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V kakovostnem vrtcu zagotavlja-
mo otrokom izkustveno učenje, v 
katerem lahko otroci v procesu in z 
lastno aktivnostjo v interakciji z vzgo-
jiteljico ali vzgojiteljem pridejo do 
lastnih spoznanj. Takšen vzgojno-iz-
obraževalni proces zahteva razvojno-
procesno naravnan izvedbeni kurikul 
ter visoko profesionalno udejstvova-
nje strokovnih delavcev. Okolje, v ka-
terem se otrok uči ob aktivnem sode-
lovanju in v interakciji z odraslimi in 
vrstniki, mora biti načrtovano in orga-
nizirano tako, da spodbuja učenje, ki 
izhaja tako iz vzgojiteljevega načrto-
vanega in nenačrtovanega usmerja-
nja, kakor tudi iz otrokovih samoini-
ciativnih pobud. 

Gotovo vzpostavitev in vzdrževa-
nje takšnega vzgojno-izobraževalne-
ga procesa ni lahka strokovna nalo-
ga. Ravnateljica ali ravnatelj, ki je po 
zakonu odgovoren za pedagoško vo-
denje vrtca, mora, če želi to nalogo 
dobro opravljati, v vrtcu, še posebno 
med vzgojiteljicami in vzgojitelji ter 
pomočnicami in pomočniki, spodbu-
jati proces neprestane strokovne rasti. 
Ena izmed oblik, ki lahko pripomore 
k hitrejšemu strokovnemu sodelova-
nju in medsebojnemu učenju, je tako 
imenovana »kurikularna skupina« . V 
njej so, na primer, vodje strokovnih 
timov, z ravnateljico oz. ravnateljem 
pa se srečujejo na dobro pripravljenih 
strokovnih srečanjih. Glavna vsebi-
na teh srečanj je evalvacija ali kritič-
no vrednotenje izvedbenih kurikulov 
oddelkov in enot na ravni vrtca, kot to 
zahteva tudi načelo v Kurikulumu za 
vrtce (1999).

Pogled čez meje, blizu in daleč, nas 
upravičeno navdaja z zadovoljstvom: 
proces vzgojno-izobraževalnega dela 
je primerjalno kakovosten ali še bolj-
ši, prostori so si bolj ali manj podobni, 
prav tako tudi pogoji dela. Takšen je 
pač površni vtis, ki je po svoje neva-
ren, saj ustvarja naenkrat kar preveč 
samozadovoljstva. Bistveno pa je, da 

ne smemo obtičati na tej točki razvoja. 
Na novo sprejeta dopolnila zakona o 
vrtcih, za nekatere nepričakovan »ba-
by boom« zadnjega leta in pol, priča-
kovanja staršev in zadrega s prostimi 
mesti, postavlja pred vrtce in lokalne 
skupnosti nove izzive. Kar preveč ča-
sopisnih člankov smo lahko prebrali 
v zadnjem času, ki se sprašujejo o po-
trebah »otroškega varstva«, kot da vrt-
ci nismo že dvanajst let sestavni del 
sistema vzgoje in izobraževanja. Go-
tovo je skrb za več mest v vrtcih nujna 
in upravičena! Želimo poudariti samo 
to, da ob tej skrbi ne smemo zdrsniti 
na že zdavnaj preseženo.

Vsaka večja sprememba v vrtcu 
zahteva novo znanje, zato je potreb-
no delati vsako leto načrt izpopolnje-
vanja, tako internega, ki ga pripravi 
vrtec sam s pomočjo lastnih kadrov-
skih potencialov, kot tudi eksterne-
ga, v izvedbi zunanjih sodelavcev. 
Pomembno je tudi skupno izobraže-
vanje vseh strokovnih delavcev vrt-
ca, saj z njim, poleg novega znanja, 
omogočimo še druženje ter neformal-
no izmenjavo rešitev in problemov. V 
podporo našemu prepričanju naj na-
vedemo mnenje Rosenholzeve (v Ful-
lan in Hargreaves 2000), ki pravi, da 
je »sodelovanje povezano z normami 
in priložnostmi za nenehno izboljše-
vanje in za vseživljenjsko učenje«.

Ravnateljice in ravnatelji vidimo 
dobre možnosti za izobraževanje v 
sodelovanju  med vrtci tudi v mreži 
mentorskih vrtcev, ki jo je vzpostavil 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 
Tudi o tem pišemo v tej številki.

Toliko za razmislek. Pa lepe do-
pustniške dni vam želim. Naslednja 
številka bo izšla konec avgusta, pišite 
nam. V septembru vas bo pospremila 
v novo šolsko leto, z novimi idejami 
in izzivi.

Urednica

Uvodnik
Prijazen pozdrav v vse slovenske vrtce!

ŠOPEK TULIPANOV - Ardita Jashari (6 let)  
mentorica Marina Kačič,  

Vrtec Tončke Čečeve, Celje

Kotiček uredništva

Gre za stalno povezavo med 
otrokovim razvojem, učenjem 
in poučevanjem, ki se kaže zla-
sti v razmerju med otrokovim 
aktualnim in potencialnim 
razvojem.

Kurikulum za vrtce (1999), str. 19
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Vrtec se predstavi

Vrtec Postojna

Bogastvo izkušenj

Vrtec Šentvid je eden izmed več 
kot dvajsetih samostojnih vrtcev v 
Ljubljani. Kakšno je njegovo me-
sto v tem širšem sistemu ljubljan-
skih javnih vrtcev?

V Ljubljani je triindvajset kako-
vostnih javnih vrtcev in prav vsak 
izmed njih je pomemben za star-
še in vključene otroke ter za vse 
zaposlene v vrtcih. Vrtec Šentvid 
igra pomembno vlogo v severnem 
predelu Ljubljane, kjer se stano-
vanjska gradnja še ni ustavila, za-
to se že več kot desetletje ukvar-
jamo s premajhnimi kapacitetami 
vrtca. V ljubljanskem prostoru je 
vrtec prepoznan kot dober vrtec, 
kar sodimo po odzivih, sodelova-
nju in povratnih informacijah star-
šev in lokalne skupnosti ter po 
priznanjih in zaupanju kolegic in 
strokovne javnosti.  

Prosim za kratko predstavitev va-
šega vrtca.

Vrtec Šentvid, z enotami Mrav-
ljinček, Sapramiška in Vid, je vrtec, 
kjer s kakovostnimi projekti in od-
prtim kurikulom upoštevamo otro-
ka kot celoto. Posebnosti vrtca so 
visoka profesionalna zavzetost za-
poslenih za stalno strokovno iz-
obraževanje, kar se kaže pri delu 
z otroki, kritičnem sprejemanju in 
uvajanju novosti, ki so tako otro-
kom kot zaposlenim v izziv in ve-
selje. Ekoprojekt omogoča celostno 
prepoznavanje in reševanje okolj-
skih problemov, Unicef spodbuja 
k solidarnosti, sistematični šport-
ni program nudi veselje in nove gi-
balne spodbude (trenutno se otro-
ci navdušeno učijo rolanja; rolarje 
smo kupili iz sredstev sklada), med-
narodni projekti med zaposlenimi 

Šentvid pri Ljubljani, danes 
sestavni del našega glavnega 
mesta, je bil še pred nekaj de-
setletji samostojen kraj. Prva 
omemba njegovega imena sodi 
v 9. stoletje, že v desetem sto-
letju pa je nastala pražupnija 
sv. Vid, s cerkvijo, ki ima danes 
baročno podobo. Zgodovinski 
viri trdijo, da so Turki, skupaj 
z ostalimi Slovenci, odvlekli 
s seboj v sužnost tudi veliko 
Šentvičanov. S 17. stoletjem je 
priromala v Šentvid tudi kuga, 
zato še danes najdemo v okolici 
veliko starih kužnih znamenj. 
Skozi Šentvid so v nemirnih 
časih 19. stoletja korakali 
francoski in ruski vojaki, leta 
1895 pa je kraj, hkrati z Ljub-
ljano, stresel še rušilni potres. 
Kljub nasprotovanju avstrijske 
vlade je škof Jeglič leta 1905 v 
Šentvidu blagoslovil prvo po-
polno slovensko gimnazijo. 

V Šentvidu so delovala tudi 
slavna imena: pesnik Valentin 
Vodnik, prevajalec Andrej Snoj, 
umetnostni zgodovinar Franc 
Vodnik, literarni zgodovinar 
France Bernik, slikar Stane 
Kregar, prevajalec Janez Gra-
dišnik in še veliko drugih. 

Skupaj z bloki, stolpnicami 
in novimi hišami je v Šentvi-
du zrastel tudi javni zavod 
– Vrtec Šentvid. Njegovo dol-
goletno ravnateljico JOŽICO 
PANTAR, diplomirano vzgoji-
teljico, smo zaprosili, da pred-
stavi vrtec in sebe v naši sta-
novski reviji. 

Ravnateljica Jožica Pantar
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in otroki spodbudbujajo sprejema-
nje in zanimanje za različnost kul-
tur. Projekt smo predstavili tudi na 
Festivalu inovativnosti in ustvarjal-
nosti ter vsem staršem na skupnem 
srečanju s partnerji iz EU držav. 
Odprti vrtec omogoča lažje uvaja-
nje otrok v vrtec, vrtčevi gledališki 
skupini omogočata uvajanje otrok 
v kulturo. Učimo se razvojno-pro-
cesnega pristopa, otrokom, ki niso 
vključeni v vrtec, omogočamo sre-
čanja v igralnih uricah. Več o vrt-
cu lahko preberete na spletni strani 
www.vrtecsentvid.com.

V čem je Vrtec Šentvid podoben 
drugim vrtcem in v čem se od njih 
razlikuje?

Vrtec Šentvid je podoben drugim 
vrtcem po tem, da je vsem osnova 
za delo Kurikulum za vrtce, da kot 
drugi vrtci sledimo sodobnim do-
gnanjem v razvoju otrok, aktual-
nim strokovnim in drugim spod-
budam iz okolja ter da se vsi vrtci, 
vsak po svojih močeh in sposobno-
stih, prizadevamo za kakovost. Gle-
de na različne tradicije vrtcev, širše 
socialno okolje, izobrazbeno struk-
turo in lastnosti zaposlenih ter na-
čine vodenja pa se v vsakem vrtcu 
oblikuje nekoliko drugačen pogled 
na to, kakšen naj bi bil dober vrtec. 
V Vrtcu Šentvid smo že pred mno-
gimi leti spoznali, da je širitev in 
delitev znanja nujno potrebna. Za-
to smo se z izmenjavo dobre prak-
se med strokovnimi delavkami, pis-
nim sporočanjem o delu z otroki, 
iskanjem novih poti, ukvarjali že 
pred več kot petnajstimi leti na svoj 
način ter pričeli objavljati primere 
dobre prakse v vsakoletnem zbor-
niku Naš vrtec. Veliko smo jih napi-
sali, kažejo na našo strokovno rast 
in so danes že del zgodovine in ter 
jih je mogoče dobiti tudi v Narod-
ni in univerzitetni knjižnici. Potre-
bovali pa smo nove izzive, zato smo 
ob postopnem uvajanju kurikula v 
prvem krogu izbranih vrtcev odprli 
tudi galerijo v vrtcu s 45 umetniški-
mi deli, ki nas je motivirala za nove 
projekte. Leta 1999 smo kot prvi slo-
venski vrtec pričeli z mednarodnem 
sodelovanjem v okviru Comeniusa 

in od takrat dalje so naša sodelova-
nja stalna. Cmepius nam je omogo-
čil izobraževanje strokovnih delavk 
v okviru evropskih programov, part-
nerske izmenjave med vrtci iz raz-
ličnih držav EU, trenutno v projektu 
Enakost med spoloma, sodelova-
nje v projektu The Learnng Teacher 
Network, kjer gre za priprave, ude-
ležbe in predstavitve na mednarod-
nih konferencah. Prav vsi v vrtcu da-
jemo izjemno velik pomen zdravju 
in gibanju, zato smo dve leti izvajali 
tudi poseben Športni program pod 
vodstvom športne pedagoginje, kjer 
smo si ob uživanju v gibanju kot 
otrokovi primarni potrebi ter raz-
voju gibalnih sposobnosti zastavili 
tudi cilj navduševanja otrok, zapo-
slenih in staršev za gibanje in šport 
kot zdravega načina življenja in vse-
življenjske izbire. Program v okviru 
izvedbenega kurikula sistematično 
nadaljujejo strokovne delavke, za 
to imamo tudi izvrstni športni ig-
ralnici in opremo. Program Odprte-
ga vrtca je trenutno še edinstven v 
slovenskem prostoru, ga pa pripo-
ročam tudi drugim vrtcem. Gre za 
druženje staršev, pretežno mamic, 
in otrok s strokovno delavko vrtca, 
izmenjavo izkušenj glede razvojnih 
spodbud in nege otroka ter je kot 
prva izkušnja z vrtcem staršem v 
veliko pomoč pri kasnejši vključitvi 
otroka v vrtec.

Ste dolgoletna ravnateljica tega vrt-
ca. Nam lahko zaupate svojo profe-
sionalno pot, ki vas je pripeljala na 
delovno mesto ravnateljice?

Res je, ravnateljica sem že več 
kot triindvajset let. Svojo profesio-
nalno pot sem začela kot vzgojitelji-
ca s takrat edino možno izobrazbo 
za vzgojitelje, petletno vzgojiteljsko 
šolo, v vrtcu Milan Majcen, današ-
nji Čenči, kjer sem izjemno uživala 
pri delu z otroki. Vrtec je bil v ne-
posredni bližini Tivolija, ki smo ga 
lahko z otroki vsak dan raziskova-
li. Bogastvo izkušenj iz tega obdo-
bja nosim še danes s seboj. V Šent-
vidu sem se kot ravnateljica najprej 
ukvarjala z združevanjem treh vrt-
cev, kasneje smo se ob nastanku no-
vih občin znova razdruževali. Nekaj 

več kot deset let sem vodila vrtec s 
53 oddelki, na 17 lokacijah, imeli 
sem tri pomočnice oz. takrat še pe-
dagoške vodje enot, svetovalno de-
lavko, veliko oseb v upravi. Vode-
nje z več sodelavci in pomoči je bilo 
vsekakor drugačno.

Kmalu, po nekaj letih ravnatelje-
vanja, sem bila izvoljena za pred-
sednico skupščine Skupnosti vrtcev 
Slovenije, ki sem jo vodila en man-
dat, in to v času, ko smo vrtci z ve-
liko mero prizadevanja prav Skup-
nosti vrtcev Slovenije in predstavnic 
vrtcev v parlamentu prišli pod okri-
lje Ministrstva za šolstvo in šport. V 
tem času sem spoznala veliko ime-
nitnih ljudi iz vrtcev po vsej Sloveni-
ji, nekaj smo jih obiskali tudi skupaj 
s kolektivom ter spoznali nova oko-
lja, naj omenim samo Vrtec Ptuj in 
Vrtec Mornarček v Piranu. 

Nov izziv na moji profesionalni 
poti je bilo članstvo v Strokovnem 
svetu za splošno izobraževanje, 
kjer sem bila 6 let, v obdobju spre-
jemanja Kurikula za vrtce, še ved-
no najpomembnejšega dokumenta 
za vrtce. V tem času sem bila tu-
di predsednica Komisije za vrtce, 
ki potrjuje programe zasebnih vrt-
cev. Tam sem spoznala, da tudi za-
sebni vrtci kot osnovo za pripravo 
programa uporabljajo Kurikulum 
za vrtce, razen vrtcev, ki delajo po 
posebnih pedagoških načelih. Bi-
la sem v prvi generaciji vrtčevskih 
ravnateljic v Šoli za ravnatelje, si-
cer pa sem šolanje nadaljevala na 
VI. in VII. stopnji ter Pedagoško fa-
kulteto v Ljubljani zaključila kot di-
plomirana vzgojiteljica predšolskih 
otrok. Naloge, ki sem jih opravljala 
poleg dela v vrtcu, so pomembno 
vplivale na moj osebni in profesio-
nalni razvoj, na moje vodenje vrt-
ca. Veliko sem se naučila in danes 
sem zadovoljna s prehojeno potjo 
in vsem, kar sem na tej poti sreča-
la, doživela. Moje temeljno zani-
manje je delo v vrtcu, pa vendarle 
sem konstantno aktivna v prizade-
vanjih za področje vrtcev, trenutno 
sem članica Odbora za predšolsko 
vzgojo in izobraževanje v Mestni 
občini Ljubljana, sem pa tudi men-
torica novoizvoljenim ravnatelji-
cam v okviru ŠR. 
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Kako bi opisali značilnosti svojega 
vodenja vrtca?

