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Uvodnik

Spoštovane vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, prijazen 
pozdrav vsem ostalim bralkam in bralcem naše Vzgojiteljice! 

Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah pravi, da morajo dr-
žave pogodbenice vsakemu otroku priznavati pravico do življenjske ravni, ki 
ustreza njegovemu telesnemu, umskemu, duhovnemu in družbenemu raz-
voju, pravico do izobraževanja, ki mora biti usmerjeno k popolnemu razvo-
ju otrokove osebnosti, nadarjenosti, umskih in telesnih sposobnostih. Kon-
vencija zavezuje države pogodbenice, da poskrbijo za to, da bo tudi telesno 
ali duševno prizadet otrok užival polno in dostojno življenje v razmerah, ki 
mu jamčijo dostojanstvo, spodbujajo samozavest in olajšujejo njegovo ude-
ležbo v družbi. V državah, kjer živijo etnične, verske in jezikovne manjšine 
ali staroselci, otrokom le-teh ne sme biti odvzeta pravica, da s člani druge 
skupine uživajo svojo kulturo, vero, jezik.

V času, ko pišem svoj zadnji uvodnik v osmem letu izhajanja revije Vzgo-
jiteljica, javnost dan za dnem pretresajo podobe nasilja in z njim povezane-
ga trpljenja. Državne oblasti, ki so povsod najbolj odgovorne za vzpostav-
ljanje reda in miru, vsega vendarle ne morejo storiti. Mir, sodelovanje in 
medsebojno spoštovanje, se mora najprej graditi in bivati v družinah, de-
lovnih sredinah, soseščini, lokalni skupnosti … V nasilnih okoljih najbolj 
trpijo tisti, ki niso ničesar krivi – otroci. Vseeno mislim, da je, kljub včasih 
drugačnemu videzu, med nami veliko prizadevanja za mir, sožitje, sočut-
nost, za uveljavljanje otrokovih pravic, skrb zanje in prizadevanja za dobro-
bit vseh, še posebej otrok. 

Prav zato tokrat še posebej priporočam v branje dva prispevka o komu-
nikaciji in dobrem timskem sodelovanju v rubriki Iz teorije v prakso. Prav 
tako priporočam v  rubriki Za dobro prakso dva prispevka, ki govorita o pri-
zadevanjih za napredovanje otrok s posebnimi potrebami v vrtcu.

Vzgojiteljice in vzgojitelji vemo, da otroci poleg skrbi za telesno dobro po-
čutje, v vrtcu potrebujejo tudi takšne preproste stvari, kot so objem, prijazen 
nasmeh, tolažba, spodbudne besede, pomoč pri skrbi zase, zgled za pravil-
no vzgojno ravnanje in še kaj. Gotovo bo v vrtcih v predprazničnem decem-
brskem vzdušju vsega tega otrokom podarjeno v obilni meri. 

Toda samo to ni dovolj. Vse objavljene raziskave kažejo, da se starši več-
inoma zavedajo pomena kakovostnega procesa učenja, ki ga načrtujejo, 
organizirajo, izvajajo in evalvirajo strokovni delavci vrtca, česar pa ne bi bi-
lo brez  izobraženih vzgojiteljic in stalnega izpopolnjevanja.

Ker se v politični javnosti pojavljajo nekateri nesprejemljivi predlogi za 
vrtce, objavljamo tudi izjavo Skupnosti vrtcev Slovenije in strokovnih akti-
vov ravnateljic in ravnateljev.

Spoštovane vzgojiteljice in vzgojitelji ter vsi ostali sodelavci v vrtcih, 
pri vsej skrbi za druge pa nikar ne pozabite tudi nase. Želim vam, da se 
vsaj v božičnem času vaše duše nahranijo s svetlobo lepote, miru in nove-
ga veselja do življenja. V imenu celotnega uredništva Vzgojiteljice želim 
vsem  lepe prihajajoče praznike in SREČNO 2007!

Vaša urednica ZIMA - Nastja Škoberne (5,5 let) 
mentorica Nada Koprivc,  

Vrtec Tončke Čečeve, Hudinja

Kotiček uredništva

Vrtec mora spoštovati 
kulturo, identiteto, 
jezik, svetovni nazor, 
vrednote, prepričanja, 
navade in običaje 
otrokovih staršev, 
starši pa morajo 
upoštevati meje svojega 
soodločanja, ki ne smejo 
posegati v strokovnost 
institucije.

             Kurikulum za vrtce, str.24
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Vrtec se predstavi

Vrtec Mornarček

Vrtec živi z okoljem
Prosim vas, če lahko bralcem 

Vzgojiteljice na kratko predstavi-
te svojo življenjsko pot? 

Moja življenjska pot je potekala 
diagonalno po Sloveniji – od Štajer-
ske preko Ljubljane do Obale, kjer 
živim že enaintrideset let, prav to-
liko let pa tudi delam v vrtcu. Vsak 
kraj, v katerem sem živela, je name 
vplival tako, da se v njem še vedno 
počutim domače. Tisti, ki me po-
znajo, vedo, da na Štajerskem vle-
čem po štajersko, v Ljubljani po 
ljubljansko, na Obali pa sem se mo-
rala naučiti tudi nekaterih doma-
čih izrazov (pravijo jim “po istrijan-
sko«), seveda pa ne smem pozabiti 
italijanščine.

Bi posebej poudarili kakšno 
prelomnico na svoji poti?

Prelomnic v življenju je kar ne-
kaj: osebno je bila to prav gotovo 
odločitev, da se iz Ljubljane prese-
lim v Piran in si tu ustvarim druži-
no. Profesionalno pa bi predvsem 
poudarila dve prelomnici. Prva je 
bila odločitev za vpis v prvo genera-
cijo višje vzgojiteljske šole na Peda-
goški akademiji v Ljubljani, kar je 
za mojo strokovnost pri delu v vrt-
cu, pomenilo kvalitativni preskok. 
Druga prelomnica pa se uvršča v 
burna dogajanja po Sloveniji pred 
petnajstimi leti, saj sem prav takrat 
postala ravnateljica vrtca v Piranu 
in to sem še danes.

Kako gledate na razvoj vrtcev 
na Slovenskem? Kako na razvoj 
vašega vrtca?

Razvoj vrtcev v Sloveniji je bil v 
zadnjih letih kar hiter, oziroma po-
memben. Sama raje kot o razvoju 
vrtcev govorim o razvoju predšolske 
dejavnosti, kar zame pomeni pred-
vsem usmerjenost na kakovostno 
ponudbo in izvedbo programa. Po-
membno je, da ima vsak vrtec mož-
nost poudariti tiste dejavnosti, ki iz-
hajajo iz okolja, v katerem deluje, 
saj s tem najbolj zadovoljuje tako 
svoje interese kot interese otrok in 
njihovih staršev. Seveda je pri tem 

osnova vedno Kurikulum za vrtce. 
Tudi razvoj Vrtca Mornarček Piran 
gre v tej smeri, predvsem pa z aktiv-
nim vključevanjem v dinamiko lo-
kalne skupnosti. Pri otrocih in odra-
slih (starših in zaposlenih) načrtno 
razvijamo odnos do okolja, v kate-
rem živimo.

Kako bi na kratko predstavili 
vaš vrtec? V čem je še posebej pre-
poznaven? Uspešen?

Vrtec Mornarček Piran deluje v 
specifičnem okolju. Živimo na dvo-
jezičnem območju (slovensko in ita-
lijansko), kjer se otroci eno leto pred 
vstopom v šolo seznanjajo z italijan-
ščino kot jezikom okolja. Vrtec de-
luje v dveh enotah, od katerih je ena 
v starem zgodovinskem mestu Pi-
ran, druga pa v popolnoma turistič-
nem naselju Portorož. Enoti se torej 
precej razlikujeta med seboj, kljub 
temu pa nam uspeva obe enoti po-
vezovati ravno na področju, po ka-
terem smo še posebno prepoznavni. 
To je področje seznanjanja otrok s 
kulturno in naravno dediščino naše-
ga kraja. Projekti, ki jih izvajamo na 
tem področju, so bili že večkrat jav-
no predstavljeni, o vsakem projektu 
pa tudi izdamo publikacijo. Prav to 
delovanje nas je kot prvi vrtec v Slo-
veniji že leta 1999 privedlo k vklju-
čitvi v UNESCO ASPnet in leta 2004 
v mednarodno združenje obzidnih 
mest – Walled Towns Friendship 
Circle, s sedežem v Chichestru v 
Angliji. Sicer pa menim, da je Vrtec 
Mornarček Piran prepoznaven tudi 
pa tem, da nudi obogatitvene dejav-
nosti vsem otrokom brez dodatnega 
plačila (tudi zgodnje učenje angleš-
čine) ter da vse te dejavnosti izvaja-
jo dodatno izobražene vzgojiteljice.

Tam, kjer Strunjanski in Pi-
ranski zaliv oblivata Rt Madono, 
leži na Piranskem polotoku sta-
rodavni  Piran. Njegova srednje-
veška  zasnova s kamnitimi hiša-
mi in ozkimi ulicami, znamenita 
stavba iz 15. stoletja, imenovana 
Benečanka,  privablja turiste od 
blizu in daleč. Gotovo radi pose-
dajo okoli Tartinijevega trga ob 
kavi, sladoledu ali čaju. Morda  
zrejo za belimi jadrnicami, ki iz 
pristanišča režejo brazde na od-
prto morje ali pa v duhu podo-
življajo prelepe skladbe, ki jih 
je za violino napisal skladatelj 
Giussepe Tartini. Okoli Tartini-
jevega trga so se nanizale po-
membnejše upravne stavbe, na 
vzpetini pa se v soncu blešči 
župnijska cerkev sv. Jurija. Nje-
na današnja podoba je iz 17. sto-
letja. Piranu in okolici so skozi 
burno zgodovino vladali različ-
ni gospodarji: Benečani, Avstrij-
ci, Francozi in Italijani. Od leta 
1954 je Piran sestavni del Slove-
nije. Pirančani so poleg Tartini-
ja ponosni še na pisatelja Pav-
leta Zidarja in grafika Lojzeta 
Spacala, ki sta ustvarjala v  Pira-
nu. Upravičeno so lahko ponos-
ni tudi na javni »Vrtec Mornar-
ček«, ki ga že vrsto let vodi mag. 
TANJA TOMIČ.

Tanja Tomič
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Vrtec se predstavi

Kako bi na splošno ocenili uspeš-
nost kurikularne prenove v javnih 
vrtcih v zadnjih nekaj letih?

Menim, da je bila kurikularna 
prenova v javnih vrtcih kar dobra. 
Vendar pa še vedno mislim, da bi 
bili morali imeti vsi vrtci možnost 
uvajanja kurikula, ne le petinse-
demdeset vrtcev prvega in druge-
ga kroga. Odprtost in fleksibilnost 
kurikula omogočata načrtovanje in 
izvedbo kvalitetnih in raznovrstnih 
dejavnosti, tako na nivoju vrtca kot 
tudi posameznega oddelka, vendar 
pa zahtevata tudi strokovno uteme-
ljitev. Pri tem gre v bistvu za preso-
jo meja strokovne avtonomije na eni 
strani in pričakovanji okolja ter star-
šev na drugi.

Omenili ste sodelovanje na 
mednarodnem področju. Lahko 
opišete nekaj svojih izkušenj?

Moje izkušnje na mednarodnem 
področju so dobre: pri sodelovanju 
s posameznimi vrtci oz. šolami in 
tudi z združenji. Seveda se je po-
trebno do določene mere prilagaja-
ti, kadar otroci sodelujejo v skup-
nih projektih. Tako nam je uspelo 
poiskati stične točke med Kuriku-
lom za vrtce in angleškim šolskim 
sistemom pri sodelovanju s San 
Andrea School na Malti, kar je bi-
lo pomembno za enoznačno razu-
mevanje načrtovanja področij in ci-
ljev med strokovnimi delavci vrtca 
in šole na Malti. V okviru sodelova-
nja z mednarodnimi združenji gre 
predvsem za predstavitev izvede-
nih projektov našega vrtca strokov-
njakom določenega področja, med 
katerimi so raziskovalci, profesorji 
na univerzah, kustosi v muzejih in 
galerijah, ki se želijo seznaniti tudi 
z ustreznimi pristopi vzgoje pred-
šolskih otrok v smeri seznanjanja 
in ohranjanja kulturne in naravne 
dediščine.

Primerjave med vrtci v drugih 
evropskih državah in med javni-
mi vrtci pri nas kažejo na razme-
roma visoko kakovost izvedbenih 
kurikulov v naših vrtcih. Se stri-
njate s tem?

Temu lahko samo pritrdim. Kljub 
temu pa bi rada poudarila, da je to 

navedba z našega zornega kota, saj 
so izvedbeni kurikuli v drugih dr-
žavah odvisni od več dejavnikov, 
na primer od njihove zakonodaje, 
okolja, v katerem vrtec deluje, iz-
obrazbenih zahtev, poslovalnega 
časa in podobno. Razlika je, če gre 
za javni oz. državni vrtec, zasebni 
vrtec … Sama sem si ogledala kar 
nekaj tujih vrtcev in lahko bi rekla, 
da po kakovosti izvedbenega kuri-
kula gotovo izstopajo vrtci Reggio 
Emilia. Prav gotovo pa je težko de-
lati primerjave “na pamet”, za kakš-
no resno primerjavo bi morali imeti 
več ustreznih podatkov. Sicer pa se 
tudi slovenski vrtci med seboj raz-
likujemo v izvedbenih kurikulih in 
čeprav se kar dobro poznamo, si ne 
bi upala na pamet ocenjevati, kate-
ri vrtec je boljši in kateri slabši.

Katere naloge vrtcev so po va-
šem mnenju danes najpomemb-
nejše?

Sama sem prepričana, da je naj-
pomembnejša naloga vrtca, da 
vsem otrokom nudi enake pogo-
je za njihov razvoj, predvsem pa, 
da zna delo vrtca načrtovati ta-
ko, da je strokovno utemeljeno in 
ni podvrženo trenutnim modnim 
trendom (razni dodatni programi 
zunanjih izvajalcev, ki so tržno na-
ravnani). V vrtcu je nujno ustvariti 
stabilno okolje, tako za otroke kot 
tudi za zaposlene.

 Kakšne so vaše izkušnje s so-
delovanjem staršev?

Predvsem dobre. Starši se v veli-
kem številu udeležujejo aktivnosti v 
vrtcu, izobraževalnih delavnic, pa 
tudi v Svetu staršev so zelo aktivni. 
Vsi v vrtcu se trudimo, da so pravo-
časno in ustrezno obveščeni o vseh 
pomembnih dogajanjih, o svojih 
pravicah in tudi o dolžnostih. Jas-
no smo opredelili določena pravila, 
s katerimi so se zmanjšale možnosti 
nesporazumov. Seveda so tudi izje-
me, ki pa so zelo redke. Zadovoljna 
sem, da smo se zaposleni in starši 
naučili strpnosti drug do drugega, 
da drug drugemu ne postavljamo 
nerealnih zahtev ali pričakovanj ter 
da nesporazume rešujemo sproti in 
tam, kjer so nastali.

Vzgojiteljica naj bi bila stro-
kovnjakinja za vzgojo in učenje 
predšolskih otrok. Revija Vzgoji-
teljica naj bi ji bila pri tem v po-
moč. Kaj vam je v njej všeč in kaj 
pogrešate?

Vzgojiteljice v slovenskih vrtcih 
so strokovnjakinje za predšolske 
otroke in njihovo delo je zelo ka-
kovostno. Prav pa je, da se neneh-
no dodatno izobražujejo, da si ves 
čas pridobivajo tudi široko razgle-
danost, da si med seboj izmenjuje-
jo primere dobre prakse, da pred-
stavljajo svoje vrtce tudi drugim. 
Menim, da jim je pri vsem tem v ve-
liko pomoč tudi ta revija. Zato ured-
ništvu in vsem sodelavcem želim 
uspešno delo še naprej.

Zahvaljujemo se za vaše odgo-
vore. Vam in vašim sodelavcem, 
staršem in otrokom želim v imenu 
revije Vzgojiteljice lepe božično-
novoletne praznike in zraven, za 
praznično vzdušje in otroško ve-
selje, vsaj za ščepec snega.

 
 Urednica 

Znamenita Benečanka v otroških očeh.
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O tem in onem iz naših vrtcev

Moderni življenjski slog je razlog, 
da tako pri odraslih kot pri otrocih 
telesno aktivnost vse bolj nadomeš-
ča sedeč način življenja pred raču-
nalnikom, televizijo, za mizo. Vse 
več je primerov raziskav o tovrstni 
problematiki, ki jih navajajo različ-
ni strokovnjaki. Eden od teh je  Hel-
mut Zopfl (pedagog, naravoslovec 
in pisec knjig za otroke), ki pravi, da 
otroci ne znajo več teči zadenjsko. V 
svojem intervjuju navaja: »Obstaja-
jo sicer imenitne računalniške igrice 
z žogo in mnogi otroci jih zelo dobro 
obvladajo - toda prave žoge zaradi 
pomanjkanj vaje sploh ne znajo pri-
jeti ….« (po P. M. priredil Janez Cun-
drič, članek objavljen na eni od inter-

netnih strani). Očitno tudi vzgojitelji 
v vrtcih opažamo, da se starši prema-
lo zavedajo, kako pomembna je otro-
kova izkušnja, ko pade, se popraska 
ali potolče. Le tako lahko otrok raz-
vija osnovne motorične spretnosti. 
Glede na raziskave, ki kažejo, da se 
pomemben delež odraslih in mladih 
premalo giblje, potekajo različne ak-
cije, ki poudarjajo pomen gibanja. 
Tudi v našem vrtcu organiziramo in 
izvajamo tovrstne akcije z vključe-
vanjem otrok, staršev in zaposlenih 
v vrtcu. Te akcije potekajo v okviru 
mednarodnega projekta Fit Sloveni-
ja, podprojekt Učimo za življenje, ka-
terega osnovni moto je »SVET GIBA-
NJA, SVET VESELJA.«

V okviru akcije smo sledile na-
slednjim ciljem:
- povečati redno telesno zmoglji-

vost otok, staršev in vzgojiteljev,
- ponuditi paleto dejavnosti pove-

zanih z gibanjem in promocijo 
zdravega načina življenja,

- osveščati starše, otroke in ostale o 
pomenu gibanja za zdravje,

- promovirati hojo kot aktivni živ-
ljenjski slog.

Strokovne delavke smo zastavlje-
ne cilje uresničevale z integriranjem 
gibalnih vsebin, ki govorijo o pome-
nu gibanja za zdravje (v okviru let-
nega delovnega načrta oddelka in 
primerne razvojni stopnji otrok).

Svetovni dan hoje, 15. oktober, v Vrtcu 
Rogaška Slatina

Po petih letih ponovno vodim 
skupino otrok starih od 1 do 2 let. 
Vsako leto, preden sprejmem skupi-
no, se zamislim nad tem, kako izva-
jati kurikul. Zavedam se, da je zelo 
pomemben začetek – uvajalno ob-
dobje. Pozornost v tem obdobju je 
potrebno posvetiti predvsem otro-
kom in staršem, ki prvič prestopijo 
prag vrtca.

Uvajalno obdobje v našem 
vrtcu

    V našem vrtcu imamo že v 
mesecu avgustu skupni roditeljski 
sestanek za starše vseh novincev. 
Tako imamo priložnost, da se spo-
znamo ter ob tem starše pripravimo 
na vključitev otrok v vrtec. Letos 
sem v skupino dobila devet novin-
cev. Šest se jih je vključilo v septem-
bru. Že pri prvem pogovoru s star-
ši sem začutila, da so prestrašeni, 
zaskrbljeni in negotovi. Pripovedo-
vali so o različnih razvadah otrok, 
predvsem pa sta se jim zdela velik 
problem počitek in prehranjevanje. 
Trudila sem se, da sem jih kar naj-
bolj razumljivo in sprejemljivo sez-

nanila z začetkom otrokovega biva-
nja v vrtcu.

