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Čestitamo avtoricam in avtorjem likovnih del, ki so objavljena na tej strani!
Prišla so v ožji izbor na likovnem natečaju revije Vzgojiteljica za leto 2018. Vzgojiteljicam in vzgojiteljem men-
torjem objavo otroškega likovnega izdelka na tej strani štejemo kot doseženo drugo mesto, enakovredno 
drugemu mestu na državnem tekmovanju. Izdelek otroka, ki ga oblikovalec revije iz nabora izbranih del za 
posamezno številko izbere za naslovnico, pa štejemo kot doseženo prvo mesto. Mentorji lahko oboje upo-
rabijo pri napredovanju v strokovne nazive. 

             OŽJI IZBOR LIKOVNIH DEL ZA JANUAR–FEBRUAR 2019

FLORIAN, 2. st. obdobje, 
mentorica Bernarda Koroša Pantovič, 
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Prosenjakovci

IŠA, 2. st. obdobje,  
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AJDA, 2. st. obdobje, 
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NIA,  2. st. obdobje, 
mentorica XXXXXXXXXXX
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V mesecu februarju več kot običajno razmišljamo o kulturi v 
širšem smislu besede. Beseda kultura je latinskega izvora in 
ima več pomenov. Eden od njih je po Slovarju slovenskega knji-
žnega jezika tudi kultura kot »lastnost človeka glede na ob-
vladovanje, uporabljanje splošno veljavnih načel, norm, pravil 
pri vedenju, ravnanju«. Kdo bi si upal o sebi trditi, da povsod 
in v vsakem trenutku upošteva vsa načela, norme, pravila …? 
Iskreno lahko priznamo, da vsakemu kdaj spodrsne, še največ-
krat tam, kjer preživimo največ časa, torej doma in v službi. Če 
se tega ne zavedamo sami, pa opazijo drugi. Prav osebna kul-
tura po svoje najbolj določa našo osebnost in naše sobivanje z 
drugimi. 

Dobrega sobivanja ni brez temeljnih občutkov varnosti, spre-
jetosti, spoštovanja in potrditve, torej brez zadovoljenih po-
treb po Maslowu. To velja tudi za sobivanje otrok in odraslih 
v vrtcu. Sobivanje zahteva temeljna dogovorjena pravila, ki so 
pomembna za občutek varnosti vseh vpletenih, pomembna pa 
so tudi za kakovost storitev. Zaposleni morajo vedeti, kaj se 
pričakuje od vseh, kaj morajo in česa ne smejo delati. V kako-
vostnem vrtcu se mora ves kolektiv obnašati v skladu s pos-
tavljenimi in dogovorjenimi pravili, tega pa ni, če ni zagotovlje-
nega preverjanja spoštovanja pravil. Tisti, ki ne spoštuje pravil, 
mora biti opozorjen in sprejeti odgovornost za posledice svo-
jega ravnanja. Če tega ni, postaja kolektiv vse bolj razpuščen, 
kakovost storitev in drugega dela pa upade.

Po Maslowi hierarhiji pride za varnostjo potreba po spreje-
tosti. Sprejetost se odraža v tem, da lahko zaupamo in se vsaj z 
nekaterimi sodelavkami pogovorimo tudi takrat, ko smo polni 
napetosti in negativnih čustev, ki jih vsaj občasno povzroča 
negativni stres na delovnem mestu in to brez strahu, da bomo 
deležni nerazumevanja in obsojanja. Temu rečemo medseboj-
na podpora.

Ko smo deležni tudi spoštovanja in potrditve na delovnem 
mestu, se počutimo dobro, toda samo čakati na to, da nas 
opazijo predpostavljeni, ravnateljica ali vodja enote, ni dovolj 
za zadovoljitev potrebe po spoštovanju in potrditvi. Ta pot-
reba bo zadovoljena, če bo klima v vrtcu spodbujala inova-
tivnost, iskanje lastnih poti, timsko sodelovanje in podobno, 
seveda znotraj okvira, ki ga določajo zakoni, etična pravila in 
Kurikulum za vrtce. Vsak mora najti možnost svojega »moč-
nega področja«, na katerem želi narediti nekaj več od povpre-
čja. Ravnateljica oz. ravnatelj v taki pozitivni klimi predvsem 
ponuja izzive in odpira možnosti za uveljavljanje na različnih 
področjih in nivojih ter s tem tudi spodbuja osebno karierno 

Prijazen vrtčevski pozdrav! 

načrtovanje poklicne poti strokovnih 
in drugih delavcev. 

Kakovostno sobivanje vseh oblikuje 
skupno kulturo vrtca, od katere imajo 
korist otroci, zaznavajo pa jo tudi starši 
in poslovni sodelavci vrtca. 

Za rast v kulturno osebnost seveda ni 
dovolj samo kulturno okolje, marsikaj 
more oseba storiti tudi sama. Kultu-
ra v vzgojiteljici in vzgojitelju se mora 
hraniti tudi s kulturnimi dobrinami in 
navadami: z branjem poezije in proze, 
z obiskom knjižnice, gledališke pred-
stave, koncertov, predavanj, razstav, 
kulturnih prireditev … V času sodobne 
tehnologije je marsikaj dostopno tudi v 
medijih, le poiskati in koristiti je pot-
rebno prave stvari.

Želim vam, da vse dni kulturno in 
ustvarjalno živite.

 Vaša urednica
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RAVNATELJICA PREDSTAVLJA VRTEC

Kako vidite sebe v vzgojiteljskem 
poklicu? Kako ste se izobraževali 
za vzgojiteljski poklic? 
Tudi jaz sem šla na svoji poklicni poti 
skozi izkušnje, ki so me oblikovale, 
ob katerih sem zorela, da sem danes 
to, kar sem. Že osnovni šoli sem ime-
la željo po izobrazbi za vzgojiteljico. 
A takrat je bila najbližja vzgojiteljska 
šola v Ljubljani, to pa za našo družino 
preprosto ni bilo sprejemljivo. Priha-
jam namreč iz majhne vasi v krškem 
gričevju. Vpisala sem se na gimnazijo 
v Brežicah. Zelo kmalu sem si ustva-
rila družino, zato je bilo potrebno 
zavoljo preživetja poprijeti za katero 
koli delo. Pot me je zanesla v vrtec pri 
OŠ Šentjernej, kjer sem poprijela za 
delo čistilke. Po nekaj letih sem si iz-
polnila dolgoletno željo in na Srednji 
vzgojiteljski šoli v Ljubljani opravila t. 
i. prekvalifi kacijo. Znanje s področja 
metodike predšolske vzgoje, razvojne 
psihologije in pedagogike sem dobe-
sedno vsrkavala. Z največjim veseljem 
sem ga uporabila v praksi, ko sem 
začela delati kot pomočnica vzgojite-
ljice. Žeja po poglabljanju znanja me 
je vodila na pedagoško fakulteto, kjer 
sem leta 2005 končala študij predšol-
ske vzgoje. Po opravljeni diplomi sem 
dobila priložnost in kar sredi šolske-
ga leta pričela delati kot vzgojiteljica 
predšolskih otrok. Bila sem polna idej 
in izzivov in vedno sem imela krasne 
sodelavke, saj sem se ob njih učila in 
strokovno napredovala. Ko je bil na 
pedagoški fakulteti prvič razpisan 
magistrski študij predšolske vzgoje, 

nisem veliko razmišljala, takoj sem se 
vpisala. Menim, da me je najbolj obo-
gatilo ravno to, da sem znanje iz pre-
davalnic neposredno prenašala, pre-
izkušala in nadgrajevala v praksi. Leta 
2012, ko je bil ustanovljen samostojni 
zavod Vrtec Čebelica Šentjernej, sem 
postala ravnateljica vrtca.

Kakšno neverjetno poklicno pot 
imate za seboj! Kaj vas sedaj moti-
vira za delo in naloge na delovnem 
mestu ravnateljice?
Na začetku ravnateljevanja sem bila 
zelo neizkušena, saj sem tako rekoč 
od danes na jutri prešla iz oddelka ot-
rok k vodenju novoustanovljenega za-
voda. Spet sem se morala veliko učiti, 
toda ni me bilo sram vprašati, prositi 
za pomoč in nasvet. Ravnateljica ima 
veliko dela, ki ni neposredno poveza-
no z delom v oddelku. To lahko deluje 
zelo utrujajoče, če si ne najdeš pra-
vih izzivov na pedagoškem področju 
in če izgubiš stik z vzgojiteljicami in 
vzgojitelji v otroških oddelkih. Moji 
prvi izzivi so se nanašali na vzdrže-
vanje dobre klime med sodelavci, na 
medsebojno strokovno podporo in na 
profesionalni razvoj zaposlenih. 

Katere naloge vam vzamejo največ 
časa in zakaj? Kje vidite izzive?
Žal pridejo določena obdobja v letu, 
ki zahtevajo zelo veliko pisarniškega 
dela, dela za računalnikom, toda naj-
bolj uživam, ko lahko grem v oddelke 
ne le na hospitacijo, ampak povsem 
sproščeno in nenačrtno, poklepetam 

z otroki ali pa jih le opazujem med 
igro in tako začutim utrip skupine. 
Želim ostati odprta za pogovore s so-
delavci, predvsem kadar naletijo pri 
svojem delu na problem in se želijo o 
njem pogovoriti. Včasih potrebujejo 
le potrditev in pohvalo za spodbu-
do. Velik izziv je že to, da smo v vrtcu 
vsakodnevno v stiku z otroki in njiho-
vimi starši, na vsakem koraku smo vsi 
zaposleni zgled in vzor medsebojnih 
odnosov, če se tega zavedamo ali ne.

Ravnatelju je poleg pedagoške-
ga vodenja naložena tudi skrb za 
vzdrževalna dela. Kaj ste v vrtcu v 
zadnjem času posodobili, spreme-
nili na bolje?
Zadnje leto je bilo polno sprememb. 
Veliko smo se selili, junija iz starega 
vrtca v prvo fazo novogradnje in no-
vembra še iz dislociranih enot v dru-
go fazo novogradnje. Več kot deset 
let se je Občina Šentjernej soočala s 
prostorsko stisko in z nezadostnimi 
kapacitetami za predšolsko vzgojo. 
Imeli smo dotrajano montažno stav-
bo s šestimi oddelki ter več različnih 
nenamensko zgrajenih enot vrtca. Ni 
bilo zbornice, telovadnice, upravnih 
prostorov, prostorov za delo z otroki 
s posebnimi potrebami. Delovali smo 

Ana Srpčič, mag. prof. predšol. vzgoje, ravnateljica Vrtca Čebelica Šentjernej 

Število otrok v našem vrtcu še narašča

»Z današnjim znanjem in izkušnjami lahko za trdno rečem, da je 
predšolska vzgoja prvi in najpomembnejši temelj v verigi vzgoje in 
izobraževanja. Z vidika posameznega otroka nudi predšolska vzgo-
ja nenadomestljive izkušnje. Ne gre le za priložnost, da se otrok raz-
vija v skladu s svojimi potenciali; nudi mu namreč tisto, kar najbolj 
potrebuje – v mislih imam priložnosti za socializacijo in seveda pri-
ložnost, da kompenziramo tista področja, ki jih otroku v njegovem 
primarnem okolju morda ne zmorejo zagotoviti.«
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RAVNATELJICA PREDSTAVLJA VRTEC

kar na osmih lokacijah po vsej občini. 
Avgusta 2017 se je pričela težko priča-
kovana gradnja novega vrtca v dveh 
fazah, ki je skupaj zagotovil prostor 
za 18 oddelkov. Delo so zaključili ok-
tobra in še vedno odpravljamo neka-
tere pomanjkljivosti in napake. 

Imate sedaj dovolj prostih mest za 
vse otroke? Ali število oddelkov 
oz. otrok v zadnjih letih narašča 
ali upada?
Letos imamo 22 oddelkov in eno 
družinsko varstvo. Šolsko leto smo 
pričeli na 7 lokacijah, a smo 3 enote 
zaprli takoj, ko so novi prostori dobi-
li uporabno dovoljenje. Sedaj imamo 
velik, sodoben nizkoenergijski vr-
tec, v katerem so 3 igralnice še ved-
no proste. Obdržali smo 3 oddelke v 
prostorih osnovne šole, ki je v naši 
neposredni bližini, in enoto v Oreho-
vici s 4 oddelki, kjer deluje tudi po-
družnična šola. Število otrok v vrtcu 
narašča že vse od leta 2005, zato nas 
ni strah, da bi imeli naslednje šolsko 
leto prazne igralnice. Tudi starši so 
veseli, da imamo nov, velik vrtec. Se-
daj jim sorojencev ni več potrebno 
voziti na različne lokacije, kot se je to 
dogajalo v preteklih letih. Potrebno 
pa je poudariti, da je kakovost pred-
šolske vzgoje odvisna od ljudi, ki v njej 
delujejo. Je pa res, da so se pogoji za 
vse zaposlene izboljšali in bomo lah-
ko sedaj delali še bolj kvalitetno.

Kakšne bistvene posebnosti kuri-
kula zaznavate kot strokovni vodja 
vašega zavoda? 
Izpostavila bi dvoje: povezanost z 
naravo oz. vzgoja za sožitje z nara-
vo in zavezanost splošno veljavnim 
vrednotam, kot so strpnost, pra-
vičnost, kultura, tradicija, delo in 
ustvarjalnost. Živimo v okolju, kjer 
lahko že z malo truda od blizu vidimo 
in obiščemo polje, travnik, sadovnjak 
in gozd. Narava je največja učilni-
ca, kar jih poznam. Naši vzgojitelji te 
dane možnosti s pridom izkoriščajo, 
preživljajo dneve v naravnem okolju, 
obdelujejo mini vrtičke, nabirajo ze-

lišča, si pripravljajo čaje in druge na-
pitke … Na drugi strani smo na ravni 
kolektiva kar tri leta zapored razvijali 
vrednote, na katerih gradimo stabil-
no družbo. Z njimi smo povezali naše 
delo s starši, medsebojno sodelovanje 
in delo z otroki.

Kako spremljate delo vzgojiteljic 
in vzgojiteljev v oddelku? Koliko 
hospitirate v oddelkih? Kaj pri tem 
opažate?
V naši bližini sta kar dve srednji 
vzgojiteljski šoli. Redno hospitiram 
dijake, ki pri nas opravljajo prakso in 
nastope za poklicno maturo. Tovr-
stne hospitacije jemljem zelo resno. V 
vrtcu dobijo dijaki dejanski vpogled v 
neposredno delo vzgojitelja z otroki, 
tega jim šola ne more dati. Del tega 
procesa je tudi usmerjanje in spod-
bujanje mentorjev, da so svojim de-
lom na vsakem koraku zgled in vzor. 
V oddelkih, v katerih nimajo dijaka na 
praksi, hospitiram enkrat letno. 

Zakaj se vam zdijo hospitacije v 
oddelkih pomembne?
Redne hospitacije razumem kot pri-
ložnost za strokoven dialog med me-
noj in vzgojiteljico. Preizkušali smo 
tudi prijateljske hospitacije, pa po-
govor ob posnetku dejavnosti in po-
dobno. Veliko pa mi o delu v oddelku 
pove tudi kratek nenapovedan obisk, 
srečanje na hodniku, oglasna deska 
in ne nazadnje spregovori igralnica 
sama: kaj je na stenah, kako so razpo-
rejeni in opremljeni kotički, kakšni so 
izdelki otrok …

V katera strokovna izpopolnjeva-
nja so vključeni strokovni delavci?
Vsako leto si na ravni vrtca izberemo 
prednostno področje, nanj se potem 
navezujejo tudi vsebine naših stro-
kovnih aktivov in strokovna izpopol-
njevanja zunanjih izvajalcev. Letos je 
to na primer kurikularno področje 
umetnosti. Tako pridemo do izme-
njave strokovnih mnenj zaposlenih, 
medsebojnega učenja in pridobivanja 
novega znanja. Zadnja leta čutimo 

potrebo, da se izobražujemo tudi na 
področju dela z otroki s posebnimi 
potrebami. Naši vzgojitelji so redni 
udeleženci na konferencah in posve-
tih s področja predšolske vzgoje, na 
kar sem zelo ponosna, saj niso le kot 
slušatelji, ampak tudi aktivni udele-
ženci s primeri dobrih praks.

Kako ocenjujete klimo med za-
poslenimi v vašem vrtcu? 
Čutim, da med sodelavci prevladuje-
jo pozitivni odnosi: zaupnost, stro-
kovna podpora in strokovna kritika 
… Vendar na tem področju nikoli ne 
smemo zaspati v coni udobja. Od-
nose in klimo je potrebno negovati, 
predvsem pa pravočasno odreagira-
ti, če se problemi pojavijo. Pometanje 
pod preprogo se ne obnese. Zato je 
tako pomembno medsebojno zaupa-
nje, sodelovanje, podpora. V našem 
kolektivu imamo na eni strani zelo 
izkušene vzgojitelje z dolgoletnimi 
izkušnjami in na drugi strani mlado 
generacijo na začetku poklicne poti. 
Tudi to nas bogati, drug od drugega 
se učimo. Izkušnje pri iskanju poti 
za udejanjanje v povezavi z izvirnimi 
idejami in znanji sodobnega časa nas 
povezujejo in vzbujajo zaupanje, da 
skupaj zmoremo več.

Kakšno je strokovno povezovanje 
vašega vrtca z osnovno šolo? 
S šolo nas veže skupna preteklost, ne 
nazadnje smo bili do pred nekaj let 
en zavod. Poleg tega imamo še ved-
no v prostorih šole 3 oddelke vrtca in 
»skupno« kuhinjo. Klub temu da ima-
mo lep nov vrtec, se občina ni odlo-
čila, da bi bila v sklopu novogradnje 
pri vrtcu zgrajena tudi kuhinja. Vse 
to pomeni, da se moramo veliko do-
govarjati. Zaradi neposredne bližine 
vrtca in šole je to sodelovanje lahko 
še boljše. Sodelujemo tudi na podro-
čju prehajanja otrok iz vrtca v šolo. 
Otroci najstarejših oddelkov vrtca 
obiščejo prve razrede, preživijo en 
dan v učilnici, gredo v šolsko jedilni-
co, v šolsko knjižnico … 
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RAVNATELJICA PREDSTAVLJA VRTEC

Petra Iljaž Ripak, dipl. vzgojiteljica, OŠ Kidričevo, vrtec Kidričevo

Otroška plesna dediščina v vrtcu

Povzetek
Namen članka je predstavitev dejavnosti, ki spodbuja otroke k spo-
znavanju ljudskega izročila in njenega pomena za kulturno dedišči-
no domačega in širšega štajerskega okolja. V članku je opisana in-
teresna dejavnost, ki se že nekaj let odvija v našem vrtcu in otrokom 
omogoča seznanjanje z ljudskimi plesi, pesmimi in igrami, ki so bile 
nekoč del vsakdanjega življenja otrok v okolici domačega kraja in 
širše.
Ključne besede: otroško ljudsko plesno izročilo, otroške ljudske pe-
smi in igre, oblačilni videz otrok.

Kako ste prisotni v domačem kra-
ju?
Tudi v kraju smo spletli z različnimi 
društvi, podjetji in posamezniki lepe 
odnose. Izpostavila bi sodelovanje z 
gasilci, s čebelarji, z društvom kme-
tic, s šentjernejskim oktetom, pihal-
nim orkestrom. Vsako leto podjetja 
in posamezniki z donacijami pripo-
morejo k nižjim stroškom izvedbe 
tridnevnega planinskega tabora za 
naše otroke (na tabor gredo vedno le 
otroci pred vstopom v šolo). 

Za kaj ste si v zadnjem času priza-
devali pri lokalni skupnosti?
Dolga leta smo opozarjali na očiten 
problem neustreznih prostorov za 
izvajanje predšolske vzgoje v občini. 
Kot že rečeno, je bilo zadnje leto in 
pol prežeto z realizacijo enega naj-
večjih projektov zadnjih desetletij v 
občini – torej izgradnjo 18 oddelčne-
ga vrtca. Še vedno poteka faza od-
pravljanja pomanjkljivosti in napak. 
Glede na sistem fi nanciranja vrtcev 
v Sloveniji vem, da nam na področju 
sodelovanja z ustanoviteljem ne bo 
zmanjkalo vsebin.

Kaj pričakujete od ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport 
na področju predšolske vzgoje v 
vrtcih? 
Predvsem pričakujem več posluha za 
»težave na terenu«, več sodelovanja z 
ravnatelji. Želimo si več dorečenosti 
in podpore na področju izvajanja za-
konskih predpisov, še posebno ka-
dar se ti hitro spreminjajo. Področje 
predšolske vzgoje je zelo podrobno 
normativno urejen, kar je po svoje 
dobro, toda številni predpisi še ne 
prispevajo k dobrobiti otrok. Občine 
so večkrat v stiski, kako zagotoviti 
fi nanciranje po zakonih in predpisih, 
posledično zato, kljub enotni zakono-
daji, prihaja do številnih kakovostnih 
razlik med vrtci po Sloveniji. Včasih 
vrtci »obvisimo nekje v zraku« med 
tem, kar zapove zakonodajalec, in 
tem. kar se dejansko realizira na te-
renu. To ima slab vpliv na zaposlene, 

Dejavnost, ki jo predstavljam v članku, je področje ljubiteljskega udejstvova-
nja, ki je povezano z ohranjanjem in s poustvarjanjem plesnega in glasbenega 
kulturnega izročila okolja. Bogataj (2007) pravi, da kulturni pojav opredeljujejo 
naslednji elementi:
• njegovo primarno okolje, 
• družbena pripadnost in pogojenost ter 
• njegova časovna opredeljenost. 