Zavedam se, da je vodja tisti, 
ki skupaj z zaposlenimi oblikuje 
prihodnost ter da je zato zelo po-
membno zagotavljati vrednote, 
oblikovati vizijo in se odzivati na 
poslanstvo. Tako smo skupaj z za-
poslenimi in starši določili vred-
note vrtca, ki so sprejemanje, spo-
štovanje, odgovornost, odprtost in 
sodelovanje ter določili vedenja, ki 
podpirajo izbrane vrednote. O tem 
se pogosto pogovarjamo, zlasti pa 
takrat, ko nastanejo težave. Tu pri-
dejo do izraza odnosi med zaposle-
nimi in vodstvom, stalno sodelova-
nje, informiranje, komunikacija in 
zavezanost skupnemu razvoju. Ob 
viziji, kot je nadaljnje izboljševanje 
vseh ravni kakovosti, zagotavljanje 
profesionalnih kompetenc, omogo-
čanje strokovnega razvoja vsem za-
poslenim, oblikovanje zaupljivega 
profesionalnega okolja, zaposleni 
lažje razmišlajo o vrtcu v prvi ose-
bi ter se odločajo za skupno izbolj-
ševanje vseh ravni kakovosti vrtca 
in nadaljnji razvoj. Lažje se identifi-
cirajo z vizijo vrtca in so zavzeti za 
njeno resničevanje. Moje sodelavke 
in sodelavci to potrjujejo vsak dan, 
z vedrino, pozitivno naravnanost-
jo, medsebojnim sodelovanjem, de-
mokratičnim odnosom do otrok, s 
svojim strokovno premišljenim, na-
črtnim delom, kakovostnimi evalva-
cijami, sodelovanjem v projektih.

Na kaj ste pri pedagoškem vode-
nju še posebej pozorni?

Če pomislim na svoje pedagoško 
vodenje vrtca, najprej pomislim na 
izvrstne sodelavke in sodelavce ter 
prijetno, ustvarjalno klimo, h kate-
ri seveda vsi prispevamo. Na kako-
vostna stalna srečanja in pogovore 
na delovnih in strokovnih sestan-
kih. Na motiviranost, samostojnost 
in strokovnost kadra za oblikovanje 
kakovostnih načrtov vrtca in oddel-
kov, narejenih na osnovi kvalitetnih 
evalvacij, na kakovostno izvedbo, 
kjer je pomemben proces, na zavze-
tost za skupno oblikovanje razvoj-
nih nalog vrtca in razvijanje novo-

sti skozi projekte vrtca. Na dodano 
vrednost sinergije učinkov, ki jih 
omogoča timsko delo, kot to danes 
radi poimenujemo. 

Za kaj si kot ravnateljica še pose-
bej prizadevate v vrtcu?

V vrtcu si prizadevam za ozaveš-
čanje vedenj, ki podpirajo vrednote 
kakovostnega vrtca, za timsko delo 
in izmenjavo izkušenj dobre prak-
se, za kakovostne refleksije in eval-
vacije, za razvoj novih projektov in 
samostojnost strokovnih delavk pri 
vodenju različnih projektov, za ka-
kovostna izobraževanja, ki nudijo 
podporo in so hkrati izziv pri vsako-
dnem delu z otroki in starši.

Za razumevanje in razvijanje raz-
vojno procesnega dela smo se pose-
bej usposabljali, nazadnje za podro-
čje likovnega opismenjevanja otrok, 
kjer smo ozavestili pomen izziva, 
doživetja in procesa za otrokovo 
uživanje in napredek v ustvarjanju 
in učenju. 

Kot sem že omenila, veliko po-
zornosti namenjamo evalvaciji, tu-
di zunanji, tu mislim predvsem na 
evalvacijske vprašalnike, ki jih raz-
delimo staršem, razvijamo pa ka-
kovostno notranjo letno evalvacijo. 
Strokovne delavke pišejo odgovore 
o uresničevanju letnega delovnega 
načrta oddelka in posamezne druge 
odgovore vezane na kakovost vrtca 
v poseben računalniški program, ki 
ga je skupaj s sodelavkami in sode-
lavci v inovacijskem projektu razvila 
svetovalna delavka vrtca, kar omo-
goča združevanje podatkov, lažjo 
pripravo povratnih informacij, na-
daljnje skupno načrtovanje razvoj-
nih nalog in izobraževanja.

S pomočjo istega računalniškega 
programa se obveščamo o skupnih 
aktivnostih, novi strokovni in dru-
gi literaturi, pred kratkim pa smo se 
dogovorili tudi za zapisovanje od-
delčnih projektov, tematskih sklo-
pov. Tako bomo, upam, sčasoma 
znova prišli do bogate zbirke pri-
merov dobre prakse. Zbrani prime-
ri bodo lahko v pomoč strokovnim 
delavkam, lažje se bomo odzivali s 
prispevki na različne strokovne po-
svete, k temu sem že do sedaj zelo 

uspešno spodbujala sodelavke. Vsa-
kič se dobro predstavijo, tudi z na-
stopi na mednarodnih konferencah 
v tujini.

Zelo pomembno je tudi sodelo-
vanje s starši, vključevanje staršev v 
načrtovanje, izvajanje in evalvacijo, 
obveščanje staršev. Tu smo kot vr-
tec vsak dan boljši, tudi starši nam 
vedno bolj zaupajo. Narejeni so bi-
li kakovostni koraki na področju pr-
vega stika s starši, poglobljenih po-
govorov s starši o otrokovem razoju, 
nove oblike obveščanja staršev, 
npr. e-pošta. Starši radi sodelujejo 
v ustvarjalnih delavnicah na skup-
nih srečanjih za starše in otroke, ob 
že znanih predstavitvah poklicev 
nam pomagajo pri uvajanju novih, 
multikulturnih vsebin, so radodar-
ni pri zbiranju sredstev za sklad vrt-
ca. Vendar imamo vsako leto nove 
starše in vse se začne znova, s kako-
vostnim prvim stikom, uvajanjem 
otroka v vrtec … 

Za kaj pa si posebej prizadevate v 
širših povezavah: pri sodelovanju z 
drugimi vrtci, s šolami v okolju …?

Ravnateljice vrtcev v Ljublja-
ni smo največkrat skupaj pred fi-
nancerjem zaradi problematike in 
v prizadevanjih za boljši material-
ni položaj vrtcev, za pridobitev več 
sredstev za investicijsko-vzdrže-
valna dela, za boljše standarde, za 
večjo podporo projektom in progra-
mom vrtca, osebno pa si veš čas pri-
zadevam tudi za sprejem strategije 
predšolske vzgoje v Ljubljani, pri 
pripravi katere sem sodelovala s še 
dvema kolegicama. 

Kakšno je vaše videnje sodobnega 
javnega vrtca?

Kaj nisem na to vprašanje že pred-
hodno odgovorila, ko sem pisala o 
Vrtcu Šentvid? Ne, saj se šalim, če-
prav ne povsem. Mislim, da večina 
slovenskih vrtcev, tudi mi, sledi ne-
ki podobi kakovostnega sodobnega 
vrtca. Vsekakor je to vrtec, katerega 
delo temelji na dokumentu, kot je 
sedanji Kurikulum za vrtce, ter je s 
pripravo različnih izvedbenih kuri-
kulov in njihovo izvedbo vpet v soci-
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alno okolje, je torej življenjski, aktu-
alen, upošteva sodobna spoznanja o 
otrokovem razvoju, različne metode 
in načine dela ter uresničuje cilje in 
načela kurikula v povezavi z druži-
no in okoljem. Za vse to bi poskrbeli 
v avtonomnem vrtcu avtonomni, iz-
obraženi strokovni delavci in delav-
ke z vso odgovornostjo. 

Vsekakor bomo imeli kakovost-
ne javne vrtce, ki jih bo dovolj za 
vse otroke, kjer bomo v program 
vključevali integrirano učenje tuje-
ga jezika, posvečali dovolj pozorno-
sti gibalnim dejavnostim in varova-
nju okolja, sprejemanju različnosti, 
solidarnosti ter nudili otrokom do-
volj ustreznih izzivov za učenje, za 
otrokov uravnoteženi čustveni, gi-
balni, spoznavni in socialni razvoj. 
Potekalo bo kakovostno informira-
nje in sodelovanje s starši, izboljša-
lo se bo kritično vrednotenje življe-
nja in dela vrtcu.

Slovenski javni vrtci smo po ka-
kovosti v samem evropskem vrhu, 
kamor smo prispeli v zadnjih de-
setih letih. Vsem skupna šibkost 
je prav v tem zavedanju kakovo-
sti, ki se zadnje leto bolj poudarja. 
Čeprav vrtci potrebujemo mir za 
kakovostno delo z otroki, so stal-
ne evalvacije, uvajanje sprememb 
za odpravo slabosti, novi projek-
ti, izobraževanja za uvajanje spre-
memb in stalna skrb za kakovost 

nujni, samo leto dni “uživanja” v 
stanju trenutno upravičeno pro-
movirane kakovosti nas kaj hitro 
lahko potisne nazaj.

Za kaj bi si morali vrtci v prihod-
nje še bolj prizadevati? 

Mislim, da moramo v sloven-
ski družbi bolje poskrbeti za obli-
kovanje pogojev za ozaveščanje in 
izražanje skupinskih razlik, kot so 
enakost med spoloma, kulturno in 
socialno poreklo, svetovni nazor, 
narodna pripadnost. Vse se začne v 
vrtcu, mislim. da smo na dobri poti, 
da pa bi vsekakor morali to načelo 
zapisati med prednostno. 

Nadalje bi morali dati še večji po-
men izobraževanju staršev, da bi si 
vzeli čas za otroka ter mu hkrati do-
pustili, da odrašča kot otrok.

Morali bi se zavedati pomena 
prostora in opreme, ki močno vpli-
va na vzgojo otrok. Vsi bi si mora-
li prizadevati, da bi ne imel noben 
vrtec podobe, videza institucije. Na 
to bi morali vplivati, kjer je le mogo-
če, ker žal vpliva na nevidno (prikri-
ti kurikulum).

Kaj bi radi sporočili slovenski stro-
kovni javnosti?

Menim, da so kakovostni javni 
vrtci najustreznejše okolje za raz-

voj predšolskega otroka ravno za-
radi življenjskosti, pestre strukture 
vključenih otrok iz najrazličnejših 
okolij, odprti kurikulum za vrtce pa 
nudi dovolj možnosti odgovornemu 
in izobraženemu vzgojitelju za pri-
pravo kakovostnega izvedbenega 
kurikula, za profesionalno delo in s 
tem razvoj predšolskega otroka.

Nekje sem prebrala, da je pred-
šolska vzgoja v vrtcu največja na-
ložba v otrokov razvoj, učenje in 
izobraževanje, gledano z vidika 
vseživljenjskega izobraževanja, ker 
je to obdobje, ki ga z vidika razvoja 
in učenja ni mogoče nadoknaditi ... 
Osebno sem v to prepričana, zato pa 
bi morali to nujno zapisati z veliki-
mi črkami na panoje tam, kjer odlo-
čajo o gradnji vrtcev, izobraževanju 
kadra, številu otrok v oddelkih, nor-
mativih, da ne bi prihajalo do prehi-
trega in prelahkotnega spreminjanja 
zakonodaje na škodo otrok.  

Hvala za odgovore. Vsem v Vrtcu 
Šentvid želimo še veliko zadovolj-
nih otrok in staršev.

Urednica Betka Vrbovšek

Vrtec se predstavi

MLIN - Žana Košenina (5let), 
mentorica Tatjana Kovčevič
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Prvi teden bivanja v velenjskih vrt-
cih je Zmajček Jurček obiskal otro-
ke v enoti Vrtiljak. Tema letošnjega 
zelenega nahrbtnika je imela vsebi-
no »Vsaka kapljica šteje«. Kot vsako 
leto je imel tudi letos zeleni nahrb-
tnik ekološko vsebino in varčevanje. 
Zmajček Jurček nam je pripravil za-
nimive naloge. Ves teden smo se po-
govarjali o vodi in njenem pomenu, 
pa tudi o tem, katero vodo lahko pije-
mo in zakaj, kako z vodo varčujemo 
in podobno. 

Vodo smo opazovali v različnih 
pojavnih oblikah: kot led, lužo, reko, 
jezero, izhlapevanje … Najbolj zabav-
no pa je bilo, ker smo se z vodo lahko 
igrali. Prelivali smo jo, merili količino, 
na primer šteli koliko kapljic lahko da-
mo v žlico, koliko žlic v skodelico, ko-
liko skodelic v vedro, ugotavljali, kaj 
plava, kaj se potopi, jo mešali z raz-
ličnimi snovmi: barvo, mivko, moko, 
sladkorjem … Preizkušali smo vodo, 
opazovali smo kapljice na različnih 
podlagah. O vodi smo zapeli tudi ne-
kaj pesmic, imeli pa smo celo »orke-
ster kapljic«, s pomočjo katerega smo 
poslušali zvoke, ki nastanejo, ko kap-
ljice padajo na različne podlage. 

Poleg iger z vodo, smo v tem ted-
nu tudi sadili in sejali različne rastli-
ne, jih opazovali pri rasti in ugotavlja-
li pomen zalivanja z vodo za njihovo 
kaljenje, rast in razvoj. 

Naredili smo čebulni test, pri kate-
rem smo ugotavljali, katera voda je či-
stejša: iz vrtca, iz reke, iz luže, iz jeze-
ra ali iz različnih okoliških potočkov 
in s katero vodo čebula bolje uspeva.

Veliko smo se naučili in se pri 
tem še zabavali. Pri dejavnostih 
sva aktivno sodelovali s pomočnico 
vzgojiteljice.

Tatjana Rednjak, dipl.vzg., 
Vrtec Velenje

Zeleni nahrbtnik v vrtcu

Mesec februar je bil zaznamo-
van s številnimi kulturnimi priredit-
vami. Tudi v Vrtcu Pedenjped Novo 
mesto, enota Metka, smo pozornost 
namenili kulturi in vse dejavnosti, 
prireditve in življenje v vrtcu zdru-
žili v projekt z imenom »Odprimo 
vrata kulturi«.

Slavnostni začetek našega pro-
jekta smo obeležili s prireditvijo ob 
kulturnem prazniku. Otroci so se 
predstavili s pestrim programom, 
ki je bil dramsko, plesno in pevsko 
obarvan. Na sprehodih v mesto smo 
iskali in si ogledali kulturne ter arhi-
tekturne znamenitosti Novega me-
sta. Bili smo na obisku v knjižnici, 
muzeju, Kulturnem centru Janeza 
Trdine …

K projektu smo povabili tudi zu-
nanje sodelavce, starše in stare star-
še. Z obiskom nas je razveselil pisa-
telj Primož Suhodolčan, ki je napisal 
priljubljene zgodbe Petra Nosa. S 
številnimi gosti smo spoznali različ-
ne instrumente: violino, violončelo, 
kitaro, tubo, klavirsko in diatonično 
harmoniko. Udeležili smo se tudi 
učne ure s pihalnim orkestrom glas-
bene šole, ki so s svojim hudomuš-
nim pristopom spodbudili naše spo-
znavanje in dojemanje »kulture«.

Projekt “Odprimo vrata kulturi” 
smo zaključili z ustvarjalnimi delav-
nicami, h katerim smo povabili šte-
vilne goste, ki so s svojo nalezljivo 
ljubeznijo do ustvarjanja nepogreš-
ljivi člani lokalne skupnosti. V sli-

karski delavnici smo z akvareli in 
tempera barvami pozdravili pomlad; 
kiparske sposobnosti smo merili pri 
oblikovanju gline; v glasbeni delav-
nici smo se lotili petja z ogrevanjem 
glasilk in dihalnimi vajami. Medtem 
ko so se plesni navdušenci ob zvo-
kih otroških ljudskih pesmi vrteli in 
rajali, je pravljičarka s tenkočutno 
besedo naše nadebudneže ponesla 
v svet domišljije. 

Doživetja in spoznanja so nas na-
pravila občutljivejše in pozornejše 
do kulturnih dobrin. 