Ko sem pripravljala letni delavni 
načrt oddelka, sem se odločila, da 
bom za hitrejši in prijetnejši social-
ni stik z otroki v uvajalnem obdobju 
uporabila lutke. 

Po prihodu otrok v vrtec sem 
imela s starši ponovno razgovor, to-
krat individualni pogovor, na kate-
rem sem jih seznanila s tem, kakšen 
bo moj način dela z otroki. Prosila 
sem jih za sodelovanje. Spodbujala 
sem jih, naj v uvajalnem času preži-
vijo več časa z otroki, naj se izogiba-
jo glasnosti, posvetijo pa naj se tudi 
opuščanju otrokovih razvad. Zapi-
sala pa sem si tudi vse posebnosti 
posameznega otroka. 

S skupnimi močmi smo dosegli, 
da so bili dnevi uvajanja prijetni in 
umirjeni. Res se je občasno, po kon-
čanem sobivanju s starši v skupini, 
pojavil jok, predvsem pri enem deč-
ku, vendar sva otroke s pomočnico 
hitro potolažili. Kadar je bilo otroku 
hudo, sem ga stisnila k sebi, nežno 
objela obrazek med dlani in mu ti-
ho govorila ali zapela pesmico. Po-

magale so mi lutke, živali, ki so jih 
na začetku opazovali ter se z njimi 
potolažili, sedaj pa jih zelo pogo-
sto uporabljajo pri igri. Ves čas se 
se trudila prepoznati njihovo never-
balno komunikacijo, ki mi je zelo 
veliko sporočala. Pomočnica, ki že 
vsa leta dela v tej starostni skupini, 
je hitro opazila pozitivne rezulta-
te. Kmalu so tudi starši postali od-
prtejši in bolj zaupljivi. Na začetku 
so pogosto spraševali, če otrok res 
ne joka v času bivanja, kajti ob pri-
hodu ni bilo slišati otroškega joka iz 
skupine. 

Zaključek
Starši imajo ljubezen, zavzetost 

in motivacijo, da storijo za otroka 
vse najboljše. Temu sledimo tudi v 
vrtcu. Če mi pri delu z otroki uspe 
realizirati zastavljene cilje, je to tudi 
zame  motivacija za delo vnaprej.

Slavka Hrovat, dipl.vzg. 
Vrtec pri OŠ Žužemberk  

Uvajalno obdobje pri malčkih
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Odprtje novega vrtca v Knežaku

Primeri izvedenih gibalnih vse-
bin na nivoju oddelkov:
- aktivni sprehodi v naravo: hoja po 

različnem terenu, premagovanje 
naravnih ovir s prestopanjem, 
prenašanjem, podplazenjem, 
preskakovanjem …;

- bivanje na prostem, s ciljem aktiv-
nega gibanja (štafetne igre z je-
senskimi plodovi, igra z listjem, 
vejami, nabiranje kostanjev …);

- pogovor z otrokom o pomenu 
gibanja za njegovo zdravje (ob 
plakatu, videoposnetku, ob sami 
gibalni aktivnosti …).

Primeri izvedenih 
aktivnosti v sodelovanju s 
starši

Nekaj dejavnosti:
- izvedba ‘fit’ (aktivnega) spreho-

da, kjer so zastavljene različne cilj-
ne točke (kulturno zanimive točke 
Rogaške Slatine);

- nabiranje in peka kostanjev;
- izvajanje telesnih aktivnosti do-

ma in na poti v vrtec in iz vrtca.
Starše smo preko panojev, zloženk 

in besedne spodbude s strani strokov-
nih delavk še dodatno spodbujali k 
razmišljanju o pomenu gibanja. Star-
ši so se različno odzvali, vsekakor pa 

je odziv zadovoljujoč in pomemben 
del našega sodelovanja. Posledično 
raste zavest staršev o pomenu gibanja 
in prenos tega pozitivnega vzorca na 
otroke. Tovrstne akcije se bodo nada-
ljevale še v prihodnje, in sicer v okvi-
ru svetovnega dne družine v mesecu 
maju (v obliki delavnic s starši), sve-
tovnega dne zdravja v aprilu in v me-
secu septembru (evropski dan brez 
avtomobila, kot promocijo nemotori-
zirane oblike transporta). Kot vemo, 
se najosnovnejša gibanja (hoja, tek, 
plazenje, plezanje, skoki, meti …) 
najbolje razvijajo v sožitju z narav-
nim okoljem in zato ne potrebujemo 
nobenih športnih pripomočkov. Hoja 
po gozdu, nabiranje kostanjev, prena-
šanje lesa, listja ipd. so dober primer 
gibanja; in vse to nam ponuja nara-
va. Izkoristimo, kar nam je dano, in o 
tem seznanjajmo še druge.

Primer aktivnega druženja 
s starši 

Potekalo je takole: zbiranje otrok, 
staršev in vzgojnega osebja pred 
zdraviliščem v Rogaški Slatini (tri 
skupine otrok s starši, prvo starost-
no obdobje). Z zmernim tempom se 
v gručah oz. v parih (starši – otrok) 
ali individualno odpravimo po ploš-

čadi do izvira mineralne vode. Po 
kratkem odmoru (pitje vode) nada-
ljujemo s hojo po gozdni poti. Težav-
nost oz. intenziteto hoje povečamo z 
vzpenjanjem in premagovanjem na-
ravnih ovir (prestopanje, prenašanje 
vej, hoja po listju, listje, prestopanje 
kamenja, krtin …) do asfaltne površi-
ne. Zaradi varnosti upočasnimo ho-
jo in z zmernim tempom nadaljuje-
mo individualno oz. v parih  starši 
– otrok ob robu cestišča do ciljne toč-
ke. Po kratkem odmoru (sadje, pitje 
vode, iskanje kostanjev) se vrnemo 
nazaj po isti poti in z različno inten-
ziteto hoje do izvira mineralne vode, 
kjer zaključimo s sprehodom.

Večina otrok je s starši sledila 
tempu. Posamezniki (gibalno manj 
spretni) so izražali utrujenost ob 
vzpenjanju ali spuščanju po bregu, 
se ustavljali, vendar so ob dodat-
ni spodbudi ali pomoči odraslega 
(staršev) prišli do cilja. 

Povprečno se je odzvala več kot pol-
ovica staršev na nivoju treh oddelkov.

Mateja Jus, dipl. vzg 
 Vrtec Rogaška Slatina

Predstavili smo se vam že v spo-
mladanski številki naše revije Vzgo-
jiteljica. Takrat smo se veselili novih 
igral, ki smo jih dobili v vrednosti 
milijon tolarjev v humanitarni akci-
ji  Za čiste otroške želje. Dolgoletna 
želja pa nam je bila tudi nov vrtec. 
Že davnega leta 1972 je bil odprt 
oddelek vrtca v eni izmed učilnic 
v osnovni šoli. Sanitarije in garde-
robo smo si delili z osnovnošolski-
mi otroki. Najbrž si težko zamišlja-
te, kako lahko poteka delo v skupini 
z enaindvajsetimi otroki, od  prve-
ga do šestega leta starosti, ko mo-
ra eden izmed otrok na stranišče v 
drug prostor v šoli. Toda kdor ča-
ka, tudi dočaka. Tudi mi smo doča-
kali lepše pogoje dela. Sedaj imamo 
na voljo 90 m2 površine, od šole lo-

čen vhod, svojo garderobo, sanitari-
je, novo opremo, telefon in internet. 
Z besedami se ne da opisati dela v 
neustreznih pogojih preteklih let, v 
primerjavi z današnjim, ki ustreza-
jo vsem zahtevam sodobnega, var-
nega vrtca. 

Veselje otrok, staršev in nas za-
poslenih je doseglo višek 29. sep-
tembra letos, ko smo na javni prire-
ditvi po štiriintridesetih letih uradno 
odprli vrata novih prostorov vrtca in 
prenovljene kuhinje. Vrtčevski otro-
ci so se javnosti predstavili s petjem, 
recitacijo in plesom. Program so po-
pestrili ostali učenci osnovne šole. 
Ob tej priložnosti so bili prvošolci 
sprejeti v šolsko skupnost. Ravnate-
ljica, Mateja Kokošar, je v kratkem 
govoru predstavila dolgoletno delo 

in pridobitve v zadnjem času. K be-
sedi je povabila župana občine Ilir-
ska Bistrica, Antona Šenkinca, pred-
sednika krajevne skupnosti Vojka 
Mihlja in prvo vzgojiteljico kneške-
ga vrtca, sedaj že upokojeno gospo 
Nedo Godec. Uradni del smo zaklju-
čili z ogledom novih prostorov. Za 
vse krajane, starše, otroke in ostale 
goste s področja šolstva, gospodar-
stva in politike, naše in sosednjih 
občin, smo pripravili pogostitev in 
zabavo, za katero je poskrbela do-
mača skupina Štumf banda. 

Marjetka Kresevič, vzg. 
Vrtec pri OŠ Toneta Tomšiča, Knežak
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Moto letošnjega Tedna otroka, ki 
je potekal od 2. do 6. oktobra, je bil  
»ENAKE MOŽNOSTI ZA VSE OTRO-
KE«. V vrtcu Mirna Deteljica se po-
trudimo, da je ta teden še bogatej-
ši. To nam omogočijo tudi dodatna 
sredstva, ki jih v ta namen prispeva 
Občina Trebnje. Pripravili smo zani-
miv in bogat teden.
•	 V ponedeljek smo si ogledali 

zgodbo B. Čopiča, Ježeva hišica, 
ob slikah na roloju, okrasili smo 
hranilnike, ki so nam jih poslali 
iz NLB. Na igrišču pa smo se dru-
žili z učenci OŠPP Mirna OVI, se 
igrali z balončki in jih pihali.

•	 V torek nas je obiskala plesna šo-
la PAN. Na igrišču smo se naučili 
dva nova plesa: Pika Nogavička 
in Ostržek. Nato pa so otroci še 
prosto plesali ob glasbi. 

•	 V sredo nas je obiskal Pojoči 
kuhar. Ker nam je ponagajal 
dež, je bila predstava v igralnici 
metuljev. Skupaj smo peli in ga 
opazovali, kako spretno peče pa-
lačinke. Bile so zelo okusne; ver-
jetno zato, ker so bile narejene s 
čokoladnim mlekom.

•	 V četrtek pa je po nas prišel avto-
bus. Odpeljal nas je v Novo me-
sto. V kinodvorani TUŠ smo si 

ogledali film Mali pišček in ob 
njem uživali še v ‘kokicah’.

•	 V petek pa nas je obiskalo gleda-
lišče Zapik. Zaigrali so nam lut-
kovno predstavo Mojca Pokrajcu-
lja. Všeč je bila tudi najmlajšim.

Želimo si, da bi bilo čim več takš-
nih tednov.

Sonja Mervar, vzg. 
OŠ Mirna, vrtec Deteljica

Kako smo preživeli letošnji Teden 
otroka

Pravljični december na Pohorju

Plesna dramatizacija: Lunino kraljestvo 

Lanski december smo se v na-
šem vrtcu pri Osnovni šoli Lovrenc 
na Pohorju ukvarjali z duhci. Začeli 
smo z uvodno pravljico o Čarovnici 
Cilki in duhcu, ki sta živela v gradu 
popolnoma sama. Imela sta velike 
sobane, ki sta jih poimenovala v:

1. sobana: Duhčeva likovna de-
lavnica,

2. sobana: Duhčeva glasbeno-
plesna delavnica,

3. sobana: Duhčeva kuharska de-
lavnica,

4. sobana: Duhčeva literarna de-
lavnica in

5. sobana: Duhčeva šiviljska de-
lavnica.

In tako smo se tudi mi odločili, 
da bo naš pravljični december na-
menjen tem delavnicam. A ne v na-
vadnem vrtcu, kajti tudi naši hodni-
ki so postali pravo grajsko zidovje 
z nagajivimi duhci. Igralnice smo 
spremenili v prave grajske sobane. 
Otroci so ustvarjali na likovnem po-
dročju (poslikava obzidja, izrezova-
nje duhcev, voščilnic, pogrinjkov, 
kron, svetilk – »lahtern«); pri glasbe-
no-plesnih dejavnostih so spoznali 
grajsko glasbo (klasično glasbo) in 

se naučili ob njej plesati četvorko. 
Pri kuharskih delavnicah so otroci 
oblikovali in pekli duhce, s katerimi 
so si postregli pri grajski pojedini. 
Pri šiviljskih delavnicah smo izde-
lovali oblačila, ki so jih potrebova-
li za ples in šale, na katere smo za-
šili bleščeče okraske, pri literarnih 
pesmicah smo spoznavali različne 
pravljice, pesmice in deklamacije v 
povezavi z našo temo. 

Barbara Obrulj, vzg. 
OŠ Lovrenc na Pohorju

Otrokom v vrtcu beremo ali pri-
povedujemo pravljice. Ker so mlaj-
ši otroci manj vešči pripovedovanja, 
sem se odločila, da bomo izvedli 
plesno dramatizacijo. To je plesna 
igra, ki jo otroci izvajajo spontano 
ali usmerjeno. Plesno dramatizacijo 
vodita odrasli ali otrok s pripovedjo 
resničnega oz. izmišljenega dogod-
ka ali na literarni osnovi. 

Izvedli smo plesno dramatizacijo 
pravljice Lunino kraljestvo, avtorice 
Brigite Tornič Milharčič. Načrtovala 
smo jo kot projekt. V projektu smo 
prikazali povezavo med jezikom, 
umetnostjo, gibanjem, naravo, druž-
bo in matematiko. S projektnim de-
lom sem skušala spodbujati ustvar-
jalnost, domiselnost, izvirnost, 
izražanje in razmišljanje otrok. Že-

lela sem, da otroci spoznajo, da so 
nepogrešljivi in da je pomembno so-
delovati med seboj. To je možno, če 
imajo občutek pripadnosti skupini 
in so pripravljeni prevzeti odgovor-
nost. S tem sem vplivala na obliko-
vanje pozitivne samopodobe otrok. 

Projekt je bil izveden v enoti De-
teljica, v skupini 3- do 4-letnih otrok. 
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V skupini je bilo 16 otrok, od tega 
sedem deklic in devet dečkov. Pro-
jekt je potekal mesec in pol s krajši-
mi prekinitvami. Dejavnosti so po-
tekale v prostorih vrtca: igralnica, 
garderoba, telovadnica, igrišče. Pro-
jekt sem vodila sama, k sodelovanju 
pa sem povabila še zunanje sodelav-
ce: starše, ravnateljico, hišnika.

S pravljico Lunino kraljestvo sem 
se prvič srečala pred petimi leti, ko 
je otrok prinesel v vrtec avdiokaseto 
z omenjeno pravljico. Izvedela sem, 
da obstaja tudi knjiga. Pravljica mi 
je bila zelo všeč in tako se je poro-
dila ideja za njeno prvo uprizoritev. 
Dramatizacijo sem pred petimi leti 
izvedla v skupini šestletnih otrok, 
zdaj pa me je zanimalo, če je to iz-
vedljivo s triletniki. To je bil zame 
velik izziv. Po odločitvi, da bomo iz-
vedli dramatizacijo pravljice, sem se 
odločila za naslednje delne naloge:
- spoznavanje vsebine pravljice,
- izdelava scene,
- izdelava kostumov,
- izbira vlog za dramatizacijo, gi-

banja in glasbe,
- izdelava vabil in vstopnic.

Projekt do faze izvedbe naredi 
pri tej starosti (3 leta) vzgojiteljica 
sama, v nadaljevanju pa so sodelo-
vali otroci. Uprizoritev plesne dra-
matizacije smo izvedli  v našem 
vrtcu. Pred vhodom v telovadnico 
(dvorano) sta otroka delila vstopni-
ce oz. jih zamenjala za bonbon. Ob 
tem sta se zabavala tako otroka kot 
tudi starši.

Nato so se gledalci posedli na 
stole in si z zanimanjem ogledali 
predstavo. Otroke so že med pred-
stavo večkrat nagradili z aplavzom. 
Na podlagi vstopnic smo ugotovili, 
da je predstavo obiskalo 54 gostov, 
ki so bili navdušeni nad tem, kar so 
videli. Niso mogli verjeti, da so nji-
hovi otroci sposobni sodelovati pri 
tako obsežnem projektu. Otroci so 
me zelo presenetili. Razen manjših 
napak, ki so delovale prav prisrčno, 
je predstava potekala tekoče. Otro-
ci so bili zelo sproščeni. Generalko 
smo izvedli dan pred zaključno pri-
reditvijo. Ogledali so si jo otroci iz 
našega vrtca. Po predstavi smo se 

skupaj s starši posladkali in pokle-
petali. Pohvale in komentarje smo 
poslušali še nekaj dni po predstavi.

Ugotovila sem, da so otroci spre-
jeli izbrano pravljico že po prvem 
pripovedovanju. Različni načini po-
sredovanja pravljice so jih še dodat-
no motivirali. Po večkratnem poslu-
šanju so na prijeten način usvojili 
vsebino pravljice. Najbolj zanimi-
vo jim je bilo poslušati pravljico ob 
episkopu. Otrokom je ustrezal pro-
jektni način dela. V ospredju so bili 
otroci. Upoštevale so se njihove že-
lje in ideje. Sama sem prevzela vlo-
go koordinatorke. Projektni pristop 
je omogočil vključitev vseh otrok 
glede na njihove zmožnosti.

Otroci so pomagali pri izbiri ma-
terialov in pripomočkov za izdela-
vo scene, kostumov, vabil in vstop-
nic. Ob tem so bili zelo miselno in 
fizično aktivni. Sodelovali so s svoji-
mi idejami in bili vztrajni pri dejav-
nostih. Veliko je bilo dogovarjanja 
in sodelovanja med otroki in odra-
slimi. Na ustvarjalno gibanje so po-
zitivno vplivali kostumi, scena in 
glasba. Mali ritmični instrumenti so 
bili pri sočasni uporabi s plesno de-
javnostjo za otroke te starosti breme 
in ne spodbuda, zato sem jih umak-
nila. Plesno gibanje se glede na spol 
ni razlikovalo. Posamezni otroci so 
bili bolj sproščeni in domiselni gle-
de izvajanja gibov in so bili spodbu-

da zadržanim otrokom. Otroci so se 
med seboj opazovali in posnemali. 
Večinoma so se samostojno odloči-
li glede izbire vlog. Problem je na-
stal le pri vlogi zvezdice Packe, ker 
so vsi želeli biti dobre zvezdice. Mo-
tivirala sem jih tako, da sem najprej 
sama prevzela vlogo Packe. Starši so 
vseskozi sledili dogajanju in bili pri-
pravljeni sodelovati. 

Ana Štucin, dipl. vzg. 
Vrtec Tržič

Otroci z vzgojiteljico po plesni dramatizaciji.

POPRAVEK Z 
OPRAVIČILOM

V tej rubriki je bil v 4. šte-
vilki Vzgojiteljice objavljen 
prispevek »Sodelovanje z 
logopedinjo pri izobraže-
vanju učiteljev«. Prispevek 
je napisala Metka Kramar, 
vzg., Vrtec Otona Župančiča 
Črnomelj.

Avtorici se opravičujemo za 
napako pri imenu, pa tudi, 
ker smo nehote izpustili 
ime vrtca.
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Vrtec v verižnem eksperimentu
Kaj je verižni eksperiment? 

Verižni eksperiment je pravza-
prav aktivnost, ki je namenjena 
vsem, ki jih veseli eksperimentira-
nje s fizikalnimi poskusi. Za otro-
ke smo, skupaj s starši, izdelovali 
napravo, ki je bila velika, estetska, 
tematsko predstavljiva, predvsem 
pa enostavna, z enostavnimi pre-
nosi, ki so razumljivi predšolske-
mu otroku.

