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Prijazen jesenski pozdrav!

Dognanja psihološko-peda goških 
ved in interpretacije raznih antropo-
loških, socioloških, kulturoloških in 
filozofskih teorij o otroštvu, pred-
vsem glede tega, kako se  predšolski 
otrok razvija in uči, so v preteklih 
letih močno vplivala na kurikular-
no prenovo v slovenskih vrtcih. Ku-
rikulum za vrtce je upošteval no-
vejše teoretske poglede na zgodnje 
otroštvo in učenje majhnih otrok, 
saj je že v uvodu zapisano, da se v 
temeljnih načelih in ciljih predšol-
ske vzgoje prepoznava izhodišče, 
da otrok dojema in razume svet ce-
lostno, da se razvija in uči v aktiv-
ni povezavi s svojim socialnim in 
fizičnim okoljem in da v vrtcu v in-
terakciji z vrstniki in odraslimi raz-
vija lastno družbenost in individu-
alnost. Kurikulum  tudi zatrjuje, da 
kot dokument omogoča kakovostno 
predšolsko vzgojo v vrtcu, ki se na 
ravni izvedbenega kurikuluma raz-
vija in spreminja, pri tem pa upošte-
va neposredno odzivanje otrok v od-
delku, organizacijo življenja v vrtcu 
ter vpetost vrtca v širše okolje. 

Ob kakovostnem dokumentu je 
potreben še kompetenten vzgojitelj. 
Kompetenca, razlaga Weinert (20-
01), vključuje znanje, spretnosti, 
strategije, obvladovanje rutine, sta-
lišča in čustva ter tudi sposobnost 
samoregulacije. V okviru lizbonske 
strategije EU poudarja (za učitelje 
vseh profilov) naslednje kompeten-
ce (Razdevšek Pučko 2003):
- biti usposobljen za učno-vzgojni 

proces,
- biti usposobljen sodelovati z 

drugimi v ustanovi (vrtcu, šoli),
- znati razvijati novo znanje pri 

otrocih, učencih,
- znati uporabljati sodobno infor-

macijsko tehnologijo.
Tudi vzgojitelj naj bi bil profesi-

onalec, ki obvlada svoje strokovno 
področje, razmišljujoči praktik, vse 
življenje dovzeten za učenje, pri-
pravljen stalno izboljševati lastno 
prakso. Po našem mnenju je sloven-
ska vzgojiteljica oz vzgojitelj v jav-

nem vrtcu že stopil na pot razvoja k 
tako razumljeni profesionalnosti. 

Zakaj pišem vse to? Ker si v vrt-
ci želimo, da bi proces stalnega iz-
boljševanja izvedbenega kurikula 
dajal povsod v vrtcih čim kakovost-
nejše sadove. Želimo si, da bi moti-
virane praktike podpirala tudi pozi-
tivna zakonodaja in drugi predpisi. 
Verjamemo, da si prizadevamo za 
iste cilje – narediti javni vrtec dosto-
pen čim širšemu krogu otrok in star-
šev ter ohraniti otrokom že doseže-
no kakovost. 

Kljub temu me je začelo skrbe-
ti. Napovedi v medijih o še višjih 
normativih, manj sočasnosti vzgo-
jiteljice in pomočnice vzgojiteljice 
v oddelku, povišanih urah vzgojne 
obveze, zraven pa še podaljševanje 
delovne dobe pri ženskah, zahteve 
po centralizaciji ustanov, ob tem pa 
še varčevanje, ki ga ni in ga ne bo ni-
koli dovolj ... Odnos odgovornih za 
sistem predšolske vzgoje do otrok in 
staršev, vzgojiteljev in vrtcev se nav-
sezadnje kaže v tem, kakšni predpi-
si in zakoni se sprejemajo za to po-
dročje. Kljub vsemu, kar berem in 
poslušam, še vedno upam, da bodo 
odgovorni za sistemske spremem-
be prisluhnili različnim strokovnim 
javnostim in si prizadevali za kar 
najširšo podporo.

Vsem, ki boste vzeli v roke novo 
Vzgojiteljico, želim veliko zadovolj-
stva ob branju raznovrstnih prispev-
kov. Naslednja številka bo izšla že v 
predprazničnem decembru.

Prijazen pozdrav

urednica

Uvodnik

STRAŠILO - Anja Furoli (5 let) 
mentorica Darinka Belak,  
Vrtec Tončke Čečeve Celje 

Kotiček uredništva

»Družbena vprašanja niso 
vrednostno nevtralna, tem-
več se tu srečujemo tudi z 
etičnimi dilemami, povezani-
mi z distribucijo moči, naspro-
tji, krivicami, konflikti v naši 
družbi in svetu ter s človeko-
vim odnosom do življenja in 
smrti.«

Kurikulum za vrtce, str. 50
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Vrtec se predstavi

Vrtec Ivana Glinška

V zakonodaji se naj ohrani dosežen nivo 
kvalitete        

Dolga leta ravnateljevanja so vam 
dala mnogo izkušenj na področju 
vodenja vrtca. Katero izkušnjo bi 
posebej izpostavili?

Pred nastopom ravnateljevanja 
sem bila štiri leta pomočnica rav-
nateljice. Imela sem dobro ravnate-
ljico, ki me je veliko naučila in mi 
pomagala tudi pri prvih korakih na 
vodilnem mestu. Zaupala mi je in 
me spodbujala. Več o vodenju tako 
pomembne ustanove pa sem se nau-
čila v Šoli za ravnatelje. Na različnih 
modulih in ob dobrih predavateljih 
sem spoznala posamezna področja 
vodenja in se ob vsakem posamez-
nem modulu, seminarski nalogi in 

zagovoru dodatno izpopolnjevala. 
Mariborski vrtci smo odlično po-
vezani v Skupnost vrtcev Maribor, 
zato sem imela vedno možnost po-
iskati nasvet pri stanovskih kolegi-
cah, ki so bile izkušenejše v vode-
nju. 

Kako bi predstavili vrtec, ki ga vo-
dite?

Vrtec Ivana Glinška, kjer ravnate-
ljujem od leta 1990, deluje v strogem 
centru Maribora, v štirih enotah. 
Dve enoti sta samostojni zgradbi, 
dve pa sta v pritličju stolpnic. V le-
tošnjem letu je 18 oddelkov in sku-
paj 326 otrok. V treh oddelkih otroci 

obiskujejo vrtec v izmenah. Lokaci-
jo vrtca smo izkoristili kot prednost. 
Smo v bližini pomembnih ustanov, 
kot so knjižnica, lutkovno gledališ-
če, pokrajinski muzej, umetnostna 
galerija, Slovensko narodno gleda-
lišče, s katerimi odlično sodelujemo 
in vpletamo v izvedbeni kurikulum. 
Nedaleč od vrtca je mestni park z 
igrali. Ob enotah so primerna igriš-
ča. Sledimo viziji, ki smo si jo sku-
paj začrtali. Skupaj ustvarjamo vr-
tec prijaznih ljudi, kjer bi se dobro 
počutili otroci, starši in zaposleni. 
Naši cilji so usmerjeni v kakovostno 
ponudbo in izvedbo programa. Stro-
kovno delo poteka po javno veljav-
nem kurikulumu. Ponujamo pestro 
izbiro dejavnosti, sodobne oblike 
in metode dela. Zelo pomembno je 
dobro sodelovanje s starši. V osmih 
oddelkih poteka delo po metodolo-
giji Korak za korakom.

Kakšne posebnosti izvedbenega 
kurikula bi izpostavili?

Kurikul kot nacionalni program 
je program življenja in dela v vrtcu, 
ki omogoča na izvedbeni ravni veli-
ko avtonomije vsakemu vrtcu. Naš 
izvedbeni kurikulum obogatimo z 
dodatnimi dejavnostmi in projekti v 
sodelovanju z inštitucijami v okolju. 
Okolje, kjer vrtec deluje, je zelo po-
membno. Vsako leto izberemo pred-

Ravnateljica Marija Vernik

Izročilo pravi, da je prvo naselje ob Dravi nastalo tam, kjer je bilo reko 
najlaže prečkati. Najstarejši sledovi staroselcev segajo v kameno dobo. Na-
seljencem je plovna reka najbrž pomenila približno tako pomembno pre-
vozno pot, kot je za sodobnike moderna avtocesta. Nič čudnega, da so si 
naselbino podredili tudi Kelti in za njimi Rimljani. Prvi grad iz 11. stoletja 
naj bi se imenoval Marchpurch, ime pa se je prijelo tudi samega naselja, ki 
se je v 13. stoletju obdalo z obzidjem. Naslednja stoletja Mariboru niso bila 
preveč naklonjena. Sledili so si številni požari, vdori Madžarov in Turkov, 
v 17. stoletju je kuga umorila vsakega tretjega meščana. Mesto se je razcve-
telo šele z »železno cesto« Dunaj–Maribor–Ljubljana–Trst, ki se je skozi Ma-
ribor zapeljala leta 1846. Trinajst let pozneje, leta 1859, je škof Anton Mar-
tin Slomšek prenesel sedež lavantinske škofije iz Št. Andraža na Koroškem 
v Maribor in s tem zajezil napredujoče potujčevanje Štajerske. Z bogoslov-
jem je dobil Maribor tudi prvo visoko šolo. Že pred prvo svetovno vojno so 
se razvneli narodnostni boji med Slovenci in Nemci. Ob koncu vojne je Ru-
dolf Maister z velikopoteznimi vojaškimi ukrepi prevzel v mestu oblast in 
s tem omogočil priključitev Maribora in Štajerske Jugoslaviji. Med obema 
vojnama se je mesto hitro industrializiralo in razširilo. Ob začetku druge 
svetovne vojne so po mestu odmevali koraki nacistov in Adolfa Hitlerja, ki 
je osebno ukazal, naj naredijo Maribor znova nemški. V vojni je Maribor 
trpel in krvavel, saj je bil s strani zaveznikov večkrat bombardiran, pobija-
nja pa ni bilo konec niti po vojni. Kljub težki zgodovini pa nad Mariborom 
vedno znova posije sonce. Tudi s pomembnimi ženami in možmi, ki so se 
rodili v njem, kot na primer igralec Polde Bibič, pisatelji Bratko Kreft, Jože 
Snoj, Drago Jančar in Tone Partljič, pesniki Janez Menart, Kajetan Kovič in 
Svetlana Makarovič, športniki Leon Štukelj, Ivo Daneu in Katja Koren in še 
mnogi drugi, na katere so Mariborčani ponosni. Maribor je lahko ponosen 
tudi na svoje vrtce, ki so marsikaj prispevali k razvoju predšolske vzgoje, 
saj je tradicija vrtcev dolga in kakovostna. V Mariboru sta bila že dva po-
sveta Skupnosti vrtcev Slovenije, tudi sedanja predsednica Skupnosti vrt-
cev Slovenije, Štefka Meršnik, je Mariborčanka. Med zaslužnimi za razvoj 
je tudi Vrtec Ivana Glinška in njegova dolgoletna ravnateljica MARIJA VER-
NIK, ki smo jo prosili za intervju.
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nostno področje, ki se mu posebej 
posvečamo. V letošnjem letu smo iz-
brali področje družbe. Obiskujemo 
abonma v lutkovnem gledališču, 
umetnostni galeriji in pokrajinskem 
muzeju. Vključeni smo v projekte 
Unicefa Pomladni dan v Evropi, EKO 
vrtec, Fit klub. Mesec oktober bomo 
posvetili športnim dejavnostim. So-
delujemo na likovnih razpisih. Ob-
iskujemo pravljične urice v knjižnici 
ter se vključujemo v različne oblike 
za spodbujanje otrok k branju oz. 
poslušanju: Palček Bralček, Knjigo-
bube, knjižni nahrbtnik … Pri načr-
tovanju dela in življenja v vrtcu so-
delujejo tudi starši.

Kako ocenjujete razvoj vrtca?
Vrtec je praznoval pred dvema 

letoma 45. obletnico obstoja. Pr-
va enota je pričela nuditi varstvo 
v prostorih pritličja stolpnice, kjer 
je ena izmed naših enot še danes. 
Pred 27. leti je bil zgrajen nov vrtec 
v dveh nadstropjih, z desetimi od-
delki. To je obdobje, ko smo pričeli 
v varstvo sprejemati še otroke prve-
ga starostnega obdobja in obdobje 
začetka ponudbe varstva v izmen-
skih oddelkih, v katere otroci priha-
jajo en teden dopoldan in drugi po-
poldan. V letu 1986 smo pridobili še 
eno enoto, na starem delu mesta – 
na Lentu; za pet oddelkov. Otroke v 
krajih v bližini Maribora, kjer pred 

leti ni bilo vrtcev, smo do leta 1998 
obiskovali s potujočim avtobusom, 
ki je bil prirejen v igralnico. Število 
oddelkov je nenehno naraščalo, naj-
večji upad pa smo beležili ob uved-
bi devetletke. 

Vsako obdobje je bilo nekaj po-
sebnega, izziv prostora in časa, več-
nega iskanja poti za napredek in ka-
kovost, za zadovoljevanje potreb 
staršev in nenehnega poglabljanja 
v strokovno delo. Pomagamo števil-
nim mladim, ki so se odločili za po-
klic vzgojiteljice, vzgojitelja, da se 
pri opravljanju prakse dodobra sez-
nanijo z odgovornim, a lepim pokli-
cem. Smo hospitacijski vrtec za štu-
dentke Pedagoške fakultete, smer 
predšolska vzgoja.

Spremljali so nas vzponi in pad-
ci, zlasti ob zmanjšanju števila otrok 
ob odhodu v devetletko. In s tem 
presežni delavci, ki smo jih v sode-
lovanju z osnovnimi šolami preraz-
poredili v prve razrede devetletke. 
Zadnjih sedem let je število oddel-
kov konstantno. 

Bi lahko kateri dogodek ali do-
gajanje označili kot posebej po-
membno ali celo prelomno?

Težko bi izpostavila le enega, bi-
lo jih je več, morda ne prelomnih, 
vendar takšnih, ki so pustili pečat in 
vrtec naredili še bolj prepoznaven. 
Ob praznovanju ene izmed obletnic 

vrtca smo med mnogimi dejavnost-
mi organizirali likovno kolonijo. K 
sodelovanju smo povabili sosednje 
vrtce in osnovne šole in ustvarjanje 
izpeljali s pomočjo profesorice li-
kovne vzgoje. Ustvarjena dela smo 
razstavili. Odmevnost je bila veli-
ka in dobili smo idejo za vsakolet-
no organiziranost likovnih delavnic. 
Število sodelujočih se je povečalo in 
se razširilo na vse mariborske vrtce, 
Center za sluh in govor, zadnjih ne-
kaj let pa je reden gost Vrtec Beltin-
ci. V šolskem letu 2006/07 smo iz-
vedli dvanajsto izpeljavo, ki je bila 
mednarodna, s sodelovanjem likov-
nih del ustvarjenih v vrtcu Varaždin, 
s katerim sodelujemo. V letošnjem 
letu so otroci ustvarjali na temo Ev-
ropi za rojstni dan. Temo smo izbra-
li kot zaključek dejavnosti v projek-
tu Pomladni dan v Evropi. Posebej 
ponosni pa smo bili, ker se je naše-
mu povabilu na otvoritev razstave 
odzvala evropska poslanka Romana 
Jordan Cizelj.

Kakšne vrednote, posebne za vaš 
vrtec, vas povezujejo?

Vizija vrtca je stkana iz vrednot, 
ki nas povezujejo: odprta komuni-
kacija, sodelovanje, strokovnost, 
pozitivna naravnanost, odgovor-
nost do dela, osebno zadovoljstvo. 
Z vključitvijo v Mrežo I, Šole za rav-
natelje, smo skupaj poiskali vredno-
te, ki veljajo za naš vrtec in iz tega 
naravnali vizijo vrtca: vrtec prijaz-
nih ljudi, kjer zdravje in smeh na li-
cih žari.

Na kaj ste še posebej ponosni?
Ponosna sem na kolektiv, ki je 

pripravljen sprejemati izzive, ki išče 
nove poti, ki prevzema odgovorno-
sti za izpeljavo skupno načrtovanih 
nalog. Le skupaj smo lahko ustvarili 
to, na kar smo danes lahko ponosni 
– prepoznaven vrtec. Vedno znamo 
»stopiti skupaj», kot radi rečemo. 

Skupaj s starši in vrtnarijo, ki po-
dari cvetje, nam že vrsto let uspeva 
okrasiti vrtec in okolico s cvetjem, 
za kar smo prejeli Zlato vrtnico, ki 
jo podeljuje hortikulturno društvo. 

Ponosna sem na vsak uspeh po-
sameznih delavcev. Pri poskusni 
certifikaciji v programu Korak za 
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korakom, ki ga je izvajal Pedagoški 
inštitut, je ena izmed strokovnih de-
lavk dosegla certifikat kakovosti.

Čemu boste v izvedbenem kuriku-
lu v tem šolskem letu namenjali še 
posebno pozornost?

V letošnjem letu se bomo posve-
tili področju družbe, državljanski 
vzgoji. Trudili se bomo za ponovno 
pridobitev ekozastave, dosledno bo-
mo skrbeli za zdrav otrokov razvoj 
– z gibanjem in prehrano; se pove-
zovali z okoljem. 

Zakoni in predpisi se pogosto 
spreminjajo. Kako ocenjujete spre-
membe na predšolskem področju, 
kot jih napovedujejo mediji?