Katarina Fajdiga, dipl. vzg. 
Vrtec Pedenjped Novo mesto

Odprimo vrata kulturi



vzgojiteljica 9

O tem in onem iz naših vrtcev

Prvi koraki v projektu ekovrtca, z 
različnimi aktivnostmi v vrtcu in tudi 
širše v lokalni skupnosti, so bili izpe-
ljani v lanskem šolskem letu. Na za-
ključni prireditvi vrtca smo podpisali 
ekolistino. Zavezali smo se, da bo-
mo v prihodnje še bolj ozaveščali se-
be, otroke, starše o pomenu zdrave-
ga življenja, oziroma  kako varčevati 
z viri, ki nam jih daje narava, kako 
spoštovati in ohranjati čisto naravo. 
Letos želimo pridobiti ekozastavo.

Zelo pomembna naloga nas stro-
kovnih delavcev pa je: Kakšne meto-
de in tehnike uporabiti, da bodo prva 
otrokova spoznanja ostala trajnostna? 
Kako ozaveščati starše, otroke o po-
menu za njihovo zdravo prihodnost? 
Zakaj moram biti odgovoren za svoja 
dejanja? Zakaj zapirati vodovodne pi-
pe? Zakaj sortirati in odvažati odpad-
ke, smeti na mesta, ki so za to dolo-
čena? Zakaj zbirati star papir in stare 
baterije? Še veliko zakajev!

V projektih – načrtovanih ak-
tivnostih, ki smo  jih pričeli izva-
jati, uporabljamo metode, kjer je 
otrok aktivno udeležen, sam od-
kriva in spoznava, sam sodeluje z 
opazovanjem, primerjanjem, eks-
perimentiranjem, ugotavljanjem, 
zapisovanjem s simboli o ugotovit-
vah. Uporabljamo že usvojena zna-
nja metod in tehnik s področja ak-
tivnega učenja otrok (KWL metoda, 

Venov diagram, tabela trditev, pred-
videvanja, sodelovalno učenje), kjer 
so učinki boljši in daljše pomnje-
nje, pogostejše razmišljanje na višji 
ravni, uporaba kritičnega mišljenja, 
večja sposobnost za opazovanje z 
drugega zornega kota, večja social-
na podpora itd. 

Projekti, ki jih izvajamo so na-
slednji:
-  voda kot vir življenja, spoznana 

z različnih vidikov; navajanje 
otrok na pitje vode; neoporeč-
nost in oporečnost vode; varče-
vanje z vodo; nabava pitnikov 
vode in podobno;

-  zeleni nahrbtnik, ki potuje po 
vrtcih v naši občini Ljutomer. V 
določenem času strokovne de-
lavke skupaj z otroki zapisujejo, 
dokumentirajo v zvezek aktivno-
sti z ekopodročja;

-  eko bralna značka, ponudba otro-
ške literature s področja ekologi-
je. Otroci s starši ali strokovnimi 
delavkami spoznavajo to litera-
turo, se učijo in nato predstavijo 
vsebino za ekobralnega Ostržka;

-  sodelovali bomo na natečaju eko-
voščilnic iz naravnega ali recikli-
ranega materiala, ki ga organizira 
Pomurski ekološki center Murska 
Sobota in Nacionalna koordinaci-
ja Ekošola kot način življenja;

-  preko društva Šport špas izvaja-
mo zbiranje odpadnega papirja in 
zbiranje neuporabnih baterij (no-
vembra, januarja, aprila). Zbrani 
denar bo namenjen fundaciji Pis-
mo srca za štipendiranje otrok iz 
socialno ogroženih družin;

-  športni dan treh generacij v me-
secu maju, ki ga prireja Šport 
špas, Ekošola, Ministrstvo za šol-
stvo in šport, Olimpijski komite 
Slovenije in Društva upokojencev 
športno in informativno druženje 
treh generacij. Tako želimo pri-
spevati k  razširjenosti vsebin, da 
bi to medgeneracijsko poveza-
nost gradili in tudi ohranjali.
Pri vseh teh aktivnostih in tudi v 

vsakdanjem življenju pa je zelo po-
membna tudi vloga odraslih. Otrok 
se uči od odraslih, posnema odrasle. 
Učenje s posnemanjem pa mu omo-
goča družina in vrtec s strokovnim 
osebjem. Le z enotnimi zgledi doma 
in v vrtcu bomo odrasli veliko dopri-
nesli k večji ozaveščenosti. Skrb za 
trajnostni razvoj, sprejemanje pozi-
tivnih  vrednot do narave, sebe, do 
drugih, do zdravja, naj bo naša stal-
nica v vsakdanjem življenju.

Anastazija Staška Brezovar,  
koordinatorica ekovrtca Ljutomer 

Vrtec Ljutomer

Projekti ekovrtca

Tudi v letošnjem šolskem letu 
smo se v Vrtcu Hrastnik vključili v 
projekt Pasavček. Skupaj smo po 
enotah načrtovali, ustvarjali in si 
zamišljali izvedbo projekta v starej-
ši skupinah. Otroci so se seznanjali 
z varnim vedenjem v prometu, pri 
športu in igri. Spoznavali so osnov-
ne varnostne ukrepe ter se učili skr-
beti za lastno varnost in varnost 
drugih. Vsakodnevno smo se v na-
šem prometnem kotičku igrali z raz-
ličnimi vozili, se pogovarjali ob sli-

Projekt  »PASAVČEK JE MOJ 
PRIJATELJ – EUROCHERS«
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kanicah, izdelovali iz odpadnega 
materiala, hodili na izlete, opazo-
vali promet in spoznavali nekatere 
prometne znake. Otroci so spozna-
li, kako pomembno je, da sedijo v 
otroškem varnostnem sedežu pra-
vilno privezani. O tem so se pogo-
varjali tudi s starši in drugimi skupi-

nami v vrtcu. Ob zaključku projekta 
smo izvedli tudi kviz, na katerem 
so otroci odgovarjali na vprašanja 
o varnem vključevanju v promet, ki 
sta jim jih zastavila policista Aljoša 
Vidovič in predstavnik občinskega 
Sveta za vzgojo in preventivo v cest-
nem prometu, Aleš Venko. Za dobro 

razpoloženje so zapeli nekaj pesmi 
o prometu in vozilih ter si izmislili 
deklamacijo.

Ivica Jenko in Tatjana Avsenak, vzg., 
Vrtec Hrastnik

Varno s soncem v slovenskih vrtcih
V dneh, ko nas je letos zajel pr-

vi vročinski val in je majsko sonce 
močno kot v juliju, se v večini slo-
venskih vrtcev starejši otroci druge-
ga starostnega obdobja izkustveno 
seznanjajo z nevarnimi vplivi son-
ca in se učijo samozaščitnega ravna-
nja. Otroci bodo vsaj tri tedne aktiv-
no sodelovali v raznih dejavnostih 
in didaktičnih pogovorih o soncu in 
zaščiti pred njegovimi škodljivimi 
vplivi, igrali se bodo z didaktično 
igračo pokrivanko, pripravljali mi-
selne vzorce in plakate, spoznavali 
pravilo sence in pomen primernih 
poletnih oblačil, izdelovali zaščitna 
pokrivala in se učili pravilnega ma-
zanja z zaščitno kremo. Vse dejav-
nosti so usmerjene v vzgojo za sa-
mozaščitno obnašanje, ki otroka 
varuje pred zdravstvenimi posledi-
cami izpostavljanja soncu, tudi pred 
nastankom rakavih obolenj kože v 
odrasli dobi.

Preventivno izobraževalni pro-
jekt, namenjen zaščiti otrok pred 
nevarnimi vplivi sonca, ki sta ga 

razvila Društvo za boj proti raku re-
gije Celje in Zavod za zdravstveno 
varstvo Celje, so ustvarjalci predsta-
vili na novinarski konferenci v to-
rek, 27. maja, v Celju. V slovenskih 
vrtcih je bil odziv na sodelovanje v 
projektu izjemen, saj se je vključi-
lo kar 200 enot iz 109 vrtcev. Pilot-
ski projekt je bil uspešno izveden 
v Vrtcu Tončke Čečeve v Celju že v 
lanskem šolskem letu. Za strokovne 
delavce v vrtcih so avtorji pripravili 
tudi priročnik in regijska izobraže-
valna srečanja. Pri uvajanju projek-

ta je nudila podporo tudi Skupnost 
slovenskih vrtcev, z njim pa je sez-
nanjeno tudi Ministrstvo za šolstvo 
in šport ter Zavod RS za šolstvo.

Ksenija Lekič,  
Zavod za zdravstveno varstvo Celje

Eno od priporočil, ki bodo krojila dnevno 
rutino v vrtcih:
 Ne izpostavljajmo se soncu med 10. in 16. uro.

 Takrat je moč njegovih ultravijoličnih žarkov največja.

 Upoštevajmo pravilo sence: kadar je naša senca krajša od tele-
sa, se umaknimo v senco. 

 Organizirajmo aktivnosti na prostem v  jutranjih, zgodnjih do-
poldanskih in poznih popoldanskih urah.

  Avtorice projekta so novinarjem 
predstavile celosten preventivni pri-
stop na zelo dobro obiskani tiskovni 
konferenci na Zavodu za zdravstve-
no varstvo Celje. Mag. Betka Vrbov-
šek, ravnateljica Vrtca Tončke Čeče-
ve iz Celja, Simona Uršič – vodja 
projekta - specialistka higiene, z Za-
voda za zdravstveno varstvo Celje, 
in mag. Ana Benedičič, specialist-
ka dermatologije iz Splošne bolniš-
nice Celje.
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Za dobro prakso

Kaj nam ponuja gozd?
Ljudje smo se pričeli zavedati 

dveh stvari: da je gozd naše narav-
no bogastvo in da je gozd ogrožen. 
V gozdu smo vedno iskali le kori-
sti, ne da bi se v nas prebujala že-
lja po njegovi ohranitvi. Opazovanje 
gozda od daleč je tako, kot bi opa-
zovali morje s kopnega. Vanj je tre-
ba vstopiti, pričeti opazovati, saj se 
tako znajdeš v drugem svetu, med 
rastlinami in živalmi, ki se borijo za 
življenje v njem in tako gozdove na 
nek način ohranjajo.

Raznolikost, pestrost in darežlji-
vost, ki nam jih gozd  ponuja vsak 
dan, so dragocene vrednote narave. 
Že posamezno drevo je zanimivo za 
otroke v vseh letnih časih. V času, 
ko gozd počiva, je prav, da se spom-
nimo tudi na živali, ki jim gozd daje 
dom in zatočišče. Nasploh je gozd 
naš največji darovalec, saj nam da-
je kisik, plodove, les in vse njego-
ve stranske produkte (pohištvo, le-
sene igrače, druge lesene gradnike, 
elemente), med katerimi je tudi bio-
masa, o kateri smo marsikaj novega 
spoznali.

Ekološki projekt
Že nekaj let naš vrtec pri OŠ 

Adama Bohoriča Brestanica sode-
luje pri projektu ekološkega oza-
veščanja pri najmlajših, pri tako 
imenovanem »Zelenem nahrbtni-
ku«. Med letošnjimi nalogami je bi-
la tudi ta, da raziščemo, kaj je to 
lesna biomasa. Naši skupini otrok, 
starih od 4 do 6 let, in nama s po-
močnico vzgojiteljice se je zdel to 
izvrsten izziv za raziskovanje, zato 
smo se lotili naloge. V naslednjih 

vrsticah je zapisan postopek naše-
ga raziskovanja.

Z zmajčkom Jurčkom, ki pride 
skupaj z zelenim nahrbtnikom, smo 
se pogovarjali, kako raziskujejo raz-
iskovalci in kako se lotijo svojega 
raziskovalnega dela. Raziskovalci si 
postavijo vprašanje, nato hipoteze 
in začno raziskovati. Tudi mi smo se 
lotili faz raziskovanja, najprej smo 
ustvarili „raziskovalno vprašanje”: 
Kaj je to biomasa?

Sledila je faza, ko smo imeli ideje 
(hipoteze) o tem, na kaj beseda bio-
masa spominja. Otroci so imeli res 
zanimive ideje. Ob pregledu idej so 
si bili otroci enotnega mnenja, da je 
biomasa povezana z gozdom. Sledil 
je vstop v fazo, ko smo razmišljali, 

kdo nam pri raziskovanju lahko po-
maga. Spomnili smo se in narisali 
starše, ravnateljico, lovca, delavce v 
gozdu, gozdarja, mizarja, učiteljico 
tehničnega pouka in začeli akcijsko 
raziskovanje. Res smo najprej napi-
sali pismo staršem, v katerem smo 
jih prosili, naj nam pomagajo pri 
raziskovanju – in naleteli na njihov 
dober odziv.

Na obisk smo šli tudi v našo OŠ, 
kjer nam ravnateljica, za katero smo 
predvidevali, da nam lahko pomaga 
pri raziskovanju biomase, ni vedela 
prav dosti povedati, nas je pa prijaz-
no peljala do učiteljice tehničnega 
pouka, ki nam je povedala o tem na-
ravnem viru še kaj novega. Na pri-
mer, da se zdrobljeni lesni sekanci 
imenujejo peleti in na diapozitivih 
smo videli, kako so velike te napra-
ve za stiskanje lesnih briketov. To je 
otroke zelo zanimalo.

Prebirali smo knjige o gozdovih, 
otroške enciklopedije o drevesih, 
najbolj všeč pa nam je bila zgodba 
S. Silversteina „Drevo ima srce”. Na 
predlog vzgojiteljice smo jo pred-
stavili otrokom v Koprivnici, kamor 
smo odnesli zeleni nahrbtnik. Nare-

Povzetek: Že nekaj let naš vrtec pri OŠ Adama Bohoriča Brestani-
ca sodeluje pri projektu ekološkega ozaveščanja pri najmlajših, pri 
tako imenovanem »Zelenem nahrbtniku«. Med letošnjimi nalogami 
je bila tudi ta, da raziščemo, kaj je to lesna biomasa. Naši skupini 
otrok, starih od 4 do 6 let, in nama s pomočnico vzgojiteljice se je 
zdel to izvrsten izziv za raziskovanje, zato smo se lotili naloge. V 
naslednjih vrsticah je zapisan postopek našega raziskovanja.

Spoznavali smo dragocenost gozda
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dili smo sceno, razdelili vloge, pri-
pravili potrebne kostumske rekvizi-
te in  se igrali dramske igre.

Imeli smo tudi kar nekaj skupnih 
vrtčevskih obiskov. Obiskali so nas 
in nam o gozdu marsikaj novega po-
vedali: lovec, gozdar, mizar. 
• Lovec je poudaril pomen skrbi 

za gozdne živali v zimskem 
času, ko primanjkuje hrane. Pri-
nesel je tudi nekaj manjših gozd-
nih živali, ki so bile nagačene, 
pa tudi nekaj kož.

• Gozdar je tudi povedal veliko 
zanimivega, še posebno pa je 
poudaril, kako je treba skrbeti za 
gozd v vseh letnih časih, kako ga 
je potrebno čistiti, zakaj in kje je 

potrebno redčenje gozda, s čim 
si pri urejanju gozdov pomagajo. 

• Mizar  je mojster obdelave lesa. 
Pomagal nam je pri poimenova-
nju vrst lesenih koščkov, ki smo 
jih dobili z zelenim nahrbtnikom 
iz Kostanjevice. Skupaj z mizar-
jem smo izdelali priročna držala 
za prtičke.

Po vsem tem raziskovanju smo 
ugotovili, da so drevesa naši dobri 
prijatelji. Prijateljev se ponavadi raz-
veselimo in jih objamemo, tudi mi 
smo objemali drevesa, jih tipali z 
zaprtimi očmi in jih opazovali v nji-
hovem zimskem počitku. Prijatelje 
imamo radi v naši bližini, zato smo 

s tehniko pihanke s tušem ustvari-
li unikatne podobe dreves, ki zdaj 
krasijo našo igralnico.

Zaključek
Vsak od nas naj stopa v gozd z 

odprtimi očmi, saj bo šele tedaj do-
jel njegovo vrednost. Otroku lahko 
preko takšnega projekta in lastnega 
vzgleda, privzgojimo skrb za gozd in 
predvsem spoštljiv odnos do njega                                                                                               
         

                     

Darja Cesar, dipl. vzg., 
Vrtec pri OŠ Brestanica

Za dobro prakso

Ples in plesna vzgoja v 
vrtcu

Otroci se najraje igrajo. Skozi 
igro je pot do učenja najučinkovi-
tejša, saj s svojo nevsiljivostjo otro-
ku omogoča, da »je radost, je svo-
boda, je ustvarjalnost« (Petkovšek in 
Kremžar 1986 v Rajtmajer 1990). Lu-
bej (1997) navaja, da ko je na odru 
»pred ples vključila otroške igre, so 
otroci postali sproščeni in razigrani.« 
Pomeni, da za ples ni potrebno le gi-
banje, ritem, pesem ali glasba, zelo 
pomembno je notranje zadovoljstvo, 
veselje in sproščenost plesalca. 