Gre za dinamični dogodek po-
doben akcijam podiranja dolge ko-
lone domin, le da namesto padanja 
domin aktiviramo različne fizikalne 
procese, ki zaporedoma prehajajo 
drug v drugega in tvorijo verigo za-
nimivih dogodkov: kotalijo se kro-
glice, pretaka se voda, nihajo palice, 
delujejo magnetki. Veriga je sestav-
ljena iz posameznih zaključenih na-
prav, ki imajo to skupno lastnost, da 
ko se vsaka izmed njih konča, spro-
ži delovanje naslednje. Cilj verižne-
ga srečanja je povezati med seboj v 
verigo čim več naprav in jo spraviti 
v nepretrgan tek, od prvega do za-
dnjega člena, brez zastojev, brez za-
tikanja, brez po nesreči sproženih 
vzvodov. 

Tovrstno zabavno druženje pri-
haja iz Amerike, v Sloveniji pa je v 
svetovnem letu fizike 2005 eksperi-
ment organiziralo Društvo matema-
tikov, fizikov in astronomov Slove-
nije, zaključna prireditev pa je bila v 
Cankarjevem domu, kjer se je pred-
stavilo preko 50 naprav. V letošnjem 
šolskem letu se je aktivnost ponovi-
la, in sicer pod okriljem Tehniškega 
muzeja, veriga pa je bila postavlje-
na v Bistri.

Ob tem seveda veljajo določena 
pravila za vse udeležence. Predpi-
sana je maksimalna velikost napra-
ve, višina, trajanje dogajanja na na-
pravi, naprava mora biti varna, brez 
nevarnih snovi. Seveda pa velja tudi 
priporočilo, da je zabavna, estetsko 
mikavna ter narejena iz preprostih 
materialov.

Tudi vrtci?
Že sama misel, da bi se vrtci pri-

družili eksperimentu, je bila na sa-

mem začetku skoraj nemogoča. Kar 
nekaj vzgojiteljic, med njimi tudi 
me iz vrtca Čirče, smo razmišlja-
le: »Kako naj majhni otroci izdelajo 
napravo, ki se bo uspešno vključi-
la v verigo šol, fakultet, posamez-
nikov, fizikov?« Z vzgojiteljico 
Metko sva otroke spodbujali k raz-
iskovanju lastnosti kroglic, takšnih 
in drugačnih, opazovali smo kota-
ljenje, postavljali, podirali domine 
… Otroci so izdelovali prave male 
naprave. A to nikakor ni zadosti za 
pravila, ki veljajo za vključitev v ve-
rigo. Pristop k izdelavi eksperimen-
ta je bil za vrtec pravi izziv. Zave-
dli sva se, da bo tako fizikalna kot 
tehnična plat izvedbe za nas preve-
lik zalogaj. Pa sva se domislili: »Po-
vabiva k sodelovanju starše!« Kaj 
kmalu se je našla skupina staršev, 
ki je zadevo vzela nadvse resno, 
predvsem pa so bili polni idej. Tudi 
izvedba nam ni povzročala pretira-
nih težav. Izdelovali smo napravo z 
imenom GRAD. Nastajali so: graj-
ski stolp z zastavo, zmajevo gnez-
do, za grad značilen oven, ki raz-
bije še tako močna vrata, tu je bil 
grajski duh, ki sproži dogajanje v 
grajskem stopnišču. Izdelovali smo 
napravo, ki je bila velika, estetska, 
tematsko predstavljiva, predvsem 
pa enostavna, z enostavnimi pre-
nosi, ki so razumljivi predšolske-
mu otroku. Vsi smo urili sive celi-
ce, predvsem pa je bilo to druženje 
s starši nekaj edinstvenega, nepo-
novljivega. Mogla sem spoznavati 
starše s čisto drugačne perspekti-
ve. Marsikdo me je s svojimi spre-
tnostmi presenetil, nekdo se je iz-
kazal kot dober vodja, organizator, 
drugi kot pravi raziskovalec. Velja-
lo je enostavno pravilo: ni važno 
kaj si, pač pa kaj znaš. Navdušenja 
vseh udeležencev se enostavno ne 
da opisati. 

Starši so vzeli sodelovanje 
za res.

Da so starši živeli za naš projekt, 
pričajo številne anekdote. Ko smo 
eno od deklic v ponedeljek vpraša-
li, kje so bili z družino v nedeljo, je 

mrko odgovorila: »Nikjer! Ati in ma-
mi sta rezala grajski stolp v garaži!« 

Eden od očetov je nekoč rekel: 
»Vedno spim zjutraj več kot žena. 
Danes sem šele videl, kako so ju-
tra lepa, ker pač nisem mogel spati 
in sem vstal. Me tako tista voda pri 
gradu žuli – niti spati ne morem.«

Vendar je bila tudi vloga vzgojite-
lja zanimiva. Velik izziv je bil obdr-
žati tako različne ljudi ob delu, jih 
pripraviti za dogovarjanje, popušča-
nje, sodelovanje. Verjemite, da je to 
zahtevno diplomatsko delo. Še ta-
ko dobra malica, ki smo jo prinaša-
le od doma, je včasih komaj pomiri-
la razgreta čustva posameznikov. Po 
etapah izdelan končni izdelek, smo 
prinesli v vrtec, da bi ga začeli otro-
ci uporabljati in raziskovati. Otroci 
so bili navdušeni. Njihovi starši so 
izdelali igračo prav za njih. Starši 
so nadgradili enostavno igro otrok; 
zdaj je naprava dana otrokom. S 
ponosom smo jo uporabljali otroci 
in vzgojiteljice, starši pa so se vsa-
ko jutro in ob odhodu domov mal-
ce pomudili v vrtcu, popravili to in 
ono, predvsem pa vsakomur, ki jih 
je želel poslušati, razlagali, kako 
smo kakšno stvar naredili. Začutili 
smo, da je naprava res naša.

Sodelovanje na razstavi
Da smo bili dober tim, smo doka-

zali na srečanju v Ljubljani, ko je bi-
lo skoraj pol vrtca na prireditvi. Na-
ša naprava je prisotne tako očarala, 
da smo si prislužili več nagrad. Pr-
vo nagrado občinstva, nagrado med 
vrtci ter nagrado Tehniškega muze-
ja. Nagrada je bila le pika na i. Neiz-
merno sem je bila vesela, predvsem 
zaradi vseh zagretih staršev, ki so v 
izdelavo vložili toliko truda ter pred-
vsem časa.

Po letu dni …
Minilo je leto in zopet se je po-

javil razpis za sodelovanje v mreži 
eksperimentov.

Nekoliko sva oklevali: bi ali ne 
bi … A kaj, ko so bili letošnji otro-
ci takšni raziskovalci, starši pa še 
od lani tako navdušeni, da sva se 
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kaj hitro dali pregovoriti. Sledila so 
srečanja ob torkih. Že v ponedeljek 
smo razmišljali o delu, o malici, o ti-
sti šali, ki jo je povedal Juretov očka, 
o tem, da bi imeli v tem času, ko go-
stujemo v mizarski delavnici, nare-
jeno že celo kuhinjo in ne le ubogi 
eksperiment.

Vendar smo se oboroženi z iz-
kušnjami in idejami lotili izdelave 
nove naprave. Letos je bil to CIR-
KUS. Naprava je bistveno enostav-
nejša od lanske, estetsko živahnej-
ša, tematsko prepričljivejša in nič 
manj zabavna. Vse, kar sem od la-
ni želela pozabiti, se je ponovilo. En 
dan smo gradili, naslednji torek po-
dirali, eden od staršev je kuhal, dru-
gi se je razburjal. Seveda so tudi ta-
ki, ki znajo delo združiti z zabavo 
in tisti so bili najbolj dobrodošli. »V 
službi me čakajo trije pokvarjeni av-
tobusi, jaz pa tukaj en dežnik odpi-
ram in zapiram,« se je hudoval in 
nas obenem spravljal v dobro voljo 
Lejin očka.

Seveda so bili to torki polni 
presenečenj, sklenjenih prijatelj-
stev ter tudi pridobljenega znanja. 
Vsa stvar se je srečno končala. Zdi 
se mi, da je bila naprava le vezni 
člen, le vzrok za naša druženja, ki 
so nas nadvse tesno povezala. Prvi 
torek, ko je bila naprava že nareje-
na, so me starši v šali spraševali: 
»Kaj naj vendar danes zvečer po-
čnemo?«

Spet smo bili nagrajeni
V maju smo se odpravili na 

predstavitev v Bistro. Seveda nas 
je bilo za cel bataljon. Ko smo se 
pojavili na prizorišču, smo že po-
želi navdušenje obiskovalcev. 
Kljub temu, da je vlaga precej čud-
no delovala na naš eksperiment, 
smo dostojno zastopali naš vrtec. 
Ne le nagrada, ki smo jo zopet do-
bili, pač pa zanimanje ljudi za naš 
način dela in seveda naš Cirkus, je 
bilo največ kar smo mogli dobiti. 
In seveda nove izkušnje. O tem, 
kako pridobiti k sodelovanju, ka-
ko povezati otroke, vzgojiteljice in 
starše, kako krmariti med čermi 
interesov posameznikov. Ure pri 
izdelavi take naprave pa se ne šte-
jejo v pokojninsko osnovo …

Na steno našega majhnega vrtca 
smo obesili dve novi priznanji. A pa-
pir ni tisto, po čemer se oziram, ko 
zjutraj prihajam v vrtec. Z drugač-
nimi očmi zdaj vidim tega, ki nas je 
trpel v svoji delavnici vse popoldne-
ve, pa onega, ki je trikrat manjkal 
na tečaju nemščine, ali očka, ki je 
bil na zagovoru v službi zaradi avto-
busnih zastojev. To so naši starši, ki 
so sodelovali z vrtcem ter živeli za 
naš skupni cilj. 

»Drugo leto pa prav gotovo ne!«

»Daj, zapiši na koledar, kdaj se je 
Jana tako sočno zlagala!« pripomni 
Lukov očka.

Bi pa toplo priporočila tudi dru-
gim vrtcem, da si delovanje naprav 
vsaj ogledajo, razmišljajo o svojih 
poteh izdelave ter se opogumijo in 
se pridružijo malim raziskovalcem.

Jana Teran, dipl. vzg. 
Kranjski vrtci, enota Čirče 

Otroci občudujejo verižni eksperiment

Starši so ponosni na svoje sodelovanje



vzgojiteljica 12

Za dobro prakso

Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu 
in šoli

Kot psihologinja sem zaposlena 
na manjši osnovni šoli, ki vključu-
je tudi enoto vrtca s podružnica-
mi. V lanskem šolskem letu smo 
veliko razmišljali in se pripravlja-
li na vključitev otroka s posebni-
mi potrebami. Vključevanje otrok 
s posebnimi potrebami med druge 
vrstnike v vrtec ali šolo je za veliko 
vzgojiteljev in učiteljev že povsem 
nekaj vsakdanjega, saj imajo z in-
tegracijo večletne izkušnje, neka-
teri strokovni delavci pa imajo še 
vedno pomisleke, porajajo se jim 
številna vprašanja o smiselnosti 
vključevanja »drugačnih« otrok v 
redne oddelke, strah, da se ne bo-
do mogli dovolj posvečati ostalim 
otrokom in zadovoljiti njihovih 
potreb, in dvom v svojo strokovno 
usposobljenost za delo z »drugač-
nimi« otroki.

Integracija otrok s posebnimi po-
trebami omogoča tem otrokom raz-
voj njihovih zmožnosti, hkrati pa 
sprejemanje in priznavanje drugač-
nosti in motenj, ki jih spremljajo ce-
lo življenje. Tudi ti otroci so ob od-
govarjajoči osebni pomoči in drugih 
vrstah pomoči sposobni učenja in 
napredka na vseh razvojnih podro-
čjih, zato naj ne bi bili izvzeti iz no-
benega področja življenja v vrtcu. 
Vključitev otroka s posebnimi po-
trebami v skupino je lahko za vzgo-
jitelje in učitelje poseben izziv, dra-
gocene izkušnje pa pridobijo vsi 
otroci v skupini.

Otroku s posebnimi potrebami 
lahko skupina pomaga razvijati do-
ber občutek o sebi v odnosu do dru-
gih, drugi otroci pa se naučijo spro-
ščeno bivati z ljudmi s posebnimi 
potrebami, razvijajo empatičen od-
nos ter spretnost negovanja in po-
moči. Majhni otroci bodo morda str-
meli v nekoga, ki se zdi drugačen, 
in spraševali neposredno pred njim. 
Pri njih bo opaziti radovednost, za-
nimanje ali celo strah. Sprva se ne-
kateri otroci otrok s posebnimi po-
trebami bojijo, strah pa izgine, ko se 
navadijo na njihovo bližino.

Kako naj ravna 
vzgojiteljica?

Vodenje skupine otrok z različ-
nimi sposobnostmi  predstavlja iz-
ziv tudi za vzgojiteljico in zahteva 
nekaj dodatnega načrtovanja. Po-
membno je, da najprej razmislimo o 
svojem lastnem odnosu do drugač-
nih in razčlenimo dosedanje izkuš-
nje, ki smo jih imeli z njimi. 

Otroka obravnavamo kot celo-
stno osebnost. Njegova motnja ali 
ovira je le ena od značilnosti otroka, 
ki jo moramo prepoznati in upošte-
vati. Pri seznanitvi z otrokovim sta-
njem se pogovorimo s starši in dru-
gimi strokovnjaki, ki sodelujejo z 
otrokom. Brez zadrege jih prosimo, 
naj nam razložijo izraze, ki jih mor-
da ne poznamo. Posvetujemo se tu-
di, kako starši imenujejo otrokovo 
lastnost in kakšen izraz naj uporab-
ljamo mi, da ne bo prišlo do nepo-
trebnih nesporazumov. 

Usmerjeni moramo biti v otroko-
ve pozitivne lastnosti in sposobno-
sti. Potruditi se moramo, da otroka 
ne vidimo le v luči njegove nezmož-
nosti, ampak prepoznamo tudi nje-
gova močna področja osebnosti. 

Otroku moramo omogočiti iz-
bor dejavnosti in načinov izvajanja 
dejavnosti, možnost izbire ožje ali 
širše igralne skupine in po potre-
bi umik v zasebnost, da bo dosegal 
uspehe in osebne potrditve. 

Pomagati mu moramo, da posta-
ne del skupine in postane enako-
praven član med vrstniki v oddel-
ku. Pogosto ima otrok s posebnimi 
potrebami težave pri enakovrednem 
sodelovanju pri igri in delu. Težave 
so posledica otrokove motnje ali od-
klanjanja s strani posameznikov ali 
skupine otrok v oddelku, v katerega 
je vključen. 

Zato je pomembno, da smo po-
zorni na otroka, ki nakazuje že-
ljo po druženju in igri, pa tega sam 
ne more udejanjiti, pa tudi na otro-
ka, ki se odmika od skupine ali pa 
vzbuja pretirano pozornost in iz-
kazuje nemir. V takem primeru po-

skušamo najprej ugotoviti vzroke 
otrokovih stisk in težav in jih omi-
liti ali odpraviti. V oddelku se pred 
vključitvijo otroka s posebnimi po-
trebami z otroki odkrito pogovori-
mo in odgovorimo na njihova vpra-
šanja. Odgovarjamo jim preprosto 
in enostavno. Otroka s posebnimi 
potrebami ne stigmatiziramo in v 
oddelku ne opozarjamo na njego-
vo drugačnost, tako tudi otroci dru-
gačnosti otroka ne bodo pripisovali 
posebnega pomena in ga bodo lažje 
sprejeli medse. 

Kako ravnamo z otrokom s 
posebnimi potrebami?
- Otroku moramo omogočiti, da 

se bo na skupino privajal po-
stopno. Prevelika separacijska 
anksioznost velikokrat otežuje 
vključitev v skupino, zato naj bo 
vključevanje postopno, skupaj 
s starši, ki naj čas prisotnosti 
skrajšujejo, otrok pa bo vedno 
dlje časa v vrtcu sam.

- Otroku pomagamo le tedaj, ko 
našo pomoč potrebuje; kadar pa 
naše pomoči ne potrebuje, naj 
stvari opravi sam. Omogočimo 
mu čim več priložnosti za samo-
stojno opravljanje nalog.

- Bodimo pozorni na to, kdaj je 
potreben poseg odrasle osebe. 
Spodbujajmo prijateljstva in so-
cialne odnose. Otroka najprej 
postavimo v interakcijo z enim 
otrokom pri zelo preprosti dejav-
nosti. Pozneje ga postopno vklju-
čujmo v dejavnosti, ki potekajo v 
majhnih skupinah.

- Bodimo vzor drugim otrokom, 
igrajmo se z otrokom in poskrbi-
mo, da nas bodo pri tem zagoto-
vo opazili drugi otroci. Čez nekaj 
časa nas bodo posnemali.

- V svoj program vključimo glasbo, 
saj je všeč večini otrok, lahko jo 
tudi spremljajo in ob tem neiz-
merno uživajo. Načrtujmo inter-
akcije in omogočimo čim več si-
tuacij, v katerih bodo interakcije 
med otroki uspešne in zabavne.
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- Otroke spodbujajmo k izraža-
nju čustev. Spodbujajmo jih, 
naj bodo to, kar so in jim po-
magajmo, da bodo svoja čustva 
izrazili na primeren način. Ob 
doživljanju negativnih čustev 
pomagajmo poiskati ustrezen 
način odzivanja. 

- Postavimo pravila vedenja, ki 
veljajo za vse otroke. Odrasli 
smo do otroka s posebnimi po-
trebami zaradi sočutja pogosto 
bolj tolerantni in jim dopuščamo 
več neustreznega vedenja. Na to 
moramo biti pozorni, saj ga lah-
ko začno drugi otroci zavračati, 
sam pa se ne bo naučil družbeno 
sprejemljivega vedenja.

- Poiščimo ustrezne otroške knji-
ge, ki prikazujejo otroke s poseb-
nimi potrebami, vključene v raz-
lične dejavnosti, ali preberimo 
zgodbo. Otrok mora imeti mož-
nost poistovetenja z drugimi.

- Oblikujmo mapo uspehov, v ka-
tero zabeležimo vsak otrokov 
najmanjši uspeh. Tako mu bo-
mo lahko pomagali do večje sa-
mozavesti in višje samopodobe. 
V mapi naj bodo tudi fotografije 
otroka pri skupinskem delu in 
njegovi izdelki. Če otrok zmore, 
nam lahko pomaga sooblikovati 
mapo.

- Bodimo dosledni pri disciplini 
in imejmo dosledno oblikovane 
vzgojne tehnike. Ko se pri otroku 
s posebnimi potrebami pojavijo 
vedenjske težave, jih poskušamo 
odpraviti sami, lahko pa se o tem 
pogovorimo tudi s starši ali dru-
gimi odraslimi osebami v njego-
vem življenju (npr. terapevti).

Kako ravnamo z drugimi 
otroki?
- Bodimo vzor in model. Otrokom 

pomagajmo poiskati način, da se 
bodo približali otroku s posebni-
mi potrebami in da jih bo tudi on 
sprejel. Ponudimo jim podporo 
in empatijo. Vodimo jih. Bodimo 
dober vzgled, saj nas otroci hitro 
posnemajo.

- Poudarimo tisto, kar imajo otroci 
skupnega, naredimo tabelo skup-
nih interesov. Otrokom moramo 
pojasniti, da jim je otrok s poseb-

nimi potrebami v marsičem po-
doben.

- Otroka vedno vprašajmo, če že-
li pomoč. Otroci želijo vrstniku 
s posebnimi potrebami veliko-
krat pomagati in pri tem včasih 
tudi pretiravajo. Naučimo jih, 
da vedno vprašajo, ali otrok s 
posebnimi potrebami pomoč 
potrebuje in mu tako omogo-
čijo, da tisto, kar zmore, stori 
sam.