Zaskrbljena sem ob predvidenih 
spremembah zakonodaje na pred-
šolskem področju, ki bodo zagoto-
vo pomenile zniževanje kvalitete. 
Na doseženo bi morali biti ponos-
ni, lahko bi bili mi enkrat vzgled Ev-
ropi. Sedaj se zgledujemo po drža-
vah, ki niso poskrbele za vzgojo in 
varstvo otrok na tako kvalitetni rav-
ni, kot je v Sloveniji. Ena izmed an-
ket, ki jo je izvedlo računsko sodiš-
če, je pokazala veliko zadovoljstvo 
staršev s kakovostjo vrtcev pri nas. 
Ob snovanju življenja in dela v vrt-
cu smo analizirali različne sisteme 
in zgradili nam lastnega. Vemo, da 

je predšolsko obdobje temelj razvo-
ja celotne osebnosti, zato potrebuje 
vzgojiteljica veliko znanja o pozna-
vanju otroštva, vzgojnih konceptih 
in seveda otrokovem razvoju. 

Zniževanje izobrazbe, manjša 
skupna prisotnost obeh delavk v od-
delku in povečani normativi bi pred-
stavljali velik korak nazaj. Današnji 
otrok potrebuje mnogo več že zara-
di velike zaposlenosti staršev.

Kaj bi kot ravnateljica predlagali 
tistim, ki odločajo o sistemu pred-
šolske vzgoje?

Predvsem to, da ne bi na predšol-
sko vzgojo gledali le skozi to, koli-
ko stane. V mislih imejmo otroka, 
ki bo nekoč, čez nekaj let, soustvar-
jal našo blaginjo in bo na vprašanje: 
»Kdo te je tega naučil?« odgovoril: 
»To sem se pa naučil že v vrtcu.« Že-
lela bi, da bi predšolsko vzgojo kre-
irala predvsem znanost in stroka s 
pomočjo praktikov. 

Kako ocenjujete povezovalno in 
podporno vlogo Skupnosti vrtcev 
Slovenije? 

Skupnost vrtcev ocenjujem kot 
izredno pomembno: za izmenjavo 
primerov dobre prakse, dobrih re-
šitev, izoblikovanja skupnih stališč, 
sogovornico pri sprejemanju po-
membnih odločitev z MŠŠ in kot po-

moč posameznim vrtcem pri reše-
vanju konkretnih problemov. Veliko 
vlogo ima pri organiziranju posve-
tov z odličnimi temami za prakso, 
kjer so kot predavatelji najvidnejši 
strokovnjaki. Z organizacijo kultur-
nih dni povezuje vrtce in daje pri-
ložnost ustvarjalkam, ki poleg svo-
jega odgovornega dela najdejo čas 
še za svoj hobi, za sprostitev. Toliko 
ustvarjalnosti je v vrtcih in prav je, 
da jo pokažemo.

Kakšen vrtec bi želeli vsem pred-
šolskim otrokom v Sloveniji?

Hiša, prostor, izgled notranjosti je 
pomemben, vendar je najpomemb-
nejše, kakšni ljudje sooblikujejo 
otrokov razvoj. Želim jim prijazne, 
vesele in ustvarjalne vzgojiteljice, 
z veliko mero pozitivne energije in 
poleta, ki se jih bodo spominjali ce-
lo življenje. Obenem pa želim, da se 
v zakonodaji ohrani dosežen nivo 
kvalitete predšolske vzgoje. 

 Kaj bi še posebej položili na srce 
vsem vzgojiteljicam in vzgojite-
ljem na začetku šolskega leta?

Želim jim uspešno delo, da si pri-
dobijo zaupanje staršev in izkoristi-
jo svoj dar – biti vzgojitelj/ica. 

Česa je preveč in česa manjka re-
viji Vzgojiteljica?

Revija je odprta in dopušča vsem 
strokovnim delavkam, delavcem, da 
se v njej pojavljajo z zapisom prime-
ra dobre prakse. Revija je kot priroč-
nik za delo, zakladnica idej, boga-
stvo izkušenj, ki je podeljeno v vse 
vrtce. Kakšna ustvarjalnost in stro-
kovnost je zajeta v njej! Čestitam tu-
di prizadevni urednici!

 

 Spraševala je urednica  
Betka Vrbovšek

V SADOVNJAKU - Teja Lubej (5,5 let) 
mentorici Poldika Praprotnik, Tanja Žvikart 

VVZ Slovenj Gradec, enota Podgorje
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V vrtcu Rožle Grosuplje se je v le-
tošnjem šolskem letu dogajalo mar-
sikaj zanimivega. Veliko poudarka 
smo dali državljanski vzgoji. Pogo-
varjali smo se o naši državi, o za-
stavi, spoznavali smo značilnosti 
Slovenije. Ogledali smo si tudi Ljub-
ljano in njene glavne znamenitosti. 

Na zemljevidu smo iskali tudi naše 
sosednje države. 

Mateov in Tiborjev očka se nam 
je ponudil, da nam predstavi Mad-
žarsko, saj prihaja od tam. Povabil 
je tudi tri prijatelje iz Madžarskega 
kulturnega društva, ki so se prijaz-
no odzvali vabilu. Skupaj z otroki iz 

sosednje igralnice smo doživeli za-
nimivo dopoldne, malo drugačno 
kot ponavadi. Preko diaprojektorja 
smo spoznavali Madžarsko in njene 
značilnosti. Primerjali smo našo in 
madžarsko zastavo. Nekaj posebne-
ga je bilo poslušati pravljico v mad-
žarskem jeziku. Skupaj smo se igra-

O tem in onem iz naših vrtcev

Javni vzgojno-izobraževalni za-
vod Vrtec Hrastnik praznuje letos 
stoletnico svojega delovanja.

Prvi vrtec je v Hrastniku ustano-
vilo Društvo sv. Cirila in Metoda. 
Leta 1965 so se vsi manjši vrtci po-
vezali v enoten zavod, ki je do leta 
1981 vključeval tri enote. Tako je, 
razen krajšega obdobja, ko se je po-
večal na štiri enote, tudi sedaj.

V počastitev visokega jubileja 
smo 15. junija 2007 v Galeriji de-
lavskega doma pripravili razstavo 
otroških risb in izdelkov ter albu-
me slik iz različnih projektov. Na-
to smo 22. junija odprli prenovlje-
ne prostore enote Lučka na Dolu 
pri Hrastniku. Prenovo je financira-
la Občina Hrastnik s sodelovanjem 
Ministrstva za šolstvo in šport. Te-
ga dne smo v športni dvorani izve-
dli svečano akademijo, na kateri so 
se predstavili vsi oddelki vrtca. Na-
njo so bili povabljeni tudi starši, žu-
pan in minister za šolstvo in šport. 
V njegovem imenu se je akademije 
udeležila direktorica direktorata za 
vrtce in osnovne šole, Mojca Škri-
njar. Z nami so bili tudi predstavni-
ki Zavoda RS za šolstvo, nekdanje 
sodelavke in sodelavci ter številni 
občani. Prireditev je sodila v sklop 
praznovanj občinskega praznika. 
Od občine Hrastnik smo prejeli tudi 
bronasto občinsko priznanje.

 Prepričana sem, da smo vzgoji-
teljice in vzgojitelji imeli pred očmi 
predvsem otroke in to ne glede na 
zahteve, ki jih je skozi čas pred nas 
postavljala družbena oblast. Vedno 
smo iskali možnosti, kako otrokom 

zagotoviti srečno otroštvo, znanje in 
izkušnje, kako sodelovati s starši in 
okoljem. Zato smo na svojo prete-
klost ponosni in z optimizmom zre-
mo v prihodnost. 

Slavica Pavlič, univ. dip. ped.  
ravnateljica, Vrtec Hrastnik

Praznovanje stoletnice vrtca Hrastnik

Madžarsko kulturno društvo na obisku

Od leve proti desni: ravnateljica vrtca, župan Miran Jerič in gen. direkt. MŠŠ Mojca 
Škrinjar
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Šolsko leto 2006/07 je Ministr-
stvo za šolstvo razglasilo za LETO 
KULTURE, zato smo v Vrtcu Ljuto-
mer vključili v letni načrt tudi izva-
janje projekta z naslovom »Leto kul-
ture«. Opredelili smo cilje in navedli 
nekaj dejavnosti, s katerimi smo že-
leli otrokom, staršem in zaposle-
nim približati pomen kulture v vsa-
kodnevnem življenju, poznavanju 
ožjega in širšega kulturnega okolja, 
okrepiti kulturno pismenost in pri-
bližati pomembnost ohranjanja kul-
turne identitete naroda in posamez-
nika. Tako smo med drugim:
• večkrat obiskali galerijo in druge 

pomembne kulturne dejavnike 
našega mesta,

• se seznanili s kulturno dediščino 
našega mesta in okolice,

• se udeležili koncerta v glasbeni 
šoli,

• prisostvovali srečanju lutkovnih 
in gledaliških skupin,

• pripravili več lutkovnih pred-
stav za otroke v vrtcu v izvedbi 
lutkovne skupine vrtca ali go-
stujočih umetnikov ali lutkovnih 
skupin,

• pripravili več glasbenih in ples-
nih delavnic za otroke v izvedbi 
naših strokovnih delavk ali naših 
zunanjih sodelavcev, 

• izvedli zanimivo glasbeno za-
ključno prireditev »Vse, kar lazi 
po tem sveti« z nastopom vseh 
otrok, najmlajšim pa so se pri-
družili tudi starši.

Tudi naš junijski tradicionalni 
družinski izlet je bil namenjen spo-
znavanju kulturne dediščine. Tokrat 
smo se odločili za obisk Dominko-
ve domačije v Gorišnici. Sprejeli sta 
nas prijazni vodički Frida in Anica. 
Na neposreden in zanimiv način sta 
otrokom in odraslim približali zgo-
dovino domačije, predmete, ki so se 
na kmetiji ohranili, potek življenja 
na kmetiji ipd.

Otroci so z zanimanjem sprem-
ljali razlago, komentirali in mnoge 
predmete tudi prepoznali. Lahko 
so luščili tudi koruzo. Zanimiva pa 
je tudi okolica domačije: stari vod-
njak, stranišče, koruznjak, prosto-
ri za svinje itd. Obisk ni bil zanimiv 
le za otroke, ampak tudi za odrasle. 
Nekaterim družinam je bil družin-
ski izlet izziv za ponovni ogled teh 
in še nekaterih znamenitosti v kra-
ju. Takšne vsebine vključujemo v 
naše delo v vrtcu zato, ker:
	omogočamo spoznavanje krajev 

in znamenitosti v njih, ki so 
manj poznane,

	doprinesemo k ohranjanju kul-
turne dediščine,

	pomembno prispevamo k ohra-
njanju vrednot, ki so našim 
prednikom pomenile veliko 
več kot nam (druženje, pesem, 
skupna opravila …),

	preko otrok postaja tudi družina 
bolj pozorna na te pomembne 
vrednote, 

	omogočamo neposreden stik s 
predmeti, ki jih še danes uporab-
ljamo, vendar so drugačni – po-
soda za kuhanje, posoda za vo-
do, postelja, voziček za otroke; 
so odraz določenega družbenega 
trenutka.

Sodobni način življenja nas od-
daljuje od korenin lastnega izvora. 
Izgublja se prvobitnost naroda, nje-
gove kulture itd. Zato je pomemb-
no, da pedagoške delavke v vrtcu z 
načrtovanjem določenih dejavnosti 
pomagajo otrokom in preko otrok 
tudi družinam, da spoznajo kultur-
no dediščino, zavzamejo do nje do-
ločen odnos in jo vsaj v nekem delu 
tudi ohranijo.

Marija Pušenjak, univ. dipl. soc.ped. 
ravnateljica, Vrtec Ljutomer

O tem in onem iz naših vrtcev

Leto kultute v vrtcu Ljutomer

Sodelovanje s Čebelarsko zvezo Slovenije

li madžarsko ljudsko igro, ki je zelo 
podobna naši igri »trden most«.

Zahvalili smo se Laszlotu in nje-
govim madžarskim prijateljem, da 
so prišli v naš vrtec in nam pred-

stavili svojo kulturo ter nam po-
lepšali dan. V vrtcu se zavedamo 
pomena vzgoje za medkulturno 
sodelovanje, zato si želimo še več 
takšnih srečanj, na katerih bi spo-

znavali druge kulture in njihove 
navade.

Dragica Šircelj, vzg. 
Vrtec Rožle Grosuplje

Čebelarska zveza Slovenije je v 
okviru naše kulturne dediščine raz-
pisala projekt »Spoznajmo čebelo« 
ter 14 slovenskim vrtcem omogoči-
la sodelovanje pri izpeljavi razpisa-
nega projekta. Ker je bil izbran tudi 
naš vrtec, smo se s 6-letniki z vese-
ljem lotili dela.

Projekt je potekal približno štiri 
tedne in v tem času so otroci prido-
bili različna spoznanja o čebeli ter 
ustvarili različne izdelke na to te-
mo. Otroci so iskali nove informaci-
je iz različnih virov. Pri tem so jim 
bili v veliko pomoč tudi njihovi star-
ši. Otrokom smo ponudili različne 

odpadne materiale, iz katerih smo 
izdelali čebelice, čebelnjake, vlivali 
smo tudi sveče, oblikovali iz dasma-
se, zbirali smo recepte iz medu in iz 
njih izdelali tudi knjižice  medenih 
receptov. 

V tem času je nastalo tudi veliko 
risb v različnih tehnikah. Otroke je 
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O tem in onem iz naših vrtcev

ta tema močno motivirala, kar je bi-
lo razvidno iz njihovega sodelova-
nja. Naš cilj je bil podrobno razis-
kati in spoznati čebeljo družino ter 
naše delo predstaviti širši javnosti. 
Veliko zanimivega in poučnega smo 
spoznali s pomočjo čebelarja Enja 
Del Piera iz našega kraja. V času na-
ših aktivnosti nas je obiskala pred-
stavnica Čebelarske zveze Slovenije 
ter nam na zanimiv način posredo-
vala nova spoznanja o čebelah. Ne-
posredno smo opazovali čebeljo 
družino ter za opazovanje uporabili 
tudi lupo. Pogumnejši otroci so na 
roko dali tudi trota ter se tako pre-
pričali, da ni nevaren, saj nas ne pi-
či. Seznanili smo se tudi s potekom 
vlivanja in oblikovanja sveč iz voska 
ter spoznali različne čebelje izdel-
ke. Otroci so imeli možnost posku-
siti različne vrste medu.

S čebelarjem smo obiskali bližnji 
čebelnjak, kjer so se otroci seznani-
li z različnimi panji in si podrobne-
je ogledali satnice ter pridobljeno 
znanje še nadgradili. Ogled je pote-
kal v manjših skupinah. Tako smo 
otrokom zagotovili večjo varnost 
pred čebeljimi piki. Čebelarska za-
ščitna obleka je bila zanje zelo zani-
miva, saj je bila za večino otrok ne-
kaj novega. Otroci so imeli možnost 
spoznati tudi matico in nekateri so 
s pridobljenim znanjem že ločeva-
li člane čebelje družine. Seznanili 

smo se tudi s čebelarskim orodjem 
in spoznali njegovo uporabo. Na-
še sodelovanje se je nadaljevalo, saj 
nas je ponovno obiskal v vrtcu ter 
nam predstavil potek žičenja in nam 
pokazal opazovalni panj. S sprem-
stvom čebelarja smo organizirali iz-
let v Slovensko vas in si tam ogledali 
čebelarsko sobo, ki je namenjena iz-
obraževanju čebelarjev. 

Naš projekt smo zaključili z raz-
stavo naših izdelkov v Krpanovem 
domu, v Pivki. Otvoritev razstave je 
potekala zelo slovesno, saj so nas 
nagovorili različni povabljeni gost-
je, med drugimi tudi predstavnica 

Čebelarske zveze Slovenije, Andreja 
Kandolf, ter predstavnik čebelarske-
ga društva Pivka. Poleg ogleda raz-
stave smo bili navzoči deležni tudi 
kratke predstavitve čebelarstva in 
degustacije različnih čebelarskih iz-
delkov. Skupaj z otroki smo pridobi-
li dragoceno spoznanje, da je čebela 
koristna tako za ljudi kot za naravo. 
Projekt smo uspešno izpeljali, pri 
tem pa nam je bila v veliko pomoč 
tudi vodja našega vrtca, Klara Pan-
gerc.

Marija Štavar,  Romana Rolih, vzg. 
OŠ Pivka –  enota vrtec

»Pri naravoslovnih dejavnostih se otrok uči stra-
tegij mišljenja in raziskovanja. Vzgojitelji ali po-
močniki omogočijo dovolj priložnosti in časa, da z 
lastnim preizkušanjem začuti lastnosti narave z 
vsemi čutili. Otroku nudijo možnosti in spodbude, 
da sprašuje o tem, kar vidi, in se uči iskati odgovor 
tako, da opazuje, raziskuje, eksperimentira, opisu-
je, razlaga. Otrokovo dejavnost opisujejo in jo s tem 

ozaveščajo. Otroku omogočajo, da najprej opazuje 
po lastnem interesu, nato ga vodijo in spodbujajo 
tako, da ustvarjajo situacije, v katerih lahko sam 
najde in reši problem. Spoštujejo njegov način raz-
mišljanja in metode dela ter ga navajajo, da izkuš-
nje opisuje.«

Kurikulum za vrtce, str. 62
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Človek in čebela
Človek je že v pradavnini odkril 

sladki strd in se spoprijateljil s če-
belami. Tudi slovenski človek je že 
dolgo nazaj čebeli namenil poseb-
no pozornost in spoštljivo mesto v 
svojem srcu. Čebela je zanj pomeni-
la neprecenljivo sodelavko pri opra-
ševanju, pridobivanju hrane in zara-
di nabiranja medu; le-ta je bil dolgo 
časa edino poznano sladilo. Čebela 
mu je predstavljala skrivnostno na-
ravo, delavnost, urejenost. Čebela 
in čebelarstvo sta s časoma postala 
vpeta v vsakdanje življenje človeka. 
Bogata kulturna dediščina, ki se je z 
leti vedno bolj razvijala, je del naše 
narodnostne posebnosti in je hkrati 
del skupne zakladnice sveta. 