Če ne zadostimo vsem tem trem pogojem, potem hitro preidemo do roman-
tiziranja, folklorizmov in turističnega kiča, česar pa ne želimo. Strinjamo se z 
Bogatajem (prav tam), da si moramo za delo v vrtcih izbirati s področja kul-
turne dediščine takšne teme, ki najprej izvirajo iz lokalnega kulturnega okolja, 

saj neprestani nemir z negotovostjo 
ne vpliva dobro na počutje vzgojite-
ljev, na delo z otroki in na razumeva-
nje staršev.

Kaj bi bilo po vaše treba sistemsko 
urediti, izboljšati ali spremeniti na 
področju predšolske vzgoje v jav-
nih vrtcih? 
Marsikaj bi se dalo še izboljšati. Po-
dročje profesionalne rasti vzgojiteljev 
trenutno ni urejeno dovolj spodbud-
no. Zgodi se, da vzgojitelju po nekaj 
desetletjih dela z otroki zmanjka not-
ranje motivacije za stalno kakovostno 
delo. Napredovanje kot zunanja kom-
ponenta profesionalne rasti usahne, 
ko vzgojitelj doseže zadnjo stopnjo 
napredovanja, ki ga še lahko doseže. 
Tu je še slabo urejeno področje za-
gotavljanja dodatne strokovne pomo-

či otrokom s posebnimi potrebami. 
Vrtci in šole se soočamo z nepresta-
no težavo, kako zagotavljati ustrezne 
strokovne kadre za predpisane po-
moči v odločbah. 
Gotovo bi se dalo poiskati tudi boljše 
poti za zaposlovanje strokovnih de-
lavcev začetnikov, ki končajo šolanje 
ali študij, nimajo pa še strokovnega 
izpita. Dogaja se, da leta in leta priha-
jajo dijaki in študenti na prakso v naše 
vrtce, z njimi delimo svoje strokovno 
znanje, potem pa nimajo možnosti, 
da bi se zaposlili.

Zahvaljujemo se vam za vaše misli, 
ki ste jih delili z nami. Želimo vam 
uspešno izpolnjevanje vseh ravna-
teljskih nalog tudi v prihodnje.
 

Spraševala je urednica.

AKTUALNO
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in teme, ki niso vsebinsko preširoke. Dejavnost, ki je po-
vezana s kulturno dediščino, moramo najprej zastaviti na 
razmeroma ozkem vsebinskem segmentu, vendar lahko z 
njegovim nadaljnjim odkrivanjem spoznavamo vso pest-
rost razmerij. Tako se otroci v našem vrtcu seznanjajo s 
pomenom ohranjanja ljudskega kulturnega izročila svoje-
ga okolja. Usvajajo osnovne prvine lokalnih otroških ljud-
skih rajalnih in gibalnih iger, spoznavajo otroška glasbila 
in zvočila ter različne šege in navade. Spoznavajo tudi ob-
lačilni videz otrok lokalnega kmečkega okolja iz začetka 
20. stoletja. 
Bogataj (2007) pravi, da mora biti temeljno izhodišče spo-
znavanje oblik kulturne dediščine otroškega sveta. Tako 
ob učenju otroških ljudskih plesov spoznavajo otroške 
ljudske izštevanke, zbadljivke in ljudske pesmi. Obenem se 
zavedamo, da je bila meja otroštva na začetku 20. stoletja 
postavljena mnogo nižje, kot je to v današnjem času, saj so 
morali otroci zelo zgodaj delati skupaj z odraslimi. Tako so 
spoznali tudi njihove plese, pesmi in drugo. Plesno izroči-
lo vzhodne Štajerske je večinoma enako splošno sloven-
skemu, mnogo skupnega ima s sosednim prekmurskim, v 
nekaterih primerih pa vsebuje posebnosti, ki so značilne 
le zanj (Ramovš 1997, str. 8). 
 Pri delovanju otroške folklorne skupine spodbujam po-
ustvarjanje otroškega izročila v odrskih postavitvah, ka-
kor tudi poustvarjanje izbranega izročila odraslih, ki pa 
mora biti ustrezno prilagojeno otrokovim psihofi zičnim 
zmožnostim in načelom. Poslužujem se učenja tistih ple-
sov, ki so značilni za naše ožje območje in vzhodno Štajer-
sko. Otroške ljudske pesmi vsebinsko podkrepijo celotno 
odrsko postavitev, pri čemer stremim k intonančno čis-
temu enoglasnemu petju. Pri sestavi programa prav tako 
spodbujam vključevanje primernega besedila, ki je ustre-
zno zlito s celoto in mora biti tudi glasno in razumljivo 
povedano. Preproste rajalne igre se izvajajo v krogu, pol-
krogu ali v ravni vrsti. To so npr. Bela, bela lilija, Marička 
sedi na kamenu, Ura je ena, medved še spi, Perice, Prišla 
majka s kolodvora in druge.

Primer iz prakse: Potujemo v Jeruzalem
Osnovni smisel slednje rajalne igre je zavijanje in odvija-
nje polža in poteka na naslednji način. V sklenjenem kro-
gu hodijo otroci v smeri urnega kazalca krog naokrog, v 
nasprotno smer pa hodi eden izmed otrok in v roki drži 
rutico. Ob tem prepeva besedilo plesne igre in ko zaključi 
kitico, udari po hrbtu z vozlom rutice najbližjega otroka iz 
notranjega kroga. Le-ta zapusti krog in se pridruži popot-
niku za Jeruzalem. Tako se vrsta zunaj kroga veča in veča, 
notranji krog pa postaja vse manjši. Ko ostane v krogu 
samo še eden otrok, povede vodja novo vrsto v vijugavem 
teku naokrog zavijat in odvijat polža. Po vijuganju po pro-
storu se spet sklene krog in igra se vedno znova in znova 
lahko začne (Vogelnik 1989). Pri učenju otroškega ljudske-

ga plesa upoštevam naslednja načela: od preprostega k 
zahtevnejšemu, od znanega k neznanemu, od gibanja brez 
prenosov teže (gibanje rok) h gibom s prenašanjem teže 
telesa (gibanje nog), od solističnega izvajanja korakov k 
parnemu in skupnemu plesu.

Kako se lotim dela? 
Najprej se sama do potankosti naučim ples, ki ga bom učila. 
Ples razčlenim in ugotovim, iz kakšnih gibov in korakov je 
sestavljen, torej ugotovim ritmično strukturo plesa. Učim 
posamezne plesne prvine, ki jih plesalci še ne poznajo oz. 
jih ne obvladajo. Učim ritmično strukturo plesa (s ploski, z 
drugimi gibi). Posamezne dele, ki sem jih učila, sestavim v 
celoto (skupaj z glasbeno spremljavo). Popravljam napake 
celotne skupine, posameznega para in posameznika.

Bili smo uspešni
Spomladi v šolskem letu 2015/2016 smo se začeli z izbra-
no skupino otrok intenzivno pripravljati za nastop na 
20. državni reviji ljudskih pesmi, plesov in običajev Pika 
poka pod goro v Rogaški Slatini. Nastopili smo s spletom 
Moja dežela. Prejeli smo srebrno priznanje, na katerega 
smo zelo ponosni. Večkrat smo že sodelovali z lokalno 
skupnostjo in nastopali na različnih prireditvah v naši ob-
čini. Odzvali smo se na povabilo Prostovoljnega gasilskega 
društva Talum Kidričevo, prav tako smo z velikim vese-
ljem popestrili dan starejšim občanom Doma upokojencev 
Kidričevo ter se družili z veterani Folklorne skupine Vinko 
Korže iz Cirkovc. S slednjimi smo skupaj zaplesali v pro-
storih našega vrtca, kjer so se nam pridružili vsi preostali 
otroci, ki obiskujejo vrtec. Ob zaključku šolskega leta smo 
se predstavili še staršem otrok.

Zaključne misli
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in zavod, v katerem 
sem zaposlena, sta mi omogočila pridobiti naziv strokovni 
vodja otroške folklorne skupine. Pridobljeno znanje ko-
ristno uporabljam pri svojem delu ter pri tem neizmerno 
uživam. Z otroki radi plešemo, kot so plesali nekoč, radi 
pojemo ljudske pesmi in se igramo igre, ki so morda že 
nekoliko pozabljene. Trudimo se ohranjati otroško ljudsko 
izročilo in spoštovati kulturno dediščino svojega okolja. 

Literatura:
Bogataj, J. (2007). Si trije prazniki mi veliko pomenijo. Vzgojiteljica, IX, št. 
5, str. 13–15.
Ramovš, M. (1997). Polka je ukazana: plesno izročilo na Slovenskem. 
Vzhodna Štajerska. Ljubljana: Založba Kres.
Vogelnik, M. (1989). Ura je ena, medved še spi. Ljubljana:Mladinska knjiga.
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Zgodovina organiziranega varstva otrok sega v Maribo-
ru v leto 1873, ko je bil v novoustanovljeni železničarski 
koloniji na Taboru zgrajen prvi azil oz. zavetišče za otro-
ke revnih delavcev. Postopno so se odpirali novi azili na 
različnih lokacijah Maribora in ob 100. obletnici organi-
ziranega otroškega varstva, leta 1973, je bilo v Mariboru 
organiziranih 52 vzgojno-varstvenih enot, ki so skrbele za 
3461 otrok. Del jubilejnega slavja ob 100. obletnici je bila 
revija predšolskih pevskih zborov Ciciban poje v Unionski 
dvorani Maribor v mesecu maju. Takrat je vsaka vzgojno-
-varstvena ustanova imela organiziran svoj pevski zbor 
(Večer 1973). Zborovsko petje je bilo v vrtcih prisotno že 
veliko prej, vendar se je sistematično delo s predšolskimi 
pevskimi zbori začelo v šolskem letu 1969/1970.

Začetki (1970–1980)
Prva revija Ciciban poje se je izvedla v paviljonu Mestne-
ga parka leta 1970. V šolskem letu 1969/70 je aktiv rav-
nateljev mariborskih vrtcev pod okriljem Zavoda RS za 
šolstvo Maribor organiziral seminar, ki so se ga udeležile 
vzgojiteljice, zaposlene v vrtcih. Delovno gradivo je bila 
zbirka otroških pesmi Janeza Kuharja Cicibanom na pot, 
ki jo je v okviru izvedenega seminarja skladatelj tudi sam 
predstavil. Zraven učenja pesmi je bila v ospredju tudi me-
todika učenja pesmi za predšolske otroke s poudarkom na 
upoštevanju dinamike ter učenju dirigiranja. Za zaključek 
izobraževanja je Janez Kuhar predlagal ustanovitev pred-
šolskih pevskih zborov. Vsi mariborski vrtci so predlog 
tudi sprejeli. Ob podpori tedanje inšpektorice za vrtce pri 
Zavodu RS za šolstvo, OE Maribor, Vide Herman, so zbo-
rovodkinje spomladi 1970 pripravile program za prvo revi-
jo predšolskih pevskih zborov. K organizaciji so pritegnili 
Zvezo kulturnih organizacij Maribor in v mesecu maju 
1970 izvedli koncert v paviljonu Mestnega parka. Organi-
zatorji so prireditev poimenovali Ciciban poje. Pevce je že 
takrat spremljal manjši orkester, v katerem je igralo nekaj 
profesorjev Srednje glasbene in baletne šole Maribor (ar-
hiv JSKD 2010). Po uspešno izvedeni prvi reviji so se mari-
borski vrtci in Zveza kulturnih organizacij Maribor, čigar 
glavni tajnik je bil v tistem času Valentin Varl, dogovorili, 
da z revijo nadaljujejo vsako leto v mesecu maju. Zavod RS 

za šolstvo, OE Maribor, je prevzel skrb za strokovno pod-
poro zborovodkinjam pri pripravi in izvedbi programov 
otroških pesmic in vzgojiteljicam pri učenju rajalnih iger 
in folklornih plesov ter drugih ritmičnih interpretacij, ki 
so se v naslednjih letih na reviji priključile pevskim zbo-
rom. Zborovodkinje so v naslednjih letih imele organizira-
na glasbena srečanja z Janezom Bitencem in Miro Voglar. 
Vzgojiteljice zborovodkinje predšolskih pevskih zborov so 
se v nadaljnjih letih združevale v aktivu zborovodkinj pri 
Zvezi kulturnih organizacij Maribor, v katerem so se načr-
tno izpopolnjevale v metodiki vodenja zbora, načrtovanja 
programa in izborom pesmi, ki so dajale možnost zani-
mive pevske interpretacije z estetsko in emotivno vre-
dnostjo. Nekoliko manj je bila sistematično organizirana 
in načrtovana podpora vzgojiteljicam mentoricam plesnih 
skupin, ki so bile na reviji v manjšini, vendar pa vedno v 
času priprav na vsakoletno revijo (arhiv JSKD 2010).

Drugo desetletje (1980–1990)
V drugem desetletju revije se je v strokovno pripravo pev-
skih zborov in vzgojiteljic zborovodkinj predšolskih pev-
skih zborov aktivno vključil mag. Branko Rajšter, dirigent, 
glasbeni pedagog in skladatelj. Z izvedbo seminarjev in s 
strokovnimi nasveti je zborovodkinje vodil do potrebnih 
kompetenc za vodenje predšolskih pevskih zborov. Zbo-
rovodkinje je usmerjal predvsem v spoštovanje otroko-
vih pevskih zmožnosti in kvalitetno izvedbo interpretacij 
pesmi na revijah. V tem obdobju sta aktiv zborovodkinj 
pri Zvezi kulturnih organizacij Maribor vodili svetoval-
ka za predšolsko vzgojo Jožica Sinič, kasneje pa Štefani-
ja Meršnik, aktivna zborovodkinja pevskega zbora Vrtca 
Otona Župančiča od prve revije naprej. Kot ravnateljica 
Vrtca Borisa Pečeta se je v organizacijo izvedbe prireditve 
aktivno vključevala vse do upokojitve leta 2004. Glasbena 
spremljava zborov se je izvajala s klavirjem, harmoniko in 
z Orffovimi instrumenti (arhiv JSKD 2010).

Devetdeseta leta (1990–2000)
V začetku devetdesetih let je Zveza kulturnih organiza-
cij k strokovnemu sodelovanju za pripravo in pomoč pri 
pripravi revije povabila mag. Ivana Vrbančiča, profesor-

Mag. Matija Varl, koordinator izpostave, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, OI Maribor

Revija Ciciban poje in pleše v Mariboru

Povzetek 
Ciciban poje in pleše je tradicionalna prireditev vrtcev iz Maribora in okolice, na kateri nastopijo predšolski 
pevski zbori in plesne skupine. Na dveh koncertih se v Veliki dvorani SNG Maribor predstavi preko 700 
predšolskih otrok. Prireditev posname Televizija Slovenija, Regionalni center Maribor, ter posnetek predvaja 
na Televiziji Maribor in Televiziji Slovenija. Organizacijsko prireditev vodi Javni sklad RS za kulturne dejavno-
sti, Območna izpostava Maribor, ob sodelovanju Skupnosti vrtcev Maribor. 
Ključne besede: predšolski pevski zbori, predšolske plesne skupine, glasbeno-plesna vzgoja.
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ja Glasbenega oddelka Pedagoške fakultete Univerze v 
Mariboru. Za seminarsko gradivo je pripravil izbor otro-
ških pesmic različnih skladateljev in avtorjev, primernih 
za petje v predšolskem pevskem zboru (arhiv JSKD 2010). 
Kako se je sistematično strokovno delo s predšolskimi 
pevskimi zbori obrestovalo, priča poročilo Zveze kultur-
nih organizacij Maribor za leto 1990:
 »Predšolski zbori – na reviji so bili zborčki pripravljeni 
zelo dobro v glasbeno-tehničnem pogledu, glasovi so bili 
neforsirani, kričavega petja, ki je še do nedavnega sprem-
ljal te revije, ni bilo slišati. Izbor repertoarja je bil zelo do-
ber, k čemur je vsekakor v veliki meri pripomogel semi-
nar, ki je bil izveden predhodno, in ki ga je vodil mag. Ivan 
Vrbančič. Nekaj več pripomb je bilo le na račun taktiranja 
in drugih tehnično strokovnih kvalitet zborovodkinj, ki pa 
se jih bo dalo ob sistematičnem izobraževanju hitro odpra-
viti.« (ZKO Maribor 1990)
 Delovanje predšolskih pevskih zborov se je iz Maribora 
razširilo tudi v sosednje kraje. Leta 1991 je na reviji so-
delovalo 11 pevskih zborov. Zraven 10 mariborskih vrtcev 
(Studencev, Ivana Glinška, Jadvige Golež, Tezno, Pobrežje, 
Vančka Šarha, Jožice Flander, Koroških vrat, Otona Žu-
pančiča, Borisa Pečeta) tudi vrtec Pohorski bataljon Ruše. 
Revijo je ocenjeval Mitja Reichenberg, ki je bil v tem ob-
dobju predsednik glasbenega odbora pri Zvezi kulturnih 
organizacij Maribor. Zborom so bile za glasbeno sprem-
ljavo na razpolago študentke Oddelka za glasbo Pedago-
ške fakultete Univerze v Mariboru (ZKO Maribor 1991). V 
devetdesetih letih se je Zveza kulturnih organizacij Ma-
ribor postopoma reorganizirala in preimenovala v Zvezo 
kulturnih društev Maribor ter kasneje v Sklad RS za ljubi-
teljske kulturne dejavnosti, Območna izpostava Maribor 
(SLKD) pa kasneje v Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
(JSKD). Revija Ciciban poje je ostala kot del letnega pro-
grama z izvedbo maja ali junija. Sklad za kulturo, izposta-
va Maribor, je na pobudo takratnega svetovalca za glasbo 
Marjana Šijanca razpisal natečaj za nove otroške pesmi, 
ki so se nato izvajale na reviji Ciciban poje. Na koncertu 
je zbore spremljal 7 članski orkester, sestavljen iz glasbe-
nikov opernega orkestra SNG Maribor v sestavi: violina, 
fl avta, klarinet, fagot, kontrabas, klavir in tolkala (arhiv 
JSKD 2010). Leta 1996 je prišlo do velikih organizacijskih 
sprememb, ker so javni vrtci postali sestavni del vzgoje 
in izobraževanja in z novo šolsko zakonodajo prešli pod 
Ministrstvo za šolstvo in šport. V drugi polovici devetde-
setih let je Sklad za kulturo k izvedbi reviji Ciciban poje 
povabil skladatelja Tomaža Habeta in dr. Olgo Denac, pro-
fesorico na Oddelku za predšolsko vzgojo Pedagoške fa-
kultete Univerze v Mariboru. Plesnim skupinam je nudila 
strokovno pomoč mag. Olivera Ilić. Prireditev se uveljavi 
pod imenom Ciciban poje in pleše (JSKD 2010). Leta 1999 
je prireditev prvič v celoti posnela TV Slovenija, Regijski 
center Maribor in posnetek revije pa je bil predvajan na 

programu Televizije Maribor in Televizije Slovenija.

Obdobje med 30. in 40. jubilejem (2000–2010)
Trideseta revija Ciciban poje in pleše se je prva tri leta še 
izvajala v dvorani Union Maribor, zaradi vedno večje po-
pularnosti in zanimanja gledalcev pa se je leta 2003 pre-
selila v Veliko dvorano SNG Maribor, kjer gostuje še danes. 
Leta 2002 se je spremenila zasedba orkestra, ki jo je pred-
lagal dirigent mag. Simon W. Robinson, ki je v tem času za 
zborovodkinje izvajal seminar zborovskega dirigiranja in 
igral klavirske spremljave na reviji. Nova zasedba orkestra 
je tako: fl avta, klarinet, violončelo, klavir in tolkala. Glas-
beniki, člani opernega orkestra SNG Maribor in profesorji 
Konservatorija za glasbo in balet Maribor, se kar sami po-
imenujejo v Cici orkester. Vsako leto je bilo za orkester na 
novo prirejenih med 10 in 15 pesmic, ki se so izvajale na re-
viji. Velikemu številu otroških pesmic so se ob izdajah no-
vih notnih zbirk za otroke pridružile vedno nove skladbe. 
Tomaž Habe je za 40. revijo Ciciban poje in pleše napisal 
pesem 4x10, ki so jo vsi nastopajoči pevci in plesalci zapeli 
na koncu revije kot skupno pesem (JSKD 2011).

Obdobje po letu 2010
Po 40. jubileju leta 2010 je revijo Ciciban poje in pleše 
zaznamovalo leto 2012, ko je bil Maribor Evropska pre-
stolnica kulture. Nastopajoči zbori so v svoje programe 
vključili otroške pesmi iz celotne Evrope. Na sporedu so 
bile otroške in ljudske pesmi iz Anglije, Slovaške, Švice, 
Češke, Francije, Italije, Belgije in drugih držav (JSKD 2013). 
Pevske zbore na revijah spremlja Cici orkester, spremlja-
ve pa se izvajajo še s klavirjem, harmoniko in z Orffovim 
orkestrom študentk oddelka za Predšolsko vzgojo UM. V 
notnem arhivu revije Ciciban poje in pleše na JSKD Ma-
ribor je trenutno 231 otroških pesmic prirejenih za Cici 
orkester. Več kot polovico priredb za orkester je prispeval 
Tomaž Habe (JSKD 2018). 
 V letu 2018 je na 2. koncertih Ciciban poje in pleše so-
delovalo skupno 661 predšolskih otrok in 42 mentoric. 
Nastopili so pevski zbori iz vrtcev: Jožice Flander, Ivana 
Glinška, Teznega, Jadvige Golež, Studencev, Pobrežja, 
Otona Župančiča, Borisa Pečeta, Miklavža, Markovcev, 
Ruš, Frama, Pesnice - Pernice, Ormoža in Slovenske Bi-
strice, ter plesne skupine iz vrtcev: Jožice Flander, Iva-
na Glinška, Teznega, Jadvige Golež, Studencev, Pobrežja, 
Otona Župančiča, Borisa Pečeta, Miklavža, Frama in Pe-
snice - Pernice (JSKD 2018a).
V letu 2019 bo na sporedu že 49. revija Ciciban poje in ple-
še in jubilejna 50. leta 2020 . 