Plesno izročilo so najbolj prepro-
sti gibi, gibanje, ob tem pa so pove-

zani z obredi, šegami in navadami. 
Igre so dediščina vsega človeštva in 
težko jih je deliti po narodnostih. 
Ljudje so se že v davnini selili in 
prenašali igre v druga okolja, saj za-
nje ni potrebna posebna prtljaga, le 
spomin (Schmidt 2002). Igre in ple-
si so nastajali med ljudstvom in se 
prenašajo iz roda v rod. 

Ples ima značilnost medsebojne-
ga sodelovanja in je nujen pri razvo-
ju medčloveških odnosov. Vključuje 
še estetsko področje, ki zajema gle-
dališko vzgojo in vzgojo za literar-
no ustvarjanje. Ples vzgaja gledalca 
in ustvarjalca. Obe vlogi sta enako 
pomembni in se neprestano preple-

tata. Gledalca/ustvarjalca vzgajamo 
v smislu sposobnosti sprejemanja, 
doživljanja in kritičnega vrednote-
nja dela. (Kroflič in Gobec 1992). 

Plesna vzgoja v izvedbenem ku-
rikulu vrtca zajema gibalne igre, 
rajalne igre, didaktične igre in ples. 
Preko rajalnih in gibalnih iger se 
otrok hitreje vključuje v skupino 
(otrok novinec v vrtcu), pridobi-
va na samozavesti, dobi občutek 
sprejetosti, svobodno lahko izraža 
čustva, seznanja in utrjuje pomen 
estetske vzgoje, multikulturne 
vzgoje, pridobiva si gibalne spre-
tnosti in znanja, vsakodnevno ob 
plesu lahko poje, govori, lahko za-
znava in gibalno posnema različna 
gibanja v naravi in družbi, ob tem 
pa ustvarja, se uveljavlja, sprošča 
in porablja odvečno energijo. Ples 
ima tudi zelo velik vpliv na nemir-
ne otroke. Ob plesu se sproščajo 
napetosti in zadovoljuje potreba po 
gibanju. Plesno vzgojo tako lahko 
vključujemo v katero koli področje 
dejavnosti v vrtcu. 

Igre in plesi ljudskega 
izvora v Vrtcu Velenje

V Vrtcu Velenje so mi omogoči-
li raziskati področje ljudskega plesa 
s pomočjo anketnega vprašalnika. 
Anketiranje je potekalo v času od 8. 

Povzetek: Vzgojiteljice zelo dobro skrbijo za razširjenost/priljub-
ljenost otroških ljudskih iger/plesov, še posebej slovenskega izvo-
ra. Trudijo se povezovati tudi plese/igre in pesmi drugih narodov 
z gibanjem/plesom. Ob tem se srečujejo z različnimi težavami. Pri 
sodelovanju s starši so starši raje opazovalci in poslušalci, kot 
posredovalci spretnosti in znanj, če pa že pride do tega, pa se ne 
ohrani zaradi premalo ponovitev ali pomanjkljivega posredova-
nja. V želji, da bi tudi na tem področju dvignile kakovost vrtca in 
medsebojnega sobivanja večih kultur, si želijo predvsem več izob-
raževanj, literature (pisane, zvočne in video medije), sodelovanja 
z okoljem (srečanja z različnimi folklornimi skupinami, z mentorji 
folklornih skupin) in s starši.

Igre in plesi ljudskega izvora
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Od ideje do ustvarjalnosti
Otroke sem seznanila s svojo ide-

jo in hkrati ugotovila, da jim ni jas-
no, o čem govorim. Zato  smo sku-
šali najprej ugotoviti, kaj glasbena 
pravljica sploh  pomeni. Skupnimi 
močmi smo  prišli do ugotovitve, da 
je to pravljica, kjer se veliko poje in 

igra na instrumente. Otroci so bili 
na izziv pripravljeni. Nato se je po-
javil nov problem, in sicer, kako bo-
mo to naredili oz. kaj vse potrebuje-
mo. Ugotovili smo, da potrebujemo 
izbrano pravljico in glasbo. Da nalo-
ga za prvič ne bi bila prezahtevna, 
sem zgodbo oz. pravljico predlaga-
la jaz, otroci pa so imeli nalogo, da 
ustvarijo glasbo. Otroci so podlagali, 
da bi igrali na instrumente. Vprašala 
sem jih, na katere instrumente želi-
jo igrati. Odgovor je bil, da tiste, iz 
» plave« vreče. Tako sem ugotovila, 
da večina otrok sploh ne pozna Orf-
fovih instrumentov. Najprej sem jim 
povedala, da je te instrumente ustva-
ril gospod, ki mu je bilo ime Carl, pi-
sal pa se je Orff,  zato se ti instru-
menti imenujejo po njem – Orffovi 
instrumnti. Nato  smo vsak instru-

ment natančneje opisali, ga poime-
novali in nanj zaigrali. Posebno po-
zornost sem posvetila pravilnemu 
rokovanju in  igranju na instrumen-
te. Sama sem jim demonstrirala, ka-
ko instrument držimo in nanj igra-
mo. Moram reči, da so se trudili in 
dobro jim je šlo od rok. Nato smo 
skupaj ugotavljali zmožnosti posa-
meznih instrumentov. Otroci so in-
strumente sami preizkušali in ugo-
tovili smo, da spadajo instrumenti 
med tolkala, ker na njih tolčemo. 
Pa tudi ni vseeno, kako igramo oz. 
tolčemo na njih. Udarci morajo bi-
ti  čimbolj lahkotni, da je zven lep.   
Ugotovili smo, da lahko zvok in-
strumenta zadušimo, če instrument 
primemo oz. ga nepravilno držimo 
(npr. palčke, činele, triangel, boben, 
zvončke, ploščice). Otrokom sem 

do 26. januarja 2007. Vzorec je zajel 
97 strokovnih delavk: 56 vzgojiteljic 
in 41 pomočnic vzgojiteljic.

Ugotavljala sem:
· razširjenost in priljubljenost 

otroških plesov in iger ljudskega 
izvora v vrtcu,

· potrebe in izvedbene težave, ki 
se ob tem pojavljajo ter predlaga-
ti možne rešitve problema,

· kakšno je sodelovanje s starši na 
področju iger in plesov ljudskega 
izvora; prednosti in pomanjklji-
vosti medsebojnega sodelovanja. 

Znotraj tega še tudi soodvisnost 
glede na vlogo odraslega v skupini 
(vzgojiteljica/pomočnica vzgojitelji-
ce) in glede na delovno dobo. 

Slovenskega izvora je bilo 32 iger 
in plesov, drugih narodov pa 13 pes-
mi, ki so se povezovale z gibanjem 
in plesom. Kot najpogostejše slo-
venskega izvora so vzgojiteljice (tu-
di pomočnice vzgojiteljic, v nada-
ljevanju beri vzgojiteljice) navedle 
Belo lilijo (94,85 %), sledijo Ringa 
raja (84,54 %), Potujemo v Rakitni-
co (84,54 %), Rdeče češnje rada jem 

(77,32 %) in Gnilo jajce (76,29 %). 
Otroci imajo po mnenju vzgojiteljic 
najraje Belo lilijo (49,48 %), sledita 
ji Ringa raja (43,30 %) in Gnilo jajce 
(32,99 %). 

Z gibanjem/plesom povezujemo 
pesmi drugih narodov, kot so Lepo 
je na kmetiji, Zbrale so se kukara-
če, Sredi kroga deklica, Sonce za 
goro zahaja, Rutica, Naj začnemo, 
Čudna zgodba, Pleši, pleši deklica, 
Mnjajajaja, Prstan, Diradi čindara in 
še nekatere druge. Najpogosteje se 
povezuje pesem Lepo je na kmetiji 
(69,07 %) in Zbrale so se kukarače 
(48, 45 %). 

Vzgojiteljice so navedle nekaj po-
treb/težav, s katerimi se srečujejo 
ob izvajanju iger/plesov ljudskega 
izvora. 41,24 % jih meni, da nimajo 
nobenih težav. Druge se pri sloven-
skih ljudskih igrah/plesih se sreču-
jejo s tehničnimi težavami (izvedba 
19,59 %) in s pomanjkanjem litera-
ture (34,02 %). Želijo si več izob-
raževanj (61,86 %), več literature 
(49,48 %), več sodelovanja z oko-
ljem (19,59 %), več sodelovanja s 
starši (7,22 %). 

Več kot polovica vzgojiteljic 
(54,64 %) je menila, da so starši 
pripravljeni sodelovati pri posredo-
vanju iger/plesov svojega naroda, po 
premisleku pa še dodatnih (35,05 %). 
To je izredno velik odstotni delež 
in škoda je, da ga ne izkoristimo. 
Vzgojiteljice, ki so že povabile star-
še k tovrstnemu sodelovanju (takih 
je 61,86 %), ugotavljajo, da je od tega 
bilo vključenih tudi 83,33 % staršev 
otrok druge narodnosti, kar je zelo 
visok delež. Ugotovitve so pokazale, 
da so bili povabljeni starši prisotni 
kot opazovalci tovrstnih dejavnosti, 
kot posredovalci svojega znanja pa 
se je vključilo 10 % staršev.

Literatura:
Rajtmajer. D. (1990). Metodika telesne vzgo-

je. Maribor: Pedagoška fakulteta.
Lubej. N.(1997). Pikapolonica, hvala za zla-

to kolo. Maribor: Zveza kulturnih orga-
nizacij.

Gobec. B.(1992). Ustvarjalni gib in plesna 
vzgoja za najmlajše. Novo mesto: Peda-
goška obzorja.

Štefka Pohorec, dipl. vzg. 
Vrtec Velenje

Za dobro prakso

Povzetek: Nekega dne se mi 
je porodila ideja, da bi sku-
paj z otroki ustvarili glasbe-
no pravljico. V procesu uče-
nja smo se naučili igrati na 
Orffove instrumente, pove-
zati besedilo, dramsko igro 
in glasbo in se z nastopom 
predstaviti še drugim.

Ustvarjali smo glasbeno pravljico



vzgojiteljica 14

Za dobro prakso

povedala, da  lahko to izjemo stori-
mo pri instrumentih, kateri zven je 
zares dolg. (npr. pri činelah in tri-
anglu). Pravilne tehnike igranje na 
metalofon, ksilofon, zvončke in re-
sonatorje smo se najprej lotili z lah-
kotnim udarjanjem dlani oz.  prstov 
po kolenih. Udarjali smo sočasno z 
obema rokama ter izmenično v  raz-
ličnih ritmih. Gibe smo nato prenes-
li na instrumente z udarjali v rokah. 
Ko smo delno osvojili tehniko igra-
nja, smo prešli na zgodbo samo. To 
sem otrokom najprej v celoti posre-
dovala.

Zgodba se je glasila takole:
Sredi gozda je samevala gozd-

na jasa. Iz gozda se je slišalo milo 
ptičje petje. Nekje tam v daljavi pa 
je mirno žuborel bister potoček, ki 
se je kot kača vil skozi gozd. Son-
ce je sijalo in s svojimi toplimi žar-
ki privabljalo na jaso živali. Najprej 
je iz gozda pokukal zajček. In glej, 
potem še eden in še drugi. Takoj za 
njimi pa se je v svojem slogu pripla-
zila  še lisica. Kmalu za njo pa sr-
njak svojim ponosnim rogovjem in 
za njim še zaspani medved. Na  jasi 
je postalo veselo. Živali se kar niso 

mogle naužiti toplega sonca, ki jih 
je s svojimi žarki zbadalo v kožuhe. 
Kar plesale so od veselja. Ptički so 
še vedno veselo prepevali in potok 
je mirno žuborel. Potem pa se je na-
enkrat iz gozda prikradel na jaso lo-
vec. Živali so kar obnemele in nato 
zadnji trenutek pobegnile v gozd. 
Lovec se je nekaj časa oziral levo 
pa desno, pa  spet levo. Nekaj časa 
je še počakal, nato pa vrgel puško v 
koruzo in odšel. Slišalo se je samo 
žuborenje potoka, a hitro so se mu 
pridružili še ptički in tudi živali so 
se začele previdno  vračati na jaso. 
Najprej zajčki pa lisica, zatem še sr-
njak in nazadnje še medved. Sonce 
pa je posijalo še topleje.

Otrokom sem pomagala z nasve-
tom, kako bomo določenim delom v 
pravljici dodali glasbo. Skupaj smo 
nato ugotavljali, kateri instrument 
bi uporabili oz. bi bil najbolj prime-
ren za določen motiv v zgodbi. Ide-
je otrok so bile različne, vendar smo 
se skušali nekako zediniti. Na kon-
cu smo se dogovorili takole: 
• kraguljčki za motiv ptičkov,
• ksilofon za motiv potočka,
• triangel za motiv sonca,

• palčke za motiv zajčkov,
• gviro za motiv lisice,
• ropotulja za motiv srnjaka,
• boben za motiv medveda,
• činele za motiv prihoda lovca.

Razdelili smo si vloge (instru-
mentalisti, igralci – živali, lovec), iz-
delali kostume in sceno (gozd, jasa, 
potoček, sonce). Vlogo pripovedo-
valca sem prevzela sama.

Instrumentalna spremljava dolo-
čenega motiva je bila produkt ustvar-
jalnosti vsakega posameznika. 

S pravljico smo se predstavili tu-
di ostalim skupinam v vrtcu ter star-
šem.

Zaključek
Otroci so bili ob koncu nad glas-

beno pravljico zelo navdušeni. Tudi 
sama sem bila zadovoljna.  Prvič za-
to,  ker so otroci pokazali interes in 
so zares uživali, kar je najpomemb-
nejše, in drugič tudi zato, ker so se 
trudili, še posebej pri pravilnem ig-
ranju na instrumente.

      
                                                        

                         
Polonca Strelec Čuš, dipl. vzg.  

Predstavitve in nastopi za javnost
Vabilo k sodelovanju

V uredništvo dobimo veliko vaše pošte,  s katero nas seznanjate s svojimi nastopi za 
širšo javnost. Nastopajo otroški pevski zbori, instrumentalne skupine otrok, plesne in 
dramske skupine in še kdo. Večkrat nastopajo tudi vzgojiteljice: pevski zbori, pevske 
skupine, instrumentalne skupine, dramske in lutkovne skupine in podobno.

O vseh teh kulturnih dejavnostih vrtcev se v javnosti premalo ve, zato poskusno uvajamo 
novo rubriko, v kateri lahko vrtci predstavite svoje nastope v javnosti.

V vrtcu je otrokom treba omogočiti, da spoznavajo svoje omejitve in meje sprejemljivega vedenja, ki se 
utemeljuje v načelu neomejevanja drugih, ter da doživljajo vrtec kot okolje, v katerem se potrjujejo kot 
posamezniki in imajo možnost razvijati občutek za sodelovanje.

Kurikulum za vrtce 1999), str. 54
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S plenarnim referatom ste sodelo-
vali na strokovnem posvetu o so-
delovanju v timu za vzgojiteljice v 
Ljubljani in v Zrečah. Kakšen vtis 
ste dobili?

Moji vtisi z obeh srečanj so vseka-
kor zelo pozitivni. Prvič sem sode-
lovala na tako množičnem strokov-
nem posvetu za pedagoške delavce 
v vrtcih. Presenetila me je tolikšna 

udeležba in tudi tako pozitiven od-
ziv na moje predavanje, saj me je 
na ljubljanskem posvetu v dvorani 
pričakalo okrog štiristo ljudi. Svoje 
strokovno znanje in svoje izkušnje 
z vzgojiteljicami in drugimi delavci 
v vrtcih pogosteje delim z manjšimi 
skupinami udeležencev; npr. vrt-
čevskimi kolektivi, delovnimi sku-
pinami, vzgojitelji multiplikatorji, 
člani mreže šol in vrtcev ter udele-
ženci različnih seminarjev. Povabilo 
organizatorja za vabljeno plenarno 
predavanje sem sprejela kot prizna-
nje mojemu delu in prizadevanju za 
razvoj timskega dela v slovenskem 
pedagoškem prostoru, kot izraz za-
upanja, predvsem pa tudi kot kras-
no priložnost, da res iz srca sprego-
vorim o vsem, kar spremlja timsko 
delo. Pozornost, s katero so me ude-
leženci poslušali, ter njihovi osebni 
odzivi na vsebino mojega predava-
nja so mi ponovno potrdili, da je to 
področje dela izredno pomemben 
dejavnik oblikovanja (in preizkuša-
nja) odnosov v vrtčevskih timih, de-
lovnih kolektivih ter osebnostnega 
in strokovnega razvoja pedagoških 
delavcev. 