Od pesmice do obiska
Kako predšolskemu otroku pri-

bližati to dejavnost, da bi občutil od-
nos do čebel naših prednikov? Pre-
birali smo pesmi Otona Župančiča. 
Našo pozornost je pritegnila pesem 
o čebelici, ki leti visoko in prileti do 
cicibana. Zamišljali smo si, kako bi 
potekal naš pogovor s čebelo. Otroci 
so nizali svoja razmišljanja, kaj bi se 
s čebelo pogovarjali, kaj bi jo vpra-
šali.

»Ali raste med na rožah?« je bi-
la zadrega, ki nam ni dala miru. Ob 
različnih knjigah in revijah smo spo-
znavali življenje čebel, njihovo ure-
jenost v panju, pomen posameznih 
živali – matica, trot, delavke. Sez-
nanili smo se z načinom medseboj-
nega sporazumevanja čebel, pome-
nom čebeljih izdelkov za človeka. 

Ob sončnih pomladnih dnevih 
smo na cvetovih opazili čebele, ki 

so z nožicami hodile po cvetu, nato 
odletele na drug cvet pa na tretjega 
in nato odbrenčale. Raziskovali smo 
okolico, da bi odkrili, kje imajo svoj 
dom – čebelnjak. Odkrili smo ga, 
vendar smo vrvenje pred panji opa-
zovali le od daleč. Kako čebele pri-
nesejo med v čebelnjak, saj nimajo 
lončkov ali kanglic kot v risankah? 
Prijazni čebelar nas je povabil na 
obisk in nam razjasnil marsikatero 
uganko. Otroci so opazovali čebele, 
ki so pristajale na deščici, pred od-
prtino v panj. Nožice so imele ob-
ložene z rumenim cvetnim prahom, 
iz panjev pa so zletavale brez oblog. 
Povedal nam je, kako čebela naredi 
med, da se čebel ne boji, da ne piči-
jo »kar tako«, če pa se počutijo ogro-
žene, se branijo z želom. Taka čebe-
la pa tudi pogine, ker žela ne more 
izvleči iz kože. Pokazal nam je tudi 
notranjost panja. Po obisku čebelar-
ja so otroci risali, slikali, likovno so 
predstavljali čebele in njihov dom. 
Posebej natančni so bili pri barv-
nem zaporedju panjev – čebele se 
tako lažje orientirajo. Umetnine so 
otroci postavili na ogled. Obiskoval-
ci so se ob njih ustavljali, se pogo-
varjali, si pripovedovali svoje izkuš-
nje s čebelami. Kako pa so ljudje 
včasih oblikovali panje in izražali 
svojo umetniškost, smo si z zanima-
njem ogledali v Gorenjskem muzeju 
(poslikava panjskih končnic). Otro-
ke so pritegnile različne vsebine (ži-

valske, smešne), najbolj jim je v spo-
minu ostala panjska končnica, kjer 
jezikavi ženski brusijo jezik. Otro-
ške poslikave lesenih deščic, ki smo 
jih prav tako poimenovali »panjske 
končnice«, pa so pripovedovale svo-
je zgodbe.

Medeno pecivo je otrokom po-
znano, kruhki, ki so jih včasih iz-
delovali in prodajali na žegnanjih 
in semnjih, pa ne. Izdelavo mede-
nih src nam je predstavila vzgojite-
ljica, ki jih ustvarja po starih recep-
tih (dražgoški, škofjeloški). Vrtec je 
dišal po medu, otroci so bili v po-
sebnem pričakovanju. Drobni prstki 
so gnetli, svaljkali, oblikovali, kra-
sili. Tako so nastali naši medeni sr-
čki, narejeni z ljubeznijo in trudom. 
Ob prazniku smo jih podarili mami-
cam.

Na obisku v lekarni smo se sez-
nanili s preparati, ki jih izdelujejo 
farmacevti s pomočjo čebel in nam 
lajšajo zdravstvene težave (apisi-
rup, propolis, apikompleks). Če-
prav okus medu ni bil vsem všeč, 
smo ugotavljali razlike med vrstami 
medu (cvetlični, gozdni, kostanjev, 
akacijev), po okusu, vonju, zuna-
njem izgledu. Najbolj težko priča-
kovan pa je bil dan, ko smo se z vla-
kom odpeljali v Radovljico na ogled 
Čebelarskega muzeja. To je bil pravi 
družinski praznik. Vožnja z vlakom 
je bilo doživetje za velike in male. 
Kot roj čebel smo se zbrali pred vho-

Za dobro prakso

Stari panji

Ali raste med na rožah?

Različne vrste medu, ki so bile na ogled
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Za dobro prakso

Uvod
Projekt »Zaščitimo se pred son-

cem« smo izvajali v juniju 2007 na 
pobudo in ob strokovnem sodelo-
vanju z Društvom za boj proti ra-
ku Slovenije in Zavodom za zdrav-
stveno varstvo Celje v vseh oddelkih 
otrok od petih do šestih let, delno pa 
tudi v oddelkih od treh do šestih let. 
Skupaj je v projektu sodelovalo 240 
otrok in 23 strokovnih delavcev.

Sodelovanje v pilotskem projektu 
»Zaščitimo se pred posledicami iz-
postavljenosti sončnim žarkom«

Otroštvo je čas, ko je otrokovo 
doživljanje in učenje odvisno od 
spodbud in vzorcev v okolju, v ka-
terem živi, predvsem od družine ter 
tudi od drugih pomembnih oseb v 
njegovem življenju: starih staršev, 
vzgojiteljev v vrtcu, sovrstnikov.  V 
vrtcu namreč prihajajo na prav po-
seben način do izraza otrokove 
osebnostne lastnosti, saj želi biti 
otrok med vrstniki socialno sprejet 
in cenjen, zato je notranje motivi-
ran za igro in druženje, za skupne 
dejavnosti s sovrstniki in vzgojite-
lji. V interakcijskih odnosih se uči 
pozitivno sprejemati druge, posta-
ne občutljiv za pozitivne izkušnje 
in izkušnje uspešnosti, pripravljen 
je na sprejemanje novih izkušenj in 
na učenje.

Ob razmišljanju, kako se vklju-
čiti in sodelovati v pilotskem pro-
jektu »Zaščita pred škodljivimi po-
sledicami izpostavljenosti sončnim 
žarkom«, smo v Vrtcu Tončke Čeče-
ve mislili prav na te značilnosti uče-
nja otrok v vrtcu. Iskali in našli smo 
možnost za učinkovito učenje otrok 
o škodljivih vplivih sonca in varova-
nju pred temi vplivi, v okviru vzgoj-
no-izobraževalnih tem, ki so v našem 
vrtcu pod naslovom »Kako skrbimo 
za svoje zdravje in varnost« že vrsto 
let sestavni del izvedbenega kuriku-
la v mesecu maju ali juniju. Temam 
o zdravju in skrbi za lastno varnost 
smo dodali podtemo o varovanju 
pred škodljivimi vplivi sonca.

Vzgojiteljice smo se morale naj-
prej ustrezno usposobiti za novo 
nalogo. Nova znanja smo pridobile 
s pomočjo:
- članka »Zaščitimo se pred sonč-

nimi žarki«, avtoric mag. Ane 
Benedičič in Maje Marovt, ki je 
izšel v Vzgojiteljici št. 2, letnik 
2007 in 

- na predavanju za vodje kuri-
kularnih timov, ki ga je izvedla 
mag. Ana Benedičič.
V izvedbeni kurikularni temi, ki 

je trajala približno štiri tedne, v me-
secu maju in delno v juniju, smo si 
postavili naslednje cilje:

- otrok spoznava, da na njegovo 
zdravje vpliva okolje, pa tudi on 
sam,

- odkriva in spoznava pojav sonca 
in si oblikuje razvojno primerno 
predstavo o njem,

- odkriva in spoznava lastnosti 
sončnih žarkov: svetlobe, toplo-
te, zdravju koristnih in škodlji-
vih posledic,

- otrok spozna, kako se lahko 
varuje pred škodljivimi vplivi 
sonca.
Za doseganje omenjenih ciljev 

smo vzgojiteljice :
- temi ustrezno organizirale kotič-

ke v igralnici in na prostem in jih 
opremile z vsebinsko ustrezno 
didaktiko,

- načrtovale in izvedle vrsto vse-
binsko ustreznih usmerjenih 
dejavnosti in

- omogočile svobodno igro, ki jo 
je spodbudila vsebina teme.
Primeri nekaterih načrtovanih 

usmerjenih dejavnosti  za otroke:
-    branje iz izobraževalne otroške 

enciklopedije »Vesolje« in pogo-
vor ob fotografijah,

- didaktični pogovori o zdravju 
in zaščiti pred škodljivimi vplivi 
sonca,

- oblikovanje slikovnega plakata o 
lastnostih in vplivanju sončnih 
žarkov,

Učenje otrok o zaščiti pred škodljivimi 
vplivi sonca

dom v muzej in nato napolnili hišo s 
svojo brenčečo zvedavostjo. 

Največ pozornosti in občudova-
nja je bilo namenjenega živemu pa-
nju. Otroci so opazovali gibanje če-
bel, opravila na satovnicah. Pobližje 
so spoznali matico, trota in vse osta-
le čebele. Prepoznali so tudi ostale 
razstavne predmete, s katerimi so se 
že seznanili. Ukvarjali smo se tudi s 
šestkotniki, iz katerih je sestavljena 
satnica (v njej je med in tudi »poste-
ljica« za mlado čebelo). Iz narave je 
čebela satnico (šestkotnik) prenes-

la v svoj dom. Najdemo pa ga tudi 
v snežinki, pajkovi mreži. Otroci so 
šestkotnike odkrivali na tlakovanih 
poteh, vzorcih. Likovna predstavi-
tev jim je pomenila velik izziv.

Z razstavo, ki je obogatila naš 
utrip v vrtcu (likovni izdelki, čebe-
le in čebeljnaki iz različnih materi-
alov, slike, vtisi, izdelki iz čebeljega 
voska), smo zaokrožili naš projekt. 
Navdajali so nas občutki zadovolj-
stva, da smo pokukali v preteklost 
in želja, da spoznamo še kaj (skri-
nje, kozolec). 

Vprašanje, ki nas je na začetku 
spodbudilo k iskanju, je dobilo od-
govor: »Da, na rožah je med!« Ven-
dar so le čebele tiste, ki poznajo 
skrivnost nabiranja, naši pradedje 
pa so jo odkrili in danes jo spozna-
vamo tudi mi. O tem in še marsičem 
smo razmišljali, ko smo posedli pod 
cvetočo lipo in se potopili v njen 
vonj in brenčanje čebel.

Milena Babnik, dipl. vzg. 
Kranjski vrtci - Vrtec Janina
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- izdelovanje miselnega vzorca o 
soncu,

- učenje pravil didaktične igre 
»Zaščitimo se pred soncem« in 
samostojno igranje z njo,

- izdelovanje zaščitnih pokrival,
- opazovanje in merjenje svoje 

sence na prostem,
- učenje pesmice »Sonce na pote-

pu«,
- učenje mazanja z zaščitno kremo,
- simbolna igra (z vlogami) »Var-

no taborjenje«,
- pogovori ob plakatu Zavoda za 

zdravstveno varstvo in drugem 
slikovnem materialu,

- reševanje nalog iz knjižice Šola 
Soncu (Vichy) in druge podobne 
dejavnosti.

Na evalvacijskem srečanju smo 
ugotavljali, da je otroke vsebina teme 
zanimala in da so se radi vključevali 
v vse dejavnosti. V tabelo so beležili 
zaščitna sredstva, ki jih odslej prina-
šajo s seboj za bivanje na prostem. 
Naučili so se presojati senco, ko se 
morajo umakniti pod varne kroš-
nje dreves na igrišču. O dejavnostih 
smo se pogovarjali s starši. Starši so 
spremljali temo s pomočjo besedil in 
fotografij na oglasnih deskah. Didak-
tična igra o soncu, ki je bila izumlje-
na in nam podarjena, je bila pozitiv-
no sprejeta.

Zaključek
Vzgojiteljice smo sproti opazova-

le odzive otrok, spremljale smo nji-
hovo učenje drugačnega obnašanja 
na igrišču vrtca,  evidentirale pro-
ces učenja z izjavami otrok na pla-
katih in miselnih vzorcih, z zapisi, 
fotografijami in videoposnetkom, 
vso gradivo analizirale in proces 
ovrednotile na srečanjih strokovnih 
timov. Ugotovitve nam bodo v po-

moč pri načrtovanju v naslednjem 
šolskem letu in pri posredovanju iz-
kušenj drugim vrtcem.

Sprejeli smo sklep, da marca 2008 
projekt predstavimo tudi staršem 

na izobraževalnih roditeljskih se-
stankih.

Darinka Belak, dipl. vzg. 
Vrtec Tončke Čečeve Celje

PRIPOROČILA ZA NAČRTOVANJE VZGOJE 
PREDŠOLSKIH OTROK ZA ZAŠČITO PRED 

ŠKODLJIVIM DELOVANJEM SONCA

IZOBRAŽEVANJE OTROK IN STARŠEV
Vzgojiteljice in vzgojitelji naj redno izobražujejo otroke in starše o škodljivih 

vplivih sonca, na načine, kot so kurikularno primerni in običajni.

SENCA
Zagotovimo dovolj senčnih področij (naravnih ali umetnih) na otroških 

igriščih. Vzgojitelji naj igrala nameščajo v senco.

OBLAČENJE
Spodbujajmo vzgojitelje in druge odrasle osebe, naj bodo otrokom zgled 

varnega obnašanja ob izpostavljanju soncu. Vzgojitelji pa naj spodbujajo star-
še, da nadenejo otrokom širokokrajne klobuke ali kape s ščitnikom v legionar-
skem kroju ter obleko, ki pokriva večino telesa. Vzgojitelji naj pri aktivnostih 
na prostem poskrbijo, da bodo otroci uporabljali zaščitna pokrivala in obleko.

KEMIČNI PRIPRAVKI ZA ZAŠČITO PRED SONCEM
Spodbujajmo starše, da otroka namažejo s kemičnim pripravkom z zaščitnim 

faktorjem (ZF) 15 ali več, preden ga pošljejo v vrtec ali šolo. Pripravek naj dajo 
otroku tudi s sabo, da se lahko med gibanjem na prostem ponovno namaže. Če 
traja gibanje na prostem več kot dve uri, naj vzgojitelji otrokom ponovno namaže-
jo vse predele soncu izpostavljene kože.

ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI NA PROSTEM
Aktivnosti na prostem v poletnem času organiziramo pred 10. uro dopol-

dne in po 15. uri popoldne, da se izognemo izpostavljanju soncu v času največ-
je moči ultravijoličnega sevanja.

SPLOŠNA PRIPOROČILA
Seznam splošnih ukrepov za varno obnašanje naj vsebuje tudi upora-

bo kemičnih zaščitnih pripravkov. Opremo kompletov za prvo pomoč do-
polnimo tudi s kemičnim pripravkom za zaščito pred soncem ZF 15 ali več. 

Katarina Planinc, dr. med. in  
mag. Ana Benedičič, dr. med.

Prirejeno po priporočilih The skin care foundation, New York.
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Potrebi po gibanju in igri sta 
osnovni otrokovi potrebi, zato naj 
se igra kot rdeča nit prepleta skozi 
vse dejavnosti. Kot vsaka igra je tu-
di gibalna igra dejavnost, ki je no-
tranje motivirana, svobodna in od-
prta ter za otroke prijetna. Pomeni 
način otrokovega razvoja in učenja 
v zgodnjem obdobju. Z gibanjem 
otrok zaznava in odkriva svoje telo, 
preizkuša, kaj telo zmore, doživlja 
veselje in ponos ob razvijajočih se 
sposobnostih in spretnostih ter gra-
di zaupanje vase. Hkrati daje gibanje 
otroku občutek ugodja, varnosti, ve-
selja, skratka dobrega počutja. Z gi-
banjem otrok raziskuje, spoznava in 
dojema svet okrog sebe. V predšol-
skem obdobju naj otrok pridobi čim 
bolj pestro in široko paleto gibalnih 
izkušenj, ki so osnova kasnejšim za-
htevnejšim gibalnim vzorcem. Zave-
dati se namreč moramo dejstva, da 
kar zamudimo v najzgodnejšem raz-
vojnem obdobju, kasneje ne more-
mo več nadoknaditi. Ta temelj naj bo 
kakovostno zgrajen, saj pomembno 
vpliva na otrokov razvoj, na kasnej-
še vključevanje v različne športne 
zvrsti in nenazadnje tudi na to, da 
postane gibanje človeku ena izmed 
pomembnih sestavin kakovosti živ-
ljenja v vseh starostnih obdobjih.   