Pomen revije Ciciban poje in pleše v Mariboru
Revija je spodbudila delovanje predšolskih pevskih zborov 
v vseh vrtcih Maribora in v okolici. Revija povezuje različ-
ne institucije: vrtce, Skupnost vrtcev Maribor, Javni sklad 
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Spoštovana profesorica, dr. Ljubica 
Marjanovič Umek, tudi med vašimi 
študentkami in študenti so tisti, ki 
so se v vrtec vključili že po izidu 
Kurikuluma za vrtce in po obsežni 
prenovi vrtcev pred dvajsetimi leti. 
Verjamemo, da to ni več generacija, 
ki bi se vrtca spominjala samo po 
prisilnem spanju po kosilu, ampak 
po čem prijetnejšem. Se kdaj pogo-
varjate o spominih na vrtec? 
Delež v vrtec vključenih otrok v Slo-
veniji že desetletja narašča, še po-
sebej malčkov, ki so vključeni v prvo 
starostno obdobje. Vedno večji deleži 
malčkov in otrok ima torej izkušnje z 
vrtcem. Ko otroci odrastejo kot mla-
dostniki in mlajše odrasle osebe, rade 
in pogosto govorijo o vrtcu, vendar 
se malo ali nič ne spomnijo, kaj se je 
dogajalo, ko so bili stari dve, tri, šti-
ri leta in vključeni v vrtec. Se pa re-
lativno dobro spominjajo zadnjega 
leta ali dveh pred vstopom v šolo in v 
tem kontekstu predvsem dogodkov, 
ki so močno čustveno obarvani, tako 
tistih najbolj kot tistih najmanj prijet-
nih. Res je, da otroci, ki so bili pred 
desetletjem ali več vključeni v vrtec, 
ne govorijo več le o spanju in hrani v 
vrtcu, temveč o številnih novih izku-
šnjah, spretnostih, ki so se jih naučili, 
predstavah, ki so jih videli, krajih, ki 
so jih obiskali, sovrstnikih, s kateri-
mi so se igrali in igrali … Zanimivo pa 
je, da so njihovim staršem ostala bolj 
v spominu prva leta, ko so bili njihovi 
malčki vključeni v vrtec. Pričakovano, 

to so bila leta, ki so bila najbolj pove-
zana s številnimi čustvi, tudi strahom, 
zaskrbljenostjo, pričakovanji, ki so se, 
kot meni večina staršev, s časom ved-
no bolj barvala z zadovoljstvom, ker so 
malčki radi hodili v vrtec in ker so oni 
kot starši prepoznali, da vrtec dobro 
deluje. 

Ste izvajali kakšne dolgoročnej-
še raziskave o vplivu prenove v 
vrtcih?
V letih od 2002 do 2006, torej v času, 
ko se je že »zasidral« Kurikulum za 
vrtce, smo na Katedri za razvojno psi-
hologijo naredili vzdolžno raziskavo, 
v kateri smo otroke, ki so bili v vrtec 
vključeni pri enem ali treh letih sta-
rosti, spremljali v vrtcu in nato še do 
konca prvega razreda. Rezultati so 
pokazali, da ima vrtec zelo pozitivni 
učinek na razvoj socialnih spretnosti 
otrok ter njihovo uspešnost v prvem 
razredu. Nekoliko drugačni so bili re-
zultati na področju govora otrok. Vr-
tec je imel pozitivni učinek na govor 
malčkov in otrok, ki so živeli v manj 
spodbudnem socialnem, kulturnem 
in izobrazbenem družinskem oko-
lju, če so jih starši vključili v vrtec pri 
enem letu starosti; na ostale otroke 
vrtec ni imel učinka. Vrtec bi verje-
tno lahko dosegel pozitiven učinek 
na področju govora tudi za vse ostale 
otroke, če bi se strokovne delavke ob 
zagotovljenih ustreznih pogojih (šte-
vilu otrok v oddelku; razmerje odra-
sle osebe: otroci v oddelku), dobrem 

RS za kulturne dejavnosti, Območno izpostavo Maribor, 
Oddelek za predšolsko vzgojo Pedagoške fakultete UM, 
SNG Maribor in Televizijo Slovenija. Revija je primer dobre 
prakse sodelovanja institucij in kvalitetnega dela mento-
ric v vrtcih.

Literatura:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. (2010). 40 let revije Ciciban poje 
in pleše, zapis Štefke Meršnik ob 40. izvedbi revije Ciciban poje in pleše. 
Maribor: JSKD.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. (2011). Letno poročilo Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti za leto 2010. Ljubljana: JSKD.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. (2013). Letno poročilo Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti za leto 2012. Ljubljana: JSKD.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. (2018). Notni arhiv JSKD. Maribor: 
JSKD.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. (2018a). Arhiv programskih listov 
in knjižic JSKD za leto 2018. Maribor: JSKD.
Večer (1974): Ciciban praznuje. (12. 5. 1973, str. 3).
Zveza kulturnih organizacij Maribor. (1990). Letno poročilo Zveze kultur-
nih organizacij Maribor za leto 1990. Maribor: ZKO Maribor.
Zveza kulturnih organizacij Maribor. (1991). Letno poročilo Zveze kul-
tunih organizacij Maribor za leto 1991. Maribor: ZKO Maribor.

Prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek, univ. dipl. psihologinja, 
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta 

Predšolska vzgoja v vrtcu pušča v osebnosti otroka 
pomembne sledi 

znanju o načinih spodbujanja govora 
različno starih otrok in času, ki bi ga 
namenjale spodbujanju govora, z otro-
ki veliko pogovarjale, jih spodbujale k 
pripovedovanju zgodb, razlaganju, po-
gajanju, skupnemu branju, rabi jezika v 
različnih govornih položajih, simbolni 
igri. Je vredno, ker prav govor omo-
goča otrokom vstop v simbolni svet 
in kakovostno vključevanje v socialne 
skupine. Majhen prispevek k iskanju 
novih možnosti bo morda tudi nova 
knjiga z naslovom Zgodbe otrok: Ra-
zvoj in spodbujanje pripovedovanja, ki 
sva jo napisali s kolegico in gre prav te 
dni v tisk. 

Čestitam vam in kolegici!  Želim 
vam povedati, da občudujem vaš iz-
redni prispevek področju predšol-
ske vzgoje. Sicer pa se vzgojiteljice 
in vzgojitelji večkrat sprašujemo, 
kakšne sledi, če sploh kakšne, smo 
pustili v osebnostih otrok, ki so z 
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nami preživljali šest, sedem in več 
ur dan za dnem v vrtcu. Kako da-
leč seže človeški spomin v zgodnje 
otroštvo? Gotovo pa za osebnost 
ni pomembno samo tisto, česar se 
spominja?
Kot sem že rekla, se večino časa ter 
številnih stvari, ki smo jih dožive-
li v vrtcu, ne spominjamo. Pa vendar 
predšolska vzgoja v vrtcu poteka v 
času občutljivega obdobja v razvoju 
zaznavnih, gibalnih, govornih, misel-
nih, čustvenih in socialnih zmožnos-
ti, kar pomeni, da pušča pomembne 
sledi. Občutljiva obdobja v razvoju in 
učenju so obdobja, ko je živčni sis-
tem najbolj občutljiv na prisotnost oz. 
odsotnost spodbud in socialnih inte-
rakcij. Zato se posameznik takrat naj-
hitreje razvija in najbolj učinkovito uči. 
Izkušnje, pridobljene v starosti do treh 
ali petih let, so praviloma najbolj in-
tenzivne, dolgoročne (stabilne) in ire-
verzibilne. Na primer malček, ki ima 
velik in raznolik besednjak pri treh le-
tih starosti, bo imel praviloma velik in 
raznolik besednjak tudi pri petih letih, 
hkrati pa bo imel dobro razvita tudi 
ostala področja govora, uspešen bo 
pri zgodnjem in kasnejšem akadem-
skem opismenjevanju in seveda obra-
tno. Hkrati ne bi smeli spregledati, da 
je ključni varovalni dejavnik otrokove-
ga zgodnjega razvoja in učenja varna 
čustvena navezanost na pomembne 
osebe, tudi v vrtcu, ter socialna vklju-
čenost malčkov in otrok. 

Zdi se, kot da pomen vrtca in šole v 
očeh strokovnjakov z drugih pod-
ročij narašča. Kako si naj drugače 
razlagamo, da o otrokovem razvo-
ju, vzgoji in izobraževanju, ki naj 
bi bilo »drugačno« od sedanjega, 
razpravljajo novinarji, zdravniki, 
ekonomisti, pravni strokovnjaki …? 
Še posebno, ko se znajdejo v vlogi 
staršev. Kaj menite o tem?
Zanimanje različnih strok o vrtcih 
in sicer o predšolskem otroku je po-
zitivno, vendar če gre za strokovno 
premišljene in znanstveno korektne 
pristope preučevanja na ravni teorije 

in prakse. Že koncem devetdesetih let 
so pri sistemski in vsebinski preno-
vi vrtcev sodelovale različne stroke, 
kot so na primer fi lozofi ja, psihologija, 
sociologija, pedagogika, specialne di-
daktike, z namenom čim bolj celovito 
razložiti razvoj otroka in učenje otrok 
v času, ko gre za hitre spremembe, ki 
so pogojene tako z razvojem v ožjem 
pomenu besede kot številnimi dejav-
niki v okolju, predvsem socialnimi in 
kulturnimi. Veliko zanimanje za pred-
šolske otroke in vrtec lahko ima tudi 
svojo hrbtno stran, ko na primer ne-
katere stroke, zlasti ekonomija, ugoto-
vijo, da je naložba v predšolsko vzgojo 
dobra naložba za kasnejšo uspešnost 
v izobraževanju in na trgu dela ter ob 
tem spregledajo, da niso pomembni 
zgolj dosežki otrok, temveč predvsem 
vzgojno-izobraževalni proces, ki po-
teka »po meri« različno starih otrok. 
Zdrsi v smeri »pošolanja« vrtcev za-
radi želje po večji uspešnosti otrok v 
šoli, velike ambicije staršev, zlasti tis-
tih z visoko izobrazbo, ki verjamejo, da 
bi se moral predšolski otrok učiti vsaj 
en tuj jezik, računalništvo, se ukvarjati 
z izbranim športom itd., na eni strani 
in prepričanja vedno večjega deleža 
staršev in posameznih strokovnjakov 
o tem, da je treba »zaščititi« otroštvo 
in odložiti šolanje šoloobveznim otro-
kom na drugi strani, so običajno hitri, 
nepremišljeni in kratkoročni. Zdi se, 
da starši neredko težko ločijo sodelo-
vanje z vrtcem v smislu dopolnjevanja 
vrtčevske in družinske vzgoje od po-
sredovanja ali celo »vsiljevanja« svojih 
zamisli in zahtev, kaj in kako bi morali 
v vrtcu delati, kajti njihov otrok … 

Zadnjih dvajset let razvoja vrtcev je 
potrdilo pravilnost vašega zavze-
manja za odprt in fl eksibilen kuri-
kul. Vzgojiteljem in vrtcem je pred 
20 leti prinesel relativno visoko 
strokovno avtonomijo, ki omogoča 
vzgojiteljem dopolnitev dejavnosti 
po lastni presoji, ki pa morajo biti 
v skladu s kurikularnim dokumen-
tom. Menite, da je ta strokovna 
avtonomija pripomogla k temu, da 

vse več vzgojiteljic dojema otroka 
kot kompetentno in zmožno bitje?
Tudi sedaj – po 20 letih – sem prepri-
čana, da je bila odločitev o delno 
strukturiranem kurikulu, ki teme-
lji na procesno-ciljnem načrtovanju, 
pravilna. Strokovni delavci v sloven-
skih vrtcih so dovolj visoko izobra-
ženi, da smemo od njih pričakovati in 
jim hkrati omogočiti, da ob zapisanih 
splošnih in operativnih ciljih ter pri-
merih dejavnosti, sami poiščejo ustre-
zne vsebine ter različne dejavnosti, s 
katerimi zasledujejo cilje za različno 
stare otroke, ter ustrezno povezujejo 
načrtovane dejavnosti z rutinskimi. 
Kurikul, kot ga poznamo, vzgojiteljem 
res ponuja relativno visoko stopnjo 
strokovne avtonomije in jih zato tudi 
stalno nagovarja k dodatnemu izobra-
ževanju ter stalnemu spremljanju in 
razvijanju svoje dejavnosti.

Posamezni javni vrtci zatrjujejo 
staršem, da sedanji vrtčevski ku-
rikul »dopolnjujejo« z montessori 
in waldorfsko pedagogiko, z NTC 
ter še z drugimi koncepti, ki niso 
kompatibilni z načeli in s cilji Ku-
rikuluma za vrtce. S tem zavaja-
jo starše, predvsem pa ustvarjajo 
zmedo. Zakaj se to dogaja in kdo 
bi (spet) moral postaviti zadeve na 
svoje mesto?
Težko presodim, zakaj se posameznim 
vrtcem zdi imenitno, da izvajanje Ku-
rikuluma za vrtce »dopolnjujejo« z 
nekaterimi drugimi koncepti, ki sicer 
v svetu delujejo kot vrtci s posebnimi 
pedagoškimi načeli, na primer wal-
dorfski in montessori vrtec. Zdi se, 
kot da bi bilo to moderno oz. nekaj 
več kot povprečno. Vprašanje je, ali v 
to verjamejo zgolj starši ali tudi vrtci 
in ali gre za fi nančno ali konceptual-
no ozadje. Osebno sem prepričana, 
da Kurikulum za vrtce vključuje vsa 
področja, ki so pomembna za razvoj 
in učenje malčkov in otrok v zgodnjem 
otroštvu, kar so prepoznali tudi šte-
vilni tuji strokovnjaki oz. strokovnja-
kinje. Naj kot zanimivost povem, da 
smo pred kratkim v Komisiji za vrtce 
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pri Strokovnem svetu za splošno izo-
braževanje obravnavali še en predlog 
za zasebni vrtec, imenovan Lila, ki ga 
poznajo tudi v nekaj drugih državah. 
Njegova posebnost oz. posebna nače-
la, po katerih naj bi deloval je, kot so 
zapisali in povedali predlagatelji, ce-
lostna obravnava otroka. V razpravi 
smo relativno hitro ugotovili, da to ni 
posebno pedagoško načelo, saj je v iz-
hodiščih in načelih Kurikula za vrtca 
zapisano, da je otrok prepoznan kot 
celota in da se različna področja ra-
zvoja med seboj povezujejo, prav tako 
področja v kurikulu. Predlagatelj je bil 
nekoliko v zagati in je rekel, da je težko 
narediti še kaj drugače, ko pa je Kuri-
kulum za vrtce že tako dober. Predlog 
v posredovani obliki na komisiji ni bil 
sprejet, kar pa seveda še ne pomeni, da 
nekoč v prihodnosti ne bo. Prepričana 
sem, da vsaka dodatna ponudba, na 
primer vrtec, v katerem se otroci uči-
jo dveh tujih jezikov, vrtec, v katerem 
spodbujajo ustvarjalnost ali »špor-
tni« vrtec, nima svojega teoretskega 
ozadja in zato tudi ne prepoznavnih, 
predvsem dolgoročnih ciljev. Po moji 
presoji je Zavod RS za šolstvo tista 
ustanova, ki naj bi vrtcem nudila stro-
kovno pomoč pri razmisleku o števil-
nih bolj ali manj modnih ponudbah, ki 
jih različni predlagatelji naslavljajo na 
vrtce in jih starši, ki se bojijo, kaj vse 
bodo njihovi otroci zamudili, dodatno 
plačujejo, kot tudi pri razmisleku, kaj 
pomeni dodajanje zgolj posameznih 
elementov sicer teoretsko podprtih 
šol, na primer montessori šole, ki iz-
virno delujejo po lastnih načelih in 
ni mišljena kot »dodatek« k izvajanju 
sprejetega nacionalnega kurikula, ki 
ima tudi svoje teoretske podlage. Po-
lje strokovne avtonomije, o kateri sva 
govorili, ima svoje okvire, in to na rav-
ni strokovnega svetovanja in na ravni 
neposrednega dela z otroki.

Kurikulum za vrtce je star že dvaj-
set let. V strokovni javnosti se že 
dlje časa govori o potrebnih spre-
membah dokumenta Kurikulum za 
vrtce. Nam lahko poveste, kaj je po 

vašem mnenju treba dopolniti ali 
spremeniti? Kdo pripravlja spre-
membe in kakšne bodo?
Res je, Kurikulum za vrtce bo v le-
tošnjem letu star dvajset let. Po moji 
presoji je okvir kurikula, ki temelji na 
procesno-ciljnem načrtovanju, dober, 
rabi pa kar nekaj vsebinskih dopol-
nitev in posodobitev. Posodobitve bi 
bile potrebne na vseh področjih, saj je 
nujno, da cilji in predlagane dejavnosti 
upoštevajo današnji čas, tako s soci-
ološkega in fi lozofskega kot pedago-
škega ter z didaktičnega vidika. Tudi 
uvodno poglavje, ki govori o otroku, 
njegovem razvoju in učenju, je treba 
posodobiti. Z vidika moje stroke se mi 
zdi nujno dopolniti področji Govor in 
Družba, blizu mi je tudi razmislek, da 
bi se dodalo novo področje Porajajo-
ča se pismenost. Na drugi del vašega 
vprašanja težje odgovorim, ker se mi 
zdi, da se stvari ne premikajo nikamor. 
Kmalu bo dve leti, ko sem o tej temi 
govorila z direktorjem Zavoda RS za 
šolstvo in med drugim opozorila, da 
je Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju 
iz leta 2011 prinesla kar nekaj novo-
sti, ki nikoli niso bile uvedene v vrtce, 
tudi na ravni kurikula. Obljubil je, da 
bo ustanovil strokovno skupino, ki bo 
prevzela to nalogo. Nič se ni zgodilo 
do meseca ali dveh nazaj, ko je bila v 
imenu tega zavoda sklicana prva seja 
strokovne komisije, ki naj bi začela 
delati na posodobitvi kurikula (vabilo 
sem dobila tudi jaz) in je bila potem (iz 
meni neznanih razlogov) preklicana. 

Jedrna družina je razmeroma za-
prt socialni sistem, ki se odpre 
navzven, ko otrok začne obiskovati 
vrtec. V medijih je odmeval primer 
zasebnega varovanja na domu brez 
ustreznega nadzora, ki se je oma-
deževal še z nasilnim ravnanjem 
nad otroki. Ni šel razvoj zasebnih 
oblik varstva in vzgoje predšolskih 
otrok že predaleč? Kaj bi bilo treba 
sistemsko popraviti, da se takšna 
zgodba ne bo ponovila?
To je tudi ena od tem, ki jih Bela knjiga 
o vzgoji in izobraževanju iz leta 2011 

analizira in predlaga nekatere rešitve. 
Prav takrat je bilo verjetno največje 
pomanjkanje prostih mest v vrtcih, 
zlasti za malčke v prvem starostnem 
obdobju, zato se je po zgledu nekaterih 
rešitev v tujini iskalo še dodatne pro-
grame, med katere sodi tudi program 
družinskega varstva v javno-zaseb-
nem partnerstvu. Za ustanovitev in 
delovanje navedenega programa, ki je 
namenjen zgolj otrokom prvega staro-
stnega obdobja, je v Beli knjigi navede-
nih kar nekaj varovalk na ravni organi-
zacije, normativov in fi nanciranja. Na 
ravni vsebine je posebej zapisano, da 
morajo biti za delo z otroki na državni 
ravni izdelana in sprejeta Izhodišča za 
delo z otroki v programu družinskega 
varstva. Po mnenju avtoric poglavja 
Vrtci v Beli knjigi o vzgoji in izobra-
ževanju iz leta 2011 je program dru-
žinskega varstva strokovno utemeljen 
predvsem kot kratkoročna rešitev (to 
je bilo zapisano leta 2011), s katerim 
bi se premostilo pomanjkanje pro-
stih mest v vrtcih v nekaterih okoljih 
ter hkrati zagotovilo bolj kakovostno 
in hkrati regulirano in sofi nancirano 
izvajanje programa, kot je varstvo na 
domu, ki je bilo uvedeno s spremembo 
Zakona o vrtcih leta 2008. Vsi otroci, 
tudi malčki, stari od ena do treh let, 
namreč potrebujejo predšolsko vzgo-
jo in ne zgolj varstvo. Po moji presoji 
gre za šolski primer, ki kaže, da sis-
tem praviloma ne more vzdržati, če se 
vsakih nekaj let dodajo ali spreminjajo 
zgolj posamezne rešitve, nihče pa ne 
skrbi za sistem predšolske vzgoje kot 
celoto oz. posamezne spremembe ne 
uvede v skladu s konceptualnimi pre-
misleki. Vsi programi, ne glede na to, 
kje se izvajajo, bi morali biti skrb dr-
žave tako na ravni sistema kot vsebine 
in seveda nadzora. V Sloveniji v javnih 
in zasebnih vrtcih prevladuje izvajanje 
celodnevnega programa, ostali pro-
grami so redki in tudi sistemsko ter 
vsebinsko ne dovolj daleč razdelani 
ter evalvirani, čeravno bi jih morda 
starši potrebovali. Ponovni razmislek 
o celotnem sistemu predšolske vzgoje 
bo torej nujen, vendar ne zgolj na ravni 
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priprave nove Bele knjige, temveč tudi 
na ravni uveljavitve predlaganih reši-
tev kot celote. 