- Prekinimo uporabo neprimernih 
izrazov, stereotipiziranje in po-
imenovanje. Besede kot so idiot, 
pohabljen, zaostal izražajo ver-
balno agresijo, zato jih moramo 
prepovedati, ob njihovi uporabi 
pa posredovati, tako kot to stori-
mo pri fizični agresiji.

- Spodbujamo vrstnike, da otroka 
vključijo v svojo igro. Če je po-
trebno, jim svetujemo, kako naj 
igro prilagodijo, da bodo vsi so-
delovali.

- Razvijajmo in spodbujajmo em-
patijo. Sposobnost razumevanja 
čustev drugih ljudi se pojavi že 
zgodaj. Že majhni otroci tolaži-
jo jokajočega otroka ali mu dajo 
svojo igračko, če je z njegovo kaj 
narobe. Z vzpodbujanjem empa-
tije zmanjšujemo egocentrizem 
otroka.

Kako ravnamo s starši?
- Starši naj bodo vaši prvi sveto-

valci. Otroka najbolje poznajo in 
največ vedo o njegovem stanju. 
Odkrito se pogovorimo o otro-
kovem napredku in morebitnih 
težavah s svojega področja.

- Starše pogosto skrbi, da njihov 
otrok ne bo uspešen. Pogovori-
mo se z njimi o njihovih priča-
kovanjih in se odločimo, kako 
bomo njihove cilje uresničevali. 
Pogovorimo se tudi z drugimi 
strokovnjaki, ki delajo z otro-
kom, in upoštevajmo njihova 
navodila.

- Organizirajmo skupna srečanja 
staršev, ki nudijo možnost za po-
govor med starši. Starši otroka s 
posebnimi potrebami so morda 
socialno izolirani, saj skrb za 
otroka zahteva ves njihov čas in 
vso njihovo pozornost.

- Zaskrbljeni so lahko tudi drugi 
starši, pri katerih se morda pora-
jajo različni strahovi in vprašanja: 
ali ga bo moj otrok posnemal, se 
ga bo bal ipd. Takšne skrbi lah-
ko hitro preženemo. S starši se 
pogovorimo in jim pojasnimo 
vrednost in pomen skupne vzgo-
je in izobraževanja, kjer bodo vsi 
otroci veliko pridobili, hkrati pa 
bo vsakemu otroku omogočen 
čustven in intelektualni razvoj.

Otrok s posebnimi potrebami po-
trebuje za uspešno prilagoditev v 
skupini veliko naše pozornosti in 
razumevanja, strpnosti in premiš-
ljenih odločitev. Znati moramo vi-
deti vsak najmanjši napredek, ki 
ga otrok doseže in biti nanj ponos-
ni. Delo z njim naj nam bo izziv in 
priložnost, ki bo obogatila naše zna-
nje. Hkrati pa bo bogata izkušnja tu-
di vsem drugim, ki delajo in živijo s 
takim otrokom. 

Tanja Blaznik - Cvetko,  
univ. dipl. psih.  

OŠ Brezno Podvelka
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Pred letom dni mi je bilo kot 
specialni pedagoginji ponujeno 
dodatno strokovno delo v našem 
vrtcu, ki organizacijsko spada k 
osnovni šoli. Individualno stro-
kovno pomoč sta na podlagi odloč-
be o usmerjanju dobila dva otro-
ka s posebnimi potrebami. Čeprav 
me je najprej navdajal dvom, ali 
bom kos nalogi, saj sem se po do-
brih dvajsetih letih delovne dobe 
prvič srečala s predšolsko popula-
cijo, sem zadolžitev sprejela. Delo 
s predšolskim otrokom, ki potre-
buje specifičen pedagoški pristop, 
mi je predstavljalo poseben iz-
ziv in nadgradnjo mojih strokov-
nih kompetenc. Pri samem delu 
so mi veliko pomagale vzgojitelji-
ce, ki otroke v vrtcu najbolje po-
znajo. Vedele smo, da lahko uspeh 
pričakujemo le s skrbnim načrto-
vanjem in sodelovanjem. Vklju-
čitev otrok s posebnimi potreba-
mi zahteva tudi od vzgojiteljic več 
znanja, izkušenj in osebne odgo-
vornosti,  zato občudujem njiho-
vo delo, ki je v današnji družbi še 
vedno premalo cenjeno.

Deklica s težjo govorno 
jezikovno motnjo

Sama sem se prvič srečala z de-
klico, ki ima težjo govorno jezikov-
no motnjo. Stara je bila dobra štiri 
leta, zaostanek v govoru pa je bil 
precejšen. Ocenila sem, da je na 
stopnji dveletnega otroka. Že po ne-
kaj obravnavah sva se ujeli. To je 
predstavljalo dobro izhodišče za na-
daljnje delo, saj so za otroke z go-
vorno jezikovno motnjo še kako po-
membni odnosi, ki prevladujejo v 
njihovem okolju.

Ker je bila deklica obravnava-
na in vodena na Centru za sluh in 
govor v Mariboru, sem vzpostavi-
la stik z njeno logopedinjo. Dobila 
sem vrsto koristnih navodil, ki sem 
jih kasneje upoštevala pri individu-
alnem delu. Skupaj s strokovno sku-
pino smo izdelali skrbno načrtovan 
individualiziran program, ki je te-

meljil na osnovah kurikuluma za 
vrtce. Poudarek individualne pomo-
či je bil na področju artikulacije gla-
sov in izgovorjavi. Ugotovila sem, 
da ima deklica manj težav s spon-
tanim kot z usmerjenim govorom. 
Večje težave so se kazale na podro-
čju zgradbe povedi, kar bi lahko ka-
zalo na primanjkljaj na kognitivnem 
področju. Pri delu sem pogostokrat 
uporabljala različne pravljice, ki so 
v deklici vzbudile dodatne interese. 
Znano je, da prav pripovedovanje 
pravljic in pripovedk ugodno vpliva 
ne samo na razvoj otrokovega jezi-
ka in govora, ampak je pomembno 
tudi za otrokov emocionalni razvoj. 
Poleg šibkih funkcij sem pri deklici 
našla vrsto močnih področij. Bila je 
dobra poslušalka, posebej je izsto-
pala na področju vizualne percepci-
je in orientacije, pri delu je bila zelo 
vztrajna, posebno ustvarjalnost je 
pokazala na področju likovnega iz-
ražanja.

Dekličin besedni zaklad se je po-
stopno širil, popravila pa se je tudi 
izgovorjava.  Ko je bila po letu dni 
na ponovnem pregledu pri svoji psi-
hologinji, se le-ta ni mogla načudi-
ti njenemu napredku. K uspehu so 
nedvomno ogromno prispevali tu-
di dekličini starši, saj so dosledno 
upoštevali mnenja in navodila sle-
hernega strokovnjaka, to pa je, kot 
vemo,  zelo pomemben del zgodnje 
obravnave. Starši pri deklici opazi-
jo vsak najmanjši napredek in kar je 
najpomembnejše – imajo realna pri-
čakovanja.

Kako naprej?
Vrtec in starši smo mnenja, da 

se deklici odloži šolanje za eno le-
to, kar ji omogoča tudi zakonoda-
ja. O njenem nadaljnjem šolanju se 
bomo odločali čez eno leto. Trenut-
no je pomembno, da ima zagotov-
ljene optimalne možnosti za svoj 
vsestranski čustveni in kognitivni 
razvoj. Važno je, da se deklica v vrt-
cu dobro počuti in da se sproščeno 
sporazumeva s svojimi vrstniki. Vse 

to ji daje občutek sprejetosti, uspeš-
nosti in enakovrednosti v skupini. 
Najpomembnejše pri tem je, s tem 
si razvija pozitivno samopodobo. 

Svetovanje
Pri govorni jezikovni motnji sve-

tujem:
- govorimo razločno in počasi;
- govorimo o stvareh, ki otroka za-

nimajo;
- ne postavljamo preveč vprašanj;
- ne norčujmo se iz otrokovega go-

vora;
- pri govoru ga preveč ne poprav-

ljamo; prenehal se bo pogovarja-
ti;

- pri govoru ga ne prekinjajmo, saj 
potrebuje otrok več časa, da po 
svojih zmožnostih odgovori na 
naša vprašanja;

- omogočimo mu uporabo vseh 
možnih poti za sprejemanje in-
formacij;

- informacije mu večkrat ponovi-
mo, otrok potrebuje več razlag;

- pri govoru uporabljajmo prije-
ten, lahko tudi smešen ton glasu, 
otroci obožujejo trenutke, ko so 
odrasli malo smešni;

- sprejmimo otroka in njegov go-
vor – objemi in sprejemljivost 
lahko delajo čudeže.

Marijana Senica, mobilna spec. pedag. 
Vrtec pri Osnovni šoli Muta

Literatura: 
Navodila h kurikulumu za vrtce v progra-

mih s prilagojenim izvajanjem in dodat-
no strokovno pomočjo za otroke s poseb-
nimi potrebami.

Izkušnja z otrokom s težjo govorno 
jezikovno motnjo
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Za dobro prakso

O avtoriteti vzgojiteljice oz. vzgojitelja
Avtoriteta je problem

Avtoriteta kot moč vplivanja je za 
vzgojo nujno potrebna. V zgodovini pe-
dagoške teorije in prakse, pravi Kroflič 
(2002), pa se odnos do avtoritete izka-
že kot zelo problematičen. Kaj hitro na-
mreč postane osnova uspešnega mani-
puliranja in ideološke indoktrinacije, 
vedno pa v določenem trenutku pred-
stavlja oviro pri doseganju najvišjih 
vzgojnih ciljev, to je razvoja svobode, 
kritične in odgovorne osebnosti. 

Pedagoška teorija in praksa, pravi av-
tor, nas nenehno prepričujeta, da pot do 
vzgojnih ciljev ne pozna bližnjic. Naj-
bolj značilen primer tega spoznanja so 
težave z doseganjem dveh (v zgodovini 
vzgojnih teorij in praks prevladujočih) 
vzgojnih ciljev: vzgoje poslušne (avto-
riteti odraslega podrejeni) ali svobodne 
(avtonomne in odgovorne) osebnosti. 
Pedagoška teorija in praksa namreč do-
kazujeta, da ne bomo uspešni pri vzgo-
ji poslušne osebnosti, če bomo vzgajali 
zgolj s strogostjo ali z brezpogojno av-
toriteto. Prav tako ne bomo uspešni pri 
vzgoji samostojne osebnosti, če bomo 
vzgajali svobodno, prijazno, brez tega, 
da otroku izrecno izrazimo zahteve in 
prepovedi. 

Osnovni problem avtoritete v vzgoji, 
pravi omenjeni avtor, je mogoče izraziti 
z dvojnim paradoksom. Prvi se nanaša 
na vprašanje, kako je mogoče pojasniti, 
da lahko z avtoriteto, ki je vedno oblika 
podrejanja, vzgojimo svobodno oseb-
nost. Odgovor na to nam omogoča teori-
ja objektivnih odnosov, ki pokaže, da je 
otrokova podreditev avtoriteti pomemb-
nega drugega nujen pogoj za njegov 
optimalen razvoj osebnosti.  Tudi demo-
kratizacija odnosov v vzgoji (tako ime-
novana »svobodna vzgoja«) ne omogo-
či razvoja svobodne osebnosti. Že Freud 
namreč s kliničnimi primeri pokaže, da 
se tudi pri otrocih, ki so bili vzgajani iz-
razito popustljivo (svobodno), razvije 
zelo strog in predvsem iracionalno iz-
oblikovan nadjaz, ki ga lahko razume-
mo kot ponotranjeno avtoriteto. 

Želja po osamosvojitvi
Otroka v zgodnjem otroštvu zazna-

muje izvorni primanjkljaj sposobnosti, 
da bi lahko živel samostojno, svobodno 

življenje (Kroflič, 2002). To pomeni, da 
bi bila takrat, ko bi od otroka zahtevali 
svobodo, to najhujša oblika nasilja, ki si 
jo lahko predstavljamo. Otrok potrebuje 
podreditev avtoriteti pomembnega dru-
gega in si jo je tudi sposoben zagotoviti. 
Tudi naše neizrečene želje, naj se svo-
bodno odloča, ki jih izražamo tako, da 
ga vzgajamo brez omejitev in zahtev, bo 
sprejel kot neizražen ukaz, da mora bi-
ti svoboden. S tem pa si bo sam postavil 
avtoriteto omejitve. Podreditev namreč 
sproži tako veliko mero ugodja, da se ji 
otrok le stežka odpove, po Kantu pa je 
avtonomna (svobodna) moralnost ved-
no povezana s sposobnostjo odrekanja 
trenutnemu ugodju. Še vedno je aktual-
na Kantova ugotovitev, da je za nedolet-
nost človeka krivo predvsem pomanjka-
nje volje, kajti mnogo lažje in ugodneje 
od razmišljanja s svojo glavo se je pre-
prosto podrediti vodstvu knjige, duhov-
nika, učitelja … Kroflič (prav tam) ugo-
tavlja, da pa podreditev avtoriteti poleg 
ugodja spremlja tudi določeno neugod-
je, ki ga izsili otrokova izvorna težnja po 
osamosvajanju. Ob ustreznem spodbu-
janju težnje po samostojnosti bomo v 
vzgoji spodbudili postopen razvoj k sa-
mostojni in svobodni osebnosti. Otrok 
za optimalen razvoj potrebuje določeno 
mero frustracij, potrebuje torej vzgoji-
teljeve jasne omejitve in razumsko ute-
meljene zadolžitve, seveda pa potrebu-
je tudi čustveno sprejetost in občutek 
varnosti. Dober vzgojitelj/učitelj mora 
vzgajati tako, da bo njegova avtoriteta 
nekoč odveč. 

Dileme iz prakse
Po treh letih dela v različnih vrtcih 

se mi odpira vrsta vprašanj, povezanih 
z avtoriteto vzgojitelja.  Naj jih nekaj 
predstavim:
• Pišemo in govorimo o delu v pa-

ru. Toda vzgojiteljica in pomočnica 
vzgojiteljice v drugem starostnem 
obdobju preživita največ štiri ure, če 
pa odštejemo še čas, ko se menjata 
za odmor, le tri ure v skupnem sode-
lovanju. Ves preostali čas poslovanja 
oddelka, ki traja deset do enajst ur,  
je ena od njiju sama z otroki. 

• Teoretiki praviloma govorijo o enem 
vzgojitelju oz. vzgojiteljici ali pa 

predpostavljajo takšno usklajenost 
med dvema (in več!) osebami, da 
govorijo na splošno o »vzgojitelju 
oz. učitelju«. Vsaka oseba v paru 
ima svoj način dela, kljub dobri vo-
lji, medsebojnemu prilagajanju in 
usklajevanju. Si torej ustvarjata vsa-
ka svojo avtoriteto pri otrocih? Kako 
vpliva na otroke, če so razhajanja v 
»vzgojnih prijemih« (pre)velika? 

• Veliko staršev pričakuje od vzgojite-
ljic oz. vzgojiteljev v vrtcih podobno 
»permisivno« ravnanje, kot ga imajo 
sami v družini: popuščanje, dolgo-
trajno utemeljevanje ali prigovarja-
nje, spreminjanje mej, le da z večjim 
pozitivnim vzgojnim učinkom na 
otroka (»Saj ste vendar v tem pokli-
cu!«).

• Nekateri starši tudi zamerijo vzgoji-
teljici oz. vzgojitelju dosledno vztra-
janje pri zahtevah, ki so povsem 
upravičene in nujne. V takem prime-
ru mora imeti vzgojiteljica podporo 
sodelavcev, še posebej podporo rav-
natelja, saj se starši večkrat obrnejo 
nanj. Vsi v vrtcu se moramo truditi 
za skupne vrednote.

• Kot začetnica se še pogosto sprašu-
jem, ali delam prav, kako bi še lahko 
izboljšala svoje vzgojno delovanje. V 
veliko pomoč so mi izkušnje drugih, 
pomoč sodelavk in strokovni članki.

• Tudi v reviji Vzgojiteljici bi rada pre-
brala še kakšen prispevek, ki se ne 
bo nanašal samo na vsebino (kaj in 
kako smo nekaj počeli v vrtcu), am-
pak tudi na čisto vzgojno problema-
tiko, na tisto, kar se dogaja vmes.

Tjaša Volavc, dipl. vzg. 
Vrtec Velenje

Literatura:
Kroflič, Robi. 2002. Izbrani pedagoški spisi: 

Vstop v kurikularne teorije. Ljubljana: 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
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Najprej vam v imenu uredništva 
Vzgojiteljice iskerno čestitam za 
najvišje državno priznanje. Nam 
lahko zaupate, kje in kdaj ste za-
čeli svojo poklicno pot?

Svojo poklicno pot sem začela 
kot vzgojiteljica in opravljala, vsaj 
za mene, najlepši poklic. Sedaj že 
več kot osemnajst let delam za do-
brobit otrok in vodim vrtec Jelka v 
Ljubljani.

Predšolska dejavnost se je ves 
čas spreminjala in z njo sem rastla, 
se ves čas izobraževala in spremi-
njala tudi sama. Uživam v delu, ki 
ga opravljam, potrebujem pa izzive, 
spremembe in preizkušnje. Vsa svo-
ja leta sem od sebe veliko zahteva-
la in tudi od drugih pričakujem, da 
opravljajo svoje delo po svojih naj-
boljših močeh.

Zveni, kot da je delo vaša naj-
večja ljubezen …

Moja največja ljubezen so otroci. 
Dva sinova, ki ju imam, sta obogati-
la in izpolnila moje življenje, v vrt-
cu pa me osrečujejo naši najmlajši, 
nam zaupani otroci. Usmerjena sem 
v prihodnost, vendar iščem svojo 
pot in do sedaj se je izkazalo, da ho-
dim v pravo smer. Blizu mi je misel 
Paula Coelha, ki piše v Alkimistu, 
da je zaklad pot, po kateri hodiš, in 
ne kraj, kamor si namenjen. Edini 
učitelji so ti ljudje, ki jih na poti sre-
čuješ. Včasih sem mislila, da bom 
lahko gore premikala, danes pa sem 
zadovoljna, če mi uspe premakni-
ti najmanjši kamenček. Sicer pa je 
življenje kot velik projekt, ves čas se 
ti dogaja kaj novega. Veliko je bilo 
pomembnih stvari, ki so se mi zgo-
dile. Verjetno pa je odločitev za pra-
vi poklic največjega pomena za po-
slovni uspeh. Kajti če svoje delo rad 
opravljaš, dalaš dobro in uspeh ne 
mora izostati.

 
Kaj je, po vašem mnenju, naj-

bolj pomembno za sodobno orga-
niziran vrtec? Kje vidite prihod-
nost vrtcev?

Sodoben vrtec zahteva usposo-
bljene, izobražene in avtonomne 
vzgojitelje/ice, ki so sposobni/e 
biti kos izzivom današnjega ča-
sa ter sledenju najnovejših spo-
znanj. Vsi bi se morali večkrat 

vprašati, ali je še dovolj dobro, 
kar delamo, ali bi bilo potrebno 
kaj spremeniti.

Za razvoj potrebujemo vrtci tu-
di določena sredstva. Mislim, da 
je prihodnost v pridobivanju sred-

Prepoznavni smo po mednarodnem 
sodelovanju

Vrtec Jelka na Glavarjevi 18a, Ljubljana, vodi strokovnjakinja 
za predšolsko vzgojo in letošnja dobitnica nagrade na področju 
šolstva za delo v predšolski vzgoji, ki ga podarja Ministrstvo 
za šolstvo in šport, univerzitetna diplomirana socialna 
pedagoginja in vzgojitejica NADA VERBIČ. 