» Otrok ima svoje želje, pričako-
vanja in svoje veselje. Ne pozabimo 
ga vključiti v družinske načrte, tudi 
takrat ne, ko se odpravljamo v go-
re in hribe. Saj vemo, da otrok ni 
lutka, ki bi jo prestavljali po svoje, 
vendar pogosto počnemo prav to: 
otroka želimo razveseliti s počet-
jem, ki mika nas. Potem pa smo ra-
zočarani, ko se izlet ponesreči (Mi-
helič 2002) .«

Kaj je naš cilj?
Prva stvar, ki zaznamuje naš iz-

let, so naša pričakovanja. Ta vpliva-
jo na izbiro izletne točke in na pri-
pravo izleta. Si želimo sprostitev, 
osvojitev vrha, prijetno utrujenost, 
klepet v prijetni družbi, hočemo sa-
moto ali pa se bomo pustili prese-
netiti dnevu in gori? Večinoma na-

vedenih ciljev ni izvedljivih, kadar 
v gore jemljemo otroke. Odrasli v 
družbi otrok namreč pogosto posta-
nemo pokroviteljski. Postavimo se v 
vlogo izkušenih »vsevedcev«. Otro-
ke neprestano poučujemo in urimo. 
Če dobro razmislimo, pravzaprav ne 
pričakujemo nobenih presenečenj 
več. Razen morda nevihte. Podza-
vestno se osredotočimo na otroke, 
oziroma se v nekem smislu žrtvuje-
mo zanje, da jim bo lepo. Pozabimo 
pa, da je otrokom lepo, kadar vidijo, 
da so gore in hribi posebno doživet-
je tudi za odrasle.  

Akcija Ciciban planinec
Navajanje na zdrav način življe-

nja in seznanjanje s planinstvom 
lahko začnemo že v najzgodnej-
šem obdobju. Akcija Ciciban pla-
ninec je namenjena najmlajšim 
obiskovalcem narave – cicibanom 
in njihovim odraslim spremlje-
valcem. Glavni cilj akcije Ciciban 
planinec, ki jo vodi Mladinska ko-
misija Planinske zveze Slovenije, 
najpogosteje pa jo izvajajo vrtci, 
je vzpodbuditi najmlajše, njihove 
starše in vzgojiteljice k celotni de-
javnosti v naravi, saj se tam odpi-
rajo čudovite možnosti gibanja, ig-

ranja, doživljanja, raziskovanja in 
spoznavanja narave.

Najprimernejši obliki in metodi 
dela sta igra ter raziskovanje oziro-
ma doživljanje narave. Izvajamo ju 
na družinskih sprehodih in izletih ali 
pa v okviru organizirane dejavnosti v 
planinskem društvu ali vrtcu.

Za redno izletniško dejavnost 
lahko otroka dodatno vzpodbudi-
mo s priznanji akcije. S svojo raz-
posajenostjo, vztrajnostjo in mar-
ljivostjo lahko osvojijo našitek, 
priponko in pesmarico Cicibana 
planinca (Ažman 2001). 

Cicibani planinci vrtca  Radlje
Otrokom je potrebno ponuditi 

dejavnosti, ob katerih doživljajo za-
dovoljstvo in veselje, kar izleti  Ci-
cibana planinca zagotovo so. Izle-
te vodimo strokovne delavke vrtca 
Radlje ob Dravi, v sodelovanju s Pla-
ninskim društvom Radlje ob Dravi. 
Kot mentorica s svojim znanjem in 
izkušnjami pomagam odkrivati le-
poto gorske narave, kar prav gotovo 
vpliva na večjo strokovnost, varnost 
in kvalitetno izvedbo izletov. Volja 
in veselje, optimizem za delo z naši-
mi najmlajšimi, so nas pripeljali do 
prijetnega planinarjenja.

Ciciban planinec v vrtcu

Koča PECA (1665m) in Cicibani planinci vrtca Radlje ob Dravi. 
Foto: Tomaž Hartman
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Cilj naših izletov delovanja pla-
ninske skupine Ciciban planinec 
je bil naučiti otroke varne hoje, jih 
seznaniti o primerni planinski opre-
mi, orientaciji v hribih, spoznavanju 
okolja, narave, rastlinstva, kako skr-
beti za čistočo v naravi ter navajanje 
na skupno sodelovanje, druženje.   

V letošnjem šolskem letu smo 
organizirali 5 izletov:
-  Rdeči Breg – planinska koča 

Podvelka,
-  »Pupenludl« ali Žohar,
-  sankanje pri Kalvariji,
-  Sv. Trije Kralji – lovska koča Rad-

lje ob Dravi,
-  pohod na Peco – obisk kralja 

Matjaža,
-  dvodnevni tabor na Pesniku 

pa smo prestavili na naslednje 
šolsko leto v mesecu septembru 
2007.

Kako potekajo naši izleti?
Vsak izlet zahteva od nas vna-

prejšnjo pripravo, dobra priprava pa 

zagotavlja (vsaj) polovico uspešne-
ga izleta. Na vsak izlet se pripravi-
mo psihično, organizacijsko in vse-
binsko. Že z samim vabilom, ki ga 
straši preberejo skupaj z otroki, v 
otroku zbudimo interes po odkriva-
nju neznanega, zanimivega.

Pred vsakim izletom se zbere-
mo na zbirnem mestu, združimo 
potnike (družine), kolikor je mo-
goče, da je na poti čim manj avto-
mobilov in se do izhodiščne točke 
pohoda odpeljemo z avtomobili, 
včasih tudi z organiziranim prevo-
zom, kombijem. 

Cicibani imajo na poti možnost 
raziskovanja v naravi, zabavo, kle-
pet s prijatelji in igre. Za otroke sa-
ma gora ali hrib, hoja in razgled niso 
tako mikavni kot za odrasle. Otroke 
privlačijo drobne zanimivosti ob po-
ti: rastline, živali, kamni, razne sle-
di, potoki, slapovi, votline …

Le tako si otroci oblikujejo vztraj-
nost, gibalno vzdržljivost in strp-
nost. Izleti so odlična priložnost za 
spoznavanje narave, zato se med 

potjo veliko igramo družabne, za-
bavne in šaljive igre. 

Pomembno vlogo ima tudi ma-
lica iz nahrbtnika na cilju. Otro-
ke navajamo na primerno, zdravo 
hrano in na življenje v skupini. Za 
učinkovito in varno izvajanje gibal-
nih dejavnosti (hoja v hribe) je po-
membna tudi primerna, ustrezna 
obutev in oblačila.

Literatura:
- Več avtorjev (2001): Otrok v vrtcu: priroč-

nik h kurikulu za vrtce. Ljubljana: Zalo-
žba  Obzorja. 

- Več avtorjev (2001): Mentor planinske 
skupine: učbenik: gradivo za usposablja-
nje  mentorjev planinskih skupin. Ljub-
ljana: Planinska zveza Slovenije).

Sabina Hartman, dipl. vzg. 
Vrtec Radlje ob Dravi
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Priprave
V Vrtcu Anice Černejeve Celje 

smo se vzgojitelji skupaj s pedago-
škimi vodji in starši odločili za leto-
vanje otrok v mesecu aprilu in to za 
dve skupini otrok drugega starostne-
ga obdobja, starih 5–6 let. Glede na 
to, da imajo predšolski otroci radi na-
ravo in živali, smo iskali primerne lo-
kacije letovanja. Med najprimernej-
šimi se je izkazala gorska kmetija 
Pečovnik, ki leži na pobočju Raduhe. 
Ta kmetija pa je usmerjena v mla-

dinski turizem. Izvaja različne nara-
voslovne, preživetvene ter športne 
tabore, predvsem za vrtce in osnov-
nošolsko mladino. Preden pa smo se 
odločili za to kmetijo, smo preverili 
vse potrebne informacije (kakšna je 
organizacija, ki program pripravlja, 
sestava programa, kdo je vodja pro-
grama, kdo skrbi za animacije, kako 
bo poskrbljeno za bivanje, prevoz, 
zdravstveno oskrbo …). Vse infor-
macije in program smo na sestanku 
posredovali in predstavili staršem, 

ki so se odločili, da zaupajo strokov-
nim delavcem – vzgojiteljem in svoje 
otroke na podlagi soglasja vključijo v 
program letovanja, za katerega so se 
prostovoljno odločili. Tako smo otro-
ke na tridnevno letovanje spremljali 
strokovni delavci – vzgojitelji pred-
šolskih otrok in vodja za zdravstveno 
oskrbo ter prehrano na podlagi po-
znavanja otrok in izkušenj z njimi v 
različnih situacijah, z ustreznim stro-
kovnim znanjem in izkušnjami na 
področju predšolske vzgoje. Takšen 

Letovanje na pobočju Raduhe

Peka kruha na tabornem ognju Plezanje po plezalni steni Hranjenje domačih živali v hlevu
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program je potrebno sprejeti z veli-
ko mero odgovornosti, kajti za otro-
ke je to nek nov izziv in hkrati tudi 
nevarnost. Otroci si pridobivajo nove 
izkušnje, znanja in prijateljstva, veli-
ko pa se jih prvič loči od staršev, tako 
da dan in noč preživijo nekje drugje. 
Zato lahko pričakujemo v takšnih si-
tuacijah tudi veliko joka, slabega raz-
položenja, agresije. Potrebno je, da 
otroka spremlja oseba, ki ji zaupa.

Program letovanja
V teh treh dneh smo se seznanjali 

z različnimi dejavnostmi, ki so nam 

jih pripravili v programu. Spoznava-
li smo posamezne živali in njihove 
značilnosti, jih hranili, oskrbovali, 
spoznavali divje živali. Drugi dan 
smo imeli izlet po gozdni učni po-
ti, nabirali material za izdelovanje 
košaric, ki jih je pozneje tudi vsaka 
skupina skupaj z animatorjem sple-
tla. Zvečer pa smo skupaj zakurili 
taborni ogenj in si spekli vsak svoj 
najboljši kruh, prej pa smo še pri-
pravili testo, plezali smo tudi po ple-
zalni steni.

Otroci in vzgojitelji smo domov 
odšli zadovoljni, polni prijetnih iz-

kušenj, ki smo jih ob pripovedova-
nju prijetnih občutkov delili s starši 
in z drugimi strokovnimi delavci.

Zato smo se na podlagi dobrih 
izkušenj in zadovoljstva otrok ter 
vseh nas vzgojiteljev odločili, da bo-
mo te dejavnosti, s privolitvijo star-
šev in vodstva vrtca, izvajali tudi v 
prihodnje, če bo le mogoče.

Tatjana Gračner, dipl. vzg. 
Vrtec Anice Černejeve, Celje

V šolskem letu 2006/07, ki je bi-
lo razglašeno za leto kulture, smo v 
Kranjskih vrtcih želeli otrokom pri-
bližati slovensko ljudsko izročilo. To 
je bila naša prednostna naloga.

Pri glasbeni vzgoji sem iskala no-
ve možnosti in ideje, na temeljih po-
znanih vsebin iz ljudske zakladni-
ce. Pesem je živa, če jo doživimo, se 
ji približamo s srcem. Zaradi pesmi 
je življenje velikokrat lažje, prijet-
nejše, polnejše. Preko igre so otro-
ci pridobili pomembne glasbene 
izkušnje, izostrili so si občutek za 
ritem, melodijo in tudi za izražanje 

čustev. Ob poslušanju, izvajanju in 
ustvarjanju glasbe smo tudi razisko-
vali in preizkušali ideje. Nastalo je 
nekaj zanimivih vsebin, ena od njih 
je bila tudi izštevanka An, ban, pet 
podgan. Pri snovanju in načrtovanju 
izštevanke sem imela pred očmi na-
slednje cilje:

- spodbujanje doživljanja, izraža-
nja in veselja do glasbe,

- razvijanje slušnih in telesnih 
predstav pri izštevanki,

- razvijanje elementarnega ritmič-
nega in melodičnega posluha,

- izvaja ritmične in ritmično-me-
lodične vzorce s ploskanjem, 
stopanjem, drsenjem in igranjem 
na mala ritmična in melodična 
glasbila.

Dejavnost poteka v naslednjem 
zaporedju.
1. Ob hoji po prostoru se naučimo 

izštevanko, ki jo spremljamo s 
stopanjem «AN, BAN«, drsenjem 
z dlanmi, «ŠTIRI MIŠI«, ploska-
njem za govorjeno besedilo in 
poskoki na besedo »UF«. Ob tem 
z barvo in višino glasu ustvarjam 
doživljanje razpoloženja v izšte-
vanki, ki ga prenašam na otroke.

2. Osvojene ritmično-melodične 
vzorce spremljamo najprej z 
ritmičnimi glasbili. Uporabimo 
bobne za »AN, BAN«, ropotulje 
za »ŠTIRI MIŠI« in palčke za 
spremljavo govorjenega besedila.

3. Iste ritmične vzorce prenesemo 
še na  melodična glasbila. Za 
»AN, BAN« uporabimo base, za 
»ŠTIRI MIŠI« zvončke,  besedilo 
izštevanke pa spremljamo z me-
talofonskimi ploščicami.

4. Pri ritmični in melodični sprem-
ljavi za »UF« uporabimo činelo.

Klančnik Zdravka, vzg. 
Kranjski vrtci

Slovensko  ljudsko izročilo skozi 
glasbeno ustvarjanje
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Za dobro prakso

Projekt »Pasavček«
Smo skupina dvajsetih otrok, sta-

rih od 4 do 6 let. Naš vrtec, enota 
Deteljica, stoji v Bistrici pri Tržiču, 
kraju blizu avstrijske meje. Obdaja-
jo nas lepe gore in neokrnjena nara-
va. Čeprav je kraj majhen, ima kar 
nekaj cest, po katerih včasih drvijo 
objestni vozniki. Na sprehodih pr-
vi in zadnji v koloni nosita svetle-
ča varnostna brezrokavnika. S tem 
povečamo našo varnost. Zanimivo 
pa je, da ne premoremo niti enega 
semaforja. Z vzgojiteljico Ano Štu-
cin sodeluje  pomočnica vzgojitelji-
ce Damijana Mlinarič. S projektnim 
načinom dela se ukvarjamo, že od-
kar so otroci vstopili v vrtec. Izpelja-
li smo že vrsto zanimivih projektov 
in veseli smo, da lahko sodeluje-
mo v projektu Pasavček. Svoj pro-
jekt smo poimenovali »Red je vedno 
pas pripet«.  Z njim smo želeli pre-
ko otrok vplivati na tiste starše, ki se 
ne zavedajo pomembnosti uporabe 
varnostnih pasov. Skrbi nas poda-
tek, da je v otroške sedeže pravilno 
nameščenih le tretjina otrok. Želeli 
smo, da:

•	 se otrok seznanja z varnim vede-
njem kot udeleženec v cestnem 
prometu,

•	 se nauči živeti in ravnati varno 
v različnih okoljih, v našem pri-
meru v prometu,

•	 preko otrok ozavestimo starše, 
ki se vedejo neodgovorno,

•	 seznanimo otroke s posledicami 
neodgovornega ravnanja udele-
žencev v prometu,

•	 otroci spoznajo, da smo za var-
nost v prometu odgovorni vsi 
udeleženci,

•	 otrok sodeluje pri načrtovanju in 
izvedbi različnih dejavnosti na 
to temo.

V jesenskem času nas je obiskal 
policist, s katerim smo prehodili 
»varne šolske poti« v našem kraju. 
Prvi in zadnji v koloni sta nosila var-
nostne brezrokavnike. Odziv vozni-
kov je bil presenetljiv. Vsi so nam 
dajali prednost in ustavljali daleč 
pred prehodi za pešce. Policist nam 

je povedal veliko zanimivih infor-
macij, dogovorili pa smo se tudi za 
obisk na policijski postaji.

Projekt smo nadaljevali v vrtcu. 
Naredili smo plakat. Spoznali smo 
vrste prometa, prometna sredstva 
in njihove bistvene značilnosti. Pri-
dobljena spoznanja smo utrjevali še 
ob neposrednem opazovanju, ogle-
du slikanic na to temo. Ogledali smo 
si brošuro, ki smo jo dobili od Sve-
ta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu in pobarvali Pasavčka. Ig-
rali smo se igro z vlogami Promet 
in družabne igre, pri katerih smo 
morali upoštevati cestno prometne 
predpise.

Otroci so bili zelo zainteresirani 
za delo. Sami so predlagali, da bi na-
risali, naslikali varni avto.

Mira Voglar, avtorica številnih 
pesmi za otroke, je pred mnogimi 
leti, ko avtomobili še niso imeli na 
zunanji strani dveh ogledal, naslo-
njal za glavo, kaj šele varnostnih 
pasov, napisala pesem »Moj rdeči 
avto«. Ker smo jo hoteli posodobi-
ti, smo dodali kitico in se pesmico 
tudi naučili. Iz odpadnega materiala 
smo izdelali »varni avto«. Otroci so 
bili motivirani za izdelavo in ponos-
ni, ko smo ga postavili na razstavo.

Projekt je bil pri otrocih in starši 
zelo lepo sprejet. Starše smo sproti 
seznanjali s potekom projekta, saj 
smo želeli, da se o njem pogovar-
jajo tudi doma. Otroci so spoznali, 
kako morajo ravnati kot udeležen-
ci, ki so v prometu najbolj ogrože-
ni, kakšne so posledice neodgovor-
nega ravnanja. 

Otroci so pozitivno vplivali na 
starše in glede na razgovor ob kon-
cu projekta lahko ugotovim, da se 
pripenjajo otroci in starši tudi pri 
vožnji na krajše razdalje, kar prej ni 
bilo v navadi. 