Za iskanje pomenov in smislov, za 
umevanje in uvid potrebuje vzgo-
jiteljica znanje. Pri tem nimam v 
mislih samo uporabnega poklic-
nega znanja, ampak tudi znanje, ki 
širi obzorje, poglablja razumeva-
nje, kritično vrednoti, budi ustvar-
jalnost in še kaj. Pri Vzgojiteljici 
opažamo, da ima vse več vzgojite-
ljic tudi drugo bolonjsko stopnjo iz-
obrazbe. Kako menite, da bo to po-
zitivno vplivalo na prakso v vrtcih?
Prepričana sem, da je kombinacija 
teoretskega in strokovnega znanja 
nujna za kakovostno delo vzgojitelji-
ce in da je sedanja rešitev, to je naj-
manj visokošolski strokovni program 
za vzgojiteljico in najmanj ustrezen 
srednješolski program za pomočnico 
vzgojiteljice, primeren. Prav tako ver-
jamem, da fakultete, ki izvajajo prvo- 
in drugostopenjski bolonjski program, 
izvajajo sprotne evalvacije o učinkovi-
tosti obeh programov. Če govorim z 
vidika razvojne psihologije, torej svoje 
stroke, ki je sicer teoretska, se mi zdi 
nujno, da vzgojiteljice poznajo različ-
ne, tudi sodobne teorije o razvoju in 
učenju otrok ter razvoj otroka na vseh 
področjih, saj jim bo prav to znanje 
omogočalo, da bodo znale prepozna-
ti značilnosti različno starih otrok in 
hkrati individualne razlike tudi med 
enako ali podobno starimi otroki; da 
bodo prepoznale pomembne odmike 
od normativnega razvoja; z znanjem 
iz razvojne psihologije bodo znale tudi 
osmisliti in analizirati različne didak-
tične pristope ter kritično ovrednotiti 
napredek otrok v razvoju in učenju. 
Velja pa previdnost pri razmisleku, ali 
naj bo druga bolonjska stopnja zahte-
vana izobrazba za delo vzgojiteljice. 
Po mojem vedenju drugostopenjski 
program ni bil pripravljen z namero 
izobraževanja vzgojiteljic za nepos-
redno vzgojno delo z otroki v vrtcu. Še 
večja ovira pa je, če se na drugosto-
penjski program vpisujejo študentke, 

ki niso zaključile prvo stopenjskega 
programa predšolske vzgoje. V tem 
primeru je njihova usposobljenost za 
neposredno delo z otroki postavlje-
na pod vprašaj. Če bi se v prihodnje 
razmišljajo o tem, da bi delovno mes-
to vzgojiteljice zahtevalo zaključeno 
drugo bolonjsko stopnjo, bi bila nujna 
prenova tako prve kot druge stopnje 
študija. Osebno nad tako rešitvijo ni-
sem navdušena, čeravno sem dese-
tletja nazaj izpostavljala številne stro-
kovne razloge, zakaj morajo imeti vse 
vzgojiteljice, tiste, ki delajo v prvem in 
drugem starostnem obdobju, visoko-
šolsko izobrazbo in njihove pomoč-
nice srednješolsko. Enako verjamem 
še vedno, hkrati pa je vseživljenjsko 
izobraževanje tisto, ki lahko veliko 
prispeva k aktualnosti znanja in dvigu 
kakovosti dela. 

Vaša bibliografi ja je izjemno obse-
žna. Z njo niste samo obogatili te-
orijo na področju razvojne psiholo-
gije, ampak pomembno prispevali 
tudi k izboljšanju prakse v sloven-
skih vrtcih in šolah. Kje menite, da 
imajo javni vrtci še možnost za raz-
vijanje kakovosti? 
Celotno raziskovalno kariero sem se, 
kot pravite, ukvarjala, na teoretski 
in strokovni ravni, tudi s predšolsko 
vzgojo v vrtcu in iz prve roke lahko 
povem, da so vrtci v Sloveniji v zadnjih 
tridesetih letih doživeli pomembne 
razvojne spremembe v smeri večje 
odprtosti, fl eksibilnosti in kakovosti. 
Navedeno prepoznavajo tudi tuji stro-
kovnjaki. Pa vendar je v vrtcih, tako na 
ravni celotnega sistema kot na ravni 
neposrednega dela z otroki, še prostor 
za izboljšave. Že večkrat sem izposta-
vila, da bi morala na državni ravni 
sistemski in vsebinski prenovi pred-
šolske vzgoje slediti izdelava koncepta 
ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti 
v vrtcih, v katerem bi bila opredeljena 
zunanja evalvacija in samoevalvacija 
vrtcev. Do sedaj imamo kar nekaj bolj 
ali manj izvirnih modelov ocenjeva-
nja in zagotavljanja kakovosti vrtcev 
pripravljenih na ravni projektov, od 

tu dalje pa stvari niso dovolj jasne in 
transparentne. Po mojem vedenju se 
sicer nekaj premika, vendar prepo-
časi. Krog razvoja vrtcev na sistem-
ski ravni in ravni posameznega vrtca 
tako ni zaključen. V vrtcih še vedno 
pogrešam tudi nekaj več občutljivosti 
in odzivnosti pri iskanju možnosti za 
razvoj in učenje vseh otrok, torej za-
gotavljanju pravičnega in učinkovitega 
ter socialno vključujočega sistema. V 
mislih imam otroke tujcev, priseljen-
cev in beguncev, otroke istospolnih 
partnerjev, otroke, ki živijo pod robom 
revščine itn. Zavedam se, da je to širši 
problematika, ki bi jo morale reševa-
ti teorija, praksa in država, vendar je 
problematika, ki je tu in pred katero 
ne bi smeli bežati. Predšolski otroci 
bodo čez leto ali dve šolski in marsi-
kaj bo zamujeno. Sama opažam, da se 
nekateri vrtci na navedeno proble-
matiko odzivajo hitro in dobro, drugi 
pa manj uspešno – prav to me utrjuje 
v prepričanju, da je moč najti rešitve, 
ki so socialno vključujoče in otrokom 
omogočajo razvoj v skladu z njihovimi 
zmožnostmi. 
Za zaključek bi želela izpostaviti še 
nekaj: vsakokrat znova se mi zdi pot-
rebno podčrtati, da je nujno in prav, 
da vrtci ostajajo vrtci in da skupaj s 
strokovnjaki vztrajno zagovarjajo in 
uveljavljajo svoje specifi čnosti, svojo 
prepoznavnost in pomembnost v ce-
lotnem sistemu vzgoje in izobraževa-
nja. 

Najlepša hvala za vaše izčrpne odgo-
vore. Želimo vam še mnogo uspešnega 
znanstvenega dela.
 

Spraševala je Betka Vrbovšek.
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Petra Madronič, mag. prof. pred. vzgoje, OŠ Vinica, vrtec

Aktivna vključenost otrok v proces učenja

Povzetek 
Prvi del članka namenimo teoretičnemu pregledu avtorjev o formativnem spremljanju, ga podrobno opre-
delimo in opišemo pet pomembnih elementov. Sprašujemo se o aktivni vlogi otrok v samem vzgojno-izo-
braževalnem procesu. Na tem problemu gradimo empirični del, v katerem s primerom anekdotskega zapisa 
utemeljimo aktivno vključenost otrok v procesu učenja in raziskovanja.
Ključne besede: formativno spremljanje, aktivna vloga otrok, proces.

Najpomembnejši cilj formativnega spremljanja je zagota-
vljanje najbolj ustrezne podpore za otrokov razvoj in uče-
nje v danem trenutku, spodbujanje razvoja njihovih veščin 
učenja in spodbujanje razvoja metakognitivnih strategij. 
Vzgojitelj otroku omogoča vzgojno-izobraževalni proces, 
v katerem ta razvija zavest o tem, kako se uči. Pri tem ga 
podpira, da se bo bolje naučil postavljati cilje, razvijati 
različne strategije učenja, jih uporabljati, nadzorovati in 
vrednotiti svoj učni proces (Holcar Brunauer idr., 2016). 
Formativno spremljanje vzbuja v zadnjih letih veliko za-
nimanje. Pri tem imata največ zaslug Britanca Paul Black 
in Dylan Wiliam, ki sta svoje ideje, podprte z raziskavami 
(Black idr. 1998, 2002, 2003, 2007, Wiliam, 2011, 2013), ob-
javila v številnih knjigah in člankih (Black idr., 1998, v Hol-
car Brunauer idr., 2017). Te raziskave dokazujejo (Holcar 
Brunauer idr., 2016), da formativno spremljanje prispeva 
k večji kakovosti učenja. Gre za usmerjenost k večji aktiv-
nosti in učinkovitemu učenju otrok, strokovni delavci pa 
ozaveščajo pomen povratne informacije o procesu učenja 
in vloge otrok v tem procesu. Na otrokov razvoj in napre-
dek pri učenju (Holcar Brunauer idr., 2016) vplivajo na vi-
dez zelo preprosti elementi formativnega spremljanja. 
V članku s pomočjo teoretičnega in empiričnega dela opi-
šemo in utemeljimo, kako se pet elementov odraža nepos-
redno v anekdotskemu zapisu izvedene dejavnosti s pod-
ročja jezika, v povezavi z medijsko vzgojo. V teoretičnem 
delu opredelimo formativno spremljanje in vseh pet ele-
mentov le-tega. Empirični del namenimo anekdotskemu 
zapisu o neposredni aktivni vključenosti otrok v procesu 
učenja.

Opredelitev in utemeljitev formativnega spremljanja
Formativno spremljanje nima enoznačne defi nicije, ven-
dar pa večina strokovnjakov izpostavlja, da gre za proces 
stalnega spremljanja napredovanja pri učenju oz. prever-
janja doseganja ciljev po zastavljenih kriterijih uspešnosti. 
Avtor Komljac (Holcar Brunauer idr., 2016) ga opredeljuje 
kot dialog za soglasno skupno vzgojiteljevo in otrokovo 
spremljanje, kontroliranje in usmerjanje razvoja učenja 
posameznika. Dokumenta, ki nas po zakonodaji in odgo-
vornosti vodita k spremljanju otrok v vrtcu sta Kurikulum 
za vrtce, ki v celoti podpira to paradigmo v razvojno-pro-
cesnem pristopu in aktivni vlogi otrok ter odraslih (Kuri-

kulum za vrtce 1999) in Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu. 
V njem je zapisano načelo, da: »spoznanja o posameznem 
otroku poglabljamo s stalnim spremljanjem in dokumen-
tiranjem otrokovega razvoja in dosežkov« (Domicelj idr., 
2016, str. 10). Da je pri spremljanju predšolskih otrok v vrt-
cu nujno potrebno tudi sodelovati s starši, pa je razvidno 
v pete vrednote in tretjega načela Kodeksa, in sicer: »pri 
načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela upoštevamo opa-
žanja in spoznanja staršev o njihovem otroku« (Domicelj 
idr., prav tam). V nadaljevanju članka predstavimo pet re-
levantnih elementov formativnega spremljanja v vrtcu in 
poglobljeno opišemo aktivno vlogo vzgojitelja v tem pro-
cesu.

Elementi formativnega spremljanja v vrtcu 
(Holcar Brunauer idr., 2016).
Prvi element formativnega spremljanja je aktivna vklju-
čenost otrok v proces, ki poudarja pomen vključevanja ot-
rok v načrtovanje dejavnosti in spodbujanje razmišljanja o 
aktivnostih v oddelku. Vzgojitelj zagotavlja visoko stopnjo 
aktivne vključenosti otroka, opogumlja otroke za pobu-
de in uresničevanje njihovih interesov, spodbuja jih, da 
sprašujejo, sprejema in podpira njihove načrte, upošteva 
predznanje, ideje, načrtuje in evalvira dejavnosti skupaj z 
otroki (Holcar Brunauer idr., 2016). 
 Drugi element formativnega spremljanja so dokazi, ki 
vzgojitelju nalagajo, da v neposrednem delu z otroki na 
različne načine zbira, dokumentira dokaze o razvoju in 
učenju otrok (prav tam). Vloga vzgojitelja pri tem pa je, 
da pozorno posluša otroke, jih opazuje pri igri, dejavno-
stih, se v igro vključi kot enakovreden partner, spodbuja 
k postavljanju vprašanj, upošteva predznanje, ideje. Otro-
ke uči strategij iskanja, zbiranja, urejanja, dokumentiranja 
informacij (prav tam). Vzgojitelj zbira dokaze o učenju in 
razvoju, si zapisuje, fotografi ra, snema, ureja in arhivira 
otrokove izdelke, izjave, posnetke in drugo (Holcar Bru-
nauer idr., 2016). 
 Ob pregledovanju dokazov naj vzgojitelj vsakemu otro-
ku zagotavlja kakovostne povratne informacije, ki usmer-
jajo njegov razvoj in učenje, kar je tretji element formativ-
nega spremljanja. Povratna informacija naj bo razumljiva, 
smiselna, pravočasna in ustrezna (Holcar Brunauer idr., 
2016). 
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Četrti element je učenje otrok od otrok, pri katerem je po-
membno, da vzgojitelj organizira učno okolje, v katerem 
se lahko otroci učijo drug od drugega. Naloga vzgojitelja 
je, da opazuje, spremlja interakcijo med otroki, jih podpira 
na močnih področjih, jih ne izpostavlja, če sami ne želijo 
(Holcar Brunauer idr., 2016). 
 Zadnji element formativnega spremljanja je vrednote-
nje in samovrednotenje dejavnosti, kjer vzgojitelj razmišlja 
o tem, kako pripraviti učno okolje, ki bo otroke spodbu-
jalo k razmišljanju, odnosu do lastnega učenja in razvoja. 
Vloga vzgojitelja je, da spodbuja notranjo motivacijo, krepi 
samopodobo, jih spodbuja, da izrazijo svoje mnenje, načr-
tuje in evalvira skupaj z otroki (Holcar Brunauer idr., 2016). 

Kdaj in kako spremljati otroke?
Ob petih opisanih elementih se nam poraja vprašanje, 
kdaj sploh lahko spremljamo otroke v vrtcu. Vzgojitelj lah-
ko spremlja otroke v naravni situaciji, recimo pri spontani 
igri ali pa med načrtovanimi igralnimi dejavnostmi. Bati-
stič Zorec (2002, str. 2) meni, da je v vrtcu »potrebno ne-
nehno prepletanje igre in drugih dejavnosti«. Poleg tega 
da je igra pomembna za otroke, je v predšolskem obdob-
ju pomembna tudi za vse tiste, ki delamo z otroki. Od-
rasli prav s pomočjo igre najlažje ustvarjajo kontakte in 
čustvene relacije z otroki, z opazovanjem le-teh pri igri 
pa spoznavajo njihove razvojne značilnosti in osebnostne 
lastnosti (Toličič in Smiljanić 1977, v Batistič Zorec 2002). 
Vygotsky (1978, v Zupančič, 2001) je za učenje otrok od 
odraslih in razvitejših sovrstnikov uporabil pojem »ob-
močje bližnjega razvoja«. S tem opredeljujemo razkorak 
med otrokovo dejansko aktualno razvojno ravnjo, v kateri 
se odraža sposobnost samostojnega reševanja problemov, 
in potencialno ravnjo, ki jo doseže ob pomoči mentalno 
razvitejšega partnerja. Iz navedenega lahko povzamemo, 
da je eden od pogojev za dobro poznavanje otrok tudi: 
»načrtno in sistematično opazovanje otrok in spremlja-
nje njihovega razvoja« (Batistič Zorec, 2002, str. 1) kar je 
tudi ključni problem našega članka. Glede na cilje spre-
mljanja otrok izbere vzgojitelj različne tehnike oz. načine 
zapisovanja. Ena od možnosti je v empiričnem delu članka 
predstavljena tehnika opazovanja – anekdotski zapis, kjer 
lahko zaznamo vseh pet prej opisanih elementov forma-
tivnega spremljanja. Anekdotski zapis nam nudi celosten 
vpogled v določeno situacijo. Je zapis dogodka, ki nam je 
zbudil zanimanje in smo nanj usmerili posebno pozornost 
ter ga zabeležili (Batistič Zorec, 2002). 

Anekdotski zapis aktivne vključenosti otrok v proces 
učenja
Okoliščine opazovanja: kotiček, ki smo ga skupaj z otroki 
opremili med časom raziskovanja teme Časopis, opazova-
nje je potekalo med prosto igro otok.
 Starost otrok: 4 leta. Opazovalka je bila vzgojiteljica Pe-

tra. Čas opazovanja: od 10.00 do 10.15 ure. Izhodišče de-
javnosti je nastalo, ko smo se v skupini pogovarjali, kako 
bi izdelali časopis. Raziskovalno vprašanje je postavila ena 
od deklic med spontano igro s časopisi (trajala je en teden). 
Na plakat smo zapisali njeno vprašanje, domneve vseh ot-
rok o problemu, vire informacij (kje, kako bi izvedeli kaj 
o tem) in vse predlagane dejavnosti izvedli. Raziskovanje 
problema nam je omogočilo spoznavanje postopka izde-
lave časopisa, poklic novinarja (ogled posnetkov novinar-
skega dela), zapisovanje člankov na računalnik in na stari 
pisalni stroj, oblikovanje časopisa, izdelovanje papirja in 
še veliko dejavnosti, ki so trajale dva meseca. 
 Spoznanja, ki smo jih pridobivali postopno, so se pri-
čela odražati v spontani igri otrok. Nekega jutra je deček J 
prinesel v vrtec star prenosni računalnik in slušalke. Re-
kel je, da je postal novinar in da je prinesel v vrtec slušalke 
(mami nam je zaupala, da se celo doma igra, da je novi-
nar). »To bo pa mikrofon«, je pokazal na zelen tulec. Seve-
da sem J podprla pri njegovi igri. Vprašala sem ga: »Koga 
boš spraševal kot novinar?« Odgovoril je, da otroke iz naše 
skupine. »Glej, to bo moja pisarna,« je rekel in pripravil 
mizo, na njo pa postavil računalnik, slušalke. K mizi je pri-
nesel dva stola. Rekel je, da imajo pravi novinarji s seboj 
fotoreporterje (vsa ta spoznanja je predhodno pridobil na 
ogledu posnetkov dela novinarjev, fotoreporterjev na in-
ternetu). Najprej si je izbral dečka T in mu rekel: »T, ti boš 
fotoreporter, Petra ti bo dala fotoaparat za snemat.« Nato 
je deček J pričel s svojim intervjujem. »N, pridi k meni, 
tebe bom spraševal.« Deček J je pričel spraševati deklico 
N in pri tem jo je ves čas vikal, tako kot je videl, slišal na 
internetu in doma na televiziji. 

J: Kaj počnete? N: Igram se.
J: Igraš se s kužkom ali s kakšnim novinarjem? N: Z enim 
kužkom.
J: In kaj še delate? N: Beremo časopis.
J: In kaj vaša mami počenja doma? N: Gori počiva. 
J: Gori počiva? V redu. In zdaj gremo dalje (igra se, da tipka 
na stari prenosni računalnik).
J: Kaj delate s časopisom? N: Gledamo ga.
J: Okej, a kaj trgate časopis ali knjige? N: Ne …
J: Aha, okej, bom jaz zdaj to vse natipkal (se igra, da tipka 
na računalnik). Okej, kaj še delate? N: Ja, gledam risanko 
Pink panterja doma.
J: Kako pa izdelate časopis v vrtcu? N: Narišemo in slika-
mo.
J: Okej, napisal bom to, pa še vašo skupino, Petro in tebe 
(se igra, da tipka na računalnik). Okej, napisal sem vas. Na 
razgovor bom povabil še K in E. Hvala. 