Širši javnosti je poznana kot ravnateljica in organizatorka 
strokovnih srečanj v Vrtcu Jelka, kot avtorica strokovnih 
prispevkov na temo zgodnjega učenja tujega jezika in kot zgled 
mednarodnega sodelovanja med vrtci v EU. 
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stev iz EU. Sredstva pa lahko pri-
dobiš le tako, da sodeluješ v med-
narodnih projektih.

Prihodnost je tudi v uporabi 
novih tehnologij, v drugačnih ob-
likah dela, nenehnem izobraže-
vanju vseh delavcev v vzgoji in iz-
obraževanju, povezovanju vrtcev 
z drugimi inštitucijami in društvi. 
Pomembno pomoč, vsaj v večjih 
okoljih, bi lahko vrtci pridobili tu-
di od prostovoljcev mlajše gene-
racije, starejših, še aktivnih obča-
nov, in četrtnih skupnosti.

Kaj v vrtcu še posebej cenite?
V našem vrtcu cenimo znanje, 

sposobnosti in vrednote ter pou-
darjamo nujnost vseživljenskega 
učenja. Zastavili smo si ambicioz-
ne načrte in cilje, ki jih, korak za 
korakom, vsi skupaj tudi uresniču-
jemo. Še naprej bomo širili mrežo 
mednarodnega sodelovanja, raz-
vijali in uveljavljali nove projekte, 
predstavljali primere dobre prak-
se, spodbujali humanitarne akcije. 
Imamo veliko energije, znanja, iz-
kušenj ter novih zamisli.

 
Kakšen vrtec je pravzaprav Vr-

tec Jelka?
Vrtec Jelka je javni vzgojno 

izobraževalni zavod v Ljublja-
ni, deluje na štirih lokacijah, ima 
štiriindvajset oddelkov in tristo-
devetdeset otrok. Ponosna sem 
na vse spremembe in novosti, ki 
smo jih vpeljali v naš vrtec. Mis-
lim pa, da so nas slovenski vrtci 
začeli bolj intenzivno spoznava-
ti takrat, ko so se udeleževali na-
ših strokovnih srečanj. Že štiri-
najst let je od tega, ko smo začeli 
z organizacijo izobraževanj, vsa-
ko leto pa so prihajali predstav-
niki različnih vrtcev, osnovnih, 
srednjih šol in fakultet, MŠŠ, Za-
voda RS za šolstvo, mestne obči-
ne Ljubljana, starši naših otrok in 
zaposleni vrtca. Včasih smo go-
stili tudi več kot 100 udeležencev. 
Vsako leto so vodili delavnice ali 
sodelovali na forumu, najvidnej-
ši strokovnjaki predšolske dejav-
nosti. Tovrstnih srečanj, ki bi za-
htevala aktivno vključevanje vseh 
udeležencev in zainteresiranih za 

predšolsko vzgojo, še nisem za-
sledila v nobeni drugi vzgojno iz-
obraževalni instituciji.

Kje ste še uspešni? Po čem ste 
še prepoznavni?

Uspešno delujejo pogovorna sre-
čanja, pa tudi t. i. ustvarjalna skupi-
na, ki načrtuje prihodnost vrtca, ci-
lje in vizijo.

Prepoznavni smo po mednarod-
nem sodelovanju. Omeniti moram 
tudi športno-gibalni projekt, kjer 
vsak mesec gostimo vrhunskega 
športnika. Do sedaj so nas obiska-
li že Mitja Petkovšek, Mojca Rode, 
Robert Kranjec, Martin Strel, Mile 
Ačimović. Otroci so spoznali tudi 
Petra Mankoča in Mitja Cerarja. 
Poznani smo po humanitarnih de-
javnostih. Izvedli smo že več ob-
sežnih akcij, s pomočjo slovenske 
vojske smo odpeljali zbrane igra-
če in material otrokom v sirotiš-
nice v Doboj, v Bosno. Omogočili 
smo počitnikovanje otrokom s ce-
rebralno paralizo ter večkrat ob-
darili materinske domove. Našte-
la sem samo najobširnejše akcije, 
ponosna pa sem tudi na vsa doga-
janja, ki nakazujejo, da imajo otro-
ci in zaposleni veliko srce in pri-
pravljenosti pomagati sočloveku, 
kadar je pomoči potreben.

Omenili ste pogovorna sreča-
nja. Lahko poveste več o tem?

Pogovorna srečanja z naslovom 
“Vzgoja pod vprašajem”, ki jih vodi 
naša strokovna delavka ali vzgojite-
ljica oddelka, razvijajo in izboljšuje-
jo odnose med vzgojiteljem, star-
ši in otroki v skupini in pomembno 
prispevajo h kakovosti. 

 
Od prvega uvajanja Kurikulu-

ma za vrtce v prakso mineva že 
šest let. Kako ocenjujete uspeh 
kurikularne prenove v slovenskih 
vrtcih?

Kurikulum za vrtce je pomem-
ben nacionalni dokument, ki ima to 
hvalevredno možnost, da se  lahko 
razvija in spreminja. Življenje in de-
lo v vrtcu je v tem času  postalo bolj 
kakovostno, kar pa ni samo stvar 
zapisanega v kurikulu. Vrtci se mo-
ramo odzivati na spremembe, ki se 
dogajajo na splošni družbeni rav-
ni, mnogo bolj se moramo dokazo-
vati, saj smo postavljeni pred nove, 
zahtevnejše izzive. Že več let si pri-
zadevam dokazati, da je potrebno 
v kurikul umestiti učenje tujega je-
zika in spoznavanje različnih kul-
tur. Vsi otroci bi morali biti deležni 
brezplačnega, integriranega učenja 
na njim ustrezen način. Nujno pa bi 
bilo nadaljevanje učenja tujega jezi-
ka tudi v prvem razredu OŠ, ne šele 
čez tri leta, kot je to sedaj.

V vrtcu Jelka že šestnajst let 
uspešno vključujemo v kurikul de-
javnosti zgodnjega seznanjanja 

Ob podelitvi
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otrok z angleškim jezikom. V okvi-
ru akcij EU-Socrates in Comenius 1  
sodelujemo v šolskih razvojnih pro-
jektih kot koordinatorji dveh projek-
tov, in sicer: “Zgodnje vključevanje 
tujega jezika v dejavnosti predšol-
ske vzgoje” ter “Igraje po Evropi”. 

S projektoma želimo dokazati, 
da je z učenjem tujega jezika pri-
merno začeti zgodaj, in sicer preko 
igralno zasnovanih dejavnosti, ki se 
prepletajo z estetskim doživljanjem, 
sprostitvenimi dejavnostmi in giba-
njem. Otroci pri zgodnjem učenju 
pridobijo pozitiven odnos in vese-
lje do tujega jezika, oblikujejo smi-
sel in posluh za jezik, spoznavajo 
navade in običaje druge dežele ter 
razvijajo strpnost do drugih kul-
tur. Najpomembnejše je, da se učijo 
preko igre, na njim zabaven način, 
v skladu z njihovimi interesi in spo-
sobnostmi. Pomembno je, da jih uči 
oseba, ki ima znanja s predšolskega 
področja in ki dobro pozna jezik.

Vaš vrtec se tudi mednarod-
no povezuje. Lahko poveste več o 
tem?

Že šesto leto sodelujemo z raz-
ličnimi evropskimi državami. Do 
sedaj smo sodelovali z več kot 
šestnajstimi ustanovami po Evro-
pi, kar pomeni veliko izmenjav in 
izkušenj na vseh področjih vzgoj-
no-izobraževalnega dela, spozna-
vanja različnih sistemov, navad 
in običajev. Izkušnje tega sodelo-
vanja so vsekakor izredno dobre. 
Med nami se razvijajo prava prija-
teljstva brez meja. Svet se vse hitre-
je spreminja in globalizacija je za-
znamovala prav vsa področja. Vse 

pomembnejša postaja mednarod-
na komunikacija, velik poudarek 
se v tujini namenja vodenju, veliko 
več je povezav med funkcionalni-
mi znanji. Poudarja se pomen vizi-
je, izobraževanja, intuicije, ustvar-
jalnosti in odgovornosti. Slovenski 
vrtci dosegamo izredno visoko ka-
kovostno raven. Vsi naši partnerji 
so bili navdušeni tudi nad standar-
dom, ki ga omogočamo otrokom. 
Prav gotovo pa imamo slabe pros-
torske pogoje. V razvitejših ev-
ropskih deželah imajo otroci več 
prostorov za igro, uživanje hrane, 
spanje, različne kabinete. V naših 
vrtcih otroci jedo, spijo in se igra-
jo v enem prostoru, kar je za otro-
ke in tudi za zaposlene precej ne-
ustrezno.

 
V  čem vidite primerjalne pred-

nosti slovenskih vzgojiteljev in 
vzgojiteljic?

Osrednja os sistema je visoko iz-
obražen, kakovosten, zadovoljen 
vzgojitelj, ki mora imeti otroke rad. 
Mora biti tudi dovolj strokoven, 
profesionalen, pozitivno naravnan 
in predan otrokom in vrtcu. Najpo-
membnejše je nuditi otrokom naj-
boljše pogoje za rast in razvoj vseh 
njihovih potencialov. Mislim pa tu-
di, da je pomembno razvijati do-
ber sistem vodenja vrtcev, ki zapo-
slenim omogoča strokovni razvoj 
in možnost dokazovati najboljše, 
predvsem močna področja, na kate-
rih imajo možnost še dodatnega iz-
obraževanja.

Kje vidite v prihodnosti še mož-
nosti za razvoj stroke?

Ključnega pomena se mi zdi so-
delovanje med vrtci, pa tudi znotraj 
posameznega vrtca: v tandemu, v ti-
mu, s starši in ustanoviteljem. Upo-
raba nove tehnologije računalni-
škega opismenjevanja in drugačnih 
oblik dela je potreba in nujnost so-
dobnega vrtca. 

 Lahko date kakšen nasvet še 
reviji Vzgojiteljica?

Vzgojiteljica je revija za dobro 
prakso v vrtcih; to mi je zelo všeč. 
Rada jo preberem, saj odkrijem v 
njej vedno nekaj novega. Je pestra 
in zanimiva. Mogoče bi bilo korist-
no pisati tudi o mednarodnem so-
delovanju vrtcev, kot vzpodbuda za 
pridibivanje sredstev iz evropskih 
skladov.

Kaj vam pomeni državno pri-
znanje, ki vam ga je podelilo mi-
nistrstvo?

S priznanjem MŠŠ sem dobila po-
trditev za dosedanje delo, kar pome-
ni, da opravljam svoje delo dobro. 
Če ti podarijo tako visoko priznanje, 
dobiš dodatno pozitivno energijo 
in si še bolj inovativen. Prepričana 
sem, da bo naš vrtec z dobrim med-
sebojnim sodelovanjem, jasnimi ci-
lji in vizijo še naprej kakovostno ra-
stel. Ponosna sem, da sem del tako 
ustvarjalnega kolektiva. Še naprej 
se bom zavzemala za vzgojo med-
sebojnega spoštovanja in ljubezni, 
za uveljavljanje tistih vrednot, ki po-
stavljajo v ospredje posameznika in 
dobrino celotne družbe.

Prispevati želim k razvoju tistih 
družbenih vrednot, ki promovira-
jo demokratično, strpno, solidarno, 
socialno pravično družbo, na podla-
gi katere je mogoč razvoj sodobne 
evropske skupnosti, z upošteva-
njem različnih nacionalnih in kul-
turnih identitet.

 
Še enkrat čestitke in hvala za 

vaše odgovore! 
 

Urednica

Bučko
- Veš, vzgojiteljica, meni pa mamica včasih reče, da sem bučko.
- Kdaj ti tako reče?
- Če kaj narobe naredim, če se zmotim, če ni kaj prav.
- Kako pa se počutiš, ko ti tako reče?
- Kot tale buča na mizi!

Morski ali gozdni jež?
Učimo se deklamacijo o ježku, ki si pripravlja brlog. 
Žiga: Jaz pa vem, kje si ježek pripravlja brlog. Na morskem dnu!
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Izraz komunikacija izvira iz la-
tinskega glagola communicare, kar 
pomeni skupno napraviti, sporoči-
ti, deliti kaj s kom, posvetovati se, 
pogovoriti se o čem, priobčiti, biti 
v medsebojni zvezi. Komunikacija 
med ljudmi je zelo zapleten pojav. 
Pod komunikacijo navadno razu-
memo izmenjavo sporočil (Brajša, 
1993). Pri vsaki komunikaciji mo-
ra biti subjekt oziroma poročeva-
lec, ki posreduje določeno sporoči-
lo, za to pa mora izbrati tak sistem 
znamenj, za katerega meni, da ga 
bo subjekt, ki mu je sporočilo na-
menjeno, sprejel. Prejemnik mora 
iz sistema znamenj razbrati sporo-
čilo in ga izmenjati. 

Za vzdrževanje dobre komu-
nikacije v vrtcu so med sodelav-
ci potrebne povratne informacije 
(komunikacijski feedback), ki po-
samezniku povedo, kako so drugi 
sprejeli njegove informacije. Tudi 
za povratne informacije je potreb-
no, da so razumljive, objektivne, 
kratke, konkretne, dobronamerne, 
iskrene, vzajemne, pravočasne. S 
tem ko se sogovornika pogovarjata, 
vplivata drug na drugega, se v po-
zitivnem smislu spreminjata; med 
njima poteka vzajemna (dvosmer-
na) komunikacija.

Pa vendar je komunikacija dvo-
rezen meč, to velja tudi za odnose 
v vrtcu. Lahko zbližuje, lahko pa 

tudi oddaljuje, lahko rešuje proble-
me, lahko pa nerešene probleme še 
bolj zaplete, lahko razsvetli ali pa 
še bolj zamegli, marsikaj lahko raz-
jasni, spet drugič pa lahko zavije še 
v večjo temo, nasprotne strani lah-
ko zbliža, lahko pa jih še bolj spre 
med seboj; ljudi lahko osreči, lah-
ko pa jih še bolj onesreči (Brajša, 
1993).

Gordon (1983) v svojem delu 
Trening večje učinkovitosti za učite-
lje pravi, da je dobra komunikacija 
takrat:
- kadar zajema odprtost, kar po-

meni, da lahko vsak partner v 
odnosu tvega, da je direkten in 
pošten;

- kadar je vsak prepričan, da ga 
drugi ceni;

- kadar se oba zavedata vzajemne 
odvisnosti;

- kadar lahko vsak zase raste in 
razvija svojo kreativnost, indivi-
dualnost;

- ko teče skupno zadovoljevanje 
potreb, kar pomeni, da nihče ne 
zadovoljuje svojih potreb na ra-
čun drugega.

Najpogostejše napake pri komu-
niciranju, ki jih pogosto delamo tu-
di v vrtcu (Brajša, 1993):
- preden spregovorimo, ne vemo 

natančno, kaj bomo povedali;
- naenkrat hočemo povedati pre-

več;
- informacije so pomanjkljive, 

nepovezane in ni jasno, kaj je 
bistvo;

- ne upoštevamo stopnje informi-
ranosti prejemnika o določeni 
temi;

- sporočilo ni prilagojeno refe-
renčnemu okvirju prejemnika;

- prejemnik ne posveča izključne 
pozornosti pošiljatelju;

- prejemnik se osredotoči na po-
drobnosti namesto na celoto;

- prejemnik razmišlja, kaj bo od-
govoril, še preden je slišal do 
konca;

- prejemnik ocenjuje, ali ima po-
šiljatelj prav ali ne, še preden je 
dobro razumel sporočilo.

V vsakem medosebnem odno-
su, tudi med vzgojiteljicami in po-
močnicami vzgojiteljic ter drugimi 
sodelavci v vrtcu, se v komunikaci-
ji pojavljajo konflikti, nasprotujoča 
si mnenja in interesi. Situacije, v ka-
teri dejanje ene osebe onemogoča, 
otežuje ali ovira dejanje druge ose-
be, označujemo kot medosebni kon-
flikt (Lamovec, 1991). Do konflikta 
lahko pride iz razlik v ciljih posa-
meznikov, iz razlik v načinih njiho-
vega uresničevanja ali pa iz razlik 
med potrebami in pričakovanji po-
sameznika v odnosu do druge ose-
be. Konflikti v medosebnih odnosih 
so neizogibni. Nekateri sodelavci v 
vrtcu menijo, da če ni konfliktov, je 
to znak dobrega medosebnega od-
nosa. Popolna odsotnost konflik-
tov v odnosu je prej znak odtujeno-
sti, nezainteresiranosti in apatije, 
kot pa je znak uspešnosti odnosa 
(Lamovec, 1991). Konflikti so kot 
medsebojno nasprotovanje različ-
nih potreb, želja, interesov, čustev 
in ravnanja. Konflikti naj bi omo-
gočali doseganje optimalne distan-
ce, so sestavni del boja za varnost 
in gotovost v odnosu, sodelujejo v 
boju za prevlado v odnosu in so po-
membni za osebno integriteto v od-
nosu. Pojavljajo pa se tudi pozitiv-
ne značilnosti konfliktov. Konflikt 
nam lahko pomaga pri spoznavanju 
problema in tudi pri iskanju njegove 
rešitve. Konflikti preprečujejo stag-
nacijo in spodbujajo radovednost. 
Lajšajo samospoznavanje in spod-
bujajo spremembe. Utrjujejo identi-
teto posameznika in skupine (Braj-
ša, 1993). To velja tudi za odnose v 
vrtcu. Kadar konflikt ni rešen kon-
struktivno, še vedno obstaja, je le 
potlačen, in čez čas, ob spletu do-
ločenih situacij, ponovno izbruh-
ne. Zato nerešeni oz. le delno rešeni 
konflikti negativno vplivajo na delo-
vanje posameznega člana, posledič-

Komunikacija in konflikti med 
sodelavci v vrtcu

Povzetek: Uspešnost in stro-
kovnost vzgojno-izobraževal-
nega procesa je odvisna pred-
vsem od kvalitete, strokovnosti 
in uspešnosti komunikacije 
med sodelavci. Za uspešno ko-
munikacijo in sodelovanje v 
vrtcu je potrebno medsebojno 
spoštovanje, razumevanje in 
strpnost. Vse to je potrebno v 
vrtcu vsakodnevno vzdrževati 
in poglabljati. Če tega ni, delo 
ne more potekati sproščeno in 
prihaja do konfliktov. 



vzgojiteljica 20

Iz teorije v prakso

no pa tudi na delovanje celotnega ti-
ma. Vodijo v nove konflikte, z njimi 
pa se tudi manjša možnost za trajno 
rešitev.

Zaključek
Iz literature o komunikaciji more-

mo razbrati, da lahko sodelovanje in 
komunikacija potekata na različnih 
nivojih in dajeta različne rezultate, 
kar je po mojem mnenju predvsem 
odvisno od volje in pripravljeno-
sti posameznikov. Problem v sode-
lovanju nastane, če obstaja hierar-
hični odnos med sodelavci. Tudi v 
vrtcih se premalo zavedamo, ka-
ko pomembno za naše sporazume-

vanje je poslušanje. To ne pomeni 
samo prisluhniti besedam, temveč 
razumeti čustva tistega, ki ga poslu-
šamo. Prav zato je v komunikaciji v 
vrtcu potrebna toplina, sodelovanje 
in razumevanje, še posebno med so-
delavkama v paru. Če tega ni, sode-
lovanje, skupno delo in načrtovanje 
niso mogoči. V takem odnosu delo 
ne more biti uspešno in kvalitetno. 
Strokovnjaki menijo, da se moramo 
naučiti ljudem pozitivno približati, 
se pogovarjati, poslušati drug dru-
gega, pozitivno izražati svoje misli 
in občutke, najti pravi stik. 