                  

Ana Štucin, dipl. vzg. 
VVZ Tržič

Slike in risbe varnih avtomobilov

Izdelava varnega avtomobila

Končni izdelek in preizkus uporabnosti
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Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic 
so v komunikaciji daleč pred drugimi

V Sloveniji hitro napredujemo na 
tehnološkem področju. Kakšno pa 
je vaše mnenje o napredku na po-
dročju medsebojnega sožitja?

Res je, da se na tehnološkem po-
dročju Slovenija s pomočjo razvoja 
interneta hitro razvija in se uvršča 
med razvite evropske države. Zelo 
lepo bi bilo, če bi lahko potrdili hi-
ter razvoj tudi na področju medse-
bojnih odnosov. Žal pa imam včasih 
občutek, da prav na tem področju 
drvimo v nasprotno smer, v kame-
no dobo. Naj mi oprostijo moji pred-
namci, če bi bila ta trditev lahko ža-
ljiva zanje, saj so morda bili v tistem 
času, zaradi razmer za preživetje, ki 
so jih silile v dobro sožitje, pred na-
mi. To ni samo moje mnenje, tem-
več tudi mnenje dr. Williema Glas-
serja, svetovno znanega  ameriškega 
psihiatra. S to trditvijo mislim, da 
Slovenija ni boljša od drugih razvi-
tih držav. Ko poslušam ljudi, kaj vse 
se jim dogaja na delovnih mestih, 
imam občutek, da je danes denar 
najvišja vrednota na lestvici vred-
not; ljudje so vredni le toliko, koli-
kor denarja doprinesejo podjetju. Če 
iz kakršnih koli razlogov ne zmore-

jo izpolnjevati pričakovanj deloda-
jalca, jih brez pomislekov zavržejo 
in poiščejo delavca, s katerim bodo 
pridobili več kapitala. Zadnji kata-
strofalni dogodki, povezani s popla-
vami v Sloveniji, pa vendar kažejo 
na dobro medsebojno sožitje in po-
moč, ko se naši sosedje, prijatelji in 
znanci znajdejo v nesreči. Upanje 
za dobro vedno obstaja, še posebej, 
če smo pripravljeni v boljše sožitje 
vložiti čas in energijo.

V Vrtcih je dobro medsebojno so-
žitje pomembno za dobro počutje 
med sodelavci, še bolj pa zato, ker 
vpliva na klimo, kulturo komuni-
ciranja, na odzivnost do otrok in 
staršev. Kakšne so vaše izkušnje z 
vzgojiteljicami in vrtci?

V preteklih petnajstih letih sem 
imela veliko seminarjev prav za pe-
dagoške delavce vrtcev. Pogosto 
sem to delala v posameznih vrtcih 
in sama sem bila vedno znova pre-
senečena nad toplino in prijetnim 
odnosom, ki sem ga doživela v njih. 
Skozi vaje in igre vlog v izvajanem 
izobraževanju, ki je prav tako na-
menjeno izboljšanju medsebojnega 
sožitja, se je kazala visoka stopnja 
zavedanja pomembnosti medseboj-
ne komunikacije in komunikacije s 
starši in otroki in lahko rečem, da so 
vzgojiteljice in pomočnice vzgojite-
ljic prav na tem področju daleč pred 
drugimi pedagoškimi delavci. V veči-
ni so zelo sprejemljive za nova zna-
nja in jih brez zadržkov uspešno 
uvajajo v svojo prakso. To sem ime-
la priložnost spoznati v vrtcih, kjer 
sem izvajala drugi in tretji del semi-
narja »Kako do odgovornega vede-
nja otrok«. 

Seveda so razlike tudi med posa-
meznimi vrtci. Tam, kjer imajo rav-
nateljice in vodje dober odnos in 
komunikacijo z vodenimi, se to pre-
naša tudi navzdol in v vrtcu ali šo-
li se ustvari prijetna klima, ki jo po-
zoren zunanji obiskovalec zazna v 
nekaj minutah. Ljudje so prijazni, 
vedri in nasmejani, prostori so pri-

jetno urejeni in v vrtcu ali šoli vlada-
ta red in sproščenost. Vzgojiteljicam 
se približajo učiteljice razrednega 
pouka, učiteljice na predmetni stop-
nji in v srednjih šolah pa imajo obi-
čajno prav na tem področju več te-
žav. Žal se tudi vodje teh institucij 
ne zavedajo, da nam spretnosti, ki 
pomagajo priti do dobrega sodelo-
vanja, v večini niso dane v zibelko 
in se z izobraževanjem lahko pri-
dobijo. Dobra komunikacija, dober 
odnos med dejavniki izobraževanja, 
v bistvu pomeni velik del kakovosti 
posameznega vrtca ali šole. Če nam 
otroci in starši zaupajo, nas cenijo 
in spoštujejo, so pripravljeni sprejeti 
vsebine, ki jim jih ponujamo.

Vsi želimo biti srečni, živeti v 
medsebojnem razumevanju in biti 
zadovoljni. Kako vidite, z ozirom 
na Glasserjevo teorijo, človekove 
potrebe.

Dr. Willam Glasser govori o pe-
tih človekovih potrebah: potrebi po 
preživetju, po ljubezni, moči, svo-
bodi in zabavi, ki jih moramo ne-
nehno zadovoljevati skozi celo živ-
ljenje. Pravi, da smo srečni takrat, 
ko imamo vse te potrebe zadovolje-
ne vsaj približno tako, kot si želimo. 
Ker te potrebe v veliki meri zadovo-
ljujemo v odnosih s svojimi najbliž-

Mileno KEJŽAR, profe-
sorico pedagogike, dolgolet-
no ravnateljico na Poljanah v 
Ljubljani, realitetno terapevt-
ko, zanimivo predavateljico 
in voditeljico seminarjev, po-
znajo v marsikaterem sloven-
skem vrtcu. Z izjemno toplo 
in odprto komunikacijo je bila 
živ zgled za tisto, kar je govo-
rila. Ideje Williema Glasserja 
so skozi njeno interpretacijo 
postale domače, sprejemlji-
ve, vredne truda in udejanja-
nja v vsakodnevni komunika-
ciji z otroki, med strokovnimi 
delavkami, med vzgojitelji in 
starši. Tudi po njeni zaslugi 
je marsikateri vrtec izboljšal 
svojo komunikacijo.

Milena Kejžar
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jimi doma in v službi, je najbolj po-
membno, da imamo z njimi dober 
odnos. Dober odnos imamo takrat, 
ko svoje, zgoraj naštete, osnovne 
potrebe zadovoljujemo tako, da je 
dobro za nas in za druge. Enako naj 
bi to obvladali tudi tisti ob nas. Za 
zadovoljitev svojih osnovnih potreb 
smo v polni meri odgovorni pred-
vsem sami. Le mi vemo, kaj in na 
kakšen način si želimo nekaj dobi-
ti in tudi to, kaj smo pripravljeni za 
to narediti. Pogosto skušamo svoje 
nezadovoljstvo preložiti na rame-
na svojih bližnjih doma ali v služ-
bi, kar je pogosto vzrok konfliktov 
in posledično slabih odnosov, ven-
dar je to le beg od realnosti in izo-
gibanje našim naporom, ki bi nam 
pomagali situacijo spremeniti in jo 
obrniti nam v dobro. To so osnovna 
spoznanja o delovanju ljudi, ki nam 
pomagajo razumeti naše lastno ve-
denje in vedenje ljudi v kritičnih si-
tuacijah. Ta spoznanja nas vodijo v 
srečnejše življenje in boljše medse-
bojne odnose.

V vrtcih kot vzgojno-izobraževal-
nih ustanovah načrtujemo cilje 
na različnih nivojih: za vrtec kot 
celoto, za oddelek, individualno … 
Zdi se mi, da je večkrat prisotno 
naivno prepričanje, da je vsak cilj, 
ki je načrtovan iz dobrih namenov 
in ga »postavimo pred drugega«, 
nujno dober tudi zanj in da ga bo 
samoumevno sprejel za svojega. 
Kako vi gledate na to?

Sedaj ste me pa našli na temi, o 
kateri mi je žal, da v svoji poklicni 
karieri nisem večkrat spregovorila 
tam, kjer bi (morda?) imelo kakšen 
učinek. Mislim, da na pedagoškem 
področju pogosto postavljamo ci-
lje, za katere smo prepričani, da so 
za tiste, ki so jim namenjeni, dobri. 
Čas vedno prinese na dan, kaj je 
bilo dobro, vredno in kaj ne. Žal o 
slabem zgodovina molči, namesto 
da bi  napako priznali, se opraviči-
li tistemu, ki ga je prizadela in se 
iz tega nekaj naučili. To se dogaja 
na širšem nivoju in prav tako tudi 
v institucijah, kot sta vrtec in šola. 
Nobene škode ni, če ti cilji na dru-
gega ne delujejo kot pritisk. Žal na-
ša »dobra prepričanja« včasih tisti, 

ki naj bi jih izvajali, doživljajo celo 
kot nasilje. Takrat pa se dela velika 
škoda pri zadovoljevanju osnovnih 
potreb, ki sprožijo val nezadovolj-
stva prav v medsebojnih odnosih. 
To sem skozi leta dela na pedago-
škem področju večkrat doživela in 
včasih sem bila celo tako pogum-
na, da sem sama »prestregla« ne-
smiselne in neizvedljive cilje, ki so 
prišli od »višjih«, in z njimi priza-
detih nisem obremenjevala. Mis-
lim, da je pri postavljanju ciljev, ki 
naj bi jih izvajali drugi, potrebna 
velika mera tehtanja in občutljivo-
sti do izvajalcev. Če je le mogoče, 
z njimi preverimo, kaj bi bilo naj-
bolje. To sicer zahteva več časa in 
energije, vendar je dolgoročno bolj 
učinkovito.

Načelno vemo, da naše razmišlja-
nje in doživljanje ni enako kot raz-
mišljanje in doživljanje drugega, 
pa vedno znova nastajajo težave 
v medsebojni komunikaciji ravno 
zaradi tega, ker notranje še verja-
memo, da lahko »moje« postane 
tudi »tvoje« …

Popolnoma se strinjam z vami. Na 
vsakem koraku srečamo v komunika-
ciji prepričevanje, siljenje, včasih ce-
lo grožnje in kaznovanje, še posebej, 
če gre za šibkejšega, otroka. Vemo, 
da gre le za kratkoročni učinek, ki se 
nam običajno vrne kot bumerang v 
obliki slabih medsebojnih odnosov. 
Za to, da ravnamo v skladu z našim 
znanjem in ne v skladu z našim no-
tranjim prepričanjem, ki ne vodi v do-
ber zaključek, je potrebno veliko sa-
modiscipline v komunikaciji.

To pomeni dolgotrajno delo na se-
bi, na osebni rasti, ki zahteva veliko 
energije in želje, da postanemo boljši 
in prijetnejši za druge. To ne pome-
ni »sebe izgubiti«, temveč »sebe naj-
ti«, se znebiti »slabih« prepričanj in 
vgraditi v naše ravnanje prepričanja, 
ki nam prinašajo dobre medsebojne 
odnose, dobro sodelovanje in za nas 
in druge srečnejše življenje. 

Težave ne rešimo tako, da bi spre-
menili tiste, ki nam težave povzro-
čajo. Kako pa?

Skoraj vsi želimo spremeniti ti-
ste, za katere smo prepričani, da 

nam težave povzročajo. Na našo 
žalost so ti poskusi običajno neu-
spešni. Dokler ne sprejmemo res-
nice, da spreminjamo lahko le se-
be, drugih ne moremo, bomo imeli 
veliko več težav, kot nam jih sa-
mo življenje prinaša. Druge »lah-
ko spremenimo« le toliko, kolikor 
nam dovolijo sami, oziroma koli-
kor se želijo spremeniti sami. To 
pomeni, da je njihovo spreminja-
nje – njihova odločitev – ne naša. 
Včasih se odločijo spremeniti svoje 
vedenje pod našim vplivom, ker v 
odnosu z nami dobro zadovoljuje-
jo eno od osnovnih potreb. Običaj-
no je to ljubezen. Seveda ni dobro, 
da se pri reševanju težav zanaša-
mo na druge. Če zares želimo re-
šiti svoje težave, je nujno, da sprej-
memo realno situacijo, tako kot je, 
in razmišljamo, kaj lahko MI SAMI 
naredimo za rešitev. Če nam prvi 
poskus reševanja ne uspe, ne vrzi-
mo puške v koruzo in poskusimo 
z drugo varianto. Skoraj vedno ob-
staja več možnosti za rešitev težav. 
Potrebna je le vztrajnost.

Sprejeti drugega, ob tem pa ne za-
tajiti svoje istovetnosti, je ena izmed 
modrosti in umetnosti življenja …

Res je. Redkim posameznikom 
je bilo to položeno v zibelko, ve čina 
ljudi se mora to naučiti, če hoče ži-
veti srečno. Vse je v resnici odvisno 
od našega razmišljanja. Če razmiš-
ljamo, da smo zato ustvarjeni raz-
lično, da je naše življenje pestrejše 
in lepše in da nam je življenje pri-
neslo drugega, »različnega« na našo 
pot, zato da se od njega nekaj nau-
čimo, ni problem sprejeti kogar ko-
li in se ne počutiti od njega ogrože-
no, saj nihče ne zahteva od nas, da 
smo kopija tistega, ki živi z nami. 
Če se vseeno zgodi, da se znajde-
mo v življenju skupaj s človekom, 
ki pričakuje, da bomo delali točno 
to, kar dela sam, imamo še vedno 
možnost izbire, da poskušamo z 
njim o tem spregovoriti in sprejeti 
dogovore dobre tudi za nas, ali odi-
ti stran in poiskati človeka, ki nas 
bo z veseljem sprejel take, kot smo. 
S priložnostmi, da se naučimo tega 
razmišljanja, nam življenje ne sko-
pari, le videti jih je treba in se  pra-
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vočasno dejavno vključiti v proces 
učenja za življenje.

Katero izkušnjo iz svojega življe-
nja bi radi podelili z bralkami in 
bralci naše revije?

Izkušenj, ki bi jih rada podelila z 
vašimi bralkami in bralci, je seveda 
veliko. Izbrala sem tole. Zrasla sem 
v družini, kjer je bilo obilo pomanj-
kanja, kritiziranja in negativnega raz-
mišljanja. Tega vzorca vedenja sem se 
zavedla že v začetku srednješolskih 
let, ko sem hodila v Srednjo vzgojitelj-
sko šolo. Pisala sem dnevnik, izključ-
no zato, da nekoč, ko bom imela svoje 
otroke, ne bom ravnala tako kot moja 
mama. In glejte zlomka. Znašla sem 
se v isti pasti, ponovila vzorec iz dru-
žine in imela v življenju velike težave. 
Želela pa sem odkriti, zakaj se ravno 
meni dogajajo tako slabe stvari. Kaj 
naj naredim, da se bo moje življenje 
spremenilo? Zahvala gre ravnatelje-
ma dveh šol, da sta mi omogočila na 
službenih seminarjih priti do znanj, 

ki so mi pomagala moje razmišljanje 
obrniti v pozitivno smer in s tem tu-
di moje življenje v srečnejše. Seveda 
bi bilo brez mojega večletnega krep-
kega dela na sebi to znanje mrtev ka-
pital. Zato verjamem, da se da s pravi 
znanjem marsikaj spremeniti in zato 
ta znanja širim, kjer me le hočejo po-
slušati in sodelovati.

Na kaj ste najbolj ponosni?
Ponosna sem na več svojih dejanj. 

Izpostavila bi dve. Kljub težavam v 
družini v prvih letih najinega skup-
nega življenja sva uspela z možem 
vzgojiti obe hčerki brez kaznovanja 
in groženj, da sta postali samostojni 
in odgovorni osebi in, kot sem prepri-
čana, tudi dobri pedagoški delavki. Z 
njima nisem imela posebnih proble-
mov niti v šoli, niti v času odrašča-
nja v puberteti. Ponosna pa sem tudi 
na svojo poklicno pot, ki me je vo-
dila skozi vsa možna pedagoška de-
la do vrha napredovanja in še bolj na 
to, da svoje znanje in izkušnje širim 

med pedagoške delavke in delavce, 
sem med njimi dobro sprejeta in ob 
tem neskončno uživam.

Kaj bi želeli vrtcem, vzgojiteljicam 
in vzgojiteljem na začetku novega 
šolskega leta.

Vrtcem želim, da bi imeli dovolj 
podpore v državnih in lokalnih vodi-
teljih, ki skrbijo za sredstva in tako 
omogočajo kakovostno izpolnjeva-
nje delovnih načrtov in ciljev in seve-
da njihov napredek. Vzgojiteljicam, 
vzgojiteljem, ravnateljem in ravna-
teljicam ter drugim delavcem vrtcev 
(tudi ti so za izvajanje načrta še ka-
ko pomembni) pa želim obilo med-
sebojnega razumevanja, podpiranja, 
pozitivnega razmišljanja in vere, da 
se da z dobrim sodelovanjem premi-
kati gore in z malo dobre volje rešiti 
probleme v zadovoljstvo vseh.

Vprašanja je postavljala urednica  
Betka Vrbovšek

V uredništvu Vzgojiteljice in 
Založbi Pozoj d.o.o. smo se razve-
selili novice, da je naša urednica, 
mag. Betka Vrbovšek, prejemnica 
letošnje državne nagrade za stro-
kovno delo na področju predšol-
ske vzgoje, ki jo podeljuje ministr-
stvo za šolstvo in šport. 