Evalvacijski zaključek 
Projekt »Kako bi izdelali časopis« smo v naši skupini izva-
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jali dva meseca in medtem sem veliko spremljala otroke 
(različni načini dokumentiranja od fotografi ranja, zapisov, 
snemanja …) oz. njihov transfer vseh spoznanj iz samega 
procesa raziskovanja, neposredno v spontano igro. Pri 
tem me je še zlati zanimalo, kako se v tej igri odražajo ele-
menti formativnega spremljanja v vrtcu. 
 Med navedeno igro je bila zaznana aktivna vključeno-
st otrok v proces učenja, ker so vsa spoznanja iz procesa 
raziskovanja, prenesli v spontano igro. Moja aktivna vloga 
v tem procesu pa je bila, da sem se odzvala na predlog in 
otroke spodbudila, da izrazijo svoje domneve o problemu, 
predloge za iskanje različnih virov informacij (predlaga-
li so knjige, internet, obisk tiskarne …). Spodbujala sem 
jih, da na plakat pišejo, rišejo, lepijo vsa spoznanja in faze 
raziskovanja (večina otrok v skupini je že poznala simbole 
slovenskega pisnega jezika). S pomočjo mojih predlogov 
smo ustvarili spodbudno okolje v igralnici. Igralne kotičke 
smo opremili s starimi računalniki, pisalnimi stroji, foto-
aparati, slušalkami, časopisi, ki so jih prinesli od doma. 
Tako smo vključili v proces tudi starše. V tej fazi procesa 
sem imela več vlog, pomagala sem jim, če česa niso zmogli 
sami, jim omogočila dovolj časa za raziskovanje, zagota-
vljala visoko stopnjo aktivne vključenosti, jih opogumlja-
la za uresničevanje interesov, spodbujala, da sprašuje-
jo, podpirala načrte. Tudi mene je zelo pritegnil proces 
raziskovanja o izdelavi našega časopisa, zato so otroci to 
skupno angažiranost ponotranjili in jo prenesli v sponta-
no igro. Kajti, ko »otroci načrtujejo in oblikujejo simbolno 
igro, jih je treba spodbujati k pogajanju o vseh mogočih 
pretvorbah, ki jih igralni okvir še prenese« (Marjanovič 
Umek in Fekonja Peklaj, 2008, str. 80). 
 Ključni trenutek, ko so otroci vsa spoznanja, izkušnje 
o postopku izdelave časopisa prenesli v igralno sfero, se 
je pojavil v kotičku, ki je bil opremljen z različnimi IKT-
-sredstvi, in ko je deček J, prinesel star prenosni raču-
nalnik in slušalke od doma ter izjavil, da je postal novinar. 
Otrokom sem omogočila dovolj časa, da so se lahko igrali 
simbolno igro in premaknila vse načrtovane dejavnosti, ki 
sem jih imela pripravljene za naslednje dneve. J si je sam 
uredil pisarno in ni potreboval dodatne spodbude, kajti v 
igralnemu kotičku je že imel na razpolago nestrukturiran 
material za igro. Zelo domiselno je uporabil zelen tulec v 
kotičku za »mikrofon«. Torej je deček pretvorbo predme-
ta, dejavnosti uskladil s splošnim načrtom oz. z okvirom 
konkretne simbolne igre (Marjanovič Umek in Fekonja 
Peklaj, 2008).
 Med igro sem tako tudi posredovala sprotno povrat-
no informacijo. Vloga vzgojitelja pri povratni informaciji 
je, da zagotavlja sprotno, smiselno informacijo, ki naj bo 
hkrati spodbuda za nadaljnje učenje (Holcar Brunauer idr., 
2016), kar sem otrokom tudi omogočila. J si je na podlagi 
povratne informacije prinesel manjšo mizo, ker je imel v 
»pisarni« premalo prostora za intervju. Seveda sem J pod-

prla pri njegovi igri novinarja, izvajanja intervjuja.
V tej fazi, ko je izbral fotoreporterja, je bilo pomembno, da 
jim omogočim uporabo pravega fotoaparata, ker so tako 
lahko posneli intervju. Z mojimi usmeritvami, predlogi je 
deček T dokaj hitro usvojil osnove snemanja. Fotoreporter 
T je razgovor posnel s fotoaparatom, tako da smo spozna-
vali način dokumentiranja, ki nam je služil kot dokaz otro-
kovega učenja in napredka. 
 Med pogovorom med N in J zaznavamo medvrstniško 
učenje. V tem se odraža vključevanje ostalih v simbolno 
igro in razlaganje z izjavo, ki pretvarja resnični pomen 
(Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). 
Ob zaključku vseh dejavnosti smo na podlagi fotografi j, 
posnetkov, ki smo si jih – projicirane na steno – ogleda-
li, ovrednotili, kako smo se počutili med raziskovanjem. 
Otroci so bili najbolj navdušeni, ko so bili novinarji. Deček 
J je rekel: »Najlepše mi je bilo, ko sem bil novinar in sem 
natipkal vse, kaj so rekli.« Z ogledom dejavnosti so otro-
ci krepili svojo samopodobo, s pomočjo fotografi j pa sem 
jih spodbudila, da izrazijo svoje mnenje in tako dejavnosti 
evalvirala skupaj z otroki.
 V opisanem primeru anekdotskega zapisa imajo v igri 
pomembno vlogo tako otroci kot vzgojitelj. Med našim 
procesom problemskega raziskovanja so otroci pridobili 
toliko spoznanj, znanj in izkušenj, da so vse to resnično 
ponotranjili in jih z mojo pomočjo prenesli v spontano igro 
oz. na višjo kognitivno raven, kar so pokazali ob organiza-
ciji in izvedbi intervjuja. 
 Ob zaključku članka ugotavljamo, da iz primera zapisa-
ne dejavnosti razberemo vseh pet elementov formativne-
ga spremljanja, ki se med seboj prepletajo in povezujejo ter 
hkrati tvorijo izjemno celoto učenja tako otrok kot vzgoji-
teljev.
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Vesna Rutar Grubić, univ. dipl. prof. raz. pouka in dipl. vzgojiteljica, Vrtec Jožefe Maslo, Ilirska Bistrica

Uporaba elementov formativnega spremljanja otrok pri nara-
voslovnih dejavnostih

Povzetek 
V prispevku predstavljam izvedbo naravoslovnih dejavnosti, preko katerih so otroci spoznavali zrak, zvok in 
vodo. Skozi celoten proces in potek dejavnosti sva s pomočnico uporabili elemente formativnega spremlja-
nja otrok, s pomočjo katerega sva spremljali otroke in njihov napredek. Dejavnosti sva izvajali v kombinirani 
skupini otrok, starih od 2 do 4 leta.
Ključne besede: naravoslovje, formativno spremljanje, kombinirani oddelek.

V šolskem letu 2017/18 sva s pomočnico vodili kombinirani 
oddelek otrok, v katero je bilo vključenih 19 otrok, starih 
od 2 do 4 leta. To je bilo naše tretje skupno šolsko leto. 
Skozi vsa tri leta sva lahko spremljali, kako so otroci iz 
leta v leto vse bolj radovedni. Radi so raziskovali, spoz-
navali ter preizkušali nove stvari. Njihova radovednost je 
v lanskem šolskem letu še posebej prišla do izraza, saj so 
večkrat od doma prinesli različne otroške enciklopedije. 
Tako je nekega dne eden izmed otrok v vrtec prinesel knji-
go, v kateri so bili opisani različni eksperimenti. Tekom 
dneva je knjigo razkazoval tudi drugim otrokom ter jim 
opisoval, kako se naredi vetrnico, mlinček na vodo, kako 
se napihne balon preko steklenice ipd. Ker je otroke knjiga 
in njena vsebina pritegnila, sva se s pomočnico odločili, da 
se za nekaj časa spremenimo v raziskovalce in preko raz-
ličnih dejavnosti (eksperimentov) spoznavamo zrak, zvok 
in vodo. Hkrati sem želela v praksi uveljaviti znanje, ki sem 
ga pridobila na študijskem srečanju, ki je udeležence sez-
nanilo z elementi formativnega spremljanja. Čeprav sem 
posamezne elemente formativnega spremljanja že upora-
bljala pri svojem delu, sem želela te elemente pri svojem 
delu uporabiti bolj sistematično in dosledno. 
 Holcar Brunauer in sodelavci (2016) navajajo, da na 
otrokov razvoj in napredek vplivajo različni elementi for-
mativnega spremljanja. Lahko jih posebej uvajamo, več ali 
vse hkrati ter v različnih delih izvedbenega kurikula. Hol-
car Brunauer in sodelavci (2016) navajajo naslednje ele-
mente formativnega spremljanja v vrtcu: aktivna vključe-
nost otrok v proces, dokazi, povratna informacija, učenje 
otrok od otrok, vrednotenje in samovrednotenje.
 S prvim elementom formativnega spremljanja, aktivna 
vključenost otrok v proces, se poudarja pomembnost, da 
vzgojitelj otroke povabi že k načrtovanju dejavnosti ter jih 
vključuje vse do konca vzgojno-izobraževalnega procesa, 
ves čas pa jih spodbuja k razmišljanju in učenju. Pri načr-
tovanju nadaljnjega učenja, naj bi vzgojitelj izhajal iz aktu-
alnega razvoja otrok, zato mora vzgojitelj natančno vedeti, 
na kateri točki razvoja je posamezni otrok in tudi celotna 
skupina. Prav tako mora vzgojitelj vedeti, do kod želi otro-
ke pripeljati v razvoju (Holcar Brunauer idr., 2016).
Z drugim elementom formativnega spremljanja, imeno-
vanim dokazi o otrokovem učenju in razvoju, si vzgojitelj 

pomaga pri načrtovanju nadaljnjih dejavnosti. Dokazi mu 
pokažejo otrokov aktualni razvoj. Prav tako so mu v po-
moč pri refl ektiranju in evalvaciji izvedenih dejavnosti. 
Povratna informacija je pri formativnem spremljanju po-
membna, saj je na ta način vsak otrok deležen kakovostnih 
vzgojiteljevih povratnih informacij, ki ga podprejo pri nje-
govem razvoju in učenju. Povratna informacija mora biti 
otroku razumljiva, smiselna, pravočasna in ustrezna. Pri 
podajanju povratnih informacij otroku mora vzgojitelj 
spoštovati otrokovo mišljenje in njegov način razmišljanja, 
predvsem pa poslušati otrokovo razlago in ideje. 
 Medvrstniško učenje, kot četrti element formativnega 
spremljanja, vzgojitelj uresničuje s spodbujanjem medse-
bojnega sodelovanja med otroki ter s spodbujanjem med-
sebojnega pogovora, razgovora o dejavnostih.
 K vrednotenju in samovrednotenju v vrtcu spada vse, 
kar se je dogajalo v vrtcu in je za otroka pomembno. Eval-
vacija poteka skupaj z otroki, vzgojiteljeva vloga pri tem 
pa je, da otrokom pomaga pri razmišljanju o pridobljenih 
spoznanjih in njihovi uporabi. Procesi vrednotenja in sa-
movrednotenja krepijo otrokovo samopodobo, pripove-
dovalne zmožnosti, socialne in emocionalne spretnosti 
ter omogočajo razvijanje višjih miselnih procesov, kot so 
primerjanje, razvrščanje, sklepanje, urejanje podatkov, 
utemeljevanje, analiziranje, reševanje problemov, sodelo-
vanje, raziskovanje in odločanje.

Elementi formativnega spremljanja pri naravoslovnih 
dejavnostih
1. Aktivna vključenost otrok
Otroci so bili v vse dejavnosti vključeni na tak način, da 
smo vedno izhajali iz njih oz. iz njihovih interesov. Doma 
so skupaj s starši iskali različne eksperimente, ki bi jih lah-
ko preizkusili v vrtcu. Obenem so jim bile v vrtcu vedno 
na voljo različne knjige, otroške enciklopedije in druga li-
teratura, po katerih so otroci dnevno listali in v njih iskali 
nove izzive. Če je bilo idej več, smo se dogovorili, da bomo 
izbrali tisto, za katero je največ interesa. Naredili smo 
tudi seznam, na katerega smo beležili, čigave ideje smo 
že upoštevali in čigave še ne. Na ta način smo zagotovili, 
da so bili vsi otroci enakopravno upoštevani. Vse eksperi-
mente so po svojih zmožnostih preizkušali sami, razen če 
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smo presodili, da bi bila izvedba za njih nevarna.
Dejavnosti, ki smo jih skupaj izbrali glede na posamezen 
raziskovalen element:
• zrak: izdelava vetrnic, izdelava letal iz papirja, pihanje 

skozi slamico, pihanje milnih mehurčkov, pihanje balo-
nov, ali je zrak težek, ali zrak lahko čutimo, vidimo, sliši-
mo, pihanje v zrcalo, sveča v kozarcu.

• zvok: poslušanje, spoznavanje in prepoznavanje različ-
nih glasbil, izdelava enostavnih glasbil, prepoznavanje 
različnih zvokov, posnetih na CD-ju, snemanje zvoka 
(zvoki iz narave, snemanje našega glasu), ali zvok čuti-
mo, vidimo, slišimo.

• voda: obisk slapa Sušec (voda v naravnem okolju), izde-
lava mlinčkov, spoznavanje različnih agregatnih stanj 
vode, kaj v vodi plava in kaj ne plava, katere tekočine se 
z vodo mešajo in katere ne, topla/hladna voda, sladka/
slana voda, ali vodo čutimo, vidimo, slišimo, kam so se 
skrile želatinaste kroglice, poskus z jajcem (kdaj se po-
topi in kdaj plava), vulkan z vodo, s črnilom, z oljem in 
s šumečo tableto, kako lahko robček ostane v vodi suh.

2. Dokumentiranje
Vse dejavnosti smo dokumentirali s fotoaparatom. Foto-
grafi je smo, s kratkim opisom posamezne dejavnosti, ob-
javljali na spletni strani vrtca. Otroci so svoje izkušnje z 
eksperimenti izrazili preko različnih likovnih dejavnosti 
(risanje, slikanje, kiparjenje, oblikovanje ipd.). Likovne iz-
delke in fotografi je dejavnosti smo razstavljali na panoju 
pred skupino, nekatere pa tudi na razstavnih mestih po 
mestu Ilirska Bistrica (lekarna, zdravstveni dom, knjižni-
ca Makse Samsa) v sklopu celoletnega projekta – Otroške 
sledi po mestu.
3. Sprotna in kakovostna povratna informacija
Z otroki smo po vsakem eksperimentu ponovili, kaj smo 
spoznavali, kako smo eksperiment izvedli, poudarili, če je 
bil kateri del eksperimenta nevaren (da bi ga na primer 
delali čisto samostojno; zakaj potrebujejo pomoč odra-
slega), kaj smo se naučili in kako bi eksperiment lahko še 
drugače izvedli. Otroci so bili vedno deležni pohval za 
strpnost, visoko motiviranost, sodelovanje, pomoč, ki so 
jo morebiti nudili drugim in pohval za splošno pripravlje-
nost in izvedbo posamezne dejavnosti.
4. Medvrstniško učenje
Otroci so se tekom dejavnosti veliko naučili eden od dru-
gega. Predvsem, kako pomembno je medsebojno sodelo-
vanje za uspešno izvedbo eksperimenta, da moramo biti 
strpni drug do drugega (enkrat bomo izvedli tvojo idejo za 
eksperiment, drugič mojo), da lahko vsi prispevamo, niza-
mo ideje in skupaj skrbimo, da se nekaj novega naučimo in 
se imamo pri tem super.
5. Vključenost otrok v vrednotenje in samovrednotenje 
Po vsaki dejavnosti smo ponovili nova spoznanja, jih 
ustrezno umestili v že obstoječe znanje ter na podlagi 
tega načrtovali naslednje eksperimente. Skupaj smo izde-

lali plakate s fotografi jami, naredili razstavo likovnih del, 
ki smo jih obogatili z izjavami (spoznanji) otrok, ki smo jih 
zapisali ob fotografi jah oz. ob likovnih izdelkih.
 
Uresničevanje načel in ciljev Kurikuluma za vrtce
Pri načrtovanju naravoslovnih dejavnosti je bilo glavno iz-
hodišče interes otrok v skupini. Poleg individualnosti smo 
preko dejavnosti uresničevali tudi druge cilje Kurikuluma 
za vrtce (1999), predvsem dvig kakovosti medsebojnih in-
terakcij med otroki ter povečanje vloge evalvacije življenja 
in dela v vrtcu. Poleg ciljev smo uresničevali tudi nače-
la Kurikuluma za vrtce (1999), predvsem načelo enakih 
možnosti in upoštevanja različnosti med otroki, ki smo 
ga uresničevali z upoštevanjem značilnosti dveh različnih 
starostnih obdobji, individualnih razlik v razvoju in učenju 
in skupinskih razlik in načelo aktivnega učenja in zagota-
vljanje možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja, 
ki smo ga zagotavljali s spodbudnim okoljem, z izhajanjem 
iz otrokovih pobud, z uporabo različnih strategij in pripo-
močkov in s spodbujanjem otrok k verbalizaciji. Z uporabo 
elementov formativnega spremljanja pa smo uresničeva-
li tudi načelo kritičnega vrednotenja. Dejavnosti so bile 
predvsem iz področja narave, povezovali pa smo jih tudi 
z področjem umetnosti (s slikanjem, z risanjem, oblikova-
njem iz plastelina so otroci ponazorili svoje videnje posa-
meznega elementa, eksperimenta), z jezikom (otroci so se 
naučili veliko novih besed, spodbujali sva jih k verbalizaci-
ji, k pogovoru s sovrstniki) in gibanjem (opazovanje vode v 
naravnem okolju, spuščanje papirnatih letal ipd.).

Refl eksija
Izhajanje iz otroških interesov se je izkazalo kot dobro iz-
hodišče za načrtovanje dejavnosti. Dejavnosti so predsta-
vljale miselni izziv tako za starejše otroke (4-letnike) kot 
tudi za mlajše (dve- in triletnike). S pomočnico sva otroke 
skozi vse dejavnosti spodbujali k verbalizaciji in k razmi-
šljanju z vprašanji, s podvprašanji, predlogi o tem, kaj se 
bo zgodilo, zakaj mislijo, da se je nekaj zgodilo ipd. Postav-
ljali sva jih individualno in skupini. Tudi otroci so postav-
ljali vprašanja, ki so se predvsem nanašala na izid nekega 
eksperimenta (zakaj). Njihova predvidevanja so se po sta-
rosti zelo razlikovala. Mlajši otroci so večkrat ponavljali za 
starejšimi, starejši pa so v večini predlagali svoje rešitve. 
Aktivno učenje otrok je bilo prisotno pri vseh dejavnostih. 
Otroci so bili pri vseh dejavnostih visoko motivirani. Za 
delo jih je motivirala njihova aktivnost in participacija pri 
poskusih. Obenem sva s pomočnico opazili, da so se med 
otroki izboljšali odnosi, veliko več so med seboj komunici-
rali, se spodbujali in bili strpni. Vse to se je preneslo tudi 
na odnose med drugimi dejavnostmi (npr. prosto igro).
Cilj dejavnosti je bil, da otroci spoznavajo zrak, zvok in 
vodo na malo drugačen način. Opazila sem, da je tak način 
dela otroke zelo pritegnil, da radi sami eksperimentira-
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jo, poskušajo in opazujejo ter da se ob tem veliko naučijo. 
V prihodnje moram biti pri takih dejavnostih še posebej 
pozorna na postavljanje vprašanj, ki bodo iz otrok izzvali 
čim več predvidevanj in predlogov za rešitve danega pro-
blema. 
 Poleg izboljšanja odnosov med otroki je formativno 
spremljanje otrok skozi vse faze dejavnosti omogočilo 
individualni napredek vsakega otroka (predvsem na go-
vornem področju), osebnostno rast vsakega posameznika 
(postali so bolj samozavestni) ter razvoj meta-kognitivne-
ga razmišljanja. Vse to pa je potekalo ob najinih ustrezni 
podpori in ne nazadnje tudi ob prilagajanju dejavnosti za 

različne starosti otrok. Z uporabo elementov formativne-
ga spremljanja sva s pomočnico uresničevali tudi načelo 
kritičnega vrednotenja (evalvacije), ki nama bo služilo pri 
načrtovanju podobnih dejavnosti znotraj oddelka tudi v 
prihodnosti.

Literatura:
Holcar Brunauer, A., Bizjak, C., Borstner, M., Cotič Pajntar, J., Eržen, V., 
Kerin, M., Komljanc, N., Kregar, S., Margan, U., Novak, L., Rutar Ilc, Z., 
Zajc, S. in Zore, N. (2016). Formativno spremljanje v podporo učenju. Pri-
ročnik za učitelje in strokovne delavce. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
Gradivo za udeležence študijskih skupin za vrtce. Zavod RS za šolstvo 
2017/18. Neobjavljeno gradivo.
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod RS 
za šolstvo.

Anja Stipanovič, univ. dipl. socialna pedagoginja, Kranjski vrtci

Tapkanje kot oblika samopomoči v boju proti stresu

Povzetek 
Stres pri delu je ena najhujših težav v današnjih šolah, vrtcih, organizacijah. Višja pričakovanja, hitrejši tempo 
dela, nove zahteve in obremenitve: vsi ti in številni drugi vzroki povzročajo vse večji stres, s katerimi se vsak 
dan soočajo organizacije in njihovi ljudje. EFT tehnika je oblika psihološke akupresure, pri kateri se s konicami 
prstov nežno tapka po meridianih, gre za akupunkturo brez igel.
Ključne besede: stres, tapkanje, EFT.

Vsak dan smo izpostavljeni bolj ali manj težkim obre-
menitvam. Težave in napetosti, s katerimi se srečujemo, 
neugodno vplivajo na naše počutje. Če smo stresu iz-
postavljeni dlje časa, se to začne odražati na našem psi-
hofi zičnem zdravju. 
 Kadar posameznik zazna neko situacijo kot stresno, se 
mora z njo spoprijeti. Spoprijemanje je proces, ki vključuje 
posameznikovo prizadevanje, da bi obvladal, zmanjšal in 
vzdržal zahteve, ki nastanejo v dani situaciji. Za odpravlja-
nje stresa je najpomembneje, da se naučimo premagovati 
prepričanja, ki nas omejujejo. Priporočljivo je, da se nau-
čimo kakšno od tehnik, ki vplivajo na spremembo odziva 
na stresno situacijo. Človek se na stres odziva celostno, 
kar pomeni, da se mora nanj prilagoditi telesno in men-
talno. Utrujenosti, brezvoljnosti, izčrpanosti, tesnobnosti 
in podobnim stanjem se lahko učinkovito postavimo po 
robu z izvajanjem različnih tehnik mentalnega treninga. 
Tako lahko zmanjšamo in tudi odpravimo psihosomatske 
simptome, npr. glavobole, bolečine v križu, razna negativ-
na čustva. Na ta način se tudi osebnostno razvijamo (Elbl, 
Klavžar 2010).
 V Kranjskih vrtcih smo v preteklem šolskem letu orga-
nizirali izobraževanje za zaposlene, sama pa sem se ude-
ležila še nadaljevalnega usposabljanja. Tapkam (tapkanje 
pomeni izvajanje EFT metode) občasno in lahko rečem, da 
sem s pomočjo tapkanja uspešno rešila že več svojih stisk 
in težav, s katerimi sem se spoprijemala.

Stres
Stres je bolezen današnjega časa, saj je vzrok za kronične 

napetosti, slabo zdravje in nezadovoljstvo ljudi. Ko naša 
sposobnost za obvladovanje okoliščin ni več kos zahte-
vam, izzivom in nevarnostim okolja, se razvije stres. Ne 
glede na zunanje okoliščine lahko živimo uspešno, bolj za-
dovoljno in zdravo, če se naučimo živeti s stresom, saj se 
mu je nemogoče izogniti. Veliko ljudi zavrača in ne priz-
nava, da je v stresu. Po navadi raje rinemo z glavo skozi 
zid in ne odpravljamo stresnih situacij. To nas pripelje do 
duševne in telesne izčrpanosti in neučinkovitosti. Če smo 
dlje časa pod vplivom stresa, mi pa ne naredimo ničesar, 
da bi spremenili situacijo, bo to privedlo do izčrpanosti 
(Omahna 2013). Simptome stresa lahko razvrstimo v tri 
skupine, ki jih imenujemo za prve znanilce, da je nekdo 
preveč izpostavljen stresu:
• čustveni simptomi, ko smo apatični (nezmožni uživati v 

prijetnih stvareh), anksiozni (z občutkom nekoristnosti 
in nespoštovanjem samega sebe), razdražljivi (naduti 
ali polemični, uporni, jezni), duševno utrujeni (težave s 
koncentracijo in pomanjkanje prožnega mišljenja);

• vedenjski simptomi, ko se izogibamo (zapiramo se vase 
in imamo težave pri sprejemanju odgovornosti), preti-
ravamo (odvisnosti, alkohol, nikotin, hazard), imamo te-
žave z urejanjem samega sebe (zamujamo na delo, slaba 
osebna higiena, neurejenost), težave s spoštovanjem za-
konov (zadolženost, kaznovanje);

• telesni simptomi v obliki pretirane zaskrbljenosti, nepri-
znavanje bolezni, pogosta obolevnost, fi zična izčrpa-
nost, zloraba zdravil, nerazpoloženje (glavoboli, nespeč-
nost, slabost, pridobivanje ali izgubljanje telesne teže …).