Kako se bomo dejansko obnašali 
do sočloveka, v vrtcu do svojih so-

delavcev, pa je odvisno predvsem 
od nas samih.

Lidija Kopasič, dipl. vzg. 
Vrtec Črnuče/Ljubljana
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Okoljska vzgoja v vrtcu
Okoljska vzgoja je proces spozna-

vanja vrednot, razumevanja in spo-
štovanja med ljudmi, njihovimi kul-
turami in biofizičnega okolja. Naj bi 
postala stalni, vseživljenjski proces, 
v katerem si posamezniki pridobijo 
znanje, spretnosti, izkušnje, ki jih 
usmerjajo k reševanju problemov 

(Lepičnik Vodopivec, 2006). Okolj-
ska pismenost ni samo sposobnost 
razumevanja in odločanja o proble-
mih sodobne družbe ter problemov 
okolja. Gre za področje oblikovanja 
stališč in vrednot. Zato se ta razvija v 
okviru okoljske vzgoje, ki je v vrtcu 
zaradi posebnosti predšolskih otrok 
zasnovana predvsem na:
•	 aktivnih učnih pristopih, 
•	 reševanju preprostih problemov,
•	 neposrednem stiku z naravnim 

okoljem.

Razvoj otroka je vedno pod vpli-
vom tistega okolja, v katerem se 
razvoj dogaja. Velik del svojega ča-
sa preživlja otrok v družini, kjer 
pridobiva temeljne socialne, emo-
cionalne in kognitivne veščine ter 
vrsto stališč, prepričanj in vrednot. 
Uspešna primarna socializacija je 
pomembna, ker postavlja otroka v 
kulturni in socialni red. Za razliko 
od bivanja v družini je otrok v vrt-
cu vključen v skupino vrstnikov, so-
očen je določenim pravilom in dru-
gačnim okoljem. V času bivanja z 
vrstniki in vzgojitelji v vrtcu ima 
otrok možnost sistemskega in po-
stopnega razvoja navad, ki so pove-
zane z njim in z okoljem (Lepičnik 
Vodopivec, 2006). Prvi vtisi o oko-
lju nastajajo v procesu postopne-
ga prevzemanja okolja, v katerem 

otrok živi. Otroci začnejo odkrivati, 
doživljati in spoznavati okolje hkra-
ti z razvojem miselnih sposobnosti 
in osebnostnim razvojem. Dejavno-
sti v okolju in na okolje vodijo k ob-
likovanju miselnih operacij in tudi 
oblikovanju temeljnih pojmov, kot 
so: prostor, čas, gibanje, sile, po-
jem živega, k spoznavanju odnosov 
med predmeti in odnosov med živi-
mi bitji ter okoljem, v katerem živi-
jo. Spoznavanje okolja je hkrati cilj 
in proces razvijanja pojmov in miš-
ljenja (Kroflič, 2001).

Kurikulum za vrtce (1999) 
in okoljska vzgoja

Dejstvo je, da okoljska vzgoja 
v kurikulu ni opredeljena kot sa-
mostojno področje. So pa izrazi-
to okoljsko obarvani globalni cilji s 
področja narave, ki nas v kurikulu 
usmerjajo k razvijanju naklonjene-
ga, spoštljivega in odgovornega rav-
nanja do žive in nežive narave. 

Pravzaprav lahko v vsakem iz-
med področij dejavnosti najdemo 
takšne elemente, ki nas usmerjajo k 
možnostim za okoljsko vzgojo pred-
šolskih otrok. Primer področja giba-
nja, kjer najdemo vrsto ciljev, ki so 
jasno opredeljeni tudi na področju 
okoljske vzgoje:
	sproščeno izvajanje naravnih ob-

lik gibanja (hoja, tek, skoki …);

Okoljska pismenost
Povzetek: Okoljska vzgoja v 

sodobnem svetu vse bolj prido-
biva na pomenu in se uporab-
lja kot strategija za ohranitev 
okolja, hkrati pa je pomemben 
dejavnik pri dviganju okolj-
ske zavesti. Razumemo jo lah-
ko kot vzgojo, ki je interdisci-
plinirana ter obsega vse ravni 
človekovega življenja: od etič-
nih in filozofskih konceptov 
človeka do njegovih dejavnosti 
in obnašanja, ki je povezano z 
okoljem. Okoljska pismenost 
ni samo sposobnost razumeva-
nja in odločanja o problemih 
sodobne družbe ter problemov 
okolja. Gre za področje obliko-
vanja stališč in vrednot. Otroci 
začnejo odkrivati, doživljati in 
spoznavati okolje hkrati z raz-
vojem miselnih sposobnosti in 
osebnostnim razvojem.
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	spoznavanje vloge narave in 
čistega okolja v povezavi z giba-
njem v naravi;

	zavedanje lastnega telesa in do-
življanje ugodja v gibanju (Kuri-
kulum za vrtce, 1999).

Celoviti kurikul izhaja iz na-
ravne povezanosti otroka s skrb-
no organiziranim in z izkušnjami 
bogatim okoljem, ki otroku omo-
goča kognitivno in socialno uče-
nje. Na pomen strukturiranega 
okolja je med prvimi opozorila M. 
Montessori, ki je na podlagi razis-
kav ugotovila, da reakcije otrok na 
okolje spodbujajo njihov intelek-
tualni, socialni in duhovni razvoj. 
Na podobnih temeljih se je razvil 
tudi kurikul Reggia Emilie: »Pred-
šolski otrok se uči in komunici-
ra v majhnih skupinah s pomočjo 
konkretnih izkušenj. Majhne sku-
pine omogočajo številne interak-
cije, ki na nivoju kognitivnih iz-
kušenj, kognitivnih konfliktov, 
zaznavnega doživljanja in izra-
žanja, verbalne in neverbalne ko-
munikacije ter socialnega učenja 
vodijo k razvoju različnih aktiv-
nosti, v katerih odrasli vedo, kako 
delati, kako se pogovarjati, razis-
kovati in živeti skupaj (Lepičnik 
Vodopivec, 2006). 

Naloge vzgojitelja
Okoljska vzgoja zahteva od 

vzgojitelja (izraz uporabljam za 
oba spola) elastičnost in angaži-
ranost k novim pristopom, v kate-
rih bodo otroci aktivni, kjer bodo 
lahko kritično razmišljali in razvi-
jali pozitivne vrednote do okolja. 
Glede na to, da okoljska vzgoja v 

Kurikulu za vrtce (1999) ni opre-
deljena kot samostojno področje, 
se lahko s strani vzgojitelja in po-
močnika vzgojitelja zgodi, da jo 
med cilji nehote prezreta.  Zato 
ostaja okoljska vzgoja velikokrat 
zapostavljeno in spregledano po-
dročje, ki je prepuščeno vzgoji-
teljevi občutljivosti do okolja in 
njegovi presoji o pomembnosti 
vnašanja okoljske vzgoje. Če vzgo-
jitelj ne pozna okolja in z njim po-
vezanih problemov in se ne zave-
da posledic slabega ravnanja do 
okolja, ne more uspešno realizi-
rati ciljev in nalog te vzgoje. Po-
membna je motiviranost vzgoji-
teljev, dobra strokovna izobrazba 
(sem sodi tudi okoljsko izobraže-
vanje) in pedagoške kvalitete (Le-
pičnik Vodopivec, 2006). Pri tem 
pa predvsem ne smemo pozabiti 
na osebni zgled vzgojitelja in nje-
govo pripravljenost do odgovor-
nega ravnanja v okolju.

Nekaj pristopov za 
izvajanje okoljske vzgoje
- Učenje z različnimi čutili (vid, 

sluh, vonj, otip, okus)
Otroško okolje moramo iz vrtca 

razširiti na njegovo okolico (igrišče, 
park, ogled kmetije, gradbišča …). 
Pomembno je, da otrok poleg opa-
zovanja pridobiva neposredne iz-
kušnje z okoljem. Svoje videnje, do-
življanje in razumevanje okolja in 
sebe naj potem izraža z risanjem, 
pripovedovanjem, gibanjem, obli-
kovanjem, slikanjem, dramatizaci-
jo, glasbo in besedami. S pomočjo 
teh simboličnih predstavitev, ki za-
jemajo vsa področja, se razvija nje-
gov kognitivni razvoj. 

-  Učenje s čustvi
Vzgojitelj mora biti pozoren na 

to, da pri otroku ne razvijamo le 
strahu in zaskrbljenosti pred global-
nim onesnaževanjem, temveč ču-
stva občudovanja, spoštovanja, lju-
bezni in željo po ohranjanju.
- Učenje z vrednotami

Otroku moramo omogočiti razvi-
janje zavedanja o ranljivosti in vred-
nosti okolja. Postopoma razvijamo 
občutek skrbnosti, varčnosti, obzir-
nosti, odgovornosti do soljudi, za 
druga živa bitja in za prihodnost.

- Učenje s socialno izkušnjo
Otroka moramo spodbujati k so-

delovanju v različnih dejavnostih 
z vrstniki in odraslimi  in mu tako 
omogočati socialne izkušnje.

Okoljska pismenost
V sodobnem času naj bi bil vsak 

posameznik tudi okoljsko pismen. 
To opismenjevanje se začne že vrt-
cu in pri tem igra veliko vlogo zna-
nje in stališče vzgojitelja do okolja. 
Predšolski otroci se morajo nauči-
ti, kako se učiti celo življenje, ker 
problemi okolja so in bodo nepred-
vidljivi. Okoljsko vzgojo moramo 
vseskozi razumeti kot temeljni del 
vzgoje in izobraževanja človeka, ki 
se začne z rojstvom in konča s smrt-
jo. Njen končni cilj v vrtcih je ak-
tivno vključevanje otroka v njegov 
prihodnji razvoj. Okolje lahko celo 
razumemo kot tretjega vzgojitelja, 
ki otroku nudi številne spodbude za 
aktivnost in učenje. In brez tega se 
ne more razvijati otroška radoved-
nost in notranja motivacija. 

Nataša Jeromel, dipl. vzg. 
Vrtec Tončke Čečeve Celje
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Zvoki
Vzgojiteljica: Slišite, kako listki na vejah šumijo v vetru? Kako pod 

nogami šelestijo?
Sara: Jaz jih pa slišim, ko letajo po zraku . . .

Blatni čevlji
Vzgojiteljica: Obriši si čevlje, preden greš v vrtec.
Tilen: Zakaj pa?
Vzgojiteljica: Zelo so blatni.
Tilen: To je pa čisto naravno!
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Kaj je tim?
Mayer (2001) trdi, da potrebo 

po timskem delu narekuje osrednja 
značilnost današnjega časa: vse več-
ja sestavljenost in hitrost sprememb, 
ki jim posameznik ni več kos. Prvi 
vzrok individualne nezmožnosti je 
v posameznikovih razmeroma sla-
bo izkoriščenih umskih potencialih, 
drugi v njegovem individualizmu. 
Potreba po timskem delu ni zgolj 
praktična. Pogosto pozabljamo, da 
je človek v svojem osebnem razvo-
ju najprej skupinsko in šele nato po-
samezno bitje. Sožitje z drugimi je 
prvotnejše kot samostojnost. Človek 
šele v odnosih z drugimi prepozna-
va, spoznava in uravnava samega 
sebe in ob raznolikosti medseboj-
nih odnosov v delovnem procesu 
osmišlja tudi svoje poklicno poslan-
stvo. 

Vsaka skupina ljudi še ni tim. 
Tim iz skupine nastane šele posto-
poma. Vsak tim ima možnost, da 
postane ustvarjalen tim. Osnovne 
značilnosti ustvarjalnega tima so: 

nadštevnost, vzajemni učinki, ve-
lika prožnost, napovedna moč in 
hitrost učenja, predvsem pa večja 
verjetnost nastajanja ustvarjalnih 
dosežkov (Pečjak, 2001).

Tim se razvija v smeri nastaja-
nja svojstvenega vzdušja, kolegial-
nega prijateljstva, ustvarjalnega za-
nosa in notranje kulture, ki temelji 
na značilnih vrednotah, obnašanju, 
etiki in estetiki (Mayer, 2001).

Timsko delo učiteljev/vzgoji-
teljev je v Pedagoški enciklopediji 
(1989) opredeljeno kot oblika ak-
tivnosti, ki jo opravlja skupina (tri-
je in več) pedagoških strokovnjakov 
na podlagi neposrednega in enako-
vrednega sodelovanja ter v smeri 
doseganja skupnih ciljev. V najbolj 
zahtevni obliki se kaže timsko so-
delovanje kot timsko poučevanje v 
istem oddelku ali skupini otrok. 

Timsko delo je skupinsko delo sa-
mostojnih članov. Vsakdo ima spe-
cifično znanje in odgovarja za svoje 
odločitve, ki pa so podrejene skup-
nemu cilju v okviru določene delo-
vne naloge. Nihče ni nikomur po-
drejen ali nadrejen, vsakogar in vse 
skupaj pa obvezuje delovna naloga. 
Za pravi tim je značilno vzpostav-
ljanje horizontalnih odnosov, ki te-
meljijo na jasni osebni in strokovni 
identiteti vsakega člana, a hkrati tu-
di zmožnosti razumevanja drugač-
nosti vseh ostalih (Praper, 2001).

Odnosi v timu?
Po Bečaju (2001) izhaja dinami-

ka medsebojnih odnosov v timu iz 
človekovih potreb. Najpomembnej-
še je zadovoljevanje fizioloških po-
treb, temu pa sledijo še naslednje 
potrebe. 

•	 Varnost pomeni, da je pros-
tor posameznika dovolj predvidljiv, 
vreden zaupanja. Postavljena mora-
jo biti različna pravila, vrednote in 
mere, ki jih upošteva večina in se je 
nanje mogoče zanesti. Zagotavljajo 
jo tista osnovna pravila, ki so nuj-
na za uspešno delovanje celote; biti 

morajo razumljiva, da se posamez-
niki nanje zanesejo in jim zaupajo 
(pravilniki, opis opravil in nalog, 
pravila komuniciranja, jasna razde-
litev nalog). Za osnovno varnost ni 
pomemben le obstoj jasnih pravil, 
pač pa tudi nadzor nad njihovim iz-
vajanjem.

•	 Sprejetost pomeni, da lahko 
človek v svojem okolju brez preve-
likega tveganja izrazi svoj strah, na-
petost, negotovost ipd., istočasno pa 
se lahko zanese, da zaradi tega ne 
bo odklonjen. Pomeni možnost, da 
lahko ljudje brez prevelike zadrege 
izrazijo svoje težave (strahove, bo-
jazni, negotovosti, razočaranja …), 
kaže na dobro socialno klimo in vi-
soko kolegialnost, ki sta pomemb-
na dejavnika skupinske uspešnosti. 
Potrebe po sprejetosti ne morejo biti 
uspešno zadovoljene brez dobre ko-
munikacije.

•	Potrditev pomeni, da posamez-
nik dobi potrditev za svojo različ-
nost. To predstavlja tudi tveganje, 
zato je pomembno, da je pred tem 
dosežena potreba po varnosti in 
sprejetosti; to so potrebe po neod-
visnosti, moči, obvladovanju pol-
ožaja, po statusu in priznanju. Ta 
potešitev pomeni vedno tveganje 
in izpostavljanje, saj lahko prine-
sejo tudi posmeh in zavračanje. Če 
jih primerno potešimo, ima človek 
občutek samozavesti, sposobnosti, 
lastne koristi in potrebnosti; nepo-
tešenost pa povzroča občutek manj-
vrednosti in nemoči.

•	 Osnovne potrebe in skupine 
– vodenje. Vodstvena funkcija ima 
ključni pomen za ustvarjanje raz-
mer, ki omogočajo dobro zadovolje-
vanje osnovnih potreb. Vodja mora 
skrbeti na področju varnosti za jas-
nost osnovnih pravil, v tem smislu 
deluje vodja kot avtoriteta, ki nad-
zorne funkcije ne more prenesti 
na drugega. Na področju sprejeto-
sti naj bi bil vodja sposoben vživ-
ljanja v druge ljudi in dobrega ko-
municiranja, še posebej poslušanja. 

Iz teorije v prakso

Timsko povezovanje v vrtcu
Povzetek: Vzgojitelj šele v 

odnosu z drugimi prepoznava, 
spoznava in uravnava samega 
sebe in ob raznolikosti med-
sebojnih odnosov v delovnem 
procesu osmišlja tudi svoje 
poklicno poslanstvo. Timsko 
delo vzgojiteljev je opredelje-
no kot oblika aktivnosti, ki jo 
opravlja skupina pedagoških 
strokovnjakov na podlagi ne-
posrednega in enakovredne-
ga sodelovanja ter v smeri do-
seganja skupnih ciljev. Korist 
od takšnega sodelovanja ima-
jo predvsem otroci, saj je vzgoj-
no delo zastavljeno na načelih 
uresničevanja ciljev kurikula 
za vrtce. S pomočjo inovacij-
skega projekta in pod strokov-
nim mentorstvom Nives Zore, 
svetovalke Zavoda RS za šol-
stvo, se bomo trudili timsko 
delo v Vrtcu Tončke Čečeve še 
poglobiti.
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Na področju potrditve mora vodja 
podpirati osebno pobudo brez vna-
prejšnjega vrednotenja, saj morajo 
sodelavci ob njem imeti občutek sa-
mozaupanja (Bečaj, 2001).

Komunikacija v timu
V timu je potrebna dobra komu-

nikacija. Dobra komunikacija je 
osnova učinkovitega timskega dela. 
Odgovornost za dobro komunika-
cijo nosi prav vsak član tima. Člani 
tima so med seboj v stalni socialni 
interakciji. Najopaznejši delež so-
cialne interakcije nosi komunika-
cija v timu; verbalna in neverbalna 
komunikacija sta osnovni vezi med 
člani tima. Pomembna je sporočilna 
vrednost neverbalne komunikacije. 
Tudi nekomuniciranje v timu je ko-
munikacija, ki ima močan čustveni 
naboj. Kaže na upiranje sodelova-
nju v komunikacijskem prostoru ti-
ma, zato spodbuja socialni pritisk in 
zmanjša sproščenost komuniciranja 
v timu.

Komunikacija ima vsebinski in 
odnosni vidik. Vsebinski vidik ko-
munikacije predstavljajo izrečene 
besedne zveze in povedi, odnosni 
vidik pa se izraža z načinom pove-
danega (barvo glasu, umirjenostjo 
oz. razburjenostjo, višino glasu).

Komunikacija je lahko konstruk-
tivna (gradi odnose v timu) ali de-
struktivna (ruši odnose v timu). 
Včasih se član tima niti ne zaveda 
destruktivnosti svoje komunikaci-
je. Ponavadi vzrok njegove destruk-
tivnosti ni nujno povezan s timskim 
delom. Če ni toliko refleksiven, da bi 
sam zaznal destruktivnost, je prav, 
da ga drugi člani tima na to opozo-
rijo. Omenjena gesta je lahko del 
notranjih pravil tima (Polak, 2001). 
Za uspešno timsko delo je zelo po-
membno, da obstaja skladnost med 
vsemi deli sporočila, ki prihajajo z 
različnih delov našega telesa (npr. 
glas, beseda, drža telesa, ton glasu). 
V neskladni komunikaciji prevladu-
jejo dvoumna in večsmiselna sporo-
čila. Pri tej komunikaciji lahko ose-
ba, ki ji je komunikacija namenjena, 
sprejema le določene informacije, 
sprejema le eno od oblik komunika-
cije (verbalno ali neverbalno), dru-

go ignorira ali ignorira obe hkrati 
(npr. obtoževanje, zavračanje ali ra-
cionalizacija). Tak način komunici-
ranja lahko pripelje do izrazitejših 
konfliktov znotraj njega.