Kaj bi, na osnovi svojih vtisov in 
spoznanj, svetovali strokovnim 
delavcem v vrtcih?

Timsko delo ima pestre psiholo-
ške razsežnosti; strokovno in razis-
kovalno ga doživljam kot prepletanje 
in povezovanje spoznanj pedagoške 
in razvojne psihologije, psihologije 
osebnosti, motivacije in čustev, psi-
hologije dela ter celo klinične psiho-
logije. Vključuje različne psihološke 
procese in pojave: od psihosocialne-
ga zaznavanja, komunikacije, za-
znavanja in reševanja problemov, 
medosebnega sprejemanja, čustve-
nega doživljanja do posamezniko-
ve motivacije, različnih kompetenc 
ter poklicne samopodobe. Če bi lah-
ko vse svoje strokovno, raziskoval-
no in izkušenjsko znanje, ki sem ga 
v zadnjih petnajstih letih izgrajevala 
na področju timskega dela, združila 
v »univerzalen recept«, po katerem 
me tako kot vi strokovni delavci radi 
sprašujejo, bi zelo iskreno odgovo-
rila: prepustimo se timskemu delu 
s pozitivno naravnanostjo, odpri-
mo se svojim sodelavcem z zaupa-
njem vanje in v njihove zmožnosti 
biti dober vzgojitelj in dober kolega. 

Sodelovalna kultura – pot do večje 
učinkovitosti in boljših odnosov

ALENKA POLAK je doktori-
ca psiholoških znanosti, do-
centka za pedagoško psiho-
logijo na Pedagoški fakulteti 
Univerze v Ljubljani. Njeno 
znanstveno-raziskovalno, 
strokovno in pedagoško delo 
je namenjeno aktivnostim za 
izboljšanje pedagoške prak-
se od vrtcev do univerze.  
Njena področja zanimanja so 
namenjena poklicnemu raz-
voju, timskemu delu ter na-
daljnjemu izobraževanju in 
usposabljanju. Vodi različne 
seminarje s področja timske-
ga dela, komunikacije, reflek-
sije in reševanja problemov. 
Sodeluje na  strokovnih ter 
znanstvenih srečanjih doma 
in v tujini, sodeluje v raznih 
raziskavah in evalvacijskih 
študijah ter tako aktivno so-
oblikuje in razvija pedagoško 
prakso. Vzgojiteljice in vzgo-
jitelji jo poznamo po njenem 
delu Aktivnosti za spodbu-
janje in razvijanje timskega 
dela – priročnik za timsko 
delo v šoli,  zelo odmevni pa 
sta bili tudi predavanji na 
strokovnem posvetu v Ljub-
ljani in na ponovitveni delav-
nici v Zrečah.

dr. Alenka Polak
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Timsko delo temelji na pozitivni so-
odvisnosti v smeri doseganja skup-
nih ciljev – in če imam kot članica 
tima pred očmi napredek ter zado-
voljstvo otrok, se tega jasno zave-
dam in si k temu profesionalno pri-
zadevam, bom timsko delo uvidela 
kot prednost, ne pa kot breme. Pri 
timskem delu velja zelo preprosta 
psihološka formula: osebnostno in 
poklicno zreli, to je samozavestni 
in odgovorni posamezniki, ki nima-
jo težav z doživljanjem sebe in svo-
je poklicne identitete, bodo timsko 
delo doživljali kot izziv: kolegom 
bodo zaupali, se od njih učili, v so-
delovalnem delu uživali ter se kon-
struktivno soočali s spremljajočimi 
problemi. Navedena »formula« pa v 
osebnostnem smislu še zdaleč ni ta-
ko preprosta in samoumevna, raz-
lične oblike nezrelosti (tekmovalna 
naravnanost, pretirana osebnostna 
občutljivost, zamerljivost, nizka sa-
mopodoba, privoščljivost, različni 
obrambni mehanizmi …) lahko bo-
trujejo različnim težavam in kon-
fliktom. Žal v prvi vrsti slabim od-
nosom in negativnemu čustvenemu 
doživljanju posameznikov v timu.          

Nam lahko na kratko predstavite 
svojo dosedanjo profesionalno pot?

Odkar sem se zavedala sama se-
be, sem si želela postati učiteljica. 
Prvo »prakso« sem pridobivala v svo-
ji igri, saj sem kot deklica poučeva-
la vse okoli sebe, zlasti svoje punčke 
in medvedke. Ob veliki navezanosti 
na svojo prvo učiteljico, sem se že v 
prvem razredu »dokončno odločila«, 
da bom nekoč učiteljica. Zanimivo 
je, da sem že v osmem razredu nekaj 
dni samostojno »poučevala« v prvem 
razredu. Učencem prvega razreda 
sem brala zgodbe, se z njimi pogo-
varjala o njihovi vsebini, z njimi pe-
la, ustvarjala, telovadila. Predvsem 
pa sem začutila, da imam pri delu z 
otroki nanje izredno velik vpliv. Pr-
ve prave pedagoške izkušnje sem si 
pridobivala v okviru obvezne sred-
nješolske pedagoške prakse v vseh 
letnikih srednje pedagoške šole. Ob 
teh priložnostih sem spoznavala tu-
di »zakulisje« pedagoškega poklica, 
ki so mi ga na praksi moji bivši učite-
lji prijazno razgrinjali. Med študijem 

psihologije sem bila ves čas bolj pe-
dagoško naravnana: kot prostovolj-
ka sem delala z učenci na različnih 
šolah, v tej smeri sem si izbrala tudi 
temo diplomskega dela – raziskovala 
sem povezanost med inteligentnost-
jo in ustvarjalnostjo ter osebnostne 
lastnosti nadarjenih učencev. Po di-
plomi sem se kot pripravnica zaposli-
la na OŠ Pivka ter se po nekem sreč-
nem naključju spet znašla v razredu. 
Skoraj dve leti sem poučevala tretje-
šolce, se pri tem temeljito izgrajevala 
kot učiteljica ter neizmerno uživala. 
Določene dogodke in pedagoško rav-
nanje še zdaj podoživljam, čeprav so 
nekateri moji tedanji učenci že diplo-
mirali. Kasneje me je življenjska pot 
pripeljala spet v Ljubljano, najprej 
kot profesorico psihologije na eno 
od srednjih šol, nato pa kot asistent-
ko-stažistko na Pedagoško fakulteto 
Univerze v Ljubljani. Poglobitev mo-
je pedagoške naravnanosti z magistr-
skim in doktorskim študijem je bila 
ob odlični mentorici, dr. Cveti Raz-
devšek Pučko, in novem delovnem 
okolju, polnem pedagoško entuzi-
astičnih kolegov, kar samoumevna 
pot. Danes sem poklicno povsem 
uresničena, saj ob študentih, kolegih 
in učiteljih, s katerimi delam, uživam 
vsak dan znova … Na srečo imam po-
klic, pri katerem sem lahko iniciativ-
na, ustvarjalna in samostojna. Vsak 
dan znova odkrivam nove strokovne, 
raziskovalne in medosebne izzive, 
katerih uresničitev mi omejuje le ne-
nehna časovna stiska in moja trenut-
na zmožnost preklapljanja med aka-
demskimi in privatnimi prioritetami 
– sem namreč tudi mama maturanta 
in dveh predšolskih deklic.       

Pri svojem delu ste že pred leti za-
čeli opozarjati na nujnost dobrega 
medsebojnega sodelovanja med 
vzgojiteljico in pomočnico vzgoji-
teljice v oddelku in med oddelki. K 
temu nas zavezuje tudi Kurikulum 
za vrtce (1999). Kakšne so danes 
vaše izkušnje?

Kurikulum je omogočil pedago-
ško vlogo pomočnikov vzgojiteljev in 
s tem enakovrednejši položaj obeh 
poklicn ih profilov, tako z vidika tim-
skega načrtovanja kot tudi timskega 
izvajanja dela in evalvacije. Formalna 

izobrazba in formalne vloge kot npr. 
delovno mesto vzgojitelja ali pomoč-
nika vzgojitelja seveda z vsemi raz-
sežnostmi (npr. zavedanje poklicne 
vloge, zavedanje lastne kompetent-
nosti, poklicna samopodoba, različ-
na znanja, spretnosti in sposobnosti) 
zagotovo vpliva na delitev dela v ti-
mu, nikakor pa ne more biti temelj-
no načelo delitve dela. Delitev dela 
in vlog v timu naj temelji na iskreni 
analizi močnih in šibkih strokovnih 
področij vsakega posameznika: kon-
kretni posamezniki imajo lahko več 
neformalnega znanja, spretnosti in 
»posluha« za delo z otroki kot njiho-
vi visoko strokovno (in primerno) iz-
obraženi kolegi. Pravo timsko delo 
lahko zaživi šele, ko člani tima odvr-
žejo »nalepke« formalnih vlog (npr. 
strokovnih nazivov, plačilnih razre-
dov, delovne dobe) in se sprejmejo 
kot osebnostno in strokovno kompe-
tentni posamezniki. V poklicni vlogi 
vzgojiteljev in učiteljev ne moremo 
razdvojiti med strokovnostjo in oseb-
nostjo, saj sta v nenehnem sovpliva-
nju in dopolnjevanju. Prav tako ne 
moremo ugotavljati, ali ima na otro-
ke večji vpliv strokovnost ali oseb-
nost vzgojiteljev ter drugih strokov-
nih delavcev. Vzgoja je izkušenjsko 
gledano nekaj celostnega, analizira-
mo in »predalčkamo« jo zgolj v razis-
kovalne namene, da prodremo v glo-
bino različnih psiholoških procesov 
ter značilnosti. V timih, kjer se med-
sebojno odprto sprejemajo kot stro-
kovno kompetentni posamezniki, 
navadno nimajo težav z zaupanjem, 
z delitvijo dela in odgovornosti in ne 
z medsebojno komunikacijo. Doživ-
ljanje zaupanja in pristnih odnosov 
dajejo posamezniku tisto potrebno 
strokovno in čustveno varnost, da se 
mu ni potrebno zatekati k različnim 
obrambnim mehanizmom, različ-
nost članov tima in spremljajoči pro-
blemi pa so sprejeti kot izziv.  

Sodelovanje med strokovnimi de-
lavkami ni samo po sebi umevno. 
Ne gre brez zatikanj, strahov, težav 
...  Na kakšne težave moramo biti 
pozorni in kako jih premagovati? 

Ko gre za odnose med ljudmi, ni 
nič samo po sebi umevnega. Timsko 
delo v vzgoji in izobraževanju  stro-
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kovne delavce bistveno bolj psiholo-
ško kot pa didaktično bega. Odno-
si so lahko nepredvidljivi, saj smo 
posamezniki kljub svoji strokovno-
sti kot osebnosti zelo različni. Tim-
sko delo odpira mnoge »pasti«, ki 
ga hromijo ali zmanjšujejo njegovo 
učinkovitost. V prvi vrsti so to po-
sameznikova negativna pričakova-
nja oziroma osebni strahovi v zvezi z 
drugimi člani tima ali potekom tim-
skega dela. Strokovni delavci v vrtcih 
se najpogosteje bojijo osebnostne 
neusklajenosti, občutkov neenako-
vrednosti in neugodnih osebnih last-
nosti sodelavcev v timu, npr. domi-
nantnosti, neiskrenosti, kritizerstva, 
neodgovornosti, obrekovanja, tek-
movalnosti … Kar logično je, da smo 
pri zaznavanju teh osebnostnih last-
nosti bistveno bolj kritični do drugih 
v timu kot do sebe. Ko naletimo na 
probleme v odnosih, navadno prej 
iščemo vzroke pri drugih, ne pri se-
bi. Razlog temu je seveda v pristran-
skem, z vidika naše samopodobe 
bolj »samovarovalnemu« zaznavanju 
sebe, in v dejstvu, da velik del našega 
vedenja in ravnanja temelji na neza-
vednih procesih. Bistvo usposablja-
nja za timsko delo vidim predvsem 
v spodbujanju procesa ozaveščanja 
vseh teh strahov, pričakovanj in sta-
lišč, ki ovirajo posameznikovo »odpi-
ranje« timskemu delu. Zanimivo je, 
da že ena sama pozitivna izkušnja 
s timskim delom te strahove razbli-
ni in posameznika motivira za nove 
timske aktivnosti. Naj pa posebej iz-
postavim, da se lahko vse dileme, bo-
jazni in negativna pričakovanja z no-
vo sestavo tima ponovijo … In proces 
prilagajanja se začne znova.

Kakšna organizacijska kultura v 
vrtcu bo odpirala možnosti za več 
sodelovanja?

Na področju vzgoje in izobraže-
vanja je edina mogoča pot do večje 
učinkovitosti in boljših odnosov so-
delovalna kultura – te pa ne moremo 
doseči brez timskega dela in vključe-
vanja vseh sodelujočih, tudi otrok in 
staršev. Timsko delo strokovnih de-
lavcev vidim kot edini pristop, ki po-
stopoma oblikuje sodelovalno kul-
turo v naših vrtcih. Timsko delo pa 
žal ni zadosten pogoj za oblikovanje 

sodelovanje kulture neke organiza-
cije: v nekem oddelku vrtca se npr. 
na formalni ravni timsko delo izva-
ja, ko pa si podrobneje pogledamo 
odnose v timu, lahko ugotovimo, da 
so zelo nepristni, tekmovalni, ko-
munikacija enosmerna, delitev dela 
pa temelji zgolj na utečenih formal-
nih vlogah in poklicnem statusu. 
Tako timsko delo dolgoročno nika-
kor ne more biti učinkovito in ne za-
dovoljujoče za člane time.

V čem vidite naloge ravnateljice 
oz. ravnatelja v tem procesu? 

Vodstvo je nosilec vizije razvoja 
vsake institucije in tudi na področju 
spodbujanja timskega dela ter sodelo-
valne kulture je njegova vloga ključ-
na. Ko v okviru različnih seminarjev s 
strokovnimi delavci v vrtcih analizira-
mo pričakovanja, ki jih imajo do svo-
jega vodstva, ugotovimo, da si želijo 
predvsem podpore in spodbude: npr. 
moralne, osebne, človeške, tudi mate-
rialne, denarne in v obliki ustreznih 
delovnih pogojev. Pedagoški delavci 
si želijo, da bi vodstvo upoštevalo nji-
hove izbire oz. želje po timskih sode-
lavcih ter njihove želje po dodatnem 
izobraževanju. Od vodstva pričaku-
jejo tudi spremljanje njihovega tim-
skega dela in različne oblike strokov-
ne pomoči. Prav vsak pa si od vodstva 
želi tudi pohval in potrditev, ki so vča-
sih najpomembnejši motivator za do-
bro timsko delo. 

V vrtcu so otroci dobršen del dneva, 
ki je, fiziološko, tudi najbolj akti-
ven čas. Najbrž se vsi strinjamo, 
da mora čas, ki ga preživlja otrok v 
vrtcu, kakovostno strukturiran. Pri 
tem mislim na kakovost bivalnih 
prostorov, kakor tudi na ponudbo 
materialov in igrač za svobodno 
igro in na vzgojiteljevo načrtovanje 
in vodenje dejavnosti, predvsem 
pa na otrokovo počutje in vključe-
nost v proces in odnose. Za zadnje 
je posebno pomembna kakovostna 
komunikacija med vzgojiteljicami, 
med vzgojiteljicami in starši in med 
vzgojiteljicami in otroki. Zakaj?

Tudi sama imam v vrtcu dve dekli-
ci stari dve in pol in pet let. Cena so-
dobnega tempa življenja je dejstvo, 
da naši otroci preživijo med tednom 

v vrtcu več časa kot v naši družbi do-
ma. Osebno menim, da je otrokovo 
doživljanje vrtčevske situacije, to je 
vzgojiteljic, drugih otrok, vzgojnega 
vplivanja, pravil ipd., pomemben de-
javnik oblikovanja in utrjevanja nji-
hove samopodobe ter zaznavanja 
njihove lastne kompetentnosti. Vzgo-
jiteljice imajo vpogled v tisti del otro-
kovega življenja in njegovega vedenja 
ter ravnanja, ki je pogosto drugačen 
od tistega, ki smo mu priča doma. Ko-
munikacijo s vzgojiteljicami zato vi-
dim tudi kot priložnost spoznavanja 
svojega lastnega otroka iz neke dru-
ge, meni kot mami zakrite perspek-
tive. Poleg informativne narave, ki se 
pogosto zreducira na osnovna vpraša-
nja »Je bilo vse v redu?, Kaj ste lepe-
ga počeli? Kako je bilo s spanjem?«, se 
v medsebojni komunikacij odražajo 
medsebojno zaupanje, pričakovanja 
drug do drugega ter prepričanja o vlo-
gi vrtca (preberimo: njegovi potreb-
nosti) za otrokov razvoj. Nezaupa-
nje med starši in vzgojiteljicami vodi 
v nesproščeno medsebojno komuni-
kacijo, ta pa se odraža tudi v otroko-
vem sprejemanju vrtčevske situacije, 
aktivnosti in odnosov v njem. Neka-
teri starši se ne zavedajo, da s svojimi 
negativnimi pričakovanji in stališči do 
vrtca obremenjujejo tudi otroka.      

Kaj bi še radi povedali slovenskih 
vzgojiteljicam in vzgojiteljem? 

Slovenska predšolska vzgoja je 
zelo kakovostna in strokovno orga-
nizirana. Kot mama in kot strokov-
njak strokovnim delavcem v vrtcih 
zelo zaupam in se jim iskreno zahva-
ljujem, da že ob tretjem otroku vsak 
dan znova doživljam smeh in neuča-
kanost ob odhodu v vrtec ter pristno 
čustveno navezanost na vzgojiteljice. 
To se mi osebno zdi »največja dota«, 
ki jo lahko otrok za lasten razvoj in 
kasnejše življenje dobi ob spoznava-
nju sveta izven družine.   

Zahvaljujemo se vam za sodelova-
nje in vam še naprej želimo plod-
no znanstveno delo na  psiholo-
ško-pedagoškem področju.

                                                        
                                                                        

Betka Vrbovšek, urednica
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Uvod
Čez slabo leto bo »Kurikulum 

za vrtce« star deset let. V zadnjih 
petih letih se je na pobudo Zavoda 
RS za šolstvo med slovenskimi jav-
nimi vrtci oblikovala mreža men-
torskih študijskih središč, ki v so-
delovanju z vsemi pripadajočimi 
vrtci v mreži skrbijo za prenos in 
širjenje dobre prakse, medsebojno 
učenje praktikov ter stalno spre-
minjanje in izboljševanje izvedbe-
nih kurikulov vrtcev.

Proces stalnega 
izboljševanja javnih vrtcev

Kurikulum za vrtce (1999) je v 
desetih letih uveljavljanja postal 
trdna osnova za oblikovanje izved-
benih kurikulov v posameznih vrt-
cih. Raziskave (Marjanovič Umek) 
so sčasoma pokazale na pomemb-
no dejstvo, da so med javnimi vrt-
ci prisotne kakovostne razlike in da 
je razvoj otrok v korelaciji s kako-
vostjo izvedbenega kurikula. Ka-
ko zmanjšati kakovostne razlike 
oz. kako pomagati vrtcem, ki še ne 
zmorejo v celoti udejanjati ciljev in 
načel omenjenega dokumenta? K 

postopnemu zmanjševanju kako-
vostnih razlik pomembno prispe-
va prenos znanj in izkušenj dobre 
prakse na strokovnih srečevanjih 
praktikov v mentorskih študijskih 
središčih. V njih vidimo možnost 
za razvoj stalnega izboljševanja 
prakse javnih vrtcev. 

Ključnega pomena za to, da smo 
vrtci izkoristili pobudo Zavoda RS 
za šolstvo in izkoristili priložnost 
za vzpostavitev procesa stalnega iz-
boljševanja s pomočjo mentorskih 
študijskih središč, je bilo:
- razumevanje nujnosti procesa 

stalnega izboljševanja izvedbe-
nih kurikulov vrtcev pri ravnate-
ljicah in ravnateljih vrtcev, ki so 
prevzeli vlogo mentorskih študij-
skih središč,

- razumevanje nujnosti med-
sebojnega učenja praktikov pri 
vseh ravnateljicah in ravnateljih 
vrtcev, ki so se vključili v men-
torsko študijsko središče,

- strokovno in organizacijsko 
mentorstvo svetovalk Zavoda RS 
za šolstvo,

- sodelovanje drugih strokovnja-
kov in znanstvenikov, ki so bili 
pripravljeni deliti svoja spozna-
nja s praktiki in

- vsakoletno zaključno strokovno 
srečanje, ki ga organizira Zavod 
RS za šolstvo.

Kurikularnih sprememb v prak-
si ni bilo mogoče doseči samo v ča-
sovno določenem roku postopnega 
uvajanja, saj terjajo procesno traja-
nje, torej stalno spreminjanje in iz-
boljševanje. S prenovo v časovno 
določenem roku jih je bilo mogoče 
v prakso samo uvesti oz. postopoma 
uvajati, kar se je tudi zgodilo. Traj-
no uresničevanje kurikularnih ci-
ljev in načel ter razvijanje kakovost-
ne prakse pa je po našem mnenju 
tesno povezano z dolgotrajnejšim 
spreminjanjem vrednot, vzorcev 
obnašanja in navad ter stalnim iz-
popolnjevanjem strokovnih delav-
cev v posameznih vrtcih. Podobno 

kot predlagata Fullan in Hargreaves 
(2000) za šolo, moramo tudi v jav-
nih vrtcih uveljavljati proces stalne-
ga izboljševanja.

Strinjamo se z Bečajem (20-
01), ki (za šole) trdi, da trajno iz-
boljševanje izvedbenega kurilula 
zahteva oblikovanje kakovostne-
ga sociokulturnega okolja, kjer je 
stalno prisotna skrb za posamez-
nike, prijazne medsebojne odno-
se, za uveljavljanje individualnosti, 
medsebojno spoštovanje, spoštova-
nje pravil, poudarjanje osebne od-
govornosti in stalno vzpostavlja-
nje medsebojnega zaupanja med 
vzgojnim osebje, otroki in starši. 
Še toliko bolj velja vse to za vrt-
ce! Otroku bo takšen vrtec proto-
tip življenja v skupnosti z drugimi 
(Delors 1996). Solidarnosti z drugi-
mi, sočutja, naklonjenosti drugim, 
sožitja, razreševanja konfliktov in 
drugih socialno dobrodošlih nači-
nov vedenja se ni mogoče naučiti z 
govorjenjem, opozarjanjem in pri-
siljevanjem, ampak v interakciji z 
drugimi otroki in odraslimi v dobri 
skupnosti (Delors, prav tam).

Proces spreminjanja vrednot, 
vzorcev obnašanja, navad in značil-
nosti v posameznih vrtcih je tesno 
povezan s sodelovanjem in učenjem 
med strokovnimi delavci vrtcev ter 
z notranjo motivacijo, da posnema-
mo dobro prakso tistih, ki so nam 
za vzor v procesu izboljševanja in 
spreminjanja, pod pogojem, da kri-
tično razmislimo, zakaj, kaj, koliko 
in kdaj. Vzgojitelji lahko spreminja-
jo svoja ravnanja v pedagoški prak-
si, če spremljajo teoretična spozna-
nja pedagoških ved ter pridejo do 
novih spoznanj in novega znanja, 
če individualno in v timih kritično 
razmišljajo o svojem delu, če vidi-
jo smiselnost sprememb in so zanje 
notranje motivirani, kar je vse tesno 
povezano z razvojem vzgojiteljske 
strokovne odgovornosti ter s profe-
sionalizmom.

Mentorska študijska središča lah-
ko imajo zato še večjo vlogo kot se-

Izboljševanje mreže javnih vrtcev s 
pomočjo mentorskih študijskih središč

Povzetek: Strokovni delavci 
javnih vrtcev, ki se povezuje-
mo v mentorskih študijskih 
središčih, ugotavljamo, da so 
med javnimi vrtci še vedno 
(pre)velike kakovostne razli-
ke. K postopnemu zmanjševa-
nju kakovostnih razlik lahko 
veliko pripomorejo strokovna 
srečanja v mentorsko-študij-
skih središčih, ki naj bi spod-
bujala proces stalnega izbolj-
ševanja prakse. Raziskave so 
namreč pokazale, da je razvoj 
otrok tesno povezan s kako-
vostjo izvedbenega kurikula 
v posameznem vrtcu.
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daj pri strokovnem izpopolnjevanju 
in učenju, povezovanju vzgojiteljic 
in vzgojiteljev ter drugih strokovnih 
delavcev in izboljševanju kakovosti 
javnih vrtcev.

Mentorska študijska 
središča spodbujajo 
vzgojitelje k načrtovanju in 
organiziranju kakovostnih 
dejavnosti za otroke

Kroflič (2002) govori o treh naj-
pomembnejše vidikih vzgoje in iz-
obraževanja v vrtcu: o razvoju ce-
lostne osebnosti, o komunikaciji 
znotraj jasno opredeljenih pravil in 
o razvijanju zmožnosti za subjek-
tivno iskanje osebnega smisla. Po 
njegovem mnenju moramo v vrt-
cu zagotavljati aktivno in izkustve-
no učenje, kar zahteva odprt in pro-
cesno naravnan kurikulum. Vrtec je 
tako za otroka pomembno okolje, v 
katerem se otrok uči ob aktivnem 
sodelovanju in v interakciji z odra-
slimi in vrstniki.

Vzgojitelji omogočajo otrokovo 
svobodno igro s sovrstniki, toda za 
otrokov razvoj to ni dovolj. Ni do-
volj le vzgojiteljeva navzočnost ob 
otrokovi spontani igri ali ob dejav-
nosti, ki jo otrok že obvlada. Otrok 
mora biti deležen miselnega izziva 
z dejavnostjo, ki jo zmore skupaj z 
vzgojiteljico. Že Vigotsky (1993) je 
trdil, da mora biti zato učenje majh-
nih otrok korak pred otrokovim raz-
vojem, vzgojitelji pa v področju bliž-
njega razvoja omogočajo dejavnosti, 
ki peljejo otroka od aktualnega k po-
tencialnemu razvoju. V razvitih oko-
ljih, kamor lahko štejemo tudi Slove-
nijo, obstaja namreč mnogo znanja, 
do katerega otrok ne more priti sam 
od sebe – brez aktivnega sodelova-
nja in vključenosti vzgojitelja. Za-
to govorimo o sociokulturnem kon-
tekstu učenja. Učenje predšolskega 
otroka pa ni povezano le z otroko-
vim miselnim razvojem, ampak za-
deva vsa razvojna področja: gibalni, 
spoznavni, čustveni, socialni in mo-
ralni razvoj. Batistič Zorec (2003) 
tako poudarja, da je učenje v vrtcu 
povezano tudi z metodami in obli-
kami vzgojnega dela, ki se uporab-
ljajo v izvedbenem kurikulu vrtca. 
Pri usklajevanju metod poučevanja 

z otrokovimi sposobnostmi pa bo-
mo uspešni, pravi Woolfolk (2002), 
če bomo razumeli mišljenje otrok.

          
Ustrezno smo prilagodili (Vr-

bovšek 2004) nekaj izhodišč avto-
rjev Hopkins, Ainscow in West, ki 
so nam lahko, kot menimi, v pomoč 
pri izboljševanju dela pri strokovnih 
srečanjih v mentorskih študijskih 
središčih.

1. Pozornost pri evalviranju in sno-
vanju kakovostne prakse mora 
biti osredotočena na vzgojno-iz-
obraževalni proces. Še posebno 
pomembno v tem procesu je 
dvoje: organizacija spodbudnega 
okolja in kakovostne interakcije 
med otroki in vzgojitelji. Oboje 
bo pomagalo otroku k aktivne-
mu izkustvenemu učenju.

2. Ravnateljeva podpora in spod-
buda pri pedagoškem vodenju 
morata biti osredotočeni na vzgo-
jitelje, njihovo strokovno izpopol-
njevanje in medsebojno sodelova-
nje ter na kakovost izvedbenega 
kurikula, ki naj bo merilo za vsa-
ko odločitev in ravnanje v vrtcu, 
ki zadeva pedagoško prakso.

3. Ravnatelji in vzgojitelji si mora-
mo prizadevati za to, da bo sa-
movrednotenje dela oz. izvedbe-
nega kurikula postalo vsakdanja 
praksa strokovnih delavcev. 

4. Pozornost Zavoda Republike 
Slovenije za šolstvo mora biti 
namenjena znanstvenim spozna-
njem teoretikov in spoznanjem 
praktikov, svetovalci Zavoda za 
šolstvo pa naj bodo »povezovalni 
most«  med teoretiki na vseh 
treh univerzah in praktiki v vseh 
mentorsko-študijskih središčih.

Zaključek
Dosedanje izkušnje potrjujejo 

mrežo mentorskih študijskih sre-
dišč kot tisto obliko, ki:
- je uveljavljena na celotnem pros-

toru v državi,
- organizacijsko povezuje več 

javnih vrtcev okoli mentorskega 
vrtca,

- daje za kakovost vrtcev po-
membne spodbudne rezultate v 
praksi. 

Kljub temu pa je potrebno opozo-
riti na nekatere slabosti, ki jih mora-
mo s skupnimi močmi v prihodnosti 
odpraviti, če želimo delovanje mrež 
še izboljšati. Pri tem mislim na:
- način vključevanja (ponudba 

vključevanja in sodelovanja na-
mesto obveze),

- problem nekaterih prevelikih 
skupin (štirideset in več udele-
žencev v pogostokrat utesnjenih 
pogojih se težko kakovostno 
vključuje in sodeluje), 

- občasno strokovno premalo 
zahtevne pedagoške delavnice 
(zagotoviti možnost izbire med 
dvema zahtevnostnima delavni-
cama, brez vnaprejšnjega ločeva-
nja glede na delovno mesto, saj 
je med pomočnicami vzgojiteljic 
veliko diplomiranih vzgojiteljic),

- opustiti vnaprej določene vse-
bine za vsa tri srečanja (kar sicer 
omogoča ukvarjanje z istim 
problemskim izzivom, a tudi 
ovira reševanje samoiniciativnih 
in specifičnih potreb vrtcev v 
mreži; vsaj eno srečanje bi mo-
ralo imeti vsebino, ki je lokalno 
pomembna oz. jo kot tako za-
znavajo vrtci v mentorskem-štu-
dijskem središču),

- zanemarjanje strokovno pomanj-
kljivih praks, ki so nekako obti-
čale na določeni razvojni stopnji 
(ki se zaznavajo v izvedbenih 
kurikulih posameznih vrtcev, 
vendar jih sedaj »ne vidimo«).
 
Vse to (in še kaj) daje še veli-

ko možnosti za sodelovanje in ka-
kovostno rast javnih vrtcev. Mreža 
mentorsko-študijskih središč je na 
tej razvojni poti pomembna razvoj-
na podpora. Naj ob koncu damo pri-
znanje še svetovalkam Zavoda RS 
za šolstvo, ki se ukvarjajo s predšol-
skim področjem, ker so uspele zva-
biti strokovne delavce v kakovostno 
medsebojno strokovno komunikaci-
jo. Upamo, da se bo proces nadalje-
val in še izboljševal.  
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mag. Betka Vrbovšek 
Vrtec Tončke Čečeve Celje

Uvod
K delu sva pristopili resno in odgovorno, z upanjem, 

da bova zavestno ločevali socialno učenje s posnema-
njem od usvajanja socialnih veščin, oziroma poglobili 
znanje o socialnem učenju s posnemanjem. Z anonim-
no anketo sva želeli ugotoviti:
- katere učne vsebine vzgojitelji načrtno modelirajo;
- kaj otroci posnemajo od vzgojiteljev, kaj od vrstni-

kov v skupini in kaj prinesejo od doma;
- kje vidijo dodatne možnosti socialnega učenja, kje 

čutijo probleme oziroma težave;
- ali je socialno področje načrtovano z dejavnostmi in 

cilji ali se izvaja zgolj spontano;
- ali pri svojem delu pogosto vključujejo socialno uče-

nje.

 Kaj je socialno učenje?
Vrtec je kompleksen socialni prostor, ki vsem ude-

ležencem, otrokom in vzgojiteljem, daje zelo raznolike 
možnosti za socialno učenje. Pri tem moramo upoštevati 
individualne razlike med posamezniki. Socialno učenje 
pomaga tako otrokom kot vzgojiteljem, daje možnosti 
in priložnosti za medsebojno spoznavanje, poslušanje 
sogovorca, sprejemanje in razumevanje drugačnosti, 
reševanje konfliktnih situacij in empatijo ...  Socialno 
učenje vključuje vse vrste vedenja, ki jih mora obvla-
dovati posameznik, da se lahko učinkovito in konstruk-
tivno vključi v socialno okolje. Socialno učenje zajema 
modele spoznavanja, razumevanje in usmerjanje sebe, 
drugih ljudi in medosebnih interakcij v formalnih in ne-
formalnih skupinah. Gre za zavestne izbire učinkovite-
ga in zadovoljivega ravnanja v socialnih situacijah, pri 
čemer je treba posebno pozornost nameniti čustveni 

komponenti. Učinkovita in konstruktivna socialna in-
tegracija pomeni sposobnost otroka, da v socialni sre-
dini uspešno zadovoljuje svoje osnovne psihosocialne 
potrebe in upošteva potrebe drugih. Ključne kvalitete, 
ki so bistvenega pomena za osebnostni in socialni raz-
voj, so osnovne osebne, medosebne in komunikacijske 
spretnosti, poznavanje in razumevanje sebe, medseboj-
nih odnosov. Brez socialnih spretnosti otroci ne more-
jo učinkovito funkcionirati v medsebojnih odnosih, se 
spopadati z življenjskimi zahtevami in konstruktivno 
prispevati k razvoju družbe, ko odrastejo.

Splošni cilji socialnega učenja:
• spoznavanje in razumevanje sebe in drugih v social-

nem okolju,
• spodbujanje občutka pripadnosti v skupini,
• spoštovanje osebnosti drugih,
• učenje sobivanja,
• razvijanje solidarnosti in medsebojne pomoči,
• spodbujanje ustvarjalnosti v socialnih interakcijah,
• vživljanje v različne vloge,
• razvijanje pozitivne samopodobe,
• konstruktivno reševanje konfliktnih situacij.

Primeri dejavnosti: socialne igre, gibalne igre, gibal-
no izražanje in ustvarjanje, likovno izražanje in ustvar-
janje, igre z lutkami, kooperativne igre, igre vlog, be-
sedne igre, dramatizacija, pantomima.

Socialno učenje: učenje z opazovanjem, 
posnemanjem ali po modelu

Nekatere stvari znamo že ob rojstvu. Ko se rodi-
mo, začnemo dihati, znamo sesati mamino mleko, 
kašljati ... Mladički nekaterih živalskih vrst znajo še 
veliko več kakor novorojenčki in vendar znamo ljud-
je, ko odrastemo, mnogo več kot odrasle živali. To 
pomeni, da smo se v življenju veliko naučili. Učenje 
je spreminjanje vedenja na osnovi izkušenj (M. Žnu-
derl). Otrok se marsičesa nauči brez aktivnega posku-
šanja, besedne razlage, vaje ali spodbude. Uči se, ko 
opazuje, kako se v določeni situaciji obnašajo drugi. 
Za svoj model oz. vzor si izbira ljudi okoli sebe: oče-
ta, mater, starejšega vrstnika, učitelja, vzgojitelja ... 
Usvoji različne oblike primernega pa tudi neprimer-

Socialno učenje v vrtcu
Povzetek: Bili sva mnenja, da socialno učenje 
pomeni predvsem socializacijo in socialne igre. 
Ko sva se poglobili v študij literature, sva ugo-
tovili, da je o tej problematiki zelo malo napi-
sanega. Težave so nastale tudi pri oblikovanju 
anketnega vprašalnika, še večje pa pri pridobi-
vanju odgovorov s strani anketirancev. V član-
ku predstavljava opravljeno raziskavo.
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nega vedenja v socialnih situacijah: doma, na obisku, 
ulici, v vrtcu, razredu, na prireditvah ... Pri tej obli-
ki socialnega učenja usvojimo dokaj zapletene oblike 
vedenja le na osnovi opazovanja izbranega modela. 
Zato ga imenujemo tudi učenje po modelu ali učenje 
s posnemanjem. Čeprav to ni povsem zavesten in na-
meren način učenja, je dokaj učinkovit ima dolgotraj-
ne posledice. Z metodo demonstracije – kazanja pa je 
nameren. Poteka od najzgodnejšega otroštva v dru-
žini, nadaljuje se v predšolskih ustanovah, v šoli, na 
ulici, v zadnjem času pa je vse bolj pod vplivom me-
dijev (televizija, filmi). 

Postopki in pogoji učenja z opazovanjem
Ameriški psiholog Albert Bandura je ugotovil, da je 

učinek z opazovanjem ali posnemanjem odvisen od več 
dejavnikov:
• značilnost modela: npr. njegova avtoriteta, privlač-

nost, ugled. Vplivajo tudi posledice, ki jih model 
doživi; če so negativne, npr. da ga po agresivnem 
nastopu kritizirajo, bo neposrednega posnemanja 
manj. Gre za pojav nadomestne ali posredne pod-
krepitve, ki jo je doživel model;

• osebnostne lastnosti opazovalca: npr. več posnemajo 
sugestibilni, nesamozavestni in odvisni ljudje in tisti, 
ki čutijo podobnost med seboj in modelom ali če bi 
mu radi bili podobni;

• značilnosti situacije: npr. stresna, čustveno obre-
menilna situacija ali panika povečajo težnjo k po-
snemanju.

Učenje po modelu vpliva na posameznika na več na-
činov:
• nauči se novih oblik vedenja; npr. posnemanja ne-

navadnih kretenj ali besed,
• okrepi se že obstoječi način ravnanja,
• odstranijo ali vzpostavijo se zavore vedenja.

Pri namernem učenju z opazovanjem je koristno upoš-
tevati štiri faze:
1. fazo pozornosti – usmerja posameznikove pozor-

nosti na pomembne vidike izvajanja ter spodbujanje 
njegove pozornosti (npr. pri demonstraciji eksperi-
menta: »Naredil bom … Prosim, bodite pozorni na 
…«);

2. fazo zapomnitve ali retencije;
3. fazo reprodukcije – pomeni aktivno izvajanje na novo 

naučenega;
4. fazo motivacije – naučeno z opazovanjem je treba 

pozneje uporabiti (M. Požarnik 2003).

Predstavitev raziskave
V raziskavo sva vključili 18 vzgojiteljev predšolskih 

otrok, različne starosti (od 25 do 55 let). Razdelili sva jim 
anonimno anketo, ki je vsebovala pet vprašanj odprtega ti-
pa. Vsi so vprašalnike vrnili, vendar so bili odgovori nepo-
polni ali jih sploh ni bilo.
- Pri analizi dobljenih podatkov sva uporabili deskrip-

tivno metodo. 

Analiza anketnega vprašalnika

Vprašanje št. 1: Katere učne vsebine vzgojitelji na-
črtno modelirate?

Na to vprašanje so odgovorili vsi, najpogostejši od-
govor je bil vsebine iz kurikuluma, ki se je pojavil v 
osmih odgovorih. Približno enakomerno področje je-
zika, umetnosti, gibanja, matematike, tehnike, narave, 
družbe, rutine in vrednost.

Vprašanje št. 2: Kaj vse otroci posnemajo od vzgojite-
lja, kaj od vrstnikov v skupini, kaj prinesejo od doma 
(od staršev)?

Tudi na to vprašanje so odgovorili vsi anketiranci. Več-
ina jih je menila, da imajo vzgojitelji in starši večji vpliv 
kot vrstniki. Otroci predvsem posnemajo različne ve-
denjske, govorne in gibalne vzorce ter mimiko oz. kret-
nje odraslih. Od vzgojitelja oziroma vrstnikov posnemajo 
smeh, pripravljenost pomagati drugim, ustrežljivost, na-
čine reševanja konfliktov. Od doma prinesejo tudi govor, 
lahko pa tudi neprimerne oblike vedenja (trma, kljubo-
vanje, zaničevanje, poniževanje). Otrok najprej posnema 
svoje starše; sprva nezavedno, pozneje zavedno. Ne-
zavedno posnema vsakdanja opravila, ob tem pa starši 
otroka tudi zavestno učijo. Pozneje začne otrok sam za-
vestno posnemati ravnanje staršev, se z njimi primerja in 
po njih povzema različne vloge, navade, stališča in vred-
note. Hkrati prevzema tudi njihove negativne navade ozi-
roma početje. Vpliv vzgojitelja na otroka je manjši. Po-
snemajo predvsem njegovo izražanje, kretnje, reagiranje 
v določenih situacijah, odzivanje. Od vzgojiteljeve avtori-
tete je odvisno, katere vrednote bodo otroci prevzeli in v 
kolikšni meri jih bodo ponotranjili. Vzgojitelj mora biti s 
svojim delovanjem in obnašanjem otroku pozitiven vzor. 
Med vrstniki se otrok uči uveljavljanja, socialnih spretno-
sti, vrednot, vzorcev vedenja, zadovoljuje potrebe po pri-
padnosti, varnosti, ugledu, ljubezni ... Negativen vpliv v 
primeru učenja socialno nesprejemljivih oblik vedenja.

Vprašanje št. 3: Kje vzgojitelji vidite še dodatne mož-
nosti socialnega učenja, kje težave?

Pri tem vprašanju je bilo podanih veliko nepopolnih 
odgovorov. Meniva, da je vzrok v premajhnem pozna-
vanju izraza »socialno učenje«. Vzgojitelji so navedli 
naslednje možnosti vključevanja socialnega učenja.

Graf 1: Vsebine, ki jih vzgojitelji načrtno modelirajo
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Iz teorije v prakso

- Učenje s posnemanjem se dogaja spontano, neza-
vedno.

- Potrebno bi bilo dodatno izobraževanje v obliki 
seminarjev, kjer bi vzgojitelji pridobili ali obnovili 
svoje znanje o socialnem učenju. S tem bi se zavedli 
pomena učenja s posnemanjem in bili pri svojem 
delu v vrtcu pozornejši na vse oblike svojega peda-
goškega delovanja.

Večina vprašanih se zaveda problema vpliva okolja in 
medijev na otroke in starševske nemoči ob tem.

Kot dodatno možnost navajajo večje sodelovanje s 
starši, okoljem in zunanjimi sodelavci oz. strokovnjaki. 
Z razvojem tehnologije in zaradi prezaposlenosti star-
šev je vpliv medijev na otroka čedalje večji. Otroci ne-
kontrolirano poslušajo, se igrajo z računalnikom ali gle-
dajo neprimerne vsebine, ki zelo negativno vlivajo na 
razvoj njegove osebnosti. Znanstvene raziskave (Ban-
dura v Marentič Požarnik 2003) so pokazale, da je vpliv 
medija (risanke) celo večji od konkretne življenjske si-
tuacije. Otroci, ki so gledali nasilje v risanki, so se ve-
dli bolj agresivno kot tisti otroci, ki so opazovali nasilje 
odraslega nad lutko. Vsekakor je treba o pasteh medijev 
vedno znova opozarjati starše. Mnogi se ne zavedajo, 
kako velik vpliv, predvsem negativen, imajo televizija, 
filmi, revije, računalnik, internet …

Vprašanje št. 4: Je socialno področje načrtovano z de-
javnostmi in cilji ali se izvaja zgolj spontano?

Večina vzgojiteljev se zaveda pomembnosti načrto-
vanja in svoje dejavnosti tudi načrtuje. Hkrati se neka-
teri zavedajo tudi svojega nenačrtovanega (spontanega) 
delovanja. Če povzameva, lahko ugotoviva, da je social-
no področje načrtovano na vseh področjih z dejavnost-
mi in cilji, vendar vključuje tudi spontane oz. nenačrto-
vane dejavnosti.

Vprašanje št. 5: Ali pri svojem delu z otroki pogosto 
vključujete socialno učenje?  
Če je odgovor DA, pri katerih dejavnostih?

Vzgojitelji so v večini primerov odgovorili, da pri svo-
jem delu vključujejo socialno učenje, vendar so pri tem 
imeli v mislih uporabo socialnih veščin, ne pa učenja s 
posnemanjem. Navedli so naslednje dejavnosti: social-
ne igre (9 vzgojiteljev), gibalne igre (4), igre vlog (3), di-

daktične igre (1), likovno ustvarjanje (2), igre z lutkami 
(2), spontane igre (3). 

Zaključek

Že na začetku naloge sva naleteli na težavo, ko nis-
va dobro »razčistili« pojma socialno učenje. Menili sva, 
da to pomeni predvsem socializacijo in socialne igre. 
Tudi iz raziskave je razvidno, da se s tovrstnim proble-
mom srečujejo vsi vprašani vzgojitelji. Preko študija li-
terature in empiričnega dela sva spoznali, da je social-
no učenje oziroma učenje s posnemanjem nezavesten, 
nenameren, primarni način učenja, ki ima dolgotrajne 
posledice. Posameznik se od modela, ki ga posnema, 
nauči različnih oblik vedenja, okrepi se že obstoječi na-
čin ravnanja ali pa se celo odstranijo ali vzpostavijo za-
vore vedenja. V prihodnje se bova še bolj zavedali, kako 
pomemben je vzgojiteljev vzgled, saj od njega otrok po-
snema oziroma povzema izražanje, kretnje, reagiranje, 
odzivanje v določenih situacijah … S posnemanjem se 
učimo tudi socialnega vedenja, zato lahko dober vzgo-
jitelj nauči otroka odnos do dela, sovrstnikov, do igrač, 
upoštevanje pravil, spoštljivega odnosa do soljudi. S po-
snemanjem se učijo tudi čustvenih reakcij. Lahko pa na 
otroka seveda vplivamo tudi negativno.

Literatura:
B. Marentič Požarnik (2003). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana: 

DZS. 
A. Woolfolk (2002). Pedagoška psihologija. Ljubljana: Educy.
http://www.tosemjaz.net/si/clanki/516/detail.html  Matej Žnuderl.

Ksenja Udovč in Lilijana Hrovat, študentki,  
Pedagoška fakulteta Koper

Graf 2: Mnenja vzgojiteljev o načinu izvajanja dejav-
nosti s socialnega področja.

Graf 3: Dejavnosti, ki vključujejo socialno učenje



vzgojiteljica 23

Izboljšujemo prakso

Zadnja leta se na vzgojno-iz-
obraževalnem področju poleg 
zunanje evalvacije vse bolj 
uveljavlja samoevalvacija

Iz leta v leto se povečuje od-
govornost vrtcev in šol za 
lasten razvoj in izboljšanje 
rezultatov vzgojno-izobraže-
valnega dela. Vprašanja, ki 
se pojavljajo ob temeljnem 
izzivu, ki ga predstavlja iz-
boljševanje kakovosti, se lo-
tevamo tudi v Vzgojiteljici. V 
uredništvu se nam je namreč 
nabralo kar nekaj fotografij, 
ki nazorno pričajo o tem, kje 
so še šibke točke pri našem 
strokovnem delu. 

V naslednjih številkah bomo 
predstavili nekaj najbolj ti-
pičnih primerov, seveda na 
takšen način, da bo identiteta 
vrtcev oz. avtorjev zakrita. 
Ni namreč pomembno, kje še 
ne znajo, ampak kaj je tisto, 
kar je nestrokovno  in kako 
ravnati v bodoče, da bo na-
še delo še boljše. Pri tem nas 
vodi temeljno načelo našega 
etičnega kodeksa: Delovati v 
dobrobit otroka!

Vprašanje: 
Zakaj ilustracija na 

desni fotografiji, ki je 
otrokom (morda) všeč, ne 
sodi v vrtec? 

S čim naj bodo prostori 
vrtca dekorirani?

Odgovor:
Igralnice in hodniki v 

vrtcu naj bodo opremljeni 
z izdelki otrok, v katerih 
je prepoznavna njihova 
individualnost in ustvarjalnost, ter z reprodukcijami umetniških izdelkov.

Kurikulum za vrtce (1999), stran 23

Pri vizualnem in likovnem opremljanju otrokovega okolja upošte-
vamo načelo kakovosti, po katerem so samo najboljši možni vzori za 
otroka primerni in dovolj dobri. Načelo kakovosti se nanaša na vsa po-
dročja. Nobenega opravičila ni, da se v otrokovo okolje vnašajo estet-
sko sporna umetniška dela. Opravičila, da so otrokom všeč, da jih ra-
zume in želi sprejemati, ne morejo biti razlog, da mu jih ponujamo. 
Razvoj estetskega čuta je dolgotrajen proces učenja in razvijanja občut-
ljivosti, ki ima za posledico trajno obogatitev življenja posameznika. 
Razvoj estetskega čuta je mogoč samo v stiku s kakovostnimi likovni-
mi, glasbenimi, literarnimi deli, kakovostnimi igračami. Nekakovostna 
dela lahko začne otrok zavračati samo s primerjavo in v soočenju s ka-
kovostnimi umetniškimi deli. 

Likovni izdelki vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic v otrokovo okolje 
ne sodijo. Čeprav narejena v dobri veri, so takšna dela rezultat nešola-
nega in likovno nestrokovnega početja. Preko njih si otrok ne razvija ob-
čutka za likovno skladnost, red in harmonijo. Slaba likovna dela odra-
slih naj zamenjajo dobra otroška dela, kakovostne reprodukcije različnih 
umetniških del, kakovostne ilustracije in nazorne fotografije vidne stvar-
nosti. Prav tako v igralnice ne sodijo šablonska, enaka, s strani odraslih 
usmerjena otroška likovna dela. Izgled igralnice mora odražati starost, 
razvojne potenciale in sposobnosti otrok, ki v njej bivajo. Podobno velja 
za označevanje igralnic. Šablonske risbe medvedkov, muc in zajčkov naj 
zamenjajo dobre otroške upodobitve. 

Vrlič (Zupančič), T. (2001).  
Otrok v vrtcu – priročnik h Kurikulu za vrtce. Maribor: Založba ObzorjaPrimeri dobre prakse 

na tem področju:
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Preizkušene ideje

V Šentilju v Slovenskih goricah, 
blizu sedanjega vrtca, so na začetku 
leta pričeli z gradnjo novega, večje-
ga vrtca. Na sprehodih smo z otroki 
opazovali gradnjo in se o tem pogo-
varjali.

Ker so si otroci z zanimanjem 
ogledovali dela, ki so potekala, smo 
izkoristili priložnost in se odločili, 
da si bomo v oddelku zgradili hišo, 

svoj »vrtec«, v katerem se bomo ig-
rali.

Pripravili in tudi preizkušali smo 
različne materiale: kartonske škatle 
različnih oblik, velike in male kon-
strukcijske kocke, celo z odejami in 
vzglavniki smo poizkušali graditi.

Iz teh materialov so nastajale iz-
virne konstrukcije. Nazadnje smo 
priskrbeli veliko škatlo, ki je dovolj 

velika, da se otroci lahko v njej ig-
rajo.

Vzgojiteljice smo škatlo oblepile 
z belim papirjem, otroci pa so jo po-
pleskali s širokimi čopiči in valjčki. 
Izrezali smo še okna in vrata in igra 
se je lahko začela. 

Heidi Elizabeth Kauran, dipl. vzg.  
OŠ Rudolfa Maistra Šentilj, Vrtec Šentilj

V našem vrtcu pogosto uporab-
ljamo miselne vzorce. Proti koncu 
procesa, potem ko se neka vzgoj-
no-izobraževalna tema zaključuje, 
lahko skoraj vedno naredimo pri-
meren miselni vzorec. Po didaktič-
nih pogovorih z otroki ga otroci do-
polnjujejo v skladu s svojimi novimi 
spoznanji. Otroci se ob njih ves čas 
ustavljajo, se spominjajo, pogovar-

jajo, komentirajo, dopolnjujejo … 
Včasih nastane miselni vzorec tudi 
na začetku procesa ali vmes. Mož-
nosti je veliko.

Miselni vzorci so lahko slikovni, 
pisni, pisno-slikovni, grafični – za 
različne teme pač različni. Nastajajo 
praviloma skozi daljši čas, po mno-
gih didaktičnih pogovorih z otro-
ki. Pri izdelavi vedno sodeluje več 

otrok. So prikaz vzgojno-izobraže-
valnega dela in običajno odlična de-
koracija v igralnici. V našem vrtcu 
imamo z njimi bogate izkušnje, za-
to jih priporočamo tudi drugim.

Polona Povše in Nada Koprivc,   
Vrtec Tončke Čečeve Celje

Miselni vzorci

Hiša za igro
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Predstavitve in nastopi za javnost

V vrtcu Radovljica že sedmo le-
to vodim pevski zborček. Imenuje-
mo se Polžki Korenjaki – po naslovu 
pesmice Janeza Bitenca. V zborčku 
vsako leto pojejo pet- do šestletni 
otroci, ki jeseni odidejo v šolo. 

Naš repertoar pesmic je precej 
raznolik. Največkrat se navezuje na 
tematiko projektov našega vrtca, ki 
si jih zastavimo za posamezno šol-
sko leto. Tako so v program vključe-
ne ljudske, umetne in zabavne pes-
mi, za kakšno posebno priložnost pa 
pesmico sestavimo kar sami. Otroci 
zelo radi nastopajo tako v vrtcu kot 
tudi izven njega – kamor nas pač po-
vabijo. Vsako leto v mesecu maju 
pripravimo letni koncert za starše, 
v Avsenikovo dvorano v Begunje pa 
nas pridejo poslušat otroci drugega 
starostnega obdobja iz vseh sedmih 
enot vzgojno-izobraževalnega  zavo-
da Radovljica. Že šesto leto zapored 
smo se udeležili območnega srečanja 

otroških in mladinskih pevskih zbo-
rov občin Bled, Bohinj, Gorje in Ra-
dovljica. Letos je bilo to na osnovni 
šoli Staneta Žagarja v Lipnici, kjer se 
je predstavilo pet mladinskih in de-
vet otroških pevskih zborov, med ka-
terimi smo bili mi najmlajši. Vedno 
pojemo ob klavirski spremljavi Mate-

je Praprotnik Blumauer. Tokrat smo 
zapeli tri pesmice: Mravlja in polž, 
Dežek in Barčica.

Slavka Praprotnik, vzg. 
Vrtec Radovljica

Otroški pevski zbor – Polžki korenjaki

V četrtek, 27. 3. 2008, so otroci 
našega vrtca povabili v svojo sredi-
no starše ter vse, ki jih imajo radi. 
Že nekaj tednov prej smo pri na-
šem vzgojno-izobraževalnem de-
lu  doživljali in spoznavali živali, 
ki jih srečamo na kmečkem dvoriš-
ču. Tako so na nastopu prevladova-
le pesmi o kužku, muci ter miški, ki 
je kašo kuhala. Nastopajoči so se še 
posebej prikupili občinstvu, ko so 
zaplesali ples račk. Otroci starejših 
skupin pa so se predstavili z dram-
sko igro Domišljava miška na kme-
tiji. Zgodba pripoveduje o nečimer-
ni miški, ki si je izbirala ženina. Ko 
je našla pravega, se je z njim – mač-
kom poročila. Kaj vse je morala pre-
trpeti! Med kuhanjem juhe je padla 
v lonec, a zgodbe še ni bilo konec. 
Takrat je spoznala, da domišlja-
vost nič ne pomaga in so pomemb-
ne druge vrline: prijaznost, strpnost 
in odgovornost za drugega. To pa so 
lastnosti, ki bi jih morali imeti pred-

vsem ljudje. Gledalci so nauk zgod-
be razumeli in vse nastopajoče na-
gradili z dolgim aplavzom.

Helena Zupančič 
Vrtec pri OŠ Brestanica

Prireditev za starše 
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Odmevi, komentarji, mnenja

Ob prihodu v pritlično, v pretež-
no z lesom grajeno stavbo, so nas 
sprejele prijazne strokovne delavke. 
Povabile so nas na ogled prostorov 
in njihovega življenja ter dela z otro-
ki. Ti so bili v času našega prihoda 
povsod: v garderobi, v obeh igralni-
cah, največ pa jih je bilo zunaj na za-
nimivo urejenem igrišču. Poleg igral 
(tobogan, velika zibelka, peskovnik, 
viseče mreže) so imeli otroci zunaj 
na voljo različne  naravne kotičke 
med drevesi in grmički. Ob teh ko-
tičkih so bile postavljene klopce ali 
kar štori. Na enem mestu smo lahko 
opazili posajena zelišča, na drugem  
štirikotne gredice s krompirjem, pa-
radižniki in drugimi sadikami.

V vrtcu nas je zajel občutek do-
mačnosti. Dve igralnici, velika telo-
vadnica in prav tako prostorno zu-
nanje igrišče so bili prijetno urejeni. 
Prostori so bili odprti, 54 otrok se je 
prosto sprehajalo naokrog. Omenili 
so, da otroke ne delijo v oddelke po 
skupinah, ampak vsi uporabljajo vse 
prostore. Dve vzgojiteljici in dve po-
močnici vzgojiteljic so skrbno bdele 
nad otroki, se odzivale nanje in pred-
vsem opazovale njihovo igro. 

Otroci so se v času našega obis-
ka igrali samostojno ali v manjših 
skupinah. Manjša skupinica nas je 
opazovala, kako smo se sprehajali 
po vrtcu, nekateri so nas pozdrav-
ljali. Nekaj otrok je prišlo posedet v 
garderobo, večina jih je bilo zunaj. 
Skupina v glavnem fantkov se je zu-

naj igrala z nestrukturiranimi mate-
riali, kot so razne deščice, gume, pa-
lice. Trije otroci so se zibali v veliki 
okrogli zibelki, nekateri so se spuš-
čali po toboganu. Nekaj jih je bilo 
v peskovniku. Tam so se samostoj-
no izmenjevali pri stoji na polovič-
nih hlodih, kjer so se preizkušali v 
ravnotežju. Posebej zanimivo je bilo 
opazovati otroke, ki so se igrali v ko-
tičku pod grmički in plezali po dre-
vesih. Na tleh je nekaj časa sedela 
deklica in brskala po zemlji. Na dru-
gem mestu so si s paličicami otroci 
odstranjevali ostanke zemlje in list-
kov iz oblačil. Na eni od klopi pod 
grmom je nek otrok dolgo časa se-
del povsem sam…

Domačnost, odprtost in prosto 
otroško igro seveda tudi mi dobro 
poznamo. Manj pa poznamo nekaj 
drugega, kar smo lahko videli v tem 
vrtcu. To so bile številne police, pre-
dali in prostori, ki so namenjeni za 
hranjenje igrač, a so bili v tem času 
v vrtcu povsem prazni. Na njih ni bi-
lo igrač. Na njih ni bilo  pravzaprav 
ničesar drugega kot kašen šopek ro-
žic. Čeprav udobno urejeni kotički 
so bili nenavadno  prazni …  Tudi 
zunaj pravzaprav ni bilo igrač. Bilo 
je le nekaj nestrukturiranega mate-
riala, kot so deske, škatle, rabljene 
gume, cevi ipd. 

Skozi pogovor s strokovnimi de-
lavci in skozi njihovo predstavitev 
»vrtca brez igrač« smo spoznali, da  
ima ta praznina dobro argumentiran 
smisel. Njihov vrtec brez igrač je na-
stal kot neke vrste projekt, ki so si 
ga zastavili ob dejstvu, da so danes 
otroci pogosto zasičeni s številnimi 
igračami. Njihov čas je zapolnjen z 
ukvarjanjem z igračami, okrog njih 
se organizira igra, ob njih nastaja-
jo številni konflikti. Starši pogosto 
otroku dajo igračo, kadar je žalo-
sten in včasih v zameno za odnos. 
Strokovne delavke so zaznavale, da 
je tudi v življenju otrok vsesploš-
na naglica, zmanjkuje jim časa. Ko 
so preko medijev v okviru preven-
tive zasvojenosti zasledile priporo-
čila strokovnjakov, da je potrebno 
otrokom omogočiti praznino in uče-

nje kvalitetnega odziva na občutek 
praznine, so se odločile za projekt 
vrtec brez igrač. 

Vsako leto za dva meseca v spo-
mladanskem času skupaj z otroki v 
enem tednu pospravijo »igrače na 
počitnice« v poseben prostor, kjer 
jih pokrijejo. Tako na njihovih poli-
cah ni več ničesar, niti pisal. Otro-
kom in odraslim tako ostanejo praz-
ni predali, kotički v prostorih, tam 
ostaneta zajčka, ki živita v odpr-
ti kletki, šopki rož, nekaj naravnih 
materialov in bogato pomladansko 
cvetoče in rastoče zunanje igrišče. 

Nastane občutek praznine, v ka-
terem so otroci prepuščeni last-
ni iznajdljivosti. V tem času zanje 
ne planirajo dejavnosti, ampak je 
prednostna naloga strokovnih de-
lavk opazovanje vsakega otroka po-
sebej, brez vpletanja v njegovo igro. 
Seveda budno spremljajo njihove 
aktivnosti in jim pomagajo, kadar 
potrebujejo pomoč, drugače pa jih 
prepustijo samim sebi. Včasih jim 
je težko in se morajo zavestno dr-
žati nazaj, da ne vabijo otroka, ki 
je nekje dlje časa sam, v igro. Rav-
no v tem je pomen njihovega projek-
ta. Pustiti otroka, da je sam s sabo, 
sam z drugimi, sam z naravo. Ta-
ko se otrok uči zapolnjevati obču-
tek praznine, ki človeka slej ali prej 
v življenju zagotovo kdaj doleti. V 
tem smislu je vrtec brez igrač aktiv-
na preventiva zasvojenosti, saj otrok 
nima možnosti, da bi praznino v se-
bi zapolnjeval z umetnimi stvarmi, 
ampak se uči ta občutek konstruk-
tivno obvladovati. 

V času, ko so brez igrač, to je pri-
bližno dva meseca, se po opažanju 
vzgojiteljev hiter življenjski tempo 
v vrtcu upočasni, otroci in odrasli 
imajo naenkrat časa na pretek. Otro-
ci, ki se prvič srečajo z vrtcem brez 
igrač, se navadno najprej ne znaj-
dejo. Vzgojiteljice počasi in vztraj-
no spodbujajo medsebojne pogovo-
re, pripovedujejo pravljice, zgodbe. 
Počasi se otroci vedno bolj znajde-
jo, igrajo se sami ali v skupinah. Kot 
opažajo, so konflikti med njimi red-
ki, prevladujejo različne ustvarjalne 

Na obisku v vrtcu brez igrač
V ponedeljek, 19. maja 2008, 
smo se predstavniki vrtcev 
celjskega območja v sodelo-
vanju z Zavodom RS za šol-
stvo odpravili v sosednjo 
Avstrijo. Odpravili smo se na 
ogled vrtca brez igrač. To je 
vrtec Krötendorf v Gradcu. 
Z nami je bila svetovalka 
Mirjam Senica in dve pred-
stavnici Zavoda za zdrav-
stveno varstvo. 
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- vsi teksti naj bodo napisani na računalniku v programu WORD, 
med tekst ne vstavljajte fotografij in računalniških risbic;

- enemu izvodu prispevka obvezno priložite 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 strašev;
- 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. 

Lepo pozdravljeni! 
Betka Vrbovšek 

igre. V tem času postanejo vodje ig-
ralnih skupin tisti, ki imajo dobre in 
inovativne ideje. Velikokrat se otro-
ci prihajajo tudi stisnit k odraslim. V 
igralnicah je igra v tem času navad-
no glasnejša, otroci oponašajo živali 
(npr. lajanje psa), ustvarjajo iz ko-
tičkov bivališča živali, igrajo se gle-
dališče, izdelujejo šotore ipd. V tem 
času se namenoma več zadržujejo 
zunaj, pogosto se sprehajajo, orga-
nizirajo dneve v gozdu, berejo zgod-
be ipd. 

Strokovne delavke vrtca Kröten-
dorf so prepričane, da njihov pristop 
pomaga otrokom krepiti njihovo 
osebnost, na ta način lažje prepo-
znavajo lastne prednosti in slabosti 
in se učijo živeti z njimi. Otroci ta-
ko pospešeno razvijajo številne živ-
ljenjske kompetence, kot so socialne 
veščine, komunikacijske sposobno-
sti, problemsko razmišljanje, raz-
vijajo tudi čustveno stabilnost, em-
patijo, samozaupanje ipd. Vse to so 
pomembni varnostni faktorji pred 
razvojem zasvojenosti in faktorji, ki 
krepijo zdrav razvoj osebnosti. 

Mislim, da se je občutek praznine 
njihovih prostorov brez igrač dotak-
nil tudi nas.  O zamislih strokovnih 
sodelavcev vrtca Krötendorf bomo 
zagotovo še razmišljali. 

Andreja Križan Lipnik, univ. dipl. psih., 
svetovalna delavka,  

Vrtec Rogaška Slatina

Kotiček v igralnici

Kotiček na igrišču
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