interakcij z otroki (nasmeh, dotik, prijem, govorjenje v višini otrokovih oči), odzivanje na otrokova 
vprašanja in prošnje; spodbujanje k zastavljanju vprašanj, razgovoru, udeleženosti;  spodbujanje k 
delitvi izkušenj, idej, počutja; pozorno in spoštljivo poslušanje; uporaba pozitivnih navodil, usmeritev 
(spodbujanje zaželenega vedenja, preusmerjanje otroka na bolj sprejemljive dejavnosti in vedenje, re-
ševanje konfliktov na socialno sprejemljiv način, konsistentna in zelo jasna navodila) ... 

Kurikulum za vrtce, str. 22
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Iz teorije v prakso

Starši in vzgojitelji si večkrat želimo 
popolne in uspešne otroke. Pomoč iš-
čemo v knjigah, revijah, medijih, ven-
dar ti nasveti niso »recept«. Vsak otrok 
je osebnost zase, zato so nam ti nasveti 
lahko samo v pomoč. Vzgoja je zaradi 
svoje specifičnosti nepredvidljiva, na-
porna, hkrati pa tudi prijetna in polna 
izzivov. Prava umetnost je najti pravo 
mero in občutek, kako v določeni situ-
aciji reagirati. V predšolskem obdobju 
ima na otrokov moralni razvoj najmoč-
nejši vpliv družina. Najpomembnejši, 
najtrajnejši in najbolj zaupen odnos v 
otrokovem življenju je odnos s starši. 
Starši so tisti, ki lahko otroku pomaga-
jo pri vrednotenju življenjskih doživ-
ljajev in ga vodijo mimo nevarnih če-
ri življenjskih izzivov ter ga pomagajo 
oblikovati v čustveno zdravega človeka 
(Shapiro 2003), zato je starševstvo od-
govorno poslanstvo.

Otrok se vključi v vrtec
Z vključitvijo otroka v vrtec se zanj 

veliko spremeni. Takrat prvič začne 
vzpostavljati socialne stike izven svo-
jega družinskega okolja, kar otroku 
močno razširi socialno obzorje. Pred-
šolski otrok se v socialnih stikih do 
svojih vrstnikov obnaša različno. Rad 
je v njihovi družbi, se igra v manjših 
skupinah, pripravljen je na sodelo-
vanje, toda hitro zaide v nasprotja. V 
vrtcu se otrok sreča z novimi pravi-
li in mejami. Vsak posameznik mora 
usklajevati svoje potrebe s potrebami 
drugih. Občutljiv je za zadovoljeva-
nje svojih potreb, pogosto reagira na-
padalno, ignorira skupino, se zapira 
vase, težko prenaša poraz, občutljiv 
je na kazni in pohvale. Hkrati otrok v 

vrtcu razvija pozitivne moralne last-
nosti: odločnost, vztrajnost, hvalež-
nost, skromnost, resnicoljubnost, pra-
vilen odnos do dolžnosti itd., razvija 
občutek za socialno skupnost, pozo-
ren odnos do drugih ljudi, do dela, do 
materialnih in duhovnih vrednot itd. S 
pravilnim vodenjem in usmerjanjem 
ter ustvarjanjem ustreznih pogojev 
lahko dosežemo, da otrok spoznava, 
kaj je dobro in kaj slabo. 

Po Krofliču (1999, str. 18) je moral-
ni razvoj v vrtcu opredeljen kot med-
področna dejavnost. Vzgojiteljica je 
tista, ki izkoristi možnosti moralnega 
razvoja otrok ob vsakodnevnem reše-
vanju konfliktov, ki nastanejo ob ne-
primernem prilagajanju otroka pra-
vilom življenja v vrtcu. Konfliktna 
situacija je idealna učna situacija, kajti 
otrok se v tem obdobju uči predvsem 
iz izkušenj. Še vedno se dogaja, da 
otroke skušamo izvleči iz neugodnih 
položajev in se vmešavamo v situaci-
je, ki so jih otroci že sposobni rešiti sa-
mi in se v njih marsikaj naučiti. Otrok 
naj bi se naučil začutiti konflikt, se z 
njim soočiti, ga znati artikulirati, se ga 
naučiti reševati, razviti sposobnost za 
pogajanje in iskanje rešitev.