V vsaki komunikacijski situaciji 
je prisotna tudi neverbalna komu-
nikacija. Neverbalne informacije 
imajo kontrolno funkcijo pri pre-
verjanju prisotnosti ter resničnosti 
verbalno izraženih informacij. Od 
usklajenosti med verbalnimi in ne-
verbalnimi sporočili je odvisno de-
lovno in čustveno vzdušje v timu. 
Na medsebojno sprejemanje čla-
nov tima vplivajo mnogi dejavniki, 
kot so telesni izgled, barva kože, 
oblika obraza, način gibanja in go-
vorjenja … Vsi ti dejavniki vplivajo 
na medosebno zaznavanje in spre-
jemanje v oddelku na nivoju vzgo-
jitelj – pomočnik vzgojitelja in na 
nivoju otrok – otrok. Neverbalne 
informacije so bistvenega pome-
na predvsem za spontano prena-
šanje pedagoških pobud z enega 
člana tima na drugega, ne da bi 
bil pri tovrstnih prehodih pedago-
ški proces kakor koli prekinjen ali 
moten.

Neverbalna komunikacija je 
lahko namerna ali nenamerna. Na-
merna ima za svoj cilj izboljšanje 
sodelovanja, obveščanje o spre-
menjenih pedagoških odločitvah 
ali akcijah, o namerah, željah, ču-
stvih članov tima. Nenamerna ne-
verbalna komunikacija ima lahko 
isto izrazno vsebino, le da je izraz 
posameznikovega trenutnega ču-
stvenega stanja v okviru neke kon-
kretne timske situacije.

 
Verbalno komunikacijo med čla-

ni tima lahko delimo na tri nivoje:
•	komunikacija v zvezi z oprav-

ljanjem tekočin nalog in zadolžitev,
•	 komunikacija v zvezi s sploš-

nimi vprašanji dela in organizacije 
dela,

•	komunikacija kot izraz socialno 
emocionalnih potreb članov tima.

V okviru vsakega vsebinskega 
nivoja lahko razlikujemo še druge 
vrste komunikacije, in sicer po nji-

hovi specifični vsebini ter po tem, 
od koga prihaja in komu je name-
njena. Velikost tima vpliva na kva-
liteto verbalne komunikacije. Naj-
boljši so majhni timi (od dva do 
pet članov). Na verbalno komu-
nikacijo vplivajo tudi osebnostne 
lastnosti ter statusna hierarhija v 
timu. Slednja ovira svobodni tok 
komunikacije, zmanjšuje število 
kritičnih pripomb, vpliva na izra-
žanje želja in idej ter odobravanje, 
s katerim navadno izražamo so-
cialno podporo posameznim čla-
nom tima. Osnovni pogoj uspešne 
verbalne komunikacije med čla-
ni tima je enak statusni nivo vseh 
članov, to dejstvo pa samo po se-
bi nikakor ne more biti zadosten 
pogoj dobre timske komunikaci-
je. Do zaznavanja statusnih razlik 
prihaja tudi v odnosu med vzgoji-
teljem in pomočnikom vzgojitelja, 
saj se lahko razlikujeta v obliki za-
poslitve, stopnji izobrazbe, glede 
delovnih izkušenj itn.

Pravila v timu
Za uspešno in učinkovito de-

lo vsakega tima so potrebna dolo-
čena pravila, katerih upoštevanje 
spodbuja medsebojno povezanost 
članov. Avtorica poudarja (Polak, 
2001), da pravila ne morejo bi-
ti dana oz. postavljena od zunaj, 
npr. s strani vodstva, vladnih ali 
izobraževalnih institucij, saj bi to 
lahko zanikalo osebnostne, stro-
kovne, situacijske in druge poseb-
nosti konkretnega tima. Pravila, 
ki naj bi usmerjala in uravnavala 
delo članov tima, morajo biti zato 
oblikovana z upoštevanjem vseh 
specifičnosti posameznega tima 
in z doseženim soglasjem (kon-
senzom) vseh njegovih članov. Za-
radi navedenih razlogov je nujno, 
da si vsak tim sam oblikuje inter-
na pravila timskega dela, zlasti če 
se tim oblikuje na novo in se čla-
ni premalo poznajo. Pravila tim-
skega dela lahko tim sprejme le ob 
popolnem soglasju vseh, ki ga se-
stavljajo (Polak, 2001). Timsko de-
lo je skupinsko delo samostojnih 
članov, kjer ima vsakdo specifično 
znanje in odgovarja za svoje odlo-
čitve, ki pa so podrejene skupne-
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mu cilju v okviru določene naloge. 
Nihče ni nikomur podrejen ali na-
drejen, vsakogar in vse skupaj pa 
obvezuje delovna naloga (Praper, 
2001). 

Učenje v timu
Velikonja (2000) poudarja, da 

za učinkovito timsko ali skupinsko 
učenje veljajo nekatere zakonitosti, 
ki jih velja upoštevati:

•	 soodvisnost – v učni skupini 
vsak član prispeva k uspehu skupi-
ne in če je skupina uspešna, je uspe-
šen tudi posameznik;

•	menjava idej v skupini omogo-
či, da vidi vsak posameznik določe-
no vprašanje tudi z drugih plati in 
presodi o svoji predstavi; pomeni 
tudi spodbujanje drug drugega, po-
zitivno razmišljanje;

•	čeprav je učenje skupinsko, pa 
mora biti vsakdo sam odgovoren za 
svoje delo, pri čemer je pomembno 
medsebojno usklajevanje zamisli, 
stališč in dejavnosti;

•	pri učenju v skupini se razvijajo 
socialne spretnosti, kot npr. poslu-
šanje drug drugega, zaupanje, pod-
piranje drug drugega, navajanje raz-
logov za svoje trditve idr.;

•	 vsaka skupina mora nenehno 
ocenjevati svoje delo, presoditi mo-
ra, v čem je bila uspešna in kaj bi 
lahko opravila bolje.

Vloge v timu
Člani tima prevzemajo v timu 

določene vloge. Le-te so lahko for-
malne, povezane z vnaprej oprede-
ljenimi zadolžitvami, ki temeljijo 
na strokovnih kompetencah posa-
meznega člana tima, ali pa so ne-
formalne, odvisne od posamez-
nika, od njegovih sposobnosti in 
spretnosti. O različnih vlogah čla-
nov tima lahko govorimo na rav-
ni naloge, ki si jo zada tim (zadol-
žitve po letnem delovnem načrtu, 
iskanje novih idej za izvršitev do-
ločene naloge, analiziranje že na-
rejenega), ali na ravni podpornih 
dejavnosti, ki tim povezujejo, omo-
gočajo dobre odnose in notranjo 
skladnost v njem (komunikacija v 
timu, sklepanje kompromisov in 
ustvarjanje harmonije). Prevzema-
nje vlog in delitve dela mora teme-

ljiti na posameznikovi samoanalizi 
močnih in šibkih področij dela. Ta-
ko močna področja posameznikov 
nakazujejo možnosti prevzemanja 
aktivnejše vloge, šibka področja pa 
izražanje močnih področij drugih 
članov. Uravnoteženost med različ-
nimi močnimi in šibkimi področji 
vseh članov v timu prispeva k ob-
čutkom čustvene sprejetosti (Po-
lak, 2001).

Skrbno spremljanje uspešnih ti-
mov je pokazalo, da člani v njih pre-
vzemajo vlogo ali celo več vlog, ki 
so nujen pogoj za uspešno izvrše-
vanje nalog. Tako poznamo osem 
vlog, ki se odražajo v timu.

1. Izvrševalec – stanoviten in za-
držan; spreminja zamisli in načrte v 
praktične delovne postopke in siste-
matično in vestno izvaja dogovorje-
ne načrte.

2. Usklajevalec – stanoviten, pre-
vladujoč, ekstrovertiran; v timu po-
skrbi, da nadzira delo in vodi sku-
pino proti dogovorjenemu cilju, 
prepoznava prednosti in slabosti vsa-
kega člana in njegove potenciale.

3. Izzivalec – zelo napet, dina-
mičen, nestrpen; ves svoj napor 
usmerja k cilju in prednostnim na-
logam na način, da vsiljuje obliko 
ali vzorec skupinski razpravi ali re-
zultatom skupinskih dejavnosti.

4. Inovator – prevladujoč, inte-
ligenten, introvertiran; ker išče no-
ve ideje in strategije, s tem posku-
ša premagati vse težave pri timskem 
pristopu k problemom, s katerimi se 
tim srečuje.

5. Iskalec – stanoviten, ekstro-
vertiran, prevladujoč; zunaj skupi-
ne išče nove ideje in vire in o njih 
poroča timu.

6. Ocenjevalec – resen, hladen, 
preudaren, introvertiran; analizira 
probleme preudarno razsoja, tako 
da je tim bolje pripravljen na urav-
novešene odločitve.

7. Timski delavec – umirjen, sta-
noviten, ekstrovertiran; spodbuja 
člane tima v njihovih močnih po-
dročjih, poskrbi za dobro komuni-
kacijo med člani tima in opozarja 
na pomanjkljivosti pri posameznih 
članih.

8. Zaključevalec – vesten, reden, 
natančen, introvertiran; jasno vidi 
cilj, odkriva napake, ščiti tim pred 
napakami, da se zastavljena naloga 
izvrši v celoti.

Najpomembnejši vlogi sta uskla-
jevalec in inovator, ki se morata brez 
dvoma dobro ujemati, kajti drugače 
ne pride do uresničitve inovatorjeve 
ideje. 

Timsko načrtovanje in 
evalviranje v vrtcu

Trinajsto načelo Kurikuluma 
za vrtce (1999) zahteva od stro-
kovnih delavcev vrtca:
- timsko načrtovanje,
- timsko izvajanje in
- timsko strokovno izpopolnjeva-

nje, ki se uresničuje v oddelku, 
med oddelki, znotraj vrtca, z 
drugimi vrtci in z drugimi vzgoj-
no-izobraževalnimi, strokovnimi 
in drugimi institucijami.

Namen timskega sodelovanja v 
vrtcu je torej:
- medsebojna pomoč pri uvajanju 

in izvajanju kurikularnih spre-
memb in novosti,

- oblikovanje vzgojnih ciljev iz-
vedbenega kurikula med oddelki 
ali v vrtcu,

- izmenjava izkušenj o oblikah in 
metodah ter vsebinah vzgojnega 
dela in

- drugo medsebojno učenje.

Tim predstavljajo vsaj trije stro-
kovni delavci, čeprav se je v prak-
si pokazalo, da sestavlja idealen 
tim od štiri do osem ljudi (Mayer, 
2-01).

Timi v vrtcu lahko:
- načrtujejo dejavnosti, ki so 

skupnega pomena (praznovanja 
na nivoju vrtca, izleti …), 

- evalvirajo realizirani kurikulum 
za preteklo načrtovano obdobje,

- izberejo primere dejavnosti 
tem za naslednje načrtovano 
obdobje,

- izmenjajo izkušnje o oblikah, 
metodah in vsebinah dejavnosti 
s posameznih področij,

- pregledajo literaturo za otroke in
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- izobraževalno literaturo zase 
(Vzgojiteljica, Educa, Didacta, 
Vzgoja, Sodobna pedagogika, 
Vzgoja in izobraževanje).

Vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljic se sestajajo po starost-
nih skupinah proti koncu vsake 
teme, predvidoma na tri do štiri 
tedne. Vodja tima skliče vse čla-
nice svojega tima na srečanje, ki 
poteka po končani delovni obvezi 
vseh članov tima. Vsi člani tima so 
v enakovrednem odnosu, vsi ima-
jo možnost in dolžnost sodelova-
nja, vrednotenja, kritičnega preso-
janja.

 
Na srečanju evalviramo izvedbo 

zadnje teme, in sicer:
- glede na cilje, ki so bili zastav-

ljeni (vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljic predstavijo aktivno-
sti, ki so bile otrokom ponujene, 
ocenijo odzivanje otrok, kje so 
otroci razvojno največ pridobili, 
predstavijo aktivnosti, ki so jih 
navdušile, predstavijo idejne za-
misli otrok …);

- glede na izbiro, ki so jo imeli 
otroci med načrtovanimi igralnimi 
dejavnostmi in igro. To je pomeni-
lo, da so vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljic poskrbele za to, da so bi-
le igralnice in drugi prostori spod-
budno opremljeni za igro in igralne 
dejavnosti otrok; 

- glede na vrsto ponujenih kotič-
kov, preglednost vzgojnih sredstev 
v njih, razmerje med konstruiranim 
in nekonstruiranim materialom (od-
padna embalaža, lesni odpadki …);

- glede na vlogo vzgojiteljice in 
pomočnice vzgojiteljice pri izvaja-
nju vzgojnega dela, medsebojno so-
delovanje, njune zadolžitve, pripra-
vo materiala, sredstev, didaktičnega 
materiala;

- glede na osnovno razvojno 
usmeritev teme: katera razvojna po-
dročja pri otrocih je tema bolj oz. 
manj spodbujala;

- glede na izobraževanje za po-
trebe izvajanja kurikularne preno-
ve (vodja tima posreduje izobraže-
valne vsebine iz kurikula, ki smo 
jih preučile v projektno-kurikularni 
skupini).

Vzgojiteljice in pomočnice vzgo-
jiteljic med sabo izmenjajo izkušnje 
in ideje, izpostavijo dejavnosti, ki so 
uspele, ter ugotovijo, kje so bile po-
manjkljivosti, kaj so pri vzgojnem 
delu pogrešale, ocenijo medseboj-
no povezovanje znotraj vrtca, med 
oddelki.

Sledi izbiranje ustrezne teme po 
katalogu, ki se je oblikoval v vrtcu 
skozi več let načrtnega zbiranja in 
dopolnjevanja tem. Tim ali posa-
mezni par se lahko odloči za obli-
kovanje svoje lastne teme, pri čemer 
upošteva naslednja pravila:
-  določi eno ali dve prednostni 

razvojni področji,
-  oblikuje cilje teme s pomočjo 

Kurikuluma za vrtce,
-  oblikujemo podteme, ki sledijo 

posameznemu cilju, s predlogi 
primerov dejavnosti.

Sledi izmenjava mnenj o obli-
kovanju možnih kotičkov (stalnih, 
priložnostnih, skupnih) in o vlo-
gi odraslih v posameznem kotičku 
ter o organizaciji pri vodenju ko-
tičkov.

Nato skupaj pregledamo in izbe-
remo primerno otroško poezijo ali 
prozo za načrtovano temo. Na timu 
se tudi dogovorimo, kako bomo ob-
veščali starše, kako jim bodo pred-
stavili trenutno temo, s kakšnim 
namenom izvajamo posamezne de-
javnosti, kako le-te vplivajo na raz-
voj in učenje otrok. Vsak oddelek 
ima v garderobi svoj predstavitveni 
pano za starše.   

Timsko izvajanje 
kurikuluma

Skupni dogovori, ki jih ob-
likujemo na timskem srečanju, 
nadgrajujemo s timsko izvedbo 
vzgojnega dela. Večina dejavno-
sti poteka v igralnih kotičkih v ig-
ralnicah, poslužujemo pa se tudi 
drugih prostorov vrtca. Vrata ig-
ralnic večino časa niso več zapr-
ta, tako da lahko otroci prehajajo 
iz ene igralnice v sosednjo in se 
vključijo v ponujene dejavnosti, 
ki so tam na izbiro. Seveda je po-
treben predhoden dogovor, kate-
re dejavnosti bodo potekale, tako 

da je sama ponudba uravnotežena 
tako glede ponudbe igre, kot tudi 
usmerjene igralne dejavnosti. Tu-
di del hodnika izkoristimo za igro 
otrok ter se hkrati dogovorimo, 
katera bo poskrbela za ponujeno 
dejavnost, v katero se vključuje-
jo otroci iz obeh igralnic. Skupni 
prostor v vrtcu omogoča prijetna 
skupna doživetja predvsem ob lut-
kovnih predstavah, koncertih, sre-
čanju skupin, praznovanjih ter da-
je možnost gibalnih dejavnosti ob 
slabem vremenu. Ker je v prostoru 
tudi pravljična hišica, ponuja tudi 
raznovrstne možnosti ustvarjalne 
igre in drugih dejavnosti (posluša-
nje pravljic, pripovedovanje, igra 
vlog, lutkovne predstave). V skup-
nem prostoru se v okviru teme pri-
pravi tudi ena delavnica, v katero 
se skozi več dni vključujejo otroci 
iz obeh oddelkov ali celo širše.

Tako se na srečanju tima do-
govorimo, katere igralne dejavno-
sti se bodo v okviru teme odvijale 
v skupnem prostoru in kdo jih bo 
izvajal. Tu bi predvsem izpostavi-
la »močna področja«, ki jih pri ko-
legicah spodbujamo in upošteva-
mo. Vzgojiteljica, ki je zelo močna 
na glasbenem področju, bo goto-
vo pripravila didaktično bogato 
in zanimivo dejavnost s področja 
glasbene umetnosti. Tako k sode-
lovanju povabi otroke iz vseh šti-
rih skupin, seveda postopoma v 
manjših skupinah, saj lahko takš-
na glasbena delavnica traja tudi po 
več dni.

Na podoben način otrokom po-
nudimo možnost sodelovanja še v 
drugih dejavnostih (likovna delav-
nica, pripovedovanje pravljic, pre-
biranje otroške poezije …), tako da 
se enakovredno izmenjujejo vzgo-
jiteljice in pomočnice vzgojiteljic.

Zaključek; prednosti 
in dileme timskega 
sodelovanja v vrtcu

Prednost timskega sodelovanja 
in povezovanja je v medsebojnem 
učenju, izmenjavi izkušenj ter v 
spodbujanju močnih področij po-
samezne vzgojiteljice in pomočni-
ce vzgojiteljice. Korist od takšnega 
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sodelovanja imajo predvsem otro-
ci, saj je vzgojno delo zastavljeno 
na načelih uresničevanja ciljev ku-
rikula za vrtce (načelo demokratič-
nosti, avtonomnosti in strokovne 
odgovornosti, načelo izbire in dru-
gačnosti, načelo razvojno-proces-
nega postopka, načelo aktivnega 
učenja …). Prednost strokovnega 
povezovanja v timu nas povezuje 
v enako organizacijsko kulturo v 
vzgojnem smislu. V našem vrtcu se 
vsi zavedamo, da potrebujemo za 
strokovno rast in razvoj posodab-
ljanje znanja in njegovo uspešno 
izvajanje v življenjsko prakso vrt-
ca. Strokovni delavci vemo, kaj se 
pričakuje glede organizacije pros-
tora, kulturnega poslovnega ob-
lačenja in obnašanja, kakšno je 
estetsko okolje igralnice, kakšna je 
dnevna rutina in s tem tudi skupne 

vrednote vrtca. Strokovno povezo-
vanje in sodelovanje vzgojiteljice in 
pomočnice vzgojiteljice v timu da-
je obema večjo profesionalnost in 
poklicno avtonomnost pri izvedbe-
nem delu kurikuluma.

Dileme, ki so povezane s timskim 
sodelovanjem, so se odražale v za-
četku na različnih področjih. Včasih 
je zaradi različnega delovnega časa 
težko uskladiti čas za skupno sreča-
nje tima.  V začetku je bilo prisotno 
veliko zadržanosti in nesproščeno-
sti s strani nekaterih kolegic, ki si 
niso upale zagovarjati svojega mne-
nja, ali pa preprosto niso hotele.

Pogosto so ovira za dobro sodelo-
vanje tudi razlike v značajskih last-
nostih kolegic, ki delata v tande-
mu. Potrebno se je učiti poslušati 
ter tudi argumentirati in strokovno 

utemeljevati. Ni preprosto uskladiti 
različnih mnenj v skupen dogovor 
in se ga potem tudi držati. 

Jožica Železnik, dipl. vzg. 
Vrtec Tončke Čečeve Celje

Literatura:
Bečaj, J. (2001). Dinamika medosebnih od-

nosov v timu. V Skrivnost ustvarjalnega 
tima. 