Vsak posameznik ima različen način doživljanja, odzivanja 
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in ravnanja ob spoprijemanju s stiskami in nezaželenimi 
spremembami, ki nam povzročajo stres.

Kaj je EFT?
EFT je kratica iz angleščine Emotional freedom tech-
niques, naš prevod za to pa je tehnika doseganja čustve-
ne svobode. EFT je orodje za umikanje čustev in stresa 
kot motenj, ki nas ovirajo na življenjski poti kot posledice 
napačnih prepričanj o okoliščinah, ki jih doživljamo, in o 
mnenjih, ki jih imamo o sebi in so posledica čustvovanja 
v preteklosti. Ker danes živimo v svetu želja, doživljamo 
veliko čustvenih bolečin samo zato, ker smo nenehno 
usmerjeni navzven in nismo v stiku s svojo notranjostjo. 
 EFT je tehnika za reševanje številnih čustvenih in tele-
snih težav, ki temeljijo na čustvenih motnjah, ki so lahko 
izvor marsikatere zdravstvene težave. Vsak posameznik 
se intuitivno zaveda, da ko nosi v sebi jezo, žalost, strah, 
krivdo, travmo ipd., se mu to kaže v fi zični obliki. Čustva 
povzročijo telesne spremembe (napet trebuh, izstopi žila 
na vratu, povišan krvni pritiski …). Če to ves čas zadržu-
jemo v telesu, nastopijo bolezni. EFT temelji na teoriji, da 
so vsa naša čustva rezultat neuravnovešenega pretoka 
energije po telesu. S tehniko EFT si lahko pomagamo na 
uspešen in neboleč način (Rajnar 2010).
 Metoda EFT in tudi druge energijske tehnike, ki se 
ukvarjajo s človekom kot s celostnim bitjem (telo, čustva, 
razum, volja in duh), izhaja iz dejstva, da smo ljudje pred-
vsem električna/energijska bitja in da sta od pretočnos-
ti te energije v telesu odvisni počutje in stanje človeka. 
Odpravljajo vzrok, motnje v energijskem sistemu. Metodo 
EFT uvrščamo na področje energijske psihologije.

Kako deluje EFT?
Metoda EFT deluje na podlagi lahnega tapkanja – stimu-
liranja akupunkturnih točk, povezanih z vsemi glavnimi 
energijskimi meridiani (potmi) telesa ob mentalnem osre-
dotočenju na točno določeno težavo ter s tem odstranju-
je energijske blokade, ki povzročajo negativna čustva in 
fi zične bolečine. Prednosti metode EFT, ki so navedene v 
EFT priročniku (Craig 2007), so: 
• Osnovni postopek uporabe metode EFT (osnovni re-

cept) je enostaven, preprost in se ponavlja na enak način. 
Učenje ne zahteva večjega mentalnega, fi zičnega vložka 
uporabnika. 

• Učenje bistvenih osnov za uporabo metode zahteva 
majhne denarne stroške (npr. tiskanje priročnika, dostop 
do interneta, papir). 

• Odpravi nelagodje ob upoštevanju zahtevanih navodil 
osnovnega recepta. 

• Večino rezultatov njene uporabe lahko preverimo z ran-
girno lestvico (SUD). 

• Uporabimo jo lahko kjerkoli in kadarkoli (npr. v skrajšani 
obliki). 

• Uporabljamo jo lahko samostojno, ne potrebujemo dru-
gih. 

• Z njo v kratkem času nevtraliziramo dlje trajajoča nepri-
jetna čustva ali omejitve, saj s postopkom uravnovesimo 
energijski pretok telesa. 

• Rezultati metode EFT so v večini primerov trajni. 
• Ni invazivna in je večinoma neboleča. Osredotočenje na 

problem lahko povzroči neprijetna čustva. 
• Ni potrebno podrobno in boleče podoživljanje bolečih 

spominov.
• Ni treba verjeti v uspešnost metode, da bi metoda učin-

kovala.

Tapkalne točke 
• Po točkah se tapka nežno in z občutkom. Po vsaki točki 

se tapka približno 7-krat (če pa tapkamo večkrat, pa tudi 
ni nič narobe).

• Za tapkanje po obrazu se uporablja dva prsta (npr. kaza-
lec in sredinec) katerekoli roke.

• Za tapkanje po telesu pa lahko uporabimo več prstov oz. 
dlan, da zajamemo večjo površino.

• Tapka se lahko z levo ali desno roko, običajno se tap-
ka s svojo dominantno roko, vsekakor pa to ni pravilo. 
Tapkamo s konicami prstov (npr. kazalca in sredinca), 
ker s tem pokrijemo večjo površino, kot z enim samim 
prstom. Tapkamo tako nežno oz. tako močno, da nas ne 
boli. Večina točk za tapkanje se nahaja na levi in desni 
strani telesa in ni pomembno, katero stran uporabljamo, 
ker sta obe strani enako učinkoviti.

• Prav tako ni nič narobe, če med tapkanjem po EFT toč-
kah – meridianih zamenjamo strani ali uporabljamo 
obe strani hkrati. Delovalo bo na kakršenkoli način, po-
membno je le to, da tapkamo.

EFT osnovni postopek
Craig (2007) pravi, da izvedba postopka, ki zajema osnovni 
recept, »uravnoveša motnje v vašem energijskem sistemu, 
ki obstajajo ZDAJ, ko ste uglašeni na določeno misel ali 
okoliščino«.
1. korak: Izberite težavo, na kateri bi želeli delati (npr. jezna 

sem na hčerko, ker me ne posluša).
2. korak: Ocenite jakost bolečine, težave oz. čustvene na-

petosti (od 0 do 10).
3. korak: Oblikujte »izjavo« in »frazo« (npr. izjava – Čeprav 

sem jezna na hčerko, ker me ne posluša, sem še vedno 
OK; fraza – jezna sem na hčerko).

4. korak: S tapkanjem na »karate« točko trikrat na glas po-
novite »Izjavo«.

5. korak: Na glas ponavljajte »frazo«, medtem ko približ-
no 7x tapkate po EFT točkah – med tapkanjem je po-
membno, da ste ves čas povezani s težavo, čustvom ali 
čustveno napetostjo, ki se je želite znebiti!

6. korak: Gamut postopek – se uporablja za uravnovešenje 
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leve in desne možganske polovice (pritiskamo na Ga-
mut točko in izvedemo zaporedje 9-ih korakov: zaprite 
oči, izbuljite oči, poglejte levo navzdol, poglejte desno 
navzdol, zaokrožite z očmi v eno smer, zaokrožite z očmi 
v drugo smer, zamrmrajte melodijo, štejte do 5, zamr-
mrajte melodijo).

7. korak: Na glas ponavljajte »frazo«, medtem ko približ-
no 7x tapkate po EFT točkah – med tapkanjem je po-
membno, da ste ves čas povezani s težavo, čustvom ali 
čustveno napetostjo, ki se je želite znebiti!

8. korak: Ponovno ocenite jakost bolečine, težave oz. ču-
stvene napetosti (od 0 do 10).

9. korak: Ponavljajte EFT postopek, dokler ne pridete do 
želenih rezultatov.

Vsako negativno čustvo ali določen dogodek si lahko pred-
stavljamo kot drevo, ki sooblikuje gozd, npr. negativne 
samopodobe (npr. zavrnitve, neuspehi, strahovi, občutki 
krivde ... itd.). Z vsakim spominom, ki ga nevtraliziramo, 
si ustvarimo več prostora za manj obremenjeno gibanje, 
raziskovanje novega in ta razredčen »gozd« bo postal svo-
bodnejši in svetlejši kraj za življenje (Craig 2007). »Nap-
ravimo seznam vseh določenih konkretnih nadležnih 
spominov v svojem življenju in z uporabo metode EFT sis-
tematično izničimo vpliv vsakega dogodka na svoj obstoj. 
Z vztrajnim vsakodnevnim izvajanjem lahko izrujemo vsa-
ko negativno drevo iz svojega čustvenega gozda in tako 
odstranimo najpomembnejše vzroke čustvenih in telesnih 
nadlog.« (prav tam). Predlagani način lahko uporabimo 
tudi za učinkovitejše in bolj sistematično razreševanje 
kompleksnih težav, ki zajemajo več bolečih spominov na 
določeno temo (npr. nizka samopodoba, neuspehi, izku-
šnje zlorabe, zavrnitve, izgube) in jih ne moremo razrešiti 
z eno samo uporabo osnovnega postopka.

Sklepne misli
Delo svetovalnih delavcev in nasploh ljudi, ki delajo v po-

magajočih poklicih, velja za stresno ter duševno in fi zično 
izčrpavajoče, kar lahko privede tudi to simptoma izgore-
losti. Vstopanje v nepredvidljivi situacije in odnose z raz-
nolikimi ljudmi, ki pričakujejo določeno pomoč, zahteva 
stalno pripravljenost in prilagodljivost za srečanje, sooče-
nje in reševanje situacij v danem trenutku.
 Za svetovalne (in druge) delavce je izrednega pomena 
zavedanje oz. prepoznavanje lastnih motivov in osebno-
stnih lastnosti, zaradi katerih smo se odločili za delo v po-
magajočem poklicu, ter zavedanje lastnih zahtev, prepri-
čanj in pričakovanj, ki jih imamo in posledično vplivajo na 
naše delovanje pri poklicnem delu (npr. sindrom pomaga-
nja) in prav tako v zasebnem življenju. Hkrati je odgovor-
nost stroke in institucij, da ustvarjajo delovne pogoje, ki 
vključujejo zavedanje o izpostavljenosti stresu v delovnem 
okolju in delavcem omogočijo učinkovito ter uspešno re-
ševanje s tem povezanih stisk (izobraževanja, supervizija, 
ustrezna organizacija dela …) (Fengler 2007).
 Za EFT obstajajo tudi priročniki za doma, torej se lah-
ko terapije naučimo sami, a s tem znanjem si lahko za-
gotovimo le »prvo pomoč«: ko doživimo panični napad, 
velik strah, pademo v malodušje …, izvedemo tapkanje in 
v tistem trenutku rešimo situacijo. A s tem ne odpravimo 
vzroka in ne dosežemo trajne rešitve težave. To namreč 
zahteva razumevanje, kako delujejo čustva, misli, spomini 
… Moramo pa se zavedati, da moramo kljub vsem tehni-
kam tega sveta še vedno živeti svoje življenje in vzpostav-
ljati lepe in tople medsebojne odnose s svojimi bližnjimi, 
partnerjem, otroci, delodajalcem, prijatelji in kolegi! 

Literatura:
Craig, G. (2007). EFT priročnik. (http://eft-slovenija.si/eftprirocnik.pdf)
Elbl, N., Kravžar, A. (2010). Metoda EFT kot orodje za samopomoč. Ljublja-
na: diplomsko delo.
Fengler, J. (2007). Nudenje pomoči utruja. Ljubljana: Temza.
Fone, H. (2012). EFT za telebane. Ljubljana: Pasadena
Omahna, T. (2013). Tehnika doseganja čustvene svobode (EFT) in reševa-
nje konfl iktov v 3. razredu. Ljubljana: diplomsko delo.

VZGOJITELJICA VZGOJITELJICAM IN VZGOJITELJEM

Nina Zrimšek, mag. prof. predšol. vzgoje, Vrtec Ciciban Ljubljana

Otroci me znajo presenetiti 

Draga Nina, kakšno izobraževanje 
in študij ste zaključili, kdaj in kje? 
Po opravljeni poklicni maturi na 
srednji vzgojiteljski šoli v Ljubljani 
sem se vpisala na Pedagoško fakul-
teto Univerze v Ljubljani na smer 
predšolska vzgoja, kjer sem julija 2012 
redno zaključila dodiplomski študij-
ski program z diplomskim delom s 
področja jezika in si pridobila naziv 
diplomirana vzgojiteljica predšolskih 

otrok. S študijskim letom 2012/2013 
sem se vpisala na podiplomski štu-
dijski program Predšolska vzgoja na 
Pedagoški fakulteti, Univerza v Lju-
bljani. Septembra 2015 sem zaključila 
podiplomski študijski program z ma-
gistrskim delom s področja jezika in 
si pridobila naziv magistra profesori-
ca predšolske vzgoje.
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Čestitamo in se skupaj z vami ve-
selimo vse več podiplomsko iz-
obraženih vzgojiteljic. Kje ste se 
nato zaposlili in kako se je vaša 
poklicna pot nadaljevala do danes?
Že od leta 2008 dalje sem si pridobi-
la možnost opravljanja dela v vrtcih 
preko študentskega servisa, pred-
vsem v času počitnic. Septembra 
2013 sem prvič podpisala pogodbo o 
delu z Vrtcem Ciciban Ljubljana za 
delovno mesto vzgojiteljice. Vrtec mi 
je omogočil tudi opravljanje strokov-
nega izpita, ki sem ga opravila že v 
maju 2014. V treh letih sem napredo-
vala v naziv mentorica. 

Kaj vam je pri vzgojiteljskem delu 
najbolj všeč in zakaj?
Veliko je vsega, kar mi je všeč. Tež-
ko je opisati, npr. čarobni občutek, ko 
zjutraj prideš v skupino otrok in ot-
roci stečejo v tvoj objem, ko na njiho-
vih obrazih vidiš nasmeh in iskrice v 
očeh. Nikoli, ampak res nikoli, nisem 
imela težav priti v službo, predvsem 
zaradi otrok samih. Najlepši so tre-
nutki, ko s ponosom opazujem otroke 
in vidim, da so vzgojno-izobraževalni 
cilji doseženi in so otroci tudi z mojo 
pomočjo dosegli nekaj več. Predvsem 
na področju samostojnosti me otroci 
res znajo presenetiti. 

Časih je tudi težko … Kaj se vam zdi 
najtežje pri vzgojiteljskem delu?
Najtežje je pridobiti zaupanje in 
spoštovanja okolice. Večkrat sem 
žalostna in hkrati jezna, ker posa-
mezniki, mediji, okolica … absurdno 
govorijo o tem čudovitem, a hkrati 
zahtevnem in večkrat stresnem pok-
licu. Velikokrat razmišljam o tem, 
kako bi se dalo javnost še bolje sez-
naniti s sistemom predšolske vzgoje 
v Sloveniji, o pomenu vključenosti 
otroka v institucijo, o vzgojno-izo-
braževalnih nalogah vzgojitelja v od-
delku, vseh nadstandardnih, oboga-
titvenih in interesnih dejavnostih in 
projektih, ki jih izvajamo v vrtcih.

Kakšno delo opravljate v tem šol-

skem letu v vrtcu? 
Trenutno vodim oddelek otrok med 2. 
in 3. letom starosti. Sem vodja in ko-
ordinatorica nacionalnega in medna-
rodnega projekta Ekošola. V projektu 
spodbujam sodelavke k načrtovanju, 
izvajanju in evalvaciji projektov, ki 
jih izvedejo v oddelku, v dogovoru 
na bazi enote. Vodim interesno de-
javnost Mali športnik za najstarejše 
otroke. V našem vrtcu strokovne so-
delavke izvajamo izbrane dejavnosti, 
ki jih ponudimo staršem in otrokom 
na začetku šolskega leta. Starši se 
skupaj z otrokom odločijo, katero de-
javnost bodo obiskovali pri določeni 
vzgojiteljici. Večkrat sodelujem tudi 
s svojim prispevkom na konferenci 
ali s člankom v pedagoških revijah. 
Gonilo moje poklicne poti je dejstvo, 
da želim javnost seznaniti z praktič-
nimi primeri, projekti in pedagoških 
delovanjem v skladu s teoretičnimi 
dejstvi.

Kako se pripravljate za izvajanje 
kurikula v svojem oddelku otrok? 
Na začetku šolskega leta oblikujem 
Letni delovni načrt, kjer izpostavim 
globalne in operativne cilje, ki jih že-
lim doseči oz. se nanje osredotočiti. 
Predvidim nekaj tem, ki se mi zdi-
jo smotrne glede na starost otrok v 
oddelku, vendar mi predstavljajo le 
okvir. V nadaljevanju tematske sklo-
pe in dnevne dejavnosti načrtujem po 
razvojno-procesnem pristopu, kjer 
izhajam iz razvojnih potreb, interesa 
in želja otrok. Želim, da se otroci učijo 
preko igre tisto, kar jih zanima in ve-
seli, da so pri tem aktivni. Z dnevno 
evalvacijo si lahko oblikujem ideje za 
pripravo naslednjega dne.

Katero področje dejavnosti v Ku-
rikulumu za vrtce je vaše moč-
no strokovno področje? Kje se to 
kaže?
Šport je moj način življenja. Prepros-
to obožujem ga, zato je moje močno 
področje Gibanje. V preteklih letih 
sem se preizkusila kot učiteljica rola-
nja in smučanja, predšolske in šolske 

otroke sem imela na telovadbi v po-
poldanskih urah, sedaj se ukvarjam 
tudi z animacijo športnih rojstnih dni 
za otroke in malo starejše. Vse te iz-
kušnje pa sem lahko prenesla na delo 
v vrtcu, kjer otrokom ponudim nekaj 
več preko dejavnosti v oddelku, inte-
resne dejavnosti Mali športnik.

Nam zaupajte vaš dosedanji naj-
večji strokovni dosežek, na kate-
rega ste še posebno ponosni? 
Vsak manjši dosežek je zame velika 
spodbuda za pot do naslednjega. V 
svojih petih letih je bilo zame veliko 
dosežkov, ki jih nikoli nisem rangi-
rala, ampak sem bila nase preprosto 
ponosna. Lahko izpostavim opravljen 
strokovni izpit, ki zares ni bil prep-
rost. Morda bi izpostavila zaključek 
magisterija, ker imam v prihodnje že-
ljo delovati tudi na drugem delovnem 
mestu. 

Ste s čim razširili svoje vzgojitelj-
sko delo mimo opisa del in nalog za 
vaše delovno mesto?
Na tem mestu lahko izredno pohva-
lim ravnateljico Marijo Kermavnar, 
ker nam je vedno pripravljena pris-
luhniti in nam uresničiti željo po 
raziskovalnem delu, vključevanju na 
posvete in udeležbo na seminarjih 
in izobraževanjih. Objavila sem že 
nekaj člankov v revijah Vzgojiteljica, 
Didakta, v zbornikih … Vsako leto se 
vključim v študijsko skupino v sode-
lovanju z Zavodom za šolstvo. Svoje 
pedagoško znanje pa sem si pridobila 
s sodelovanjem na strokovnih uspo-
sabljanjih, kjer bi pohvalila odlična 
izobraževanja. Koordinatorice se 
aktivno vključujemo tudi na medna-
rodne konference v okviru Ekošole. 
V letošnjem šolskem letu sem sode-
lovala z Ministrstvom za šolstvo pri 
raziskavi o Učeči se profesionalni 
skupnosti, ki je bila v septembru 2018 
predstavljena na Brdu pri Kranju.

Kako se spopadate z negativnim  
stresom, ki ga tudi pri vzgojitelj-
skem delu ne manjka? 
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Najrajši odidem na dober trening 
odbojke na mivki, kjer se fi zično ut-
rudim in nasmejim s soigralci. Z ve-
seljem pa pojem dobro kosilo s pri-
jatelji, se umirim in nadiham v savni. 
Najhitrejši in najučinkovitejši način 
za premagovanja stresa pri meni pa je 
popoldanski polurni počitek, ki umiri 
misli in te napolni z energijo za nada-
ljevanje dneva. 
 
Kaj bi še radi povedali svojim ko-
legicam vzgojiteljicam in vzgojite-
ljem v slovenskih vrtcih?

Zavedajmo se, da se vsakodnevno vsi 
vzgojitelji srečujemo s številnimi pro-
blemi, konfl ikti, nesoglasji, napakami 
v komunikaciji, vprašanji … Svet se 
nam lahko hitro zdi siv in meglen, če 
pa se pri svojem delu ne bi srečevali 
s problemi, ki nam jih nalaga naš pe-
dagoški poklic, bi otopeli. Problemi 
ali še bolje izzivi so nujno potrebni, 
da zanje kreativno iščemo rešitve, pri 
tem pa vztrajamo in si splošno priza-
devamo dosego cilja ter posledično 
strokovno in osebnostno rastemo.

Kaj predlagate reviji Vzgojiteljica?
Reviji Vzgojiteljica želim čim več ak-
tualnih praktičnih primerov v pove-
zavi s teoretičnimi izhodišči, s ka-
terimi širite dobro prakso in ideje. 
Hvala, ker tudi vi osebno neposredno 
in spodbudno vplivate na vzgojiteljice 
in vzgojitelje ter njihovo delo z otroki. 

Hvala tudi vam za odgovore, želi-
mo vam uspešno strokovno delo.

 
Spraševala je urednica.