Prepričani smo, da je med re-
ferencami imela svojo težo tudi 
Vzgojiteljica, pri kateri Betka Vr-
bovšek sodeluje že od prve števil-
ke pred devetimi leti, zadnja štiri 
leta pa je tudi njena urednica.

Čestitamo in želimo, da ji na-
grada prinese veliko zadovoljstva 

in novih moči za strokovno delo 
na vseh področjih, v korist in za 
razvoj predšolske vzgoje.

Peter Rebernik,  
direktor Založbe Pozoj d. o.o. 

Državna nagrada za strokovno delo na 
področju predšolske vzgoje
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Če pogledamo v zgodovino otro-
štva, še posebej v nam bližnje devet-
najsto in dvajseto stoletje, lahko vi-
dimo, da se je spoznanje, da otrok 
ni pomanjšan odrasli (Komensky v 
Toličič 1977), le počasi razširjalo. K 
novi miselnosti so prispevala nova 
spoznanja psihologije in medicine. 
Gibanje za proučevanje otroka, ki ga 
je leta 1893 ustanovil ameriški psi-
holog Hall, se je razširilo po Evropi 
in imelo vpliv tudi na slovensko pe-
dagoško misel, ki je bila prav v vpra-
šanjih glede avtoritete in discipline, 
zelo živa. Puhar (1982) meni, da je 
v tem času na Slovenskem cela vr-
sta ljudi, pa če jim je bilo ukvarja-
nje z otroki poklic ali ne, razmišljala 
o vzgoji, si o njej ustvarjala nazore, 
jih zapisovala in potem oznanjala 
na predavanjih ali v tisku. O pome-
nu otroštva za razvoj osebnosti že 
v 19. stoletju ni dvomil nobeden iz-
obražen Slovenec. Vsem po vrsti je 
bilo samoumevno, da je vzgoja po-
membna, da usodno oblikuje člove-
ka, da je zato z njo treba začeti že 
takoj po rojstvu in podobno. 

Slovensko pedagoško misel so v 
19. stoletju oblikovali razni pisci, v 
glavnem pristaši krščanske peda-
gogike. Ti so, izhajajoč iz svetopi-
semskih zapovedi, oblikovali peda-
gogiko, ki je poskušala nove tokove 
pedagoških misli, ki so pritekali iz 
razvitejše protestantskega dela Ev-
rope, zajeziti, omejiti in odkloniti 

kot škodljive za vzgojo slovenskega 
naraščaja. Pisci o vzgoji otrok iz tega 
časa so se v pedagoških spisih radi 
zatekali k primerjavam iz živalskega 
in rastlinskega sveta. Prava redkost 
so v njihovih tekstih stavki, ki bi že 
z besedami priznavali otrokom člo-
veškost, s katero bi označevali vzgo-
jo kot ukvarjanje z ljudmi ali celo in-
terpersonalni odnos. V pedagoških 
spisih 19. stoletja zasledimo dva 
obrazca. Po prvem je vzgoja enaka 
poljedelskim in sadjarskim opravi-
lom, po drugem je njena vzporedni-
ca živinoreja, natančneje rečeno: pri 
vzgoji gre za vzrejo, udomačevanje 
in krotenje (Toličič 1977). Poglavit-
na skrivnost vzgoje je bila avtorite-
ta odraslih, disciplina pa se je dose-
gala predvsem z nasilnim odnosom 
do otroka, glavna vzgojna metoda 
je bilo ustrahovanje in pogostokrat 
pretepanje. O pomenu pretepanja za 
doseganje discipline in spoštovanje 
avtoritete odraslega v 19. stoletju na 
Slovenskem obstajajo, po raziska-
vah Puharjeve (Puhar 1982), naj-
različnejša šolska poročila, vzgojne 
listine, avtobiografski zapisi in dru-
ga pedagoška literatura. Nihče od ti-
stih, ki so pisali o vzgoji in katerih 
nazori so vplivali na širši krog ljudi, 
sicer ni priporočal surovega prete-
panja. Uporaba tepeža se jim je zde-
la neizogibna vzgojna metoda, ki jo 
je bilo potrebno le pravilno uporab-
ljati. Obstajala so tri pravila:
Prvo pravilo pretepanja se je glasi-

lo: Ne pretepaj ne premočno in 
tudi ne prepogosto, 

drugo  pravilo je bilo: Ne tepi v to-
goti ali v besu, temveč hladno in 
neprizadeto, 

in tretje: Tepi jih predvsem, dokler 
so še majhni (Puhar 1982, str. 
138 ). 

Kadar koli so slovenski pedago-
gi razložili, zakaj odsvetujejo preti-
ran tepež, so med razlogi zapisali, 
da mora biti vsaka kazen v skladu 
s težo prestopka; če torej otroka že 
za malenkost hudo pretepaš, ti za 
resne primere ne bo ostalo nič v ro-
kah: otrok se bo pretepanja navadil. 

Bilo bi zmotno domnevati, da so se 
otroci bali samo in predvsem palice. 
Pretepanje je bilo samo ena od oblik 
strahovanja, ki pa je bil širši, večpla-
sten vzgojni pritisk na otroke.

 Slovenski prevajalci tujih peda-
goških besedil v slovenščino so be-
sedo »disciplina« prevajali kot »stra-
hovanje« (latinski koren besede je 
»discere«, učiti se, oziroma »discipu-
lom«, učenec, privrženec nazora). 
Najbolj neoporečno in vzorno (tako 
rekoč vzgojno popolnoma nesum-
ljivo) strahovanje je bilo po mnenju 
Puharjeve (1982) zajeto v vzgojo že 
najmlajših otrok, ki se je udejanjalo 
v povezavi z versko vzgojo. Vcepljati 
osnove krščanstva v otroške duše je 
pomenilo  vcepljati strah božji:

V pervih letih moraš dete vaditi, 
da je pokorno in vbogljivo, od mla-
dih nog mu moraš saditi strah bož-
ji, začetek modrosti in resnice (str. 
173).

O nujnosti vcepljanja »strahu 
božjega« niso govorila samo navodi-
la, ki so jih duhovniki in pedagogi 
dajali staršem. Enako pogosto govo-
rijo o strahu kot temelju modrosti, 
resnice, življenja vsi teksti za otro-
ke, od drobnega dela Praemium sa 
male otrozhizke (1810), do množice 
Slomškovih tekstov s sredine stolet-
ja, Smrekarjevega Spomina pridnim 
učencem (1893) in drugi. Abstrak-
ten strah so odrasli prevedli v čisto 
konkretne grozljive podobe, nosilce 
strahu so poosebili in z njimi ustra-
hovali otroke. Če povežemo raz-
vojno zakonitost domišljije, ki svoj 
vrh doseže v obdobju med tretjim 
in šestim letom, si lahko predstav-
ljamo, kakšno vzgojno moč je ime-
lo zastraševanje otrok. Vse strašne 
postave iz preteklosti, kot so: »Peh-
tra, cigani, Lucija, parkeljni…« so v 
otrokovih predstavah resnično ob-
stajale, zato ni čudno, da so veljale 
za nujno in samoumevno vzgojno 
sredstvo za predšolske otroke skozi 
dolga stoletja. Strašljive osebe so ne-
nehno obdajale otroke in jim pretile 
s kaznijo, če ne bodo pridni. Prid-
nost je v tem kontekstu pomenila 

Iz teorije v prakso

Pogled v preteklost - za sedanjost
Povzetek: 

Članek predstavlja kratek 
pregled ključnih pogledov na 
otroka in njegovo vzgojo na 
Slovenskem od devetnajstega 
stoletja do danes. Vrtec, kot 
nujna institucija moderne do-
be, je bila in je še sedaj odvis-
na od socialne države. V skr-
bi za otroke se vedno odražajo 
tudi pogledi na vzgojo, samo 
da so lahko ti pogledi pogo-
stokrat močno za časom. Po-
gled v preteklost nas uči za se-
danjost.
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ubogati vsako zapoved odraslih, le-
po se vesti, ne iti daleč od doma, bi-
ti tiho, ne jokati, ponoči se ne zbu-
jati, ničesar zahtevati, biti z vsem 
zadovoljen, malo jesti in podobno. 
Povsod so namreč prežali zli du-
hovi, ki lahko otroke, ki niso prid-
ni, ukradejo, odnesejo, ubijejo, žive 
požro, jim iztaknejo oči, jih vlečejo 
v ogenj ali kako drugače pohabijo. 
Odrasli so se trudili, da je bila veči-
na strahov v otroških očeh nenehno 
navzoča. Včasih so bili strahovi ne-
vidni, včasih so si prevzeli vidne po-
dobe, ki so bile ali fantastične ali pa 
čisto stvarne (stara zgrbljena sose-
da kot podoba čarovnice). Za straše-
nje otrok so jim pogosto pripovedo-
vali strašljive zgodbe in pripovedke 
o tem, kje straši in kdo, kdaj in ka-
ko, da si otroci ne bi upali tja. Ob 
posebnih priložnostih so strašljive 
osebe dobile še stvarnejšo podobo: 
strašni parkeljni ob miklavževanju, 
kurenti, laufarji, ciganke in podo-
bne maske ob pustovanju, coprnice 
ob polni luni ... Prvi glasovi proti za-
straševalnim metodam otrok segajo 
na Slovenskem v sredino 19. stolet-
ja, pozneje so postali vse številnej-
ši, posebno še v začetku 20. stolet-
ja v zdravniških vrstah (Puhar, str. 
180). Kljub temu so celo razgledani 
ljudje pogostokrat ostali prepričani, 
da je strah nujna in potrebna sesta-
vina odraščanja, strahovanje pa zelo 
uspešna vzgojna metoda.

V 20. stoletju lahko v svetu sledi-
mo pravemu razcvetu znanstvenih 
disciplin, ki so se ukvarjale z otroki 
in njihovo vzgojo. Leta 1917 je Wat-
son postavil temelje otroški psiholo-
giji, Freud je na Dunaju s psihoana-
lizo usmeril pozornost na zgodnje 
otroštvo in njegov pomen za celo-
tno življenje. Otroški zdravniki so 
poudarjali pomen telesnega razvoja, 
prehrane in nege. Tudi na Sloven-
skem je v času med obema vojna-
ma po mnenju Krofliča (2000), slo-
venska pedagogika razvijala solidno 
zasnovano občo vzgojno metodiko 
in skušala odgovarjati na temelj-
no vprašanje: Kateri so osnovni de-
javniki, ki vplivajo na vzgojo otrok 
in mladine? Tako je v tridesetih le-
tih prejšnjega stoletja Gogala spro-

žil odmevno strokovno polemiko o 
vzgoji, ko je zapisal tezo, da vzgoja 
(Gogala v Kroflič, 2000):

. . . ni niti dresura, disciplinira-
nje, niti enostavno posredovanje 
kulturnih dobrin, ampak poteka le 
takrat, ko otroku  . . .  omogočimo 
pristno doživetje.

Ugotavljanje odraslih, tudi peda-
gogov, da avtoriteta odraslih slabi, 
Gogala zavrača. Po njegovem težav, 
ki so se začele kazati pri vzpostav-
ljanju avtoritete pri pouku v šoli, ne 
gre prepisovati dejstvu, da mladina 
zavrača vsako družinsko in šolsko 
avtoriteto, temveč temu, da družina 
in šola kot temeljna vzgojna dejav-
nika ne sledita duhu časa in psiho-
loškim značilnostim otrok in mla-
dine. Zanje je namreč značilno, da 
težijo k neposrednemu spoznava-
nju stvarnosti in resnice in dejansko 
zavračajo zgolj »avtoritativno posre-
dovanje« resnice, ki ga želi ohranja-
ti starejša generacija. Gogala je tudi 
poudarjal pomen  osebne avtoritete 
učitelja in pedagoški eros. Oboje naj 
pripomore k temu, da se vzpostavi 
stanje zaupanja in čustvene bližine 
med učencem in učiteljem, posle-
dično pa tudi med učencem in učno 
snovjo (Kroflič, prav tam).

Po drugi svetovni vojni se je re-
volucionarna socialistična peda-
gogika na Slovenskem prepustila 
vplivu sovjetskih in jugoslovanskih 
avtorjev. Konec šestdesetih let se je 
osredotočila na vprašanja temeljnih 
vrednot ter iz njih izvedenih vzgoj-
nih smotrov v socialistični družbe-
ni stvarnosti. V teoriji, ki se je raz-
vila v »samoupravnem socializmu«, 
se je govorilo o »vsestransko razviti 
osebnosti«.

V osemdesetih letih je na Slo-
venskem vse bolj naraščal vpliv psi-
holoških, socioloških in pedagoških 
ved iz razvitejšega sveta, na katere 
so postali pozorni tudi teoretiki in 
praktiki v predšolski vzgoji:
- raziskave Whita in Hunta o 

vplivu spodbudnega okolja na 
intelektualni razvoj malčkov ter 
raziskave Blooma o 1/5 spremi-
njanja IQ ,

- raziskave Piageta, Kohlberga in 
Vigotskega o razvoju mišljenja in 
govora pri otroku ter njegovem 
moralnem razvoju,

- raziskave Skinnerja in drugih 
ameriških behaveoristov o pro-
cesu učenja ter

- Deweya, Kolba in Lewina o celo-
stnem in izkustvenem učenju 
(Marentič Požarnik, 2000).

Zaključek
Ne samo vzgojitelji, tudi starši se 

danes v povprečju zavedajo pomena 
vzgoje in s tem vplivanja na otrokov 
razvoj, še posebej na oblikovanje nje-
gove individualnosti. Obenem se za-
vedajo, da v družini ne zmorejo več 
pripraviti otroka na vse njegove druž-
bene vloge, ki jih bo moral uresniče-
vati v življenju. Vrtec opravlja zato 
odgovorno poslanstvo pomoči druži-
ni pri vzgoji predšolskih otrok. 

Žal sta tako družina kot vrtec v 
številnih segmentih svojega delova-
nja odvisna od socialne države. Do-
tika se vseh, zaposlenih v vrtcu, star-
šev ter neposredno tudi predšolskih 
otrok. Zato ni vseeno, kakšni so in 
bodo pogledi najbolj odgovornih v 
naši državi na položaj otrok, družin 
in tudi vrtcev. Naj nas pogled v prete-
klost nauči tudi česa za sedanjost.

Literatura:
Bahovec, Eva in Kodelja, Zdenko. 1996. Vrtci 

za današnji čas. Ljubljana: Center za kul-
turološke raziskave pri Pedagoškem inšti-
tutu in Društvo za kulturološke  raziska-
ve Labinowicz, Ed. 1989. Izvirni Piaget. 
Ljubljana: Državna založba Slovenije.

J. Komensky. V Toličič, Ivan. 1977.  Otroška 
psihologija.Ljubljana: Mladinska knjiga.        

A. Puhar. 1982. Prvotno besedilo življenja. 
Oris zgodovine otroštva na Slovenskem v 
19. stoletju.Zagreb: Globus.                

Kroflič, Robi. 2001. Temeljne predpostav-
ke, načela in cilji kurikuluma za vrtce. V 
Otrok v  vrtcu, ur. L. Marjanovič Umek. 
Maribor: Založba Obzorja.

Kroflič, Robi. 2001.Skupne vrednote in para-
digmatske uganke evropske pedagogike. 
Sodobna pedagogika. 4/2001.

Marentič Požarnik, Barica. 2000. Psihologija 
učenja in pouka. Ljubljana: DZS.

Diplomsko delo.  Maribor: Pedagoška fakul-

teta. 2004. Mentorica: J. Bezenšek.

Tjaša Volavc, dipl. vzg. 
Vrtec Velenje



vzgojiteljica 22

Iz teorije v prakso

Mnenja, stališča in ocene vzgojiteljic o 
vzgojnem programu in kurikulumu za 
vrtce s poudarkom na jezikovni vzgoji

Problem

Raziskava, ki sem jo opravila za 
potrebe diplomske naloge, zajema 
mnenja, stališča, ocene vzgojiteljic 
iz javnih slovenskih vrtcev, o vzgoj-
nem programu in kurikulumu, s po-
udarkom na jezikovni vzgoji.

Želela sem preveriti in ugotoviti, 
kako gledajo vzgojiteljice na prejšnji 
vzgojni program (1979) in danes ak-
tualni kurikulum (1999). V ospredju 
zanimanja so bila stališča, mnenja 
in odnos vsake vzgojiteljice do teh 
dveh edukacij v predšolski vzgoji.

Namen moje raziskave pa je bilo 
poiskati povezavo/korelacijo (oziro-
ma razmerje) med del. dobo vzgo-
jiteljic in njihovo oceno vzgojnega 
programa ter tudi kurikuluma.

Zanimalo me je kakšno oceno da-
jejo vzgojiteljice ter kako utemeljuje-
jo priporočila jezika  v vzgojnem pro-
gramu in kakšno oceno dajejo za to 
področje dejavnosti v kurikulumu.

V interesu tega raziskovanja sem 
vključila tudi ugotavljanje odstotka 
tistih vzgojiteljic, ki so bile vključe-
ne v raziskavo, koliko razumejo ne-
kako podvajanje konceptualno po-
dobnih vprašanj.

Cilji raziskovanja in hipoteze

Cilji raziskave so:
- spoznati stališča, mnenja, odno-

se, kritike (pozitivne in negativ-
ne) vzgojiteljic o obeh vzgojno 
izobraževalnih programih,

- določiti povezavo/korelacijo 
med delovno dobo vzgojiteljic in 
njihovo oceno vzgojnega progra-
ma in kurikuluma,

- spoznati mnenja, stališča, pred-
loge, kritike vzgojiteljic o pripo-
ročilih jezikovne vzgoje v vzgoj-
nem programu in kurikulumu,

- določiti odstotek vzgojiteljic, ki 
razumejo konceptualno podvaja-
nje vprašanj.