       Ur .: J. Mayer . . .[et al]. Ljubljana: De-
dalus.

Praper, P. (2001). Timsko delo in skupinski 
proces. V Skrivnost ustvarjalnega tima. 

       Ur .: J. Mayer . . .[et al]. Ljubljana: De-
dalus.

Železnik, J. (2004). Diplomska naloga. Peda-
goška fakulteta Maribor. Mentorica: dr. 
Jurka Vodopivec Lepičnik.

Maja Vidic (5,5 let), mentorica Breda Pirnat, VVZ Kekec Grosuplje, enota Pika



vzgojiteljica 27

Odmevi, komentarji, mnenja

Dvajset let nazaj?
V strokovni javnosti še vedno odmevajo predlogi ukrepov Strategije za dvig rodnosti v RS, ki jo je pripra-

vilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in so se nanašali na  vrtce. V Skupnosti vrtcev Slovenije, 
na raznih strokovnih aktivih in zborih, so bili kot povsem nesprejemljivi zavrnjeni predlogi ukrepov, ki jih 
navajamo v nadaljevanju:

• 4.1.3  Reforma sistema financiranja vrtcev
               Pristojni organ vlade RS bo izvedel reformo financiranja vrtcev, pri čemer bo reforma  
               osredotočena na:
               a ) določitev zgornje višine  cene oskrbnega dne otroka v vrtcu,
               b) zagotovitev primerne (ne previsoke) stopnje izobrazbe negovalk v jaslih  in 
                 vzgojiteljic v  starejših starostnih kategorijah otrok.
• 4.1.5 Postopno znižanje cen programov
               Pristojni organ bo preveril dejansko povprečno dnevno zasedenost mest v različnih 
               starostnih skupinah v vrtcih in ugotovil, ali je na tej podlagi potrebno prilagoditi
                normative, ki bodo še vedno ustrezali predpisanim standardom, ter s tem posledično  
                nižali ceno programa na posameznega otroka. Nekateri podatki namreč kažejo, da je
               saj v določenih občinah povprečna dnevna zasedenost skupin v prvi starostni 
               skupini  le 60%, kar pomeni, da bi ob nespremenjeni kadrovski zasedbi v te skupine  
               brez škode za kakovost programa lahko vključili več otrok in s tem znižali ceno na
               enega otroka.
• 4. 1. 7 Vzpodbujanje medgeneracijskega sodelovanja
                Pristojni organi vlade RS poskrbijo za vzpostavitev sistema, ki bi omogočal boljše 
                medgeneracijsko sodelovanje. Predvsem bo vzpostavilo pogoje na podlagi katerih bo 
                težje zaposliva generacija zainteresirana za vzpostavitev družinskih servisov  
               (varovanje otrok).

     Avtorji predlaganih ukrepov v strategiji ne poznajo rezultatov novejših domačih in tujih raziskav (pedagoških, 
psiholoških in zdravstvenih) o pomenu kakovosti predšolske vzgoje v vrtcih za razvoj otrok na gibalnem, spoznav-
nem, socialnem, čustvenem in govornem področju. Predlagani ukrepi bi doseženo strukturno in procesno ka-
kovost vrtcev v Sloveniji bistveno znižali. Strukturno kakovost bi znižali s povečevanjem števila otrok v oddel-
kih, procesno kakovost pa z nižanjem sedaj zahtevane izobrazbe vzgojiteljic. Odločno zavračamo podcenjevalno 
govorjenje in razmišljanje o tem, da je za vzgojiteljico dovolj srednja izobrazba, »z nekaj teoretičnega in nekaj 
praktičnega znanja«, kot je bilo to javno predstavljeno v TV oddaji (23. 11. 2006). 

     Nižanje strukturne in procesne kakovosti v vrtcih bi otrokom poslabšalo pogoje bivanja, zdrav-stveno-higien-
ske pogoje in pogoje učenja. Ker je večina otrok v državi prisotna v vrtcih devet ur (ukrepi za drugače razporejen 
delovni čas zaposlenih v javni upravi in v raznih podjetjih pa poslovalni čas vrtcev, ki je že sedaj dolg enajst do 
petnajst ur, še podaljšujejo!), bi predlagani ukrepi bistveno poslabšali njihovo kakovost življenja. Tako bi dobili 
absurdne razmere: starši bi bili, zaradi »fleksibilnega delovnega časa« na delovnem mestu vse bolj pozno v popol-
danske ure, otroci bi bili v tem času v vrtcih z bistveno nižjo kakovostjo.

      Kako slabo poznajo avtorji strategije in predlaganih ukrepov  potrebe sodobne družine in razvojne potrebe 
predšolskih otrok pa kaže tudi to, da predvidevajo, da bi starši zaupali svoje otroke laičnim »težje zaposljivim ose-
bam«, ki bi »kot družinski servisi varovali otroke«.  Razmišljanje o tem, kam vodijo takšne instant rešitve, so hujše 
od morastih sanj.

        Avtorji očitno ne poznajo področja predšolske vzgoje, kar se, med drugim, odraža v besedah, ki niso us-
trezne in v uporabi že vsaj dvajset let. Pri tem mislimo na izraz »negovalka«, »jasli«, »varstvo« in podobno. V 
vsakem oddelku vrtca v skladu z veljavnimi predpisi delata dve strokovni delavki, ki sta sočasno prisotni od štiri 
(v drugem starostnem obdobju) do šest ur (v prvem starostnem obdobju). Strokovni delavki sta vzgojiteljica in 
pomočnica vzgojiteljice. Za zasedbo delovnega mesta vzgojiteljice se že deset let zahteva visoka strokovna izo-
brazba, za pomočnico vzgojiteljice pa srednja strokovna izobrazba. To je izobrazbeni standard, ki ga imajo vse 
razvite države EU, razen Avstrije in Nemčije, kjer pa se tudi pripravljajo na ustrezne spremembe. V ta izobrazbeni 
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V septembru 2006 je umrla 
vsem vzgojiteljicam in 
vzgojiteljem dobro poznana 
ilustratorka Lidija Osterc.  

Lidija Osterc se je rodila 28. fe-
bruarja 1929 v Ljubljani, kjer je ves 
čas tudi živela in ustvarjala. Bila je 
akademska slikarka in dolgoletna 
profesorica na Srednji vzgojiteljski 
šoli v Ljubljani. 

Večino svojega ustvarjanja je na-
menila otrokom. Kdo ne pozna nje-
nega trdnega, tako rekoč nespre-
menjenega sloga? Okrogli obrazi s 
črnimi očmi, napihnjena krila de-
klic,  stisnjeni pasovi, baletne kret-
nje, prefinjene linije dreves in dru-
gih rastlin v abstraktnih pokrajinah, 
so osnovna značilnost vseh njenih 
ilustracij.  Otroci neštetih genera-
cij so jih prepoznavali in doživljali 
v mnogih slikanicah in knjigah, ki 
jih je ilustrirala. Čeprav po upoko-
jitvi ni več ilustrirala, je za seboj pu-
stila opus, ki je še vedno intenzivno 
močan, skrivnostno nenavaden. 

Spominjali se je bomo, ko bomo 
otrokom brali dela, ki jih je ilustri-
rala: Biba buba baja, Bibanke, Bibe 

v avtošoli, Hrčki smrčki, Očala tete 
Bajave, Bratec in sestrica, Sončnica 
na rami . . . in mnoge druge. Lidija 
Osterc ostaja z nami. Urednica

 V spomin Lidiji Osterc

standard je bilo vloženih veliko strokovnih naporov in finančnih sredstev, brez njega si na področju predšolske 
vzgoje kakršnega koli kakovostnega dela in strokovnega razvoja ne moremo niti zamišljati. 

    »Jasli« v javnih vrtcih nimamo, imamo pa oddelke vrtca za prvo starostno obdobje. Tudi o »varstvu« ne gov-
orimo že vsaj deset let, saj smo vrtci vzgojno-izobraževalni zavodi in sestavni del vzgojno-izobraževalnega siste-
ma. V javnem vrtcu poteka vzgojno-izobraževalni proces v skladu s cilji in načeli Kurikuluma za vrtce, ki je bil 
sprejet že leta 1999.

     Strokovni delavci v javnih vrtcih cenimo prizadevanje odgovornih državnih služb in politične javnosti za 
izboljšanje pogojev za vključitev večjega števila otrok v vrtce, za primernejši sistem financiranja in nižje prispe-
vke, ki so v korist otrokom in staršem. Odločno pa zavračamo v strategiji naštete ukrepe in predloge, ki se nanašajo 
na vrtce, saj bi njihovo uveljavljanje pomenilo vračanje javne predšolske vzgoje za dvajset in več let v preteklost. 

                                                                                                  
Skupnost vrtcev Slovenije in  

Aktivi ravnateljev in ravnateljic  
samostojnih javnih vrtcev
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Karton za hišico sem pridobila v 
kartonaži v Slovenski Bistrici. Z zbi-
ranjem tapet, slik so sodelovali tu-
di starši. Hišico smo uredili tako, 
da smo jo znotraj opremili s slika-
mi, koledarjem, od zunaj polepili z 
ostanki tapet. Za na okenske police 
je Urškina mamica izdelala lončnice 
iz odpadne embalaže. Za tla v hiši-
ci smo si omislili preprogo, ki so jo 
otroci sestavili iz ‘puzlov’ različnih 
živalskih motivov. Sanjina mami-
ca nam je prinesla odejo, ki smo jo 
obrobili z ostanki blaga.

Hišico so otroci v notranjosti ob-
lepili s slikami in posterji medved-
kov, namestili zavese, od doma so 
otroci prinesli svoje medvedke, na 
streho hišice je zapadel sneg, ki 
smo ga oblikovali iz vateline … Hiši-
ca je imela praznično okno.

Medvedki so vsak dan poklicali 
otroke, da so odšli z njimi na spre-
hod in pokukali v praznično okno, 
kamor je praznični medvedek vsak 
dan po zajtrku obesil srček s števil-
ko in imenom enega otroka. Otroci 

so nadaljevali potovanje z medved-
ki od medvedkove praznične hiši-
ce, skozi praznični gozd, vse do hi-
šice presenečenja, kjer so v oknih 
visele vrečke presenečenja. Nekdo 
od otrok je tisti dan presenečal pri-
jatelje s svojo vrečko presenečenja. 

Vrečke napolnijo starši s suhim sad-
jem, lešniki, orehi in balončki. 

 

Irena Elbl, vzg. 
Vrtec Ivana Glinška, Maribor

Večnamenska hišica

Preizkušene ideje

Večkrat na trgu igrač ni takih, ki 
bi jih lahko uporabljalo več otrok v 
oddelku prvega starostnega obdo-
bja, zato si vzgojiteljice pomagamo 
z idejami staršev ali svojimi idejami. 
Predstavljam idejo za natikanko.

Leseni podstavek je del odslu-
ženega podstavka za nameščanje 
obročev za gibalne dejavnosti. Vanj 
je hišnik zvrtal luknjo za primer-
no visok kol. Obročke so prispevali 
starši, služili so kot podlaga za navi-
janje (pozabila sem česa!). 

Igrača služi razvoju koordinacije 
čutil in motorike. Primerna je za od-
delek prvega starostnega obdobja.  
Spodbuja otroke k sodelovanju, kar je 
razvidno tudi iz priložene fotografije.

Irena Kukovičič Hren, dipl. vzg., 
Vrtec Tončke Čečeve Celje

Natikanka
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Lutka je ponavadi prijazna, otro-
ka vzpodbuja in mu pomaga razre-
šiti probleme in stresne situacije. 
Lutka bogati domišljijske predstave 
in daje pomen otrokovemu in uči-
teljevemu doživljanju ob pridobi-
vanju znanja. Potrebno je le malo 
iznajdljivosti, pa lahko vsako stvar 
»oživimo« ter z njo dobimo lutko. 

    Učenec tudi pri igri poseže po 
lutkah. V igri z lutko ponavadi spo-
roča svoje počutje, razmišljanje, do-
življanje in odnos do sveta. Z lutko 
se odmakne od nastale situacije in 
ustvari fiktivno situacijo. 

    Priporočljiva je kot didaktični 
pripomoček v razredu, saj ji otroci z 
veseljem prisluhnejo. Odlična je kot 
motivacijsko sredstvo, ker poziv-
no vpliva na otrokova čustva, ker se 
otrok hitro poistoveti in vživi v na-
čin doživljanja lutke. Z njo vpliva-
mo na otrokov afektivni, socialni in 
kognitivni razvoj.

Kako uporabljamo lutko v 
razredu?

V naši osnovni šoli ima gledališka 
in lutkovna kultura bogato tradici-
jo. Sama sem že v med zaposlitvijo 
v vrtcu sodelovala v dramski skupi-
ni, veselje do lutk pa sem nadalje-
vala v 1. razredu  devetletke. S so-
delavko vodiva lutkovni krožek, ki 
ga obiskujejo učenci od 1. do 4. raz-
reda. V programu sva zapisali, da je 
lutka sredstvo, s katero spoznavamo 
in utrjujemo različna področja. Z njo 
odkrivamo nove svetove, se naučimo 

pesmico, obnovimo pravljico in se 
učimo lepo govoriti. Otroci se sezna-
njajo z osnovnimi elementi lutkovne 
umetnosti. Učijo se vztrajnosti in ko-
munikacije. Otrok si bo krepil samo-
zavest, navajal se bo na natančnost 
in sodelovanje v skupini.

Seznanimo se z različnimi vrsta-
mi lutk: ročne, marionete, ploske 
lutke, javajke, senčne lutke, mimič-
ne lutke. 

Otroke v prvem razredu sem pov-
prašala:

»Kaj je lutka?« Dobila sem zani-
mive odgovore.
- To, da imaš lutko na palici in se 

skriješ, da te ne vidijo.
- Lutke so v gledališču.
- Mi kdaj tudi igramo lutke, pa de-

lali smo jih že v šoli.
- Včasih jih gledam po televiziji.   
- Niso mi všeč, če so žalostne.
- Rada jih imam, mama mi reče, 

da sem taka lutka.

Lutkovni krožek
Krožek obiskujejo učenci od 1. 

do 4. razreda. Skupaj s sodelavko 
izbereva primerno zgodbico, pri-
rediva tekst, se dogovoriva za glas-
beno spremljavo in povabiva otro-
ke na vajo. Včasih pa tekst napišem 
kar sama. Lutke in sceno s pomočjo 
hišnika izdelava sami.

Za obiskovanje krožka se odloči-
jo otroci, ki v igri resnično uživajo 
in do sedaj še nihče ni obupal nad 
učenjem teksta in ponavljanjem gi-
bov, petja … S krožkom pričnemo 

meseca novembra v popoldanskem 
času, enkrat na teden, in vadimo 
približno en mesec.

Pri lutkovnem krožku poteka 
branje teksta, dodelitev vlog, sledijo 
improvizacijske vaje, vaje dramske-
ga besedila, izbor glasbene sprem-
ljave in nastop.

Nastopamo v mesecu decembru 
v šoli za vse učence razredne stop-
nje, za učence podružničnih šol in 
otroke iz vrtca. Velikokrat smo obis-
kali tudi šole v sosednji občini Rav-
ne na Koroškem in sodelovali na 
prireditvah v kraju. 

Ko združimo vizualni in govorni 
izraz v enovito ustvarjalnost, upri-
zorimo igrico pred občinstvom. Ne 
glede na izbiro lutke je lutkovna 
predstava dogodek za otroka. Otro-
kom popestrimo prihajajoče prazni-
ke in pričaramo prijetne urice.

Lutka resnično pomaga otrokom 
pri komunikaciji, osvajanju, razu-
mevanju, utrjevanju in razvijanju 
kreativnosti. Tudi plah otrok bo na-
šel mesto med vrstniki in si poma-
gal k  pozitivni samopodobi. Gleda-
lišče je proces, je komunikacija, je 
javna predstavitev in potrditev za 
otroke, učitelje in gledalce.

Za konec pa še pesmica, ki so jo 
spesnili učenci lutkovnega krožka:

ČAROBNA ZAVESA ZA BUDNA OČESA.
SKRIVA ZAKLADE ZA OTROKE  IN 

MLADE.
TAM SE POJE IN PLEŠE, DA SE VSE 

TRESE.
SKAČEM IN JOČEM, KAKOR HOČEM. 
ŽE VEŠ, KDO SEM?
SEM LUTKA, OPAZNA IN VEDNO PRI-

JAZNA.
PRIDRUŽI SE MI IN V PREDSTAVI UŽI-

VAJ ŠE TI.

Gabrijela Grzina,vzg. 
OŠ Franja Goloba Prevalje
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Lutke in lutkovni krožek v osnovni šoli



vzgojiteljica 31

www.supra.si

Kraj in čas posveta:
torek, 16. januar 2006

Kongresni center Hotela Mons, Ljubljana

Kotizacija vključuje:
1. zbornik posveta,

2. gradivo na posvetu,
3. pogostitev med odmori,

4. kosilo v kongresnem centru,
5. organizacija in izvedba posveta.

Organizator posveta:
Supra d.o.o.

Informacije:
www.supra.si

01 529-10-45

Porajajoča se pismenost
v predšolskem obdobju

3. strokovni posvet Dobre prakse v vrtcih:

Na 3. posvetu Dobre prakse v vrtcih bomo preko referatov in plakatov predstavili:

• kako o »porajajoči se pismenosti« v predšolskem obdobju razmišljajo teoretiki.
• kako »porajajočo se pismenost« v javnih vrtcih v danem trenutku razumemo in udejanjamo

praktiki – vzgojiteljice in vzgojitelji, pomočnice in pomočniki vzgojiteljic, pedagoški vodje,
svetovalni delavci in delavke ter ravnatelji in ravnateljice samostojnih vrtcev in vrtcev pri osnovnih
šolah;

Na posvetu sodeluje 55 aktivnih sodelavcev, ki so pripravili 48 referatov. Vsi referati izhajajo iz
neposredne prakse, kar daje posvetu še posebno težo.

Referati so vsebinsko razdeljeni v naslednje skupine:
1. Primeri razvijanja zmožnosti dekodiranja iz prakse.
2. Primeri razvijanja semantične zmožnosti iz prakse.
3. Razvijanje pragmatične zmožnosti.
4. Grafomotorika.
5. Bogato jezikovno okolje.

Avtorji plenarnih referatov:
• red. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek, Filozofska fakulteta v Ljubljani,
• asist. dr. Marija Grginič, Pedagoška fakulteta v Ljubljani,
• doc. dr. Marjana Erzeničnik Pačnik, Pedagoška fakulteta v Mariboru.

Sočasno s posvetom bo potekala razstava na 23-ih plakatih, ki na grafičen način prikazujejo razvoj
»porajajoče se pismenosti« v vrtcu.

Vse infromacije o posvetu najdete na spletni strani www.supra.si:
prijavnica na posvet, seznam referentov, naslovi referatov, program posveta.

Še vedno zbiramo prijave na posvet, veseli bomo vaše udeležbe.

 informacije:
www.supra.si
01 529-10-45

Napotki za avtorje prispevkov

Vzgojiteljica na internetu: www.vzgojiteljica.si

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

- enemu izvodu prispevka obvezno priložite disketo ali 
CD;

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

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

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

strašev;

- fotografij ne pošiljajte po E-mailu, ker so navadno prema-
lo razločne;

- uredništvo si jemlje pravico prispevke krajšati in smisel-
no oblikovati.
Disket, CD-jev in otroških likovnih izdelkov praviloma ne 
vračamo. 
Avtor objavljenega prispevka prejme en izvod revije Vzgoji-
teljica.

V skladu s 17. členom Pravilnika o napredovanju v nazive (Ur. 
l. RS, št. 54/2002) z objavljenim strokovnim člankom prido-
bite 2 točki za dodatno strokovno delo.

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

Lepo pozdravljeni! 

 Betka Vrbovšek 