Darja Ogrin, prof. geografi je in zgodovine, Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in                               
umetniška gimnazija Ljubljana

Kartografi ja in predšolski otroci

Povzetek
V Katalogu znanj za strokovni modul družboslovje za otroke je zapisan tudi cilj, da dijaki, torej bodoči pomoč-
niki in pomočnice vzgojiteljice predšolskih otrok, rišejo preproste skice in zemljevide ter modelirajo pokrajino 
v peskovniku ali z drugimi didaktičnimi sredstvi. Tako pri urah družboslovja za otroke dijaki spoznajo nekaj 
strokovnih izhodišč, ki jim potem pomagajo pri izdelovanju zemljevidov in maket, ki jih bodo uporabljali pri 
delu z otroki.
Ključne besede: družboslovje za otroke, kartografska pismenost, merilo, zemljevid, maketa.

ZA DOBRO PRAKSO

Pri poučevanju strokovnega modula Družboslovje za di-
jake na Srednji vzgojiteljski šoli gimnaziji in umetniški 
gimnaziji Ljubljana se srečujem s številnimi izzivi, saj je 
strokovni modul dokaj nov in zanj ni napisanega učbenika. 
Zavedam se odgovornosti, da svoje dijakinje in dijake čim 
bolje pripravim za načrtovanje vsebin iz področja družbe 
in tudi medpodročne povezave družbe z drugimi podro-
čji. Kot geografi njo me zelo zanimajo vsebine iz teme ot-
rok in geografi ja. V Katalogu znanja so zapisani informa-
tivni in formativni cilji, ki naj jih dijaki dosežejo pri temi 
otrok in geografi ja.
Informativni cilj pravi, naj dijak:
• pridobi temeljna znanja o geografskih pojavih, orienta-

ciji in uporabi zemljevidov.
Formativni cilji zahtevajo, da dijak: 
• pozna načine orientiranja,
• razlaga pokrajino ob branju zemljevida, 
• opiše in uporablja topografske znake za otroke ter pozna 

značilnosti kartografi je,
• motivira in usposablja otroke za preučevanje in razisko-

vanje okolice vrtca,
• riše preproste skice in zemljevide ter modelira pokrajino 

v peskovniku ali z drugimi didaktičnimi sredstvi,
• razume naravnogeografske in družbenogeografske po-

jave ter procese ter jih zna otrokom predstaviti na do-
jemljiv in zanimiv način,

• razume in pojasni pojave in procese v pokrajini: pomen 
navideznega gibanja Sonca na pokrajino in ljudi, sence, 
letni časi, vreme, padavine, vetrovi – s pomočjo slikov-
nega gradiva, pesmic, igric, različnih oblačil.

V članku se bom osredotočila, kako pri urah družboslovja 
skušam doseči naslednje cilje:
• dijak riše preproste skice in zemljevide ter modelira po-

krajino v peskovniku ali z drugimi didaktičnimi sredstvi,
• dijak opiše in uporablja topografske znake za otroke ter 

pozna značilnosti kartografi je.

Kartografska pismenost
V literaturi se v zvezi z uporabo zemljevidov pojavlja tudi 
izraz kartografska pismenost. »Iz defi nicij pismenosti lah-
ko izpeljemo, da je kartografska pismenost v hierarhič-
nem smislu del splošne pismenosti. Je ena od podkategorij 
grafi čne pismenosti. Slednja zajema sposobnost branja in 
razumevanja grafi čnih sporočil, med katera sodijo pregle-
dnice, stolpčni grafi koni, črtni grafi koni, krožni grafi koni, 
skice, diagrami, časovne preglednice (urniki, vozni redi 
ipd.), fotografi je, načrti, zemljevidi ipd.« (Hergan in Umek 
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2011, str. 405) Ista avtorja trdita, da uporaba zemljevidov 
vpliva tudi na razvoj prostorskih predstav in prispeva k 
izboljšanju kognitivnih sposobnosti, saj delo z zemljevidi 
zahteva kompleksno razmišljanje s številnimi miselnimi 
operacijami. 

Izdelovanje zemljevidov
Zemljevidi za otroke morajo obravnavano območje pri-
kazovati na preprost, tudi zabaven način, da pritegnejo 
otrokovo pozornost. Zemljevidi morajo biti prilagojeni nji-
hovi stopnji razumevanja, npr. tudi z manjšo količino po-
datkov, ki jih nek zemljevid prikazuje. Vsak zemljevid mora 
imeti naslov, merilo in legendo. Legenda nam razloži po-
men znakov, ki smo jih uporabili na zemljevidu. Legenda 
mora prav tako biti nazorna, barvita, ne preveč abstrak-
tna, tako da otroke pritegne in jo otroci tudi razumejo. 
Merilo nam pove, kolikokrat je razdalja v naravi pomanjšana pri 
prenosu na zemljevid. Za delo v vrtcu so primerna velika merila. 
Na primer merilo 1:100, ali 1:200. Pri merilu 1:200 to pomeni, da 1 
cm na zemljevidu pomeni 200 cm v naravi, torej 2 m. Dostikrat se 
pojavi težava pri preračunavanju razdalj v naravi v razdalje 
na zemljevidu. Npr. želimo narisati zemljevid ali pa nare-
diti maketo vrtčevskega igrišča v merilu 1:200. Izbrano 
igrišče meri v dolžino 60 m. 
 Najprej izračunamo, koliko bo sploh velik 
zemljevid oz. maketa. Najlažje je računanje s 
pomočjo sklepnega računa, pri čemer moramo 
biti pozorni, da uporabljamo isto mersko enoto. 
Merilo 1:200 pomeni, da je 1cm na zemljevidu 
200 cm v naravi. Torej, koliko cm na zemljevi-
du je 6000 cm v naravi? 30 cm na zemljevidu 
je 6000 cm v naravi. Torej bi zemljevid meril 
30 cm. Po podobnem principu preračunavamo 
tudi ostale razdalje, npr. med drevesom in pe-
skovnikom. Pri uporabi merila 1:100 pa bi ze-
mljevid meril 60 cm. 
 Tudi otrokom je merilo težko razumeti. Za prvo spo-
znavanje merila si lahko pomagamo tako, da otroci raz-
daljo igrišča premerijo s koraki in na podlagi te meritve 
naredimo zemljevid. Sicer razdalja ne bo tako natančna, 
vsekakor pa bodo otroci sodelovali pri nastanku zemlje-
vida in ga tako tudi bolje razumeli. S pomočjo prepros-
tih zemljevidov prikažemo najprej manjše območje, ki je 
znano otrokom: igralnico, igrišče. Izdelan zemljevid lahko 
uporabimo pri različnih dejavnostih, npr. pri igri iskanje 
skritega zaklada. Otroci naj tudi sami poskusijo izdelati 
zemljevide, saj tako začenjajo razumeti, kateri elementi 
naredijo zemljevid uporaben.

Izdelovanje maket
Za še boljšo predstavo pokrajine so najbolj primerne ma-
kete pokrajine. Dijaki pri družboslovju za otroke izdelajo 
tudi seminarsko nalogo s pripravo na dejavnost z otroki 

v vrtcu. V navodilu je zapisano, da v dejavnosti načrtu-
jejo spoznavanje geografskih značilnosti domačega kraja. 
Dejavnost naj se odvija v igralnici in služi kot priprava na 
kasnejše spoznavanje teh značilnosti zunaj, v pokrajini. 
Torej, dokler ne gremo sami v pokrajino, naj pokrajina 
pride v igralnico.
 Pri izdelovanju maket so dijaki izredno ustvarjalni, saj 
naredijo zelo poučne, lepe in uporabne makete. Največ-
krat uporabijo tehniko, ko iz polovice lepila in polovice 
vode naredijo zmes, v katero pomakajo mokre papirnate 
brisače in tako oblikujejo pokrajino. Namesto lepila lahko 
uporabimo tudi moko in namesto papirnatih brisač časo-
pisni papir. Maketo pobarvamo z vodenimi ali pa akrilnimi 
barvami.
 Zanimiva je tudi izdelava makete kraške jame, kjer so 
kapniki narejeni iz poliuretanske pene. Otroci lahko do-
polnijo posamezne elemente makete: slike živali, rastline, 
most … Izdelovanje maket je primerno tudi za spoznava-
nje bolj oddaljenih območij. Kontinent na sliki je dijaki-
nja naredila iz stiropora, obliko kontinenta je naredila s 
pomočjo lepila, ki je raztopil stiropor. Dodana vrednost 
te makete je uporaba različnih materialov za posamezne 
reliefne oblike.

Lejla Bajrektarević, maketa 

Zaključna misel
Mislim, da z dejavnostmi, ki sem jih opisala v prispevku, 
bodoči pomočniki in pomočnice vzgojiteljice predšolskih 
otrok pridobijo temeljna znanja iz področja kartografi je 
in tako ne bodo imeli strahu, da v načrtovanje dela sku-
paj z vzgojiteljico vključijo tudi kartografske in geografske 
vsebine.

Literatura:
Hergan, I. in Umek, M. (2013). Raba zemljevidov spodbuja miselno aktiv-
nost učencev. Geografski vestnik 85–1, str. 63–74
Hergan, I. in Umek, M. (2011). Zgodnje kartografsko opismenjevanje-
-spontano in načrtno. Razvijanje različnih pismenosti. Koper: Univerzi-
tetna založba Annales, 
Katalog znanja. (2008). Družboslovje za otroke. Ljubljana: Center RS za 
poklicno izobraževanje.
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Tjaša Volavc, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Tončke Čečeve Celje

Likovna galerija z umetniškimi reprodukcijami

Povzetek 
Umetnost je eno od šestih področij Kurikuluma za vrtce (1999), ki je opredeljeno s skupnimi globalnimi 
cilji. Razdeljeno je na likovne in oblikovalne dejavnosti, glasbene dejavnosti, plesne dejavnosti, AV de-
javnosti in dramske dejavnosti. Znotraj področja umetnosti ima otrok možnost, da ustvarja na različnih 
področjih. V članku obravnavam vsebino iz likovne umetnosti. Eden od priporočljivih načinov seznanjanja 
z likovno umetnostjo je organizacija oddelčne ali medoddelčne galerije umetniških reprodukcij v vrtcu. S 
primerom iz prakse opišem, kako v našem vrtcu izvedemo galerijo za otroke v prvem in kako v drugem 
primeru. Galerija ima več vzgojno-izobraževalnih namenov.
Ključne besede: likovna umetnost, galerija, vrtec.

Umetniške reprodukcije
Umetniške reprodukcije so natisnjena dela priznanih li-
kovnih umetnikov. Otrokom jih največkrat pokažemo v 
obliki kupljene reprodukcije ali narejene fotografi je ume-
tnine na velikem formatu. Reprodukcije izberemo premi-
šljeno glede na namen, ki ga želimo doseči. Predvsem pa 
izberemo takšne, da so zanimive, da jih bomo lahko na 
različne načine predstavili in približali otrokom. Pred-
vsem morajo biti dela z umetniško vrednostjo, ki nas bo-
gatijo in vzbudijo v nas bogate občutke. Posegamo po re-
produkcijah različnih umetniških mojstrov, od klasične do 
sodobne umetnosti, svetovno znanih in slovenskih ume-
tnikov. Pri nakupu smo pozorni na to, da izberemo repro-
dukcije, ki so dovolj velikega formata, da jih lahko otroci 
natančno opazujejo. Veliko umetniških 
reprodukcij najdemo v različnih koledar-
jih. Mlajši so otroci, večji format potrebu-
jejo. Reprodukcije so izvorno umetnine, ki 
so ustvarjene v različnih likovnih tehni-
kah, iz različnih umetnostnih obdobjih, z 
različnimi motivi. 

Iz prakse: galerija v vrtcu
Otroka uvajamo v vizualni likovni svet. Z 
estetskimi ilustracijami razvijamo občutek 
za likovno umetnost in likovno vrednotenje. Galerija je 
sicer večpomenska beseda, v vrtčevskem izrazoslovju pa 
pomeni razstavni prostor umetniških slik ali njihovih re-
produkcij, umetniških fotografi j, pa tudi razstavo otroških 
likovnih del. V vrtcu lahko pripravimo galerijo v oddelku, 
na hodniku ali v skupnem prostoru ali v kakšnem drugem 
primernem prostoru. Galerijo pripravimo za daljši čas, 
vsaj za nekaj dni, lahko pa tudi več. Od tega, kje je galerija, 
je odvisna tudi njena uporaba. Na razpolago je lahko samo 
otrokom v enem oddelku, več oddelkom ali vsem oddel-
kom v vrtcu.
 V oddelkih malčkov med drugim in tretjim letom se 
poslužujemo ilustracij likovnih umetnikov, ob katerih se 
pogovarjamo in pripovedujemo kratke realistične zgodbe. 

V igralnici nastavimo otrokom eno umetniško reproduk-
cijo. Pri odločitvi nam pomagajo otroci. Otroke pritegne-
jo različni motivi, oblike, barve. Med ponujenimi repro-
dukcijami naj otrok izbere eno. Reprodukcijo obesimo na 
primerno mesto v višini otrokovih oči. Skupaj z otrokom 
večkrat opazujemo reprodukcijo. Ob njej se pogovarjamo, 
izrazimo občutke, ki nam jih vzbuja, ubesedimo barve in 
barvne odtenke, razne oblike. Opazujemo, na primer, re-
produkcijo portreta – gledamo se v ogledalu, poimenu-
jemo dele telesa ... Otrokom ponudimo primerne likovne 
materiale, s katerimi se lahko ob reprodukciji likovno iz-
ražajo, eksperimentirajo, igrajo …, če to želijo. Tudi izdel-
ke otrok lahko nato galerijsko predstavimo.
 

Slikanje ob reprodukciji v oddelku malčkov in galerija otroških izdelkov 
(arhiv vrtca)

V drugem starostnem obdobju damo otrokom na razpo-
lago za opazovanje več reprodukcij. Otroci nam jih po-
magajo nalepiti na trdno podlago in galerijsko razstaviti. 
Pogovarjamo se o občutkih, ki jih doživljamo ob opazova-
nju. Poskušamo ugotoviti, kaj je narisal umetnik in kako je 
to narisal. Kako je prikazal razpoloženje oseb, pokrajino, 
predmete? Je slikal s čopičem ali z barvico, s kredo, z vo-
ščenko? Kaj nam je všeč in zakaj? Z otroki se lahko igramo 
različne igre ob reprodukcijah. Nato otrokom ponudimo 
primerne likovne materiale, s katerimi lahko ustvarjajo ob 
reprodukciji. 
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 Zupančič (2001) poudarja, da gre za slikanje ob re-
produkcijah »za praktično likovno delo otroka ob nepo-
srednem ogledu likovnih del. To se bistveno razlikuje od 
otrokovega prerisovanja, … saj so umetniška likovna dela 
v svoji likovni govorici kompleksno sestavljena in kot taka 

ne omogočajo enostavnega preslikavanja … zato otrok 
odraslo likovno delo vedno prevaja v sebi odgovarjajočo 
likovno govorico« (str. 133). Njegovemu mnenju pritrjuje-
mo, saj v praksi vidimo, da vsak otrok ob opazovanju iste 
umetnine, slika tako, kot je umetnino ob opazovanju sam 
doživel in v sebi lastni likovni govorici.

Medoddelčna galerija umetniških reprodukcij
Organizira jo tim vzgojiteljic v nadstropju ali na vhodu, 
kjer igralnice povezuje večnamenski skupni prostor. Me-
doddelčna galerija je obsežnejša in pestrejša. Po vsebini 
je lahko naravnana na eno temo, na primer cvetje, zimo, 
zgradbe, portrete, tihožitja …, ali pa je vsebinsko razno-
lika. Za galerijo v večnamenskem prostoru izberemo 
prazno steno ali pa postavimo nekaj razstavnih panojev. 
Takšna galerija je na razpolago vsem oddelkom. Takšno 
galerijo organiziramo vsaj dvakrat do trikrat letno. Gale-
rija mora biti postavljena dalj časa, vsaj 2–3 tedne, da jo 
lahko otroci opazujejo, se ob njej pogovarjajo in ustvarjajo. 

Dejavnosti v galeriji v vrtcu
Doživljanje likovne umetnine vsebuje opazovanje, doži-
vljanje in razumevanje umetnine. Pogovor ob reprodukciji 
je zelo pomemben. Pogovor ob reprodukciji je praviloma 
individualen pogovor. Vzgojiteljica vodi pogovor in otroka 
vodi k natančnemu opazovanju. Kakšne so barve na re-
produkciji, kaj predstavlja, kako je narejeno, kakšne ob-
čutke vzbuja v nas? Vzgojiteljica poimenuje videno: gube 
na obrazu, zasanjan pogled, odsev v vodi ... 
 Didaktične igre ob umetnini pomagajo otroku razume-
ti umetniško delo in ga vodijo k opazovanju podrobnosti. 
Igramo se iskanje neke značilnosti na umetnini, iščemo 
določen košček reprodukcije, sestavljamo reprodukcijo 
kot sestavljanko, poimenujemo oblike, barve, velikosti, 
preštevamo predmete na umetnini, npr. koliko je dreves, 
sadežev ...
 Slikanje ali drugo otroško ustvarjanje ob reprodukcijah 

je sklepni del takšnega opazovanja in igre. Otroku prip-
ravimo ustrezen material, ki ga mora predhodno že pre-
izkusiti. Otrok mora neko likovno tehniko že poznati, da 
lahko ustvarja, drugače bo najprej preizkušal pripravljen 
material. Ko otrok izrazi željo po ustvarjanju, ga prepusti-

mo njegovemu delu. Vsak otrok bo po svoje ustvaril delo, 
odvisno od predhodnega opazovanja, pogovora in iger. Pri 
tem je potrebno upoštevati tudi otrokovo starost in izku-
šnje.

Otroci sami izbirajo med reprodukcijami

Zaključna misel o pomenu galerije v vrtcu
V našem vrtcu že več let načrtno postavljamo galerijo v 
skupnih prostorih in v igralnicah. Galerije so se izkazale 
kot dober način spoznavanja otrok s svetom umetnosti. 
Vsak otrok pridobi nekaj novih izkušenj z umetniškimi deli 
in rešuje vrsto likovnih problemov, s katerimi se sicer ne 
bi srečal. Čeprav je likovno izražanje predvsem v funkciji 
razvijanja vizualnega mišljenja, torej kognitivnega razvo-
ja, otrok pridobiva tudi na drugih področjih, pri jeziku, 
matematiki, družbi, v koordinaciji med čutili in motoriko. 
Predvsem pa pridobi izkušnje z likovnimi deli, ki jih večina 
otrok na takšen način le redkokdaj pridobiva kje drugje.

Literatura:
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS 
za šolstvo.
Travner, A. (2015). Galerija v vrtcu. V: Umetnost v vrtcu. Ur. Betka Vrbov-
šek. Ljubljana: Supra.
Vrlič, T. (2001). Likovne dejavnosti v vrtcu. V: Otrok v vrtcu: priročnik 
h kurikulu za vrtce. Ur. Ljubica Marjanovič Umek. Maribor: Založba 
Obzorja.
Zupančič, T. (2006). Zakaj otrok riše? V:Umetnost v kurikulu vrtca. Ur. 
Betka Vrbovšek. Ljubljana: Supra.

Trije otroški izdelki, ki so nastali ob isti umetniški reprodukciji (mentorica Marjana Volasko, arhiv vrtca)
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Tanja Štok, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Giardino d’infanzia Delfi no Blu Koper

Timsko sodelovanje pri projektu

Povzetek
Predstavila bom enega izmed načinov uspešnega sodelovanja strokovnih delavcev vrtca, ko vrtec pos-
tane skupnost učenja in smo se strokovne delavke znašle pred skupnim izzivom zasledovanja istih ciljev. 
Opisala bom izvedbo od začetne zasnove projekta pa do zaključne refl eksije ter ugotovitev sodelujočih 
strokovnih delavk pri športnem projektu, v katerega je bil vključen naš vrtec. Predstavljam sodelovanje 
ravnateljice in vodij enot, pa tudi sodelovanje vodij enot in strokovnih delavk posamezne enote. 
Ključne besede: vrtec, projekt, skupnost učenja, učinki.

Vsako leto kot vrtec sodelujemo v nacionalnem projektu 
Turizem in vrtec, ki poteka čez celo šolsko leto. V take 
projekte vložimo veliko dela in truda, saj nam daje mož-
nost predstavitve vrtčevskega dela širši javnosti. Korist od 
takšnega sodelovanja imajo predvsem otroci, saj je vzgoj-
no delo zasnovano na načelih uresničevanja ciljev Kuri-
kuluma … (1999), na pridobivanju spretnosti, sposobnosti, 
novih znanj. Poleg tega pa je velika pozornost namenjena 
sodelovanju z družinami, s posamezniki, z institucijami in 
društvi v lokalni skupnosti. Rdeča nit projekta je bil ze-
leni turizem, ki nas je spodbudil k aktivnemu preživlja-
nju prostega časa v tesnem stiku z naravo. Pri projektu 
so sodelovale vse 4 enote vrtca, 7 vzgojiteljic, od tega 4 
vodje enot in 7 pomočnic vzgojiteljic. Vključenih je bilo 7 
oddelkov otrok, starih od treh do šestega leta. Na prvem 
strokovnem aktivu sodelujočih strokovnih delavk so bili 
začrtani skupni cilji projekta:
• Obogatiti program gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu 

zlasti na prostem z raznovrstnimi dejavnostmi, ki vklju-
čujejo različne športne pripomočke.

• Spodbuditi starše k aktivnemu sodelovanju pri izpeljavi 
športnih dejavnosti.

• Spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju 
prostega časa ne glede na vremenske razmere.

• Pri otrocih spodbuditi željo, navado in potrebo po špor-
tnem udejstvovanju v vseh starostnih obdobjih. 

 Ravnateljica je kot glavni koordinator projekta med 
letom sklicala več strokovnih aktivov vzgojiteljic iz vseh 
štirih enot, na katerih smo poročale o poteku projektov 
in o problemih, s katerimi se srečujemo, si izmenjevale 
informacije, jih skupaj analizirale ter se tako tudi skupaj 
učile. Ravnateljica je sodelovala v strokovni razpravi, nas 
usmerjala k povezovanju in nadaljnjemu razvijanju naših 
primerov dobre prakse ter k prenosu znanja iz enote v 
enoto.

Potek projekta v naši enoti
Vodje enot smo ves čas projekta imele nalogo koordina-
torja, ki kolektiv stimulira k premisleku, k iskanju različ-
nih idej, izmenjavi medsebojnih mnenj, k zastavitvi ciljev 
in aktivnosti, ki so bili izpeljani iz vseh področij Kurikulu-
ma … (1999) ter razdelitvijo dela. Na prvem aktivu stro-

kovnih delavk enote smo si strokovne delavke zastavile 
cilje, ki smo jih zasledovale različno glede na starost in 
sposobnost otrok. Glavni cilj projekta je bil, da spodbu-
dimo otroke in starše h gibalnim aktivnostim v naravi in 
povečamo njihovo število v primerjavi s prejšnjimi leti. 
Zasnovale smo tudi operativne cilje: 
• Vsaj eno uro na dan aktivno preživeti na prostem in 

spodbujati gibalno aktivnost otrok v naravi čez celo šol-
sko leto. Želeli smo, da bi otroci občutili veselje in spro-
ščenost v gibanju v naravi, obenem pa, da prepoznajo 
razliko med gibanjem v naravi ter gibanjem v zaprtih 
prostorih. Čas trajanja dejavnosti je bil odvisen glede na 
postavljene cilje, izbora dejavnosti, vremenskih razmer, 
vztrajnosti in razpoložljivosti otrok za dejavnost ter šte-
vila otrok. 

• Spodbuditi starše k sodelovanju pri organizaciji športnih 
dogodkov.

• Primerjati število odsotnosti otrok zaradi bolezni v tem 
šolskem letu in preteklem šolskem letu, ko je bilo špor-
tnih dejavnosti v naravi manj.

Sodelovalo je 40 otrok, starih med tremi in šestimi leti 
starosti, različnih gibalnih sposobnosti. Otroci so bili raz-
deljeni v dve skupini po približno 20 otrok, vsaka skupina 
z eno vzgojiteljico in eno pomočnico vzgojiteljice. Aktiv-
nosti smo izvajali z različnimi športnimi rekviziti. Med iz-
vajanjem projekta smo opazovali motivacijo in vztrajnost 
otrok pri športnih dejavnostih na prostem in v notranjih 
prostorih. 

Timsko sodelovanje pri izvedbi projekta
V naši enoti smo vsi strokovni delavci enote imeli že dolo-
čene izkušnje pri izvajanju projektov s timskim sodelova-
njem. Zavedali smo se, da bomo morali slediti skupnemu 
cilju projekta, si medsebojno zaupati, skupno načrtovati 
ter sodelovati. Cilje projekta smo vključili v Letni delavni 
načrt enote. Projekta smo se lotili tako, da smo najprej iz-
delali skupno mesečno pripravo s cilji ter z dejavnostmi. 
S pomočjo »možganske nevihte« je vsak od sodelujočih v 
razpravi imel možnost predlagati svojo idejo, ki smo jih na 
koncu obdelali in dopolnili. Iz mesečne priprave smo nato 
izluščili tedenske aktivnosti in si razdelile naloge, prilago-
jene starosti otrok. Načrtovale smo dejavnosti, ki jih lah-
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ko izvedemo skupaj kot enota ter tiste, ki jih izvede vsaka 
skupina. Posebej smo načrtovale še sodelovanje s starši 
(športni popoldnevi, pohodi). Vsaka vodja enote je bila 
vodja tima v svoji enoti, kjer je razdelila naloge, prisluhnila 
in upoštevala ideje sodelavk, jih spodbujala pri načrtova-
nju in izvajanju ter tudi pohvalila sodelujoče pri uresni-
čevanju ciljev. Kolektiv je bodrila k načrtovanju športnih 
dejavnosti otrok ter staršev na različnih zunanjih površi-
nah in z uporabo športnih rekvizitov. Tako se je med stro-
kovnimi sodelavkami razvijalo medsebojno sodelovanje in 
učenje. Lažje je bilo opraviti naloge in slediti zastavljenim 
ciljem, zaradi idej, ki smo ji pridobivale med samim pote-
kom projekta, pa se je povečala tudi inovativnost.
 V času poteka projekta je ravnateljica sklicala nekaj 
strokovnih aktivov. Na njih smo imeli vsi udeleženi mož-
nost poročati o tem, kako projekti potekajo v posameznih 
enotah, s katerimi problemi se srečujemo ter si izmenje-
vati izkušnje in načrtovali skupne aktivnosti vrtca.

Zaključek projekta
Ob koncu projekta smo na podlagi opazovanja otrok, s 
pomočjo vprašalnikov in pogovora s starši skupaj anali-
zirale dosežene cilje in jih primerjale z šolskimi leti, ko je 
bilo načrtovanih dejavnosti v naravi manj. Analiza izvedbe 
projekta je pokazala pozitivni vpliv na delovno motivacijo, 
sodelovalno klimo, utrdilo se je zaupanje med posamezni-
ki, komunikacija je bila pristnejša in bolj sproščena. Sode-
lovanje v timu je strokovnim delavkam prineslo občutek 
večjega spoštovanja, vrednosti in samostojnosti, saj se je 

vsaka posamezna delavka lahko izkazala s svojim prispev-
kom pri izpolnjevanju naloge. 
 Ob zaključku projekta smo se vodje enot ponovno do-
bile na strokovnem aktivu z namenom refl eksije lastne in 
tuje pedagoške prakse ter načrtovanja zaključne prire-
ditve, ki nas je ponovno združila kot vrtec. Izdelali smo 
program, s katerim smo naš projekt predstavili v obliki 
razstave likovnih izdelkov otrok, fotografi j z uvodnim kul-
turnim programom ob prisotnosti medijev.
  Pri izvajanju projekta smo strokovni delavci naše enote 
vrtca delovali kot skupnost učenja ter sodelovali in raz-
vijali izboljšave, kar je prineslo številne pozitivne učinke. 
Učinke takega sodelovanja so opazili tudi otroci, saj je v 
klasičen način dela vnesel novosti, raznolikost in oboga-
titev dejavnosti, navezovanje stikov med otroci različnih 
skupin različnih starosti ter druženje staršev otrok raz-
ličnih oddelkov. Sodelovanje in izmenjava mnenj idej in 
izkušenj z izvajalci projekta iz drugih enot vrtca je stro-
kovnim delavkam vrtca omogočilo prenašanje strokovne-
ga znanja in jim nudilo pomoč pri načrtovanju in izvajanju 
projekta. Ravnateljica je spodbujala sodelovanje med stro-
kovnimi delavci, sodelovala je pri motivaciji vseh vključe-
nih, pri podajanju navodil, sprejemanju predlogov in daja-
nju nasvetov. Pridobljene izkušnje in zasnovane smernice 
timskega dela bomo koristno uporabili pri prihodnjih sku-
pnih projektih vrtca.

Literatura:
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in 
Zavod RS za šolstvo.

Marjetka Žnidarec, dipl. vzgojiteljica, Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah 

Živimo vrednote

Povzetek 
Prispevek z naslovom Živimo vrednote je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. V prvem delu 
predstavljam nekaj teoretičnih izhodišč na temo vrednote, kaj so vrednote in kakšen pomen imajo v na-
šem življenju, v nadaljevanju prispevka pa praktično izvajanje projekta Živimo vrednote, s katerim smo v 
Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah pričeli v šolskem letu 2017/18 in ga še vedno izvajamo. 
Ključne besede: predšolski otrok, kurikul, vrtec, vrednote, osebnostni razvoj.

V Kurikulumu za vrtce (1999) vrednote niso omenjene, 
lahko pa jih prepoznamo v načelih, po katerih moramo 
izvajati kurikul v vrtcih. Vrednote, po katerih se v vrtcih 
ravnamo zaposleni, pa so zapisane v Kodeksu etičnega 
ravnanja v vrtcu (2016). 
 Ker je vrtec vzgojni in izobraževalni zavod, se vrednot 
lahko učimo odrasli in otroci, ob tem pa smo odrasli tudi 
vzgled otrokom. Svojega poslanstva se vzgojiteljice in 
vzgojitelji močno zavedamo, zato vrednote živimo sami 
in jih prenašamo tudi na otroke. Hkrati si želimo, da se s 
starši dopolnjujemo in pri otrocih razvijamo vrednote, ki 
jih posamezna družina podpira.

Kaj so vrednote?
Že beseda vrednota nam pove, da gre za nekaj, kar je 
vredno, kar nas notranje bogati. Za ljudi so navadno naj-
pomembnejše vrednote ljubezen, poštenje, resnica, dob-
rota, lepota. Čeprav je na voljo še veliko drugih, se najprej 
opredelimo za te. Eden izmed razlogov je, da so to vred-
note, ki so preživele čas in prostor (Zalokar Divjak 2000).
Musek (1993) pravi, da so vrednote pomemben del člove-
kove motivacije in vse človekove osebnosti, prav tako pa 
imajo tudi same svoj osebnostni značaj. V njih se odražajo 
sestavine človekovega spoznavnega, čustvenega in motiv-
nega delovanja. Vsi ljudje cenimo in vrednotimo različne 
stvari in različni pojavi imajo za nas različno vrednost, 
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privlačnost, so bolj ali manj zaželeni. To velja tako za 
konkretne stvari, kot tudi za abstraktne kategorije, kot so 
na primer svoboda, resnica, zdravje ... Pojmom, ki se na-
našajo na stvari in kategorije, ki jih visoko vrednotimo in h 
katerim si prizadevamo, pravimo vrednote.
 Vrednote nam pomenijo smerokaz, so vodila, po kate-
rih naj bi uravnavali svoje življenje in odnose z drugimi. Že 
antični misleci so razmišljali o njih. Vsaj od Platona dalje 
je govor o trojici antičnih vrednot: resnično, lepo, dobro 
(verum, pulchrum, bonum), krščanska misel pa je tej troji-
ci dodala še vrhunske krščanske vrednote: vero, upanje in 
ljubezen (Musek 2010).

Oblikovanje osebnosti in razvoj vrednot 
Rodimo se kot zelo nebogljena bitja, pod vplivom dednih 
zasnov, okolja in lastne dejavnosti pa se oblikujemo v kom-
pleksno osebnostno bitje, ki uresničuje svojo vlogo v živ-
ljenju. V tem razvoju sta pomembna procesa socializacije 
in samooblikovanja (Musek in Pečjak 1997).
 Vrednote so nekaj, kar človek prevzame in ponotranji, 
medtem ko se vključuje v socialno okolje in se mu prilaga-
ja. Tudi že osem, devet ali desetletni otroci se med seboj 
razlikujejo po tem, k čemu so trajneje usmerjeni. Ne dajejo 
vsi prednosti istim ciljem, istim dejavnostim, istim ljudem 
in odnosom. Vendar še vseeno ne moremo reči, da njihovo 
ravnanje vodijo vrednote v ožjem pomenu besede (Zupan-
čič in Justin 1991).
 Musek (1993) pravi, da se vrednote v pravem pomenu 
besede pri posamezniku verjetno oblikujejo šele v naj-
stniških letih, saj zrelo pojmovanje vrednot zahteva obli-
kovane zmožnosti abstraktnega mišljenja, to pa se ujema 
z leti zgodnje adolescence. Je pa posameznik že veliko 
prej zmožen vrednotenja pojavov in objektov. Brez dvoma 
imajo že predšolski otroci izoblikovane kategorije pojavov, 
dogajanj in objektov, ki jih klasifi cirajo kot prijetne in ne-
prijetne, »lepe« in »grde«, »dobre« in »slabe«. Te zgodnje 
kategorizacije bi lahko upravičeno imeli za prvo predstop-
njo v razvoju vrednot (str. 2014). Vrednostni pomen se 
torej nedvomno oblikuje že zelo zgodaj in verjetno je, da 
obstajajo osnovne implicitne vrednostne kategorije že v 
tem obdobju (Musek 1993). Za otrokov osebnostni razvoj 
je predvsem pomembno socialno okolje, najpomembnejši 
pa so družina, vrtec in šola.

Izvajanje projekta Živimo vrednote 
Zaposleni v JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah se zaveda-
mo, da je naše poslanstvo velika popotnica za življenje na-
ših najmlajših. Vemo, da si je vrednote potrebno privzgojiti 
z zgledom in ne z besedo, kar je zelo dolgotrajen proces. 
Ravno v ta namen smo se pred leti vključili v projekt Eti-
ka in vrednote v vzgoji in izobraževanju, kjer smo dobili 
kar nekaj teoretičnega znanja, smernic, spodbude in same 
motivacije za nadaljnje izvajanje projekta, ki smo ga v le-

tošnjem šolskem letu poimenovali Živimo vrednote. Vsi 
zaposleni se zavedamo, da se pomembni temelji v otro-
kovem razvoju postavljajo že v vrtcu in da nosimo velik 
del te odgovornosti tudi mi, ki smo delček mozaika v živ-
ljenju naših otrok. Projekt Živimo vrednote izvajamo tako, 
da imamo vsak mesec poudarek na eni izmed vrednot, za 
katero se odloči strokovni tim vrtca. Z vrednoto meseca 
ravnateljica seznani vse zaposlene, nato pa strokovni de-
lavci preko oglasnih desk z vrednoto seznanijo tudi starše 
in jo vnašajo v svoje delo z otroki, v odnos s starši in v 
odnos s sodelavci. 
 Vrednote, ki smo jih spoznavali in razvijali od meseca 
septembra dalje, so bile: sprejemanje drugih, prisluhniti 
sebi in drugim – čutnost, hvaležnost, strpnost, kultura – 
umetnost, ljubezen, zadovoljstvo, …

Zaključek
Zaposleni v našem vrtcu se zavedamo, da nas vrednote 
vsakodnevno bogatijo, povezujejo in gradijo našo skupno 
vizijo vrtca. Strokovni delavci se zavedamo svoje odgovor-
nosti pri izvajanju našega poslanstva. Otroke učimo, vzga-
jamo in pripravljamo na samostojno življenje. Ob tem pa 
je zelo pomembno, da jim ob svoji strokovnosti privzgoji-
mo tudi občutek do soljudi in empatijo. V Otroškem vrtcu 
Šmarje pri Jelšah, bomo z izvajanjem projekta nadaljevali 
tudi prihodnje šolsko leto in ga z različnimi idejami zapo-
slenih poskušali še nadgraditi. 
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Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in 
Zavod RS za šolstvo.
Musek, J. (1993). Osebnost in vrednote. Ljubljana: Educy.
Musek, J. (2010). Psihologija življenja. Ljubljana: Inštitut za psihologijo 
osebnosti.
Musek, J., Pečjak, V. (1997). Psihologija. Ljubljana: Educy.
Zalokar Divjak, Z. (2000). Vzgajati z ljubeznijo. Krško: Gora.
Zupančič, M., Justin, J. (1991). Otrok, pravila, vrednote: otrokov moralni 
in socialni razvoj. Radovljica: Didakta.

Izposojevalnica igrač 
Ideja o organiziranju izposojevalnice igrač izvira iz igrač, 
ki so nastale na podlagi dolgoletnih izkušenj in znanja 
strokovnih delavcev Vrtca Postojna. Igrače so inovativ-
ne, ker omogočajo različne načine igre, največjo vrednost 
pa jim daje lastna ročna izdelava. Na tej točki je potreb-
no omeniti sejem ALTERMED, na katerem so strokovne 
delavke leta 2012 predstavljale igrače lastne izdelave na 
temo Zdrava prehrana, ter zelo pomemben projekt, ki 
prav tako sloni na igračah strokovnih delavcev vrtca. To 
je natečaj Moja ideja – nova igrača, ki smo ga prvič obe-
ležili v šolskem letu 2013/2014. Od takrat naprej ga vsako 
leto nadgrajujemo in izboljšujemo. Namenjen je strokov-
nim delavcem iz področja predšolske vzgoje, ki svoje igra-
če razvijajo in izdelujejo na podlagi spremljanja in opazo-
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OBVESTILA

Zaščita osebnih podatkov otrok
Zaradi strožje zakonodaje, ki ščiti osebne podatke ot-
rok, revija ob otroških likovnih izdelkih odslej ne bo več 
objavljala priimkov in starosti otrok. Prosimo vas, da na 
izdelek napišete samo:
• otrokovo ime,
• splošno oznako oddelka (oddelek prvega ali oddelek 

drugega starostnega obdobja),
• ime in priimek vzgojiteljice mentorice in
• uradni naziv vašega zavoda.

Prav tako ne bomo več objavljali fotografi j dejavnosti v 
vrtcu, če so na fotografi ji prepoznavni obrazi otrok. 
Za objavo mora imeti vzgojiteljica oz. vrtec, ki izdelek 
ali fotografi jo pošilja, shranjeno pisno soglasje staršev. 
Običajno takšno soglasje starši izpolnijo na začetku šol-
skega leta oz. pri vpisu v vrtec.
Hvala za razumevanje.

Sprememba založnika revije Vzgojiteljica
Kot smo objavili že v prejšnji številki, je revija z letom 
2019 izbrala novega založnika. To je njegov naslov in po-
datki, kamor pošljete naročilnico za revijo Vzgojiteljica: 
Eduka, izdajanje revij, Ana Črnič, s. p.
Štula 17, 1210 Ljubljana Šentvid
Naročila sprejemamo tudi na e-naslov: supra@supra.si 
ali na telefon 041 641-628.

Prosimo vas, da to uredite do konca februarja 2019.

Sestanek odbora društva Vzgojiteljica, urednice in 
uredniškega odbora 
Sestanek je bil v četrtek, 31. januarja 2019 v Celju. 
Na seji smo:
• podprli osnovno naravnanost vsebinskih rubrik revije 

Vzgojiteljica za leto 2019,
• razpravljali o pobudah, željah in možnostih,
• sprejeli dve novi članici v uredniški odbor: Natašo Do-

lar (Vrtec Velenje) in Elizabeto Jelen (Vrtec Šentjur),
• se seznanili s spremembo založnika revije,
• napovedali običajni letni zbor društva Vzgojiteljica - 

marca 2019 v Vrtcu Tončke Čečeve, enota Hudinja, Ul. 
Frankolovskih žrtev 38, Celje. 

Prosimo vse stare in nove člane, da poravnajo letno čla-
narino za poslovno leto 2019, ki znaša 10 EUR,
na račun: SI56 61000012407714 HDELSI22
referenca: SI00 2019
Vabimo vas, da se nam pridružite na letnem zboru in
postanete član Pedagoškega društva Vzgojiteljica.

O točnem datumu letnega zbora lahko pokličete pred-
sednico Ireno Hren na tel. številko: 041 612 473 ali po 
e-pošti vrtec.toncke.ceceve@siol.net 

Po formalnem delu bo tudi strokovno predavanje in dru-
ženje članic ob prigrizku. Vabljeni!

vanja otrokove igre. Na ta način iščejo in oblikujejo nove 
pristope pri doseganju vzgojno-izobraževalnih ciljev in 
spodbujajo osebni profesionalni razvoj.
 Oba zgoraj omenjena projekta sta bila povod za obliko-
vanje izposojevalnice didaktičnih igrač, ki je bila ustvarje-
na brez predhodnih izkušenj in znanja. Cilj izposojevalnice 
je prijetno druženje ob igri ter povezovanje otrok, staršev 
in vrtca, kar je tudi naša vizija, njen namen pa razvijanje 
občutka za pravilno in odgovorno ravnanje z igračami. 
Organiziranje izposojevalnice
 Vsaka igrača v izposojevalnici je opremljena z navodili, 
avtorji in cilji iz Kurikuluma za vrtce. Glede na to, da je 
koncept izposojevalnice, da otroci in starši odnesejo igra-
če domov, so za lažji prenos in zaščito strokovne delavke 
ročno izdelale torbe. Potrebno je bilo urediti tudi liste za 
evidenco izposoje, soglasja, pristopne izjave, plakate za 
oglaševanje, obvestila in člansko izkaznico, ki daje otroku 
občutek odgovornosti. 
Odprtje izposojevalnice
Vrata izposojevalnice so se prvič odprla v šolskem letu 

2015/16 v knjižnici našega vrtca. Takrat smo postavili te-
melje, na katerih lahko gradimo in razvijamo našo idejo. 
Obratovala je enkrat tedensko, igrače pa so si otroci in 
starši lahko ogledali, jih preizkusili in si jih izposodili. V 
začetku delovanja ni bilo večjega zanimanja po tovrstni 
ponudbi igrač, vendar se je v naslednjem letu interes po-
večal. Povečalo se je tudi število igrač, saj je bila izdela-
va igrače za izposojevalnico ena izmed nalog starostnih 
timov. Tu so na dan privrele ideje in izkušnje strokovnih 
delavcev. Pridobili smo pester nabor igrač za različne sta-
rosti otrok in za vsa kurikularna področja. Vse igrače so 
primerne tudi za otroke s posebnimi potrebami. Izposo-
jevalnica šteje okrog 30 različnih igrač, v projekt pa smo 
vključili tudi hišnika, ki skrbi za popravila. Zaradi večje do-
stopnosti ter skupnega koncepta izposoje je v septembru 
šolskega leta 2017/2018 izposojevalnica didaktičnih igrač 
zaživela v prostorih Knjižnice Bena Župančiča v Postojni. 
S tem smo izposojevalnico približali vsem otrok, tudi tis-
tim, ki niso vključeni v naš vrtec.

Kristina Česnik, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Postojna
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NAPOTKI ZA AVTORJE PRISPEVKOV

Strokovna besedila so napisana v strokovnem 
izrazoslovju, so formalizirana, imajo standardno zgradbo 
in obliko.

Strokovni članek vsebuje: 
• avtorjevo ime in priimek, uradni poklicni naziv, uradni 

naziv vzgojno