Hipoteze sodijo med specifične 
raziskovalne hipoteze.
1. Predvidevam, da imajo vzgojitelji-

ce slab vtis o vzgojnem programu.
2. Vzgojiteljice, ki imajo dober oz. 

zelo dober vtis o vzgojnem pro-
gramu, imajo med 20 in 25 let 
delovne dobe ali več.

3. Vzgojiteljice, ki imajo slab oz. 
zelo slab vtis o vzgojnem pro-
gramu, imajo med 15 in 20 let 
delovne dobe ali manj.

4.  Menim, da imajo vzgojiteljice do-
ber vtis o izvajanju kurikuluma.

5.  Vzgojiteljice, ki imajo dober oz. 
zelo dober vtis o izvajanju kuri-
kuluma, imajo med 15 in 20 let 
delovne dobe ali manj.

6.  Vzgojiteljice, katerih vtis o izva-
janju kurikuluma je slab oz. zelo 
slab, imajo 25 let delovne dobe 
in več.

7.  Predvidevam, da slabosti vzgoj-
nega programa ni čutila nobena 
vzgojiteljica, ki ima delovne do-
be 25 let in več.

8.  Prednosti vzgojnega programa 
ni čutila nobena vzgojiteljica, ki 
ima med 10 in 15 let delovne do-
be in manj.

9.  Ne čutijo slabosti kurikuluma 
vzgojiteljice, ki imajo med 10 in 
15 let delovne dobe in manj.

10. Menim, da prednosti kurikuluma 
čutijo vse vzgojiteljice, ne glede na 
število let delovnih izkušenj.

11. Predvidevam, da so bila pripo-
ročila jezikovne  vzgoje v vzgoj-
nem programu zadovoljiva.

12. Priporočila jezika v kurikulumu 
so zelo dobra.

13. Menim, da je večina (vsaj 90 %) 
vzgojiteljic začutilo konceptualno 
podvajanju nekaterih vprašanj.

Opis raziskovalne metode
  Raziskava je potekala v šolskem 

letu 2005/2006 v devetih sloven-
skih javnih vrtcih (ali vzgojno- izob-
raževalnih zavodih). Vrtci, ki bodo 
predstavljeni, jih zajemajo področje 
Štajerske in Savinjske, področje Go-
renjske in Primorske.

   Z željo, da spoznam in ugo-
tovim stališča, ocene, komentarje 
vzgojnega programa in kurikulu-
ma s poudarkom na jezikovni vzgoji 
med strokovnimi delavkami (vzgoji-
teljicami) v javnih vzgojno- izobra-
ževalnih ustanovah na Slovenskem, 
sem se odločila za esplikativno me-
todo pedagoškega raziskovanja, ki 
odgovarja na vzročna vprašanja.

   Moja raziskava, je dokaj nena-
vadna, ampak jo uvrščam med raz-
iskave, ki sodijo v sklop sinteze pa-
radigem pedagoškega raziskovanja 
(Mužić 1994). Gre za obliko pove-
zovanja kvantitativnih in kvalitativ-
nih postopkov, kjer se uresničujejo 
„in-in” povezovanje, kar pomeni, 
da ne vsaki strani (tako kvalitativ-
ni kot kvantitativni) vzamemo tisto, 
kar je za reševanje problema naj-
bolj koristno. Jaz sem izbrala ene-
ga od „idealnih tipov povezovanja” 
(Fromm 1990, po Mužić 1994, str. 
167), to je aditivno oz. seštevno po-
vezovanje kvalitativnih in kvantita-
tivnih postopkov, ki sem jih upo-
rabljala vzporedno. Tako sem pri 
ugotavljanju postavljenih hipotez 
(in s tem iskanih ciljev) ter postavlja-
nju interpretacije, uporabila ustre-
zen kvalitativen ali kvantitativen po-
stopek. Tak način povezovanja mi je 
omogočil nekoliko širše usmerjeno 
raziskovanje, ki zajema niz pojavov 
(spremenljivk). Tako sem poskuša-
la povečati praktično korist te kratke 

Povzetek: 
Članek povzema poglede 

vzgojiteljic na prejšnji vzgoj-
ni program (1979) in danes 
aktualni kurikulum (1999). V 
ospredju mojega zanimanja so 
bila stališča, mnenja in odnos 
vsake vzgojiteljice do teh dveh 
edukacij v predšolski vzgoji.
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raziskave, zlasti za ozaveščanje kaj 
in kako je bilo v vzgojnem progra-
mu ter razvijanje, izpopolnjevanje 
in odstranjevanje morebitnih po-
manjkljivosti v kurikulumu in prak-
tično izboljšanje jezika v vrtcih.

Tehniko, ki sem jo izbrala za zbi-
ranje podatkov te oblike pedagoške 
paradigme, je glede na vrsto poda-
tkov anketa, in sicer nestandardizi-
ran vprašalnik kombiniranega tipa 
vprašanj, saj vsebuje objektivne po-
datke: spol, starost, delovno dobo 
ter tudi subjektivne podatke, ki so v 
fokusu mojega zanimanja (mnenja, 
stališča, vrednotenje vzgojiteljic). 
Glede na dostop podatkov gre za po-
sredno zbiranje, glede na struktu-
riranost pa gre za polstrukturirano 
tehniko, saj anketa vsebuje kvanti-
tativne prvine (vprašanja zaprtega 
tipa) in kvalitativne prvine (vpraša-
nja odprtega tipa).

Vprašalniki so bili razdeljeni vzgo-
jiteljicam, ki so odgovarjale pisno in 
anonimno. Anketni vprašalnik je v 
prilogi diplomske naloge.

Podatke sem glede na vrsto obde-
lala tako kvantitativno kot tudi kva-
litativno. Kvantitativne podatke sem 
obdelala s pomočjo strukturnih de-
ležev. Kvalitativne podatke pa sem 
analizirala na podlagi opisovanja, 
klasificiranja in povezovanja poda-
tkov.

V enostavnih frekvenčnih in 
strukturnih tabelah sem uporabljala 
urejen prikaz frekvenc in struktur. 
Strukturo pa sem v določenih pri-
merih podkrepila tudi s tortnim gra-
fikonom, ki prikaže prispevek vsake 
vrednosti v skupni vrednosti.

Kot najoptimalnejši pristop do 
problema sem izbrala holističen in 
splošen pristop (vezan na uporaba 
kvalitativne in kvantitativne para-
digme), kjer je važno, da so vpraša-
nja podana tako, da vidijo problem 
v naravnem (družbenem) okolju in 
da je pristop procesno zasnovan, 
hkrati pa aktualen za izbrano mno-
žico ljudi.

Vzorec statistične množice
Vzorec statistične množice anke-

te za vzgojiteljice: vzorec je slučaj-
nosten (randomiziran), vanj so bile 
vključene vzgojiteljice iz 9 sloven-

skih javnih vrtcev oz. vzgojno-izob-
raževalnih zavodov v šolskem letu 
2005/06.

Rezultati in interpretacija
Za predstavitev kvantitativnih re-

zultatov sem izbrala način predstav-
ljanja glede na posamezno razisko-
valno hipotezo. Objektivne podatke 
(spol, starost, delovno dobo) in ne-
katere subjektivne podatke (vtis o 
vzgojnem programu, vtis o kuriku-
lumu, priporočila o izvajanju jezi-
kovne vzgoje …) sem obdelala s po-
močjo enostavnih frekvenčnih in 
strukturnih tabel in v nekaterih pri-
merih za večjo predstavnost tort-
nih grafov. Oddala sem 50 anketnih 
vprašalnikov za vzgojiteljice, vrnile 
so mi 25 izpolnjenih vprašalnikov, 
kar predstavlja 50-odstotni delež. 
Vsi anketiranci so bile ženske, kar 
pomeni 100 % ženski spol. Rezultati 
pričujoče kratke raziskave so omo-
gočili pogled, mnenja in vrednote-
nje stališč vzgojiteljic o prejšnjem 
Vzgojnem programu in današnjem 
Kurikulumu za vrtce s poudarkom 
na jezikovni vzgoji.

S številom izpolnjenih anketnih 
vprašalnikov sem lahko delno zado-
voljna, saj je bilo izpolnjenih in vr-
njenih točno 50 %, kar lahko pomeni 
delno primerno stopnjo veljavnosti 
in zanesljivosti pridobljenih poda-
tkov. Menim, da je za tak odstotek 
vrnjenih vprašalnikov kriva obsežna 
anketa, ki je vsebovala več kot pol-
ovico vprašanj odprtega tipa (65 %) 
in so zahtevala malo več časa za od-
govarjanje. Vesela pa sem bila, saj so 
se v večini vse vzgojiteljice, ki so mi 
vrnile vprašalnike, zelo potrudile in 
vestno odgovarjale na vprašanja.

Več kot dve tretjini anketiranih 
vzgojiteljic je imelo več kot 20 let 
delovne dobe, kar je zelo zanimivo 
za nadaljevanje interpretacije o nji-
hovih stališčih. Te vzgojiteljice se 
še spomnijo nekdanjega vzgojnega 
programa in zanimivo je, kako one 
danes gledajo na izvajanje kurikulu-
ma. Res je tudi, da sem imela v raz-
iskavi tudi vzgojiteljice z manj let 
delovnih izkušenj, se pravi tiste, ki 
jim je bližji kurikulum; zanimivo je 
videti, kakšni so njihovi pogledi na 
edukacijsko izvajanje v vrtcih.

Zanimiva mi je bila ugotovitev, 
da okoli dve tretjini vzgojiteljic me-
ni, da je bil vzgojni program dober 
oziroma zelo dober. V zagovor te-
mu so v večji meri navajale kon-
kretnost in oprijemljivost progra-
ma, njegovo razčlenjenost na vsa 
področja in red, ki ga je imel (več v 
prilogi 2, odgovor 5 in 11). Tako je 
bila moja hipoteza, da je bil vzgojni 
program slab, seveda zavržena. Ču-
di me, da je dobro oz. zelo dobro iz-
vajanje vzgojnega programa oceni-
la večina tistih vzgojiteljic, ki imajo 
5−10 ali 10−15 let delovne dobe, 
delež tistih vzgojiteljic, ki imajo 25 
let delovne dobe in več, pa je zle-
zel na slabi dve tretjini. Ta ugotovi-
tev v samem bistvu ni negativna za 
potrditev moje hipoteze, če imamo 
v mislih majhen delež anketiranih 
vzgojiteljic. Številčno več je prav 
tistih, ki imajo 20−25 ali 25 in več 
let delovnih izkušenj. Je pa zanimi-
vo še eno dejstvo: da je prednostih 
vzgojnega programa potrdilno od-
govorilo skoraj pol ducata vzgojite-
ljic, ki imajo 25 let delovne dobe in 
več in to prav tistih, ki so prej od-
govorile, da je bil vzgojni program 
slab. V tem primeru ne vem, ali gre 
za njihovo nihanje v mišljenju, ne-
odločnost ali nerazumevanje po-
navljanja podobnih vprašanj. To je 
ostalo odprto vprašanje.

Nekaj podobnega sem ugotovila 
v nadaljevanju, saj je vzgojni pro-
gram označilo za slabega oz. ze-
lo slabega nekaj manj kot tretjina 
vzgojiteljic in, zanimivo, tri četrti-
ne tistih vzgojiteljici ima med 15 in 
20 let delovne dobe in skoraj polovi-
ca tistih, ki imajo 25 let in več de-
lovnih izkušenj. Bistvene vzroke za 
tako oceno so omenjale „neelastič-
nost” (3 vzgojiteljice), omejevanje 
otrok in vzgojnega osebja, časovno 
omejitev (4 vzg.). Tako lahko vidim, 
da so lahko iste značilnosti za ene 
vzgojiteljice prednosti, za druge sla-
bosti. Še en dokaz, da smo si ljudje 
različni.

Moja hipoteza, da je vtis o kuri-
kulumu dober, je bila potrjena z ve-
liko večino odgovorov vzgojiteljic. 
In to ne samo dobro, ampak ze-
lo dobro je kurikulum zapisan pri 
vseh vzgojiteljicah, ki imajo med 5 



vzgojiteljica 24

Iz teorije v prakso

in 20 let delovnih izkušenj ter pri 
veliki večini tistih, ki imajo 25 let 
delovne dobe in več. Le zelo mali 
odstotek je bil tistih, ki imajo slab 
odnos do kurikuluma, in sicer pri 
eni od tistih vzgojiteljic, ki ima več 
kot 25 let delovne dobe. Ti rezulta-
ti kažejo, da je kurikulum za vrtce 
ustvarjen na pravih temeljih in ima 
dobre smernice za strokovne de-
lavke. Na to lahko potrdilno odgo-
vorijo tudi obsežni odgovori vzgo-
jiteljic, ki so vzročno odgovarjale, 
zakaj dajejo tako oceno aktualne-
mu kurikulu.

V ta sklop razmišljanja bi uvrsti-
la tudi delno potrjeno hipotezo, ki 
pavi, da prednosti kurikuluma ču-
tijo vse vzgojiteljice, ne glede na 
število let delovnih izkušenj. Na 
to vprašanje je potrdilno odgovori-
lo nekaj več kot pol vzgojiteljic. To 
so bile vzgojiteljice različnih let de-
lovnih izkušenj. Kaže, da postaja 
dojemanje kurikuluma med vzgo-
jiteljicami, ki imajo različno let de-
lovne dobe, zelo spodbudno. To se-
veda lahko trdim le za svoj vzorec 
statistične množice.

Presenečena sem bila nad ugoto-
vitvijo, da čuti slabost kurikuluma 
skoraj polovica anketiranih vzgoji-
teljic, ampak skoraj polovica je bi-
lo tistih, ki ima 25 in več let delo-
vne dobe. Razlog za ta rezultat je 
razumljen, saj veliko vzgojiteljic, ki 
so prej toliko časa delale v vzgoj-
nem programu in jim je bil ta bli-
zu, težko razumejo odprtost in raz-
nolikost, ki jo ponuja kurikulum. 
Upam, da bo čas čim prej prinesel 
boljša občutja tudi za te vzgojite-
ljice, da bodo lažje delovale v takš-
nem odprtem vrtcu.

Ugotovila sem, da so bila pripo-
ročila za jezikovno vzgojo v vzgoj-
nem programu za veliko večino 
vzgojiteljic zadovoljiva, kar pome-
ni, da je prejšnji vzgojno-varstveni 
program dajal veliko prostora jezi-
ku, predvsem čutu za lepo govori-
co, ritem in pravilno izgovorjavo.

Hipoteza o tem, da so priporo-
čila jezikovne vzgoje v kurikulu-
mu zelo dobra, je bila ovržena, 
saj jih večina meni, da so zadovo-
ljiva. Kljub temu pa so na vpraša-
nje „Zakaj so zelo dobra priporoči-
la?”, vzgojiteljice v velikem deležu 
odgovorile, tudi tiste, ki so meni-
le, da so priporočila zadovoljiva. 
Še bolj pomembni pa so zame bili 
predlogi vzgojiteljic o spremembi 
oz. dopolnitvi jezikovne vzgoje v 
vrtcih. Kar 11 vzgojiteljic je meni-
lo, da potrebuje jezik v vrtcu več 
konkretnih ciljev in vsebin (je to 
še vedno ostanek vzgojnega pro-
grama pri vzgojiteljicah?), 3 vzgo-
jiteljice menijo, da ne bi nič spre-
menile, ker kurikulum daje odprte 
možnosti, nič ne določa in daje 
možnost ustvarjalne izbire vsebin 
vzgojitelju oz. vzgojiteljici. 

O konceptualni podobnosti vzroč-
nih vprašanj, ki so zadevala vzgojni 
program in kurikulum, je to podo-
bnost ugotovila petina vzgojiteljic, ki 
so odgovorile. Hipoteza je bila tako 
ovržena. Vzroke za to nepozornost 
iščem v poletno-jesenskem času del-
no pa tudi pri sebi. Morebiti bi mora-
la nekatera vprašanja zastaviti druga-
če, da bi lahko natančneje preverjala 
to hipotezo.

Povezanost med delovno dobo 
vzgojiteljic in njihovimi ocenami in 
mnenjem o vzgojnem programu in 
kurikulumu ni bila vedno takšna, 
kot so bila moja pričakovanja. Tako 
bi lahko rekla, da je bil odsev pozi-
tivne korelacije viden v štirih prime-
rih (pri slabem vtisu o kurikulumu, 
o slabostih vzgojnega programa, o 
slabostih kurikuluma in njegovih 
prednostih). Negativna korelacija je 
bila v primeru delovne dobe in sla-
bega vtisa o vzgojnem programu, 
ničelna povezanost pa v dveh prime-
rih (primer delovne dobe in dobrega 
vtisa o vzgojnem programu ter v pri-
meru dobrega vtisa o kurikulumu). 
Seveda lahko približke te povezano-
sti vidim le pri svojem vzorcu in jih 

ne morem posploševati na celotno 
statistično množico.