Vrtec in družina naj sodelujeta
Vrtec je institucija, ki mora skrbeti 

za uresničevanje temeljnih otrokovih 
pravic. Ker so starši otrokovi zastop-
niki pravic, imajo pravico do sodelo-
vanja pri načrtovanju in organizira-
nju življenja in dela v vrtcu, kar jim 
mora vrtec omogočiti. Vzgojitelji se 
zavedajmo, da moramo biti mi tisti, 
ki bomo motivirali in spodbujali star-
še za sodelovanje. Naše sodelovanje 

temelji na spoštovanju in upošteva-
nju načela sodelovanja s starši (Kuri-
kulum za vrtce 1999, str. 15).

Dogaja se, da se postopki staršev 
in vzgojiteljev razlikujejo in tako na 
otroka vplivajo zdaj eni, zdaj drugi. 
Uspešnost vzgojnega dela lahko priča-
kujemo le, če se starši in vzgojitelji pri 
vzgoji otrok medsebojno dopolnjuje-
mo in podpiramo. Ko otrok začuti, da 
je med starši in vzgojitelji pristna vez, 
postane tudi sam zaupljivejši do vzgo-
jiteljice. Zaradi tega smo v se v vrtcu 
Kočevje odločili, da v  okviru projekta 
Komunikacija med starši in vzgojitelji 
še intenzivneje delamo na področju 
sodelovanja, predvsem skupne vzgoje 
otrok.  Starši se mnogokrat sprašuje-
jo, če so pri vzgoji  premalo ali preveč 
strogi, saj mnogokrat težko obvladuje-
jo obnašanje svojih otrok (trma, jok, 
izsiljevanje …). O tem se želijo pogo-
varjati z vzgojiteljico. 

Pravila in spoštovanje mej
Učenje za spoštovanje meja pome-

ni aktivno vzgajanje, saj otroka uspo-
sabljamo za lastno življenje in ob tem 
upoštevamo njegove potrebe in razvoj-
ne značilnosti. Pravila so opis želenega 
obnašanja v neki sredini. Pomembno 
je, da jih postavljamo skupaj, da so do-
govorjena, da jih vsi spoštujemo. 

Spoštovati moramo meje, zato se 
dogovorimo, kakšno bo ravnanje v 
primeru kršitve pravil. Otroci morajo 
pravila dobro razumeti, vedeti mora-
jo, zakaj so postavljena. Otrok je zelo 
občutljiv za pravičnost. Staršem otrok  
predstavimo in utemeljimo pravila, ki 
veljajo v oddelku. Povabimo jih k raz-
pravi o pravilih z možnostjo dopolnit-
ve in jih spodbujamo, da pravila vne-
sejo tudi v domače okolje. Poudarimo 
pomen doslednosti in skladnega delo-
vanja s pravili v oddelku.

Vse več razvajenih otrok
Vse hitrejši tempo življenja vpliva 

tudi na to, da sodobna družina ni-
ma dovolj skupnega družinskega ča-
sa za kvalitetno ukvarjanje z otroki. 
Preveč časa preživijo tudi pred tele-
vizijo, računalnikom. Tako mnogo 

Povzetek: Pri vzgoji otrok moramo starši in vzgojitelji uporabljati 
ustrezne vzgojne postopke. Če so pričakovanja in postopki staršev 
in vzgojiteljev zelo različni, vzgoja ni tako učinkovita, kot bi lahko 
bila. Pomemben vidik kakovosti dela v vrtcu in uspešne vzgoje 
otrok vidim ravno v sodelovanju med vrtcem in starši.

Ključne besede: vzgoja, vrtec, družina,  razvajeni otroci, pravila, 
meje.

Moralna vzgoja kot medpodročna 
dejavnost
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Uvod
Že več desetletij je izobraževal-

nim politikam razvitejših držav zna-
no, da je “šolsko izobraževanje en-

krat za vedno” povozil čas, zato je na 
pomenu pridobivalo “izobraževanje 
odraslih”, ki se je postopoma obliko-
valo v poseben sistem znotraj siste-

ma vzgoje in izobraževanja, v raz-
ličnih državah v različnem obsegu 
in različno podprto. 