Vrednost doseženega je pred-
vsem v lastnem oblikovanju in do-
datku kamenčka v pisan mozaik 
pogledov na polje vzgojno-izob-
raževalnega procesa v predšol-
skem obdobju. Poglobljeno po-
svečanje vzgojnemu programu in 
kurikulumu, je namenjeno bolj-
šemu razumevanju in vrednotenju 
spreminjanja iz enega vzgojno-iz-
obraževalnega procesa v drugega, 
hkrati pa je lahko iztočnica za na-
daljnje raziskovanje v praksi. Tudi 
mreža jezikovne vzgoje ostaja ob-
sežna mreža novih izzivov v prak-
si, zlasti z vidika razvijanja stro-
kovnega znanja, iniciativnosti, 
analiziranja in vrednotenja dosež-
kov in spodbujanja strokovnih de-
lavk in študentov predšolske vzgo-
je, k ustvarjanju pogojev za čim 
celovitejši otrokov jezikovni raz-
voj v predšolskem obdobju.

Zaključek
Preizkušanje v raziskovalnem 

procesu je bila zame izjemna in dra-
gocena izkušnja, saj sem s sodelo-
vanjem, dopolnjevanjem in skupno 
uporabo kvalitativnega in kvantita-
tivnega pristopa v svojem pedago-
škem raziskovanju želela proble-
matiko nekoliko osvetliti in na čim 
bolj relevanten način pomagati na 
poti razvoja kurikuluma in jezika v 
njem ter vključiti v diplomsko nalo-
go bistvena povezovalna člena med 
teorijo in prakso − otroka in vzgoji-
telja oz. vzgojiteljico.

Nedvomno bi bilo mogoče izpe-
ljavo, metode, instrumente in rezul-
tate vrednotiti na drugačen način. 
Takšne izboljšave se bodo morda 
uresničile v prihodnosti.

Darja Cesar, dipl. vzg. 
OŠ Leskovec pri Krškem - enota vrtec
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Izbor knjig staršev mojih otrok 
me je napeljal k temu pisanju. Tret-
je šolsko leto imam isto skupino 
otrok. To šolsko leto so vsi dopolnili 
tri leta. Opazovala sem, kakšen od-
nos imajo otroci do knjige in kakšne 
knjige prinašajo v vrtec od doma.  

Knjige naj bodo kakovostne
Otrok se igra in rokuje s knjigo 

tako, kot vidi to početi odrasle. Za-
to sem se v tem šolskem letu odloči-
la, da bom starše povabila k branju 
slikanic svojim otrokom. To bi bila 
tudi oblika bralne značke, seveda 
ob upoštevanju načel kurikuluma. 
Strokovnjaki namreč poudarjajo 
pomen družinskega branja za otro-
kovo porajajočo se pismenost (Do-
linšek Bubnič 2003). S tem sem jih 
seznanila na sestanku. Opisala sem 
jim dobro slikanico in jim zaželela 
dobro in uspešno izbiro. 

Slikanica združuje dva svetova: 
literarno in likovno zgodbo. Slikani-
ce so pripoved, ki so jo odrasli sesta-
vili v celoto, tako da se dopolnjujejo 
besede in slike. Knjige, ki jih bere-
mo otroku, naj bodo kakovostne. 
Otroka naj usmerjajo v svet pozitiv-
nih vrednot. Slikanice sooblikujejo 
otrokov svetovni in osebnostni na-
zor, vrednostni sistem in odnos do 
sebe in okolice.

O čem bi, po mojem mnenju, mo-
rali starši razmišljati ob izbiri do-
bre slikanice?

Ali zgodba govori o vrednotah, 
ki bi jih želeli posredovati svoje-
mu otroku? Kakšen jezik je v slika-
nici: kvaliteten, tekoč ali pa okoren? 
Ali si ilustracije v slikanici zaslužijo 
ime »umetniške ilustracije«? Spoštu-
jejo otrokov doživljajski svet in nje-
gov občutek za lepo in kvalitetno? 
Ali je slikanica sama privlačna, lepo 
oblikovana, prijetna na otip in traj-
na? Se nam zdi, da je bila narejena s 
pozornostjo do otrok in odraslih? Ali 
bomo ob tej knjigi imeli veliko mož-
nosti za igro, pogovor, spoznavanje 
novega? So v tej knjigi takšne zgod-
be in ilustracije, ki mi bodo pomaga-
le odgovoriti na otrokova vprašanja, 
na katera mu včasih ne znam dovolj 
nazorno ali preprosto odgovoriti, ali 
celo sam ne vem odgovora?

Med branjem naj bi bili pozorni 
na zvok besed v različni intonaciji, 
intenzivnosti in ritmu stavkov. Bra-
nje poleg miselnih procesov aktivi-
ra tudi čustveno odzivanje. Odrasli, 
ki bere otroku, mora najprej sam 
ustvariti odnos z literarno in likov-
no zgodbo v slikanici. Brali naj bi z 
vso svojo pojavo, ne le z obrazom. 
Po branju naredimo čustveni odmor 
(Dolinšek Bubnič 2003).

Kakšen je bil po presoji staršev 
izbor slikanic za otroke, ki so bili 
stari tri leta?

Otroci so jih prinesli v vrtec in 
jih po želji predstavili ali pa ne, 
vendar je samo ena deklica pred-
stavila vsebino samo meni, osta-
li so želeli deliti slikanico in njeno 
vsebino s celo skupino.  Rezultati 
izbora staršev pa so naslednji: TV 
zgodbice (vsebina povzeta iz ri-
sanega filma) − dva otroka po več 
knjig, odkrivanka (Piki ali Nodi) − 
trije otroci, slikopis − en otrok, kar-
tonka − en otrok (kič) in slikanica s 
tankimi listi − deset otrok. Nad iz-
borom sem bila presenečena. Kič 
me je osupnil. Nih če ni posegel po 
izvirni slovenski slikanici.

Branje staršev otrokom bom 
spodbujala še naprej, kajti z vsako-
dnevnim branjem in pogovarjanjem 
z otrokom od rojstva naprej ustvar-
jamo temelje za zdravo osebnost. 
Kot vzgojiteljica pa bom pri svojem 
delu ohranila vsakodnevne minute 
za pravljico, ki nas ob branju, stis-
njene v mehkem kotičku, popeljejo 
v čudovit svet …

Rosanda Leden, vzgojiteljica, 
Vrtec Vodmat, Ljubljana

Izkušnja o tem, kaj vse starši kot dobro 
slikanico ponudijo otrokom

Napotki za avtorje prispevkov
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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 
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Uvod
Na podlagi izkušenj, ki jih ima-

va z delom z otroki, lahko rečeva, 
da so otroci spontano radovedni, 
vedoželjni, zainteresirani, želijo si 
eksperimentirati, želijo postati sa-
mostojni in kompetentni. Svoje de-
lo sva želeli načrtovati tako, da sva 
najprej razmišljali o posameznikih 
in skupini, ki sva jo že dobro pozna-
li, šele nato pa o samih dejavnostih. 
Odgovor sva iskali predvsem v uče-
nju, ki temelji na konstruktivistič-
nem pristopu, izkušenjskem učenju 
in problemskem učenju.

Osnovna ideja konstruktivistov 
pravi, da si vsak človek tisto, kar ve 
in zna, zgradi sam,  poudarjajo pa tu-
di, da znanje v končni obliki ne mo-
reš drugemu »dati« niti od drugega 
»sprejeti«, ampak ga mora vsakdo z 
lastno miselno aktivnostjo ponovno 
zgraditi (Marentič Požarnik, 2000, 
str. 17). Konstruktivizem je prispeval 
tudi k spoznanju, da učenje ni indi-
vidualna zadeva, ampak da se kogni-
tivne sposobnosti razvijajo tudi v so-
cialni interakciji.

Strokovnjaki za predšolsko vzgo-
jo namreč izhajajo iz spoznanja, da 
predšolski otroci doživljajo svet celo-
stno, ker je v zgodnjem otroštvu tudi 
njihov razvoj zelo dinamičen in celo-
sten. Vsa področja razvoja (spoznav-
no, čustveno, socialno in gibalno) so 
med seboj tesno povezana in se sko-
zi otrokov razvoj prepletajo in dopol-
njujejo. Spremembe in napredek na 
enem področju vplivajo na napredek 
in spremembe na drugih področjih 
otrokovega razvoja. Dejavnost naj 
bi izhajala iz otroka, ker je za otro-
ka in naj bo blizu njegovi življenjski 
situaciji. Tudi v Kurikulumu za vrtce 
(1999, str. 7) je zapisano, «da otrok 
dojema in razume svet celostno, da 
se razvija in uči v aktivni povezavi 
s svojim socialnim in fizičnim oko-
ljem, da v vrtcu v interakciji z vrstni-
ki in odraslimi razvija lastno družbe-
nost in individualnost.«

Želeli sva, da bi bila pot do vede-
nja za otroke sproščena, zanimiva 

in da bi v njih prebujala in ohranjala 
otroško radovednost. Ko sva razmiš-
ljali o vsem tem, sva prišli na idejo, 
da izdelava stenski plakat, ki naj bi 
služil otrokom in nama za skupna 
druženja in ki bi imel hkrati funk-
cijo, da nas  celostno, miselno in 
čustveno aktivira. Plakat je imel na 
sredini velik krog, razdeljen na štiri 
izseke različnih barv, ki so predstav-
ljali štiri letne čase. Okrog sva zale-
pili na mesece razdeljen koledar.

Kako  je plakat postal več kot na-
vaden didaktičen pripomoček?

Ob plakatu nismo zgolj načrtova-
li skupnih dejavnosti in beležili po-
membne dogodke, temveč pridobi-
vali izkušnje tudi na:
• čustveno socialnem področju,
• spoznavnem področju.

Na čustveno socialnem področju 
sva posvečali pozornost:

• Pozitivni povezanosti med 
otroki – gradili sva skupnost, v 
kateri je bil vsak član te skupno-
sti pomemben. 

o Spomnili smo se na otroke, ki 
jih tisti dan ni bilo v vrtcu, npr. 
s vprašanjem: Koga pogrešamo 
danes?;

o vsak otrok je dobil možnost, da 
je označil dan na koledarju ali 
da je označil njemu pomemben 
prihajajoči dogodek (odhod v 
bolnišnico, na počitnice);

o  otroci so pošiljali razglednice 
s počitnic, ki smo jih zalepili 
na plakat in so se na tak način 
spomnili na skupino.

• Pridobivanju socialnih spre-
tnosti komunikacije z aktivnim 
vključevanjem otrok v reševanje 
problemov in ne da bi jih mi re-
ševali namesto njih. 

o Miha in Grega se igrata v kotičku 
s kockami. Miha vzame Gregu 
traktor iz rok. Grega brcne Mihca 
in Miha mu vrne.
Ob plakatu smo se kasneje pogo-

vorili, kako ta in podobne probleme 
reševati. Otrokom sva nudili  pomoč 

pri zavedanju občutij in občutij dru-
gih, vpletenih v situacijo. To je pri-
pomoglo k njihovim občutkom, da 
obvladujejo stvari, in razumevanju, 
da je treba upoštevati vsa občutja. 
Otroke sva spodbujali k verbalizaci-
ji njihovih občutkov: «Ni mi všeč, da 
mi jemlješ stvari iz rok.«
o	Varnemu okolju, v katerem 

otroci pridobivajo samopodobo. 
Odrasli in otroci smo bili pri-
pravljeni prisluhniti zamislim 
drugega in jih preizkusiti. Otroci 
so se počutili varne, delovali 
so samostojno in prevzemali 
so pobude. Ker je bilo otrokom 
dovoljeno izbirati in sprejemati 
odločitve, ki so vplivale na njih 
in ljudi okoli njih, in nato o njih 
razpravljati, so razvijali občutek 
za lastno moč in meje. 

o	Rutinskim dejavnostim, ki nam 
nudijo občutek varnosti. Ob ko-
ledarju so bili otroci vključeni v 
proces načrtovanja, izvedbe in 
refleksije, ki je otrokom omogo-
čil izražati njihove namere, jih 
izpeljati in razmisliti o tem, kaj 
so počeli.

Ob načrtovanju plakata pa še nis-
va slutili, da bo plakat predstavljal 
otrokom tako velik izziv za prido-
bivanje izkušenj in znanja na spo-
znavnem področju.

Pojem časa pridobivamo posto-
poma in ga ne moremo oblikova-
ti pri enkratni obravnavi. Zato smo 
ga razvijali ob plakatu priložnostno 
in načrtno. Z otroki smo ugotavljali 
dneve v tednu, dan v mesecu.

Nekateri otroci so pokazali izrazito 
zanimanje za števila in so se s plaka-
tom veliko ukvarjali. Ob plakatu je na-
stal tudi histogram: »V katerem letnem 
času praznujem rojstni dan?« Otroci 
so se z zbiranjem, prikazovanjem in 
interpretiranjem podatkov s histogra-
ma matematično opismenjevali. 

Plakat pa naj bi služil tudi opa-
zovanju sprememb v naravi v raz-
ličnih letnih časih. Tukaj je opa-
zovanje mišljeno kot načrtna in 

Plakat »kolo časa« - uspešen didaktičen 
pripomoček
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usmerjena dejavnost. Otrokom sva 
usmerjali pozornost na to, kako 
vreme in letni časi vplivajo na ljudi, 
rastline in živali. Otroci so opazova-
li kakijevo drevo za našim atrijem. 
Otroci so kakijevo drevo slikali, 
drevo smo fotografirali v različnih 
letnih časih in fotografije, ki smo 
jih prilepili na plakat, so otroci med 
sabo primerjali, na njih iskali razli-
ke, skratka ugotavljali, da se drevo 
v času spreminja.

S postavljanjem produktivnih 
vprašanj sva izkoriščali vse prilož-

nosti za spodbujanje opazovanja, 
pripovedovanja, podoživljanja, ki so 
v predšolskem obdobju pomembni 
tudi za razvoj govora.

Otroci so bili tako spodbujeni za 
samostojno iskanje zvez med osvo-
jenimi znanji in spretnostmi. Svo-
ja odkritja so otroci predstavljali na 
plakatu. Nisva želeli, da bi bili obre-
menjeni z rezultatom oz. ciljem, 
ampak sva posvečali pozornost 
procesu. Najin cilj je bil, da otrok 
ne konča aktivnosti na sredini po-
ti, temveč da ima možnost razvijati 

svoje potenciale, ker ima za to do-
volj časa in njegovo učenje poteka 
v okolju (plakat), ki podpira njegov 
optimalni napredek in razvoj.

Učenje za prihodnost zahteva od 
vzgojiteljic odločitev, da bomo otro-
kom pri samostojnem iskanju odgo-
vorov v pomoč in podporo in se pri 
tem skupaj z otroki tudi same učile.

Rozi Mervič, vzgojiteljica,  
Karmen Krivec,  pom. vzgojiteljice, Vrtec 

pri Osnovni šoli Dobrovo, Goriška Brda

Škratov vrtec na Polzeli je majh-
na, nizka, pisana hiška sredi kraja, 
ki ga glavna cesta loči od mogočne, 
visoke, sto let stare stavbe − osnov-
ne šole. Delam v vrtcu, ki je pozi-
tivno naravnan v timsko delo, iz-
obraževanje, odprto komunikacijo. 
Spremembe sprejemamo kritično in 
postopno,  odprti smo za iskanje no-
vih uspešnih poti za kakovostnejše 
delo z otroki. Naša velika prednost 
je v tem, da smo tesno  povezani z 
Osnovno šolo Polzela, katere enota 
smo.

Otroci iz vrtca in tudi učenci iz 
šole so se srečanja veselili. Prvošol-
ci so si želeli ponovno obiskati vr-
tec, saj jih nanj vežejo lepi spomini. 
Tudi otroci, ki vrtca niso obiskovali, 
so to srečanje veselo pričakovali. V 
vrtcu so se otroci ves teden priprav-
ljali na srečanje, saj so:
- nabirali kostanj na sprehodu v 

gozd,
- izdelovali spominčke za šolarje,

- pomagali pri prostorski ureditvi 
igrišča in izbiri iger,

- izdelovali so vreče za pečen ko-
stanj,

- od doma so prinesli palice za pe-
ko jabolk in drva za kurjenje,

- pomagali so pri pripravi igrišča 
ta dan.

Najprej smo skupaj zapeli nekaj 
pesmic. Nato pa smo se vključili v 
različne aktivnosti, kjer so se otro-
ci prepoznavali, dogovarjali, se sku-
paj igrali; mnogo je bilo medseboj-
ne komunikacije tako med otroki 
kot tudi med odraslimi.

Aktivnosti, ki so se izvajale:
- peka jabolk na žerjavici,
- rezanje, peka kostanja,
- oblikovanje ribic iz papirja,
- lovljenje ribic z magneti v baze-

nu,
- prepletanje pajkove mreže na 

hribu,

- hoja po labirintu z zaprtimi 
očmi,

- igra na plezalu in toboganu.

Vsi smo bili enotnega mnenja, da 
je bilo druženje prijetno in koristno 
za otroke ter odrasle. Medsebojno 
seznanjanje, izmenjava izkušenj, 
mnenj in ugotovitev nam bodo v bo-
doče koristni napotki za naše delo. 
Prišlo je do druženja in navezovanja 
stikov med učenci 1. a in 1. b raz-
reda, ki so bili skupaj v vrtcu, in z 
otroki iz vrtca.

Usmeritev za naslednje leto bi 
bila, da bi tudi šolarji pomagali pri 
pripravi in ureditvi prostora − igriš-
ča − na dan srečanja in seveda tudi 
pri pospravljanju (to je bilo letos de-
lo vrtca).

Jožica Rosenstein, vzg. 
OŠ Polzela - vrtec

Srečanje prvošolcev z najstarejšimi 
otroki iz vrtca 

Vzgojiteljica v devetletki
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