V drugi polovici devetdesetih let 
sta dve veliki in pomembni medna-
rodni organizaciji, OECD in Unesco, 
pospešeno promovirali vseživljenj-
sko učenje. V ta namen sta spreje-
li nekaj pomembnih dokumentov z 
mednarodno veljavo, med njimi “Vse-
življenjsko učenje za vse” , ki ga je 
sprejel Unesco leta 1995. OECD pa je 
leto pozneje, leta 1996, na konferen-
ci ministrov v Parizu sprejel strateški 
sklep, da morajo članice v svojih dr-
žavah zagotoviti, da bo postalo vse-
življenjsko učenje cilj in pomembna 
prednostna naloga izvedbenih po-
litik. Najbolj razvite države, kot na 
primer Nizozemska, Švedska, Veli-
ka Britanija, Japonska, pa so šle še 
dlje in pripravile nacionalne strate-
gije vseživljenjskega učenja. Vseživ-

Iz teorije v prakso

otrok živi v primanjkljaju povezano-
sti, varnosti, pripadnosti, stabilnosti 
in ljubezni v družini. Vse premalo 
časa si starši vzamemo za igro, po-
govor. Popustljiva vzgoja, brez jasno 
postavljenih meja, ima za posledico 
vse več razvajenih otrok, trdi psiho-
log Bogdan Žorž. V vrtcu opažamo, 
da so razvajeni otroci šibke koncen-
tracije, kratkotrajne pozornosti in ne-
mirni. V tistem trenutku, ko se jim 
neka želja pojavi, jo hočejo tudi ures-
ničiti. Ne zmorejo je odložiti na po-
znejši čas, še manj se ji znajo odre-
či. Posledično se takšni otroci kažejo 
kot vzgojno zahtevni, težje vodljivi, 
zato težko  vzpostavljajo zdrave so-
cialne odnose v skupini. Za zadovo-
ljevanje potreb takšni otroci uporab-
ljajo jok, kričanje, vsiljivo govorjenje 
ali druge oblike izsiljevanja, saj so 
jim starši takoj pripravljeni ugoditi. 
Pogosto neko delo opravijo namesto 
otroka kar starši sami. S tem odrasli 
ogrožamo učenje otrokove samostoj-
nosti. Pomembno je, da znamo starši 
in vzgojitelji izkoristiti »bom sam« fa-
zo, kajti ko otrok pride v »daj ti« fazo, 
smo za marsikaj prepozni in je težje 

doseči samostojnost. Razvajenčki ne 
znajo upoštevati in se podrejati skup-
nim pravilom in mejam. 

Vzgojno ravnanje ob kršenju pra-
vil v vrtcu

Sama najpogosteje koristim me-
todo: “Ustavi se in razmisli”. Otroke 
poslušamo, kaj nam govorijo, morda 
nimamo vedno prav – kadar je tako, 
priznajmo svojo krivdo. Pomemb-
no je, da jih vedno vprašamo, kako 
se počutijo, saj tako začnejo prepo-
znavati in nadzirati svoja čustva. Kot 
zelo uspešna metoda se je izkazala 
tudi metoda restitucije ali »popravi 
škodo« metoda. Kadar otrok ogroža 
sebe ali drugega, neželeno vedenje 
takoj prekinemo. 

Zaključek
Na otrokov razvoj imata vpliv dva 

enako pomembna vzgojna postop-
ka, s katerima otrokom nudimo na 
eni strani podporo, ljubezen, spod-
budo, na drugi pa jasne okvire in me-
je vedenja.

     Razložimo otroku, kaj pričaku-
jemo od njega. Pomembno je, da se 

otrok počuti sprejetega in ljubljene-
ga. Pokažimo mu zanimanje za vse, 
kar se mu dogaja. Z odločnim glasom 
dajte otroku vedeti, kaj je nesprejem-
ljivo. Odločen glas da otroku vedeti, 
da to ni igra, a odločnost ne pomeni 
kričanja. NE pomeni »takoj prekini-
ti s takim obnašanjem«. Prihranimo 
NE za pomembne stvari. Bodimo do-
sledni. NE mora za neželeno obliko 
obnašanja vedno ostati NE. Če nismo 
dosledni, tega ne moremo pričako-
vati od otroka. Učimo se razlikovati 
med otrokom in njegovimi dejanji, da 
bo tako še sam razvijal konstruktiven 
odnos do svojih napak.
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Vseživljenjsko učenje v vrtcu
Povzetek: Vseživljenjsko učenje naj bi bilo cilj in pomembna pred-
nostna naloga izvedbenih politik posameznih držav. Predstavljalo 
naj bi rešitev socialnih in ekonomskih problemov, ki danes pestijo 
tudi razvite družbe. Pedagoško, psihološko, didaktično in še kakš-
no znanje iz srednješolskih in študijskih let kmalu zastari, zato je 
stalno strokovno izpopolnjevanje v vrtcih nujno potrebno, razu-
memo ga lahko kot pomemben del vseživljenjskega učenja.

Osnovne pogoje zanj imamo, toda razlike med vrtci se po mnenju 
avtorice povečujejo, ne zmanjšujejo. Odgovor vidi v večji zavzeto-
sti za vseživljenjsko učenje, potrebna pa bi bila tudi kakšna razis-
kava o strokovnem izpopolnjevanju v slovenskih javnih vrtcih.

Ključne besede: vseživljenjsko učenje, strokovno izpopolnjeva-
nje, vrtec, kurikul.
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ljenjsko učenje naj bi predstavljalo 
rešitev socialnih in ekonomskih pro-
blemov, ki danes pestijo tudi razvite 
družbe (Jelenc 2005).

V literaturi je več definicij in inter-
pretacij vseživljenjskega učenja. V po-
stmoderni perspektivi je vseživljenjsko 
učenje osrednja sestavina pluralistične-
ga, tolerantnega in liberalnega okolja, v 
katerem odprto polje učenja označuje 
družbo znanja. Ekonomski pogled, ki 
tudi opredeljuje sodobno družbo kot 
družbo znanja, pa postavlja v ospre-
dje komunikacijsko tehnologijo, inte-
lektualni kapital, človeške vire in dru-
go. Slovenija se je s podpisom različnih 
evropskih deklaracij pridružila drža-
vam, ki si prizadevajo za reprodukci-
jo delovne sile, ki bo ustrezala konku-
renčnim zahtevam v gospodarstvu in 
družbi. Bistvo vseživljenjskega učenja 
je usmerjenost k človeku, ki si z njim 
zagotavlja kakovostno življenje in delo 
(Jelenc Krašovec in Kump 2005).

Vseživljenjsko učenje vzgojiteljic 
in vzgojiteljev?

 Odgovor je seveda odločen DA. 
Pedagoško, psihološko, didaktično in 
še kakšno znanje iz srednješolskih in 
študijskih let kmalu zastari. Znanost 
prihaja do novih spoznanj, ki si hitro, 
kot še nikoli doslej, sledijo druga za 
drugo in si utirajo pot v prakso. Rav-
nateljice in ravnatelji, vzgojiteljice in 
vzgojitelji, ki jim ne sledijo, vse slab-
še zadovoljujejo potrebe otrok, star-
šev ter kritične javnosti. 

K strokovnemu izpopolnjevanju 
nas zavezuje temeljni dokument, Ku-
rikulum za vrtce, ki terja “visoko pro-
fesionalno delo” (str. 11).

Izhajamo iz znanih dejstev še ved-
no veljavne Kolektivne pogodbe za 
vzgojo in izobraževanje, ki omogoča 
pet dni oz. 40 ur strokovnega izpopol-
njevanja na leto, ki bi ga naj bil deležen 
vsak strokovni delavec v vzgoji in izob-
raževanju. Nekaj ur strokovnega izpo-
polnjevanja gotovo lahko zagotovi vr-
tec sam, s svojimi strokovnimi močmi. 
Na primer vzgojiteljice, ki diplomirajo 
na sedmi stopnji, lahko vzgojiteljske-
mu zboru predstavijo svoje diplomsko 
delo. Strokovna srečanja na nivoju vrt-
ca (vzgojiteljski zbor, strokovni aktivi, 
kurikularna skupina, strokovni timi) 
imajo lahko, poleg zakonskih, tudi iz-

obraževalno vsebino. Posamezniki, ki 
se udeležijo zunaj vrtca organiziranih 
izobraževanj, lahko prenesejo povzet-
ke tudi drugim. In navsezadnje: knjiž-
nice v vrtcih morajo imeti vsaj kakšen 
izvod najnovejših strokovnih knjig in 
najpomembnejšo strokovno literatu-
ro. Brez stalnega strokovnega branja in 
razpravljanja o prebranem ni resnega 
strokovnega dela.

Pomembno pa je tudi tako imeno-
vano izpopolnjevanje z zunanjimi so-
delavci. Najprej je potrebno izkoristi-
ti že uveljavljene načine, med njimi 
zavzema pomembno mesto poveza-
nost vrtcev v mentorskem središču, s 
pomočjo študijskih skupin, kar orga-
nizira in vodi Zavod RS za šolstvo.

Vrtci imamo možnost izbrati še 
druge oblike, ki jih ponuja omenjeni 
zavod: konference, svetovalne storit-
ve in še kaj. Poleg tega je vsako leto 
na razpolago kar nekaj strokovnih 
srečanj (simpoziji, posveti, konfe-
rence),  ki imajo, poleg izmenjave 
dobre prakse, tudi teoretično izob-
raževalni pomen.

Na trgu deluje tudi nekaj zavodov 
in organizacij, ki ponujajo svoje iz-
obraževalne seminarje z različnimi 
strokovnjaki.

Lahko storimo še kaj?
Čeprav javni vrtci, večinoma po-

vezani v Skupnost vrtcev Slovenjije, 
(še) nimamo strateškega dokumenta 
o vseživljenjskem učenju, je nujnost 
vseživljenjskega učenja vzgojiteljic in 
vzgojiteljev, vsaj deklarativno, sploš-
no podprta in sprejeta. K stalnemu 
strokovnemu izpopolnjevanju, ki je 
pomemben del vseživljenjskega uče-
nja, nas zavezujeta področna zako-
nodaja in etični kodeks. Čemu potem 
zaskrbljenost?

Vprašanje je, kako je z vsem tem 
na izvedbeni ravni v posameznem 
vrtcu, saj ne razpolagamo z razis-
kavo o obsegu in  vsebini, kaj šele 
kakovosti vseživljenjskega učenja 
strokovnih delavcev v vrtcih. Dej-
stvo, pred katerim si ne gre zatiskati 
oči, pa je, da se razlike v dojemanju, 
uveljavljanju in uresničevanju ciljev 
in načel Kurikuluma za vrtce (1999) 
med vrtci povečujejo, ne pa zmanj-
šujejo. Gre seveda za subjektivno 
spoznanje, ki smo ga pridobili v za-

dnjih dveh letih. Pogosto (ravnatelji-
ce, ravnatelji, vzgojiteljice, vzgojite-
lji …) govorimo enake besede, toda 
za njimi so različni pomeni (subjek-
tivne teorije), ki pa se, ob odsotnosti 
stalnega, sprotnega in kakovostnega 
(vseživljenjskega) učenja, ne zmanj-
šujejo. In kar je še hujše: posledično 
so izvedbeni kurikuli marsikje ob-
tičali na ravni, ki je v posameznih 
delih še nesprejemljivo oddaljen od 
kurikularnih načel.

“Tega ne sprejemam, to je samo 
teoretično.  Imam že toliko let (dvaj-
set, trideset) prakse, vem, kako je s 
tem v praksi, nihče me ne bo prepri-
čal ...«

Zveni takšna samozadostna zapr-
tost znano? Kaj imata s tem strokovno 
izpopolnjevanje in vseživljenjsko uče-
nje? Pravzaprav vse. Odprtost strokov-
nih delavcev vseživljenjskemu učenju 
se v vrtcu ne zgodi sama po sebi. Do 
nje se pride postopoma in s trudom, 
v vrtcu, ki stalno, sistematično skrbi 
za kakovostno izpopolnjevanje vseh 
strokovnih delavcev. Povsem samo po 
sebi razumljivo se nam zdi, da mora 
biti ravnateljica oz. ravnatelj kar naj-
boljši zgled stalnega strokovnega iz-
popolnjevanja in vseživljenjskega uče-
nja svojim kolegicam in kolegom. 

Zaključek
Naj zaključim z mislijo, da je naj-

težji korak od tega, kar mislimo, da 
strokovno smo, k temu, kar bi stro-
kovno lahko bili, če bi strokovni delav-
ci v javnih vrtcih sprejeli in udejanjali 
filozofijo vseživljenjskega učenja.
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Vprašanje: V vrtcu imajo otroško folklorno skupino. V ta namen imajo otroci posebna oblačila. Kako izbere-
mo primerna oblačila?

Obleka naredi piko na i

Napotki za avtorje prispevkov

Vzgojiteljica na internetu: www.vzgojiteljica.si

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

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

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

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

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

- uredništvo si jemlje pravico prispevke krajšati in smiselno 
oblikovati.
Disket, CD-jev in otroških likovnih izdelkov praviloma ne vračamo. 
Avtor objavljenega prispevka prejme en izvod revije Vzgojiteljica.
Strokovnjak oz. znanstvenik, ki da intervju, ima zastonj letno 
naročnino na revijo.
V skladu s 17. členom Pravilnika o napredovanju v nazive (Ur. l. RS, 
št. 54/2002) z objavljenim strokovnim člankom pridobite 2 točki za 
dodatno strokovno delo.

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

 Primer neustrezne izbire        Primer ustrezne izbire 

(Obe fotografiji iz arhiva Vzgojiteljice)

»Pogosta praksa na Slovenskem je še vedno to, da se 
otrokom odslikuje dediščina kot pomanjšan svet odra-
slih. Kot pustne šeme se jih preoblači v pomanjšane 
kmete, pastirje, rokodelce, odeva v nekakšne regional-
ne uniforme (npr. na Štajerskem so popularni modri 
predpasniki, na Gorenjskem pomanjšane uniforme oz. 
kostumi narodnozabavnih ansamblov itd.), ponekod jih 
naučijo celo govornih obrazcev odraslih in podobno. Po-

glejmo npr. otroške folklorne skupine, kjer je šele v za-
dnjih nekaj letih prišlo do pomembnih premikov, da so 
začeli otroke oblačiti v otroške kostume določenega ob-
dobja.  Seveda je tudi to zasluga  aplikacije strokovnih 
pogledov na to vprašanje.«

Zbornik 16. posveta Skupnosti vrtcev Slovenije: Kulturna de-
diščina v kurikulu vrtca, str. 23–24

Beseda strokovnjaka, prof. dr. Janeza Bogataja:
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Ideja za ustanovitev otroškega pev-
skega zbora v našem vrtcu se je poro-
dila pred leti takratni pedagoški vodji 
Zdravki Klančnik. Zborček je na za-
četku vodila sama, zaradi prevelikih 
obveznosti pa je prosila, če prevza-
mem njeno mesto. Z obljubo, da mi 
bo pri tem pomagala, sem ponudbo 
sprejela. V srednji šoli sem se učila 
igrati klavir, ustanoviteljica zbora, 
Zdenka Klančnik, pa je vse zaintere-
sirane vzgojiteljice učila tudi kitaro. 
Čeprav poznam le nekaj akordov, je 
bilo igranje na kitaro zelo dobrodošlo 
pri mojem nadaljnjem delu v zboru in 
skupini. Pevski zbor v našem vrtcu ta-
ko vodim že več kot petnajst let. Zna-
nje sem si pridobivala tudi na različ-
nih glasbenih seminarjih, predvsem 
pa pri glasbenem krožku za vzgoji-
teljice in pri Vokalno-instrumental-
ni skupini Kranjskih vrtcev. Oboje je 
vodila Zdravka Klančnik. Po vsakem 
glasbenem seminarju sem se naučila 
nečesa novega in to novo znanje takoj 
uporabila pri vodenju zbora.

Naš vrtec je velik, zato se zboru 
pridružijo le najstarejši otroci. Vsako 

leto imamo dve skupini pet- in šest-
letnih otrok. Na začetku šolskega le-
ta jim predstavim pevski zbor, kdo 
lahko sodeluje, kako potekajo vaje, 
nato pa se na osnovi tega sami odlo-
čijo, kdo se bo pridružil. Vsi otroci, 
ki želijo sodelovati, so dobrodošli, 
ne glede na posluh. Iz dveh oddel-
kov tako nastane dovolj velik zbor. 
Otroci na vaje zelo radi prihajajo in 
me sprašujejo, ko se srečujemo na 
hodniku ali zunaj, kdaj bomo ime-
li spet vajo.

Vaje imamo enkrat tedensko, po 
pol ure. Delamo dihalne vaje, učimo 
se razločno izgovarjati glasove, be-
sede, zloge, izvajamo ritem z ritmič-
nimi instrumenti ali brez. Seveda se 
učimo nove pesmice, ki jih prepeva-
mo in jih včasih spremljamo z Orf-
fovimi instrumenti. Za uvod ali za-
ključek pa jim je najbolj všeč kakšna 
glasbena igrica. 

Vsako leto pripravimo glasbeni 
koncert ob novem letu, nastopamo 
v domu starejših občanov v Kranju, 
na zaključni prireditvi celega vrtca 
»Veselo skozi mavrico« pa se pred-

stavimo staršem. Pred leti smo peli 
na prireditvi ob 75-letnici žal že po-
kojnega Janeza Bitenca. Nastopali pa 
smo tudi na kakšni otvoritvi (npr. ot-
voritev otroškega igrišča v Stražišču), 
na Šmarjetni gori za materinski dan 
in ob drugih priložnostih. Nastop je 
za otroke nekaj najlepšega in še z 
večjim veseljem se učijo novih pes-
mic. Na koncu vaje vedno zapojemo 
nekaj najbolj priljubljenih, ki jih ne 
vadimo za nastope. 

Vsaka vzgojiteljica je sposobna 
prispevati otroke, da razvijajo svoje 
glasbene darove. S pevskim zborom 
pa sem lahko dala otrokom, staršem 
in vrtcu še nekaj več. Všeč mi je tudi, 
da lahko s tem delom pripomorem k 
ohranjanju ljudskega izročila, saj se 
vsako leto naučimo vsaj dve otroški 
ljudski pesmici.

Mojca Demšar, dipl. vzg. 
Kranjski vrtci, enota Živ Žav 

Predstavitve in nastopi za javnost

Otroški zbor enote Živ žav

Vsako leto pripravimo koncert
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Odprto pismo gospe urednici 
Spoštovana gospa urednica,

gotovo ste že slišali o uvedbi 7,5 urne prisotnosti v 
vrtcu za vzgojiteljice, zato vas prosim še za vaše stro-
kovno mnenje –  kot ravnateljico vrtca in urednico. 

Prihajam iz vrtca (…), kjer smo z mesecem sep-
tembrom uvedli daljšo prisotnost za vzgojiteljice in 
s tem otrokom omogočili več ponujenih dejavnosti 
in sočasno prisotnost strokovnih delavk pri zbujanju 
otrok in malici. Vendar je bil delovni čas vzgojite-
ljic v našem vrtcu že nekaj let izmeničen, to se pravi 
do pol treh, do treh in pol štirih, tako da je bila tudi 
pred uvedbo daljše prisotnosti zagotovljena sočasna 
prisotnost obeh pri zbujanju otrok in malici. Res pa 
je, da sva bili tudi med spanjem obe, kar pa ni bilo 
sprejemljivo za našo gospo ravnateljico. Seveda smo 
gospe ravnateljici že lansko jesen podale pismo vzgo-
jiteljskega zbora, da bo kvaliteta dela padla, vendar 
je vztrajala pri svojem, da to določa zakon. Vendar v 

zakonu nikjer ni izrecno zapisano, da dela vzgojitelj 
7,5 oziroma 8 ur. Zapisano je samo, da je neposred-
no delo z otroki 30 ur za vzgojiteljico in 35 ur za po-
močnico vzgojiteljice.

Res je, da je ravnateljica odgovorna za organiza-
cijo dela v vrtcu, vendar mislim, da bi se lahko z na-
mi tudi dogovorila. Najbolj žalosti pa me to, da bodo 
drugo leto zraven enote (…), kjer sem tudi sama vzgo-
jiteljica,  zgradili še eno enoto, v kateri bomo imeli 
tudi pedagoško sobo, zdaj je zasedena z oddelkom. 
Ob tem se sprašujem, ali se ne da počakati z uvedbo 
7,5 urne prisotnosti še eno leto, ko bi tudi vzgojite-
ljice iz enote  lahko svoje delo opravljale strokovno 
in kvalitetno?

To je bilo moje razmišljanje, prosila pa bi tudi za 
vaše.

Lep pozdrav 
Polona, vzgojiteljica,Vrtec (…)

Spoštovana gospa Polona,

hvala za zaupanje. Vaše podatke sem 
izpustila, saj ni pomembno, od kod ste, 
problematika je gotovo širša in aktualna 
še za koga. Obenem moram poudariti, da 
nimam rešitve vašega konkretnega pro-
blema. Rešitev boste morali najti skupaj 
z vašo ravnateljico. Pri tem iskanju pa je 
potrebno upoštevati več zadev: zakonska 
določila, letni delovni načrt vašega vrtca, 
dolžino poslovnega časa, pogoje za delo 
izven oddelka in še kaj. Naj izpostavim 
nekatere zadeve.

1. Zakon o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, 
štev. 16/2007 in štev. 36/2008) razme-
roma natančno opredeljuje naloge rav-
natelja. Med drugimi nalogami so tudi 
naslednje:
- organizira, načrtuje in vodi delo vrt-

ca oziroma šole,
- določa sistemizacijo delovnih mest,
- prisostvuje pri vzgojno-izobraževal-

nem delu vzgojiteljev oziroma uči-
teljev, spremlja njihovo delo in jim 
svetuje,

- pripravlja predlog letnega delovnega 
načrta in je odgovoren za njegovo 
izvedbo, 

- ki se nanašajo na razumevanje ome-
njene problematike.
Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, štev. 100/

2005 in 25/2008) natančneje določa, kaj 
mora vsebovati letni delovni načrt vrt-
ca, ki ga pripravi ravnatelj/ica, o njem 
pa razpravlja in ga sprejme tudi vzgoji-
teljski zbor. Med drugim zahteva, da se 

določi organizacija dela in poslovni čas 
vrtca. Isti zakon določa obveznosti vzgo-
jitelja in pomočnika vzgojitelja. Z zako-
nom določena obveznost za vzgojitelja 
obsega pripravo na vzgojno delo, načr-
tovanje in izvajanje vzgojnega dela, delo 
s starši ter sodelovanje pri organizaciji 
življenja in dela v vrtcu. Določen je tudi 
polni tedenski 30-urni čas vzgojiteljevega 
dela z otroki in 35 ur dela z otroki za po-
močnico vzgojiteljice. V 17. členu določa 
pogoje za sočasno prisotnost vzgojitelja 
in pomočnika vzgojitelja. Sočasnost se 
zagotavlja s sistemizacijo delovnih mest 
ob oblikovanju oddelkov (pred začetkom 
šolskega leta, op. BV) in se ne izvaja v 
času počitka.

Sočasnost pomeni, da sta v tem času 
v oddelku obe strokovni delavki, odmor 
se zato ne šteje v čas sočasnosti. Odmor 
se tudi ne šteje v čas 30 urne obveze dela 
z otroki, zato je potrebno čas prisotnosti 
v oddelku podaljšati za čas odmora. Od-
mor se seveda šteje v okvir 40-urne delo-
vne obveze. Posledično torej ni dovolj, da 
bi vzgojitelj v vrtcu opravil samo 30-urno 
obvezo dela z otroki, saj je ta samo del, 
čeprav večinski, njegove 40-urne delovne 
obveze do vrtca kot delodajalca. 

Kar je potrebno poleg 30-urne obvez-
nosti dela z otroki še opraviti, določa za-
kon: pripraviti se je potrebno za vzgojno 
delo, načrtovati vzgojno-izobraževalno 
delo in delo s starši, delati s starši ter so-
delovati pri organizaciji življenja in dela 
v vrtcu. Ko odštejemo čas odmora, dobi-
mo ure, ki so za vse to še na voljo. Rav-
nateljica, ki je odgovorna za organizaci-

jo, načrtovanje in vodenje dela v vrtcu, je 
dolžna določiti okvirni letni načrt porabe 
preostalih ur do polne delovne obvezno-
sti 40 ur tedensko v skladu z zakonsko 
navedenimi nalogami vzgojitelja. Okvirni 
letni načrt organizacije dela (in s tem de-
lovnega časa) je tudi sestavni del letnega 
načrta vrtca.

Pri tem je potrebno upoštevati, da mo-
rajo vzgojitelji pripravo za vzgojno delo 
(prostor, sredstva, varnost igrišča), delo s 
starši (govorilne ure, roditeljski sestanki) 
in sodelovanje pri organizaciji in življe-
nju v vrtcu (sem lahko štejemo tudi delo 
strokovnih organov, kot so vzgojiteljski 
zbor, strokovni aktiv, skupno strokovno 
izpopolnjevanje, timsko sodelovanje, pri-
reditve za javnost in podobno) opraviti 
v poznem popoldanskem času v prosto-
rih vrtca. Dokler so otroci v vrtcu, večina 
vrtcev nima za resno in zbrano delo niti 
ustreznih prostorskih pogojev, predvsem 
pa vrsta nalog zadeva obe strokovni delav-
ki (seveda na različni zahtevnostni ravni), 
zato do zaključka poslovnega časa ni mo-
goče kaj dosti opraviti.

Menim, da je potrebno voditi o vsem 
tem, o čemer sem pisala, tudi pisno do-
kumentacijo.

Upam, da sem uspela vsaj za silo od-
govoriti na vaše odprto pismo. Svetujem 
torej, da vsa odprta vprašanja rešujete  v 
pogovorih z ravnateljico.

S spoštovanjem
vaša  urednica

Odmevi, komentarji, mnenja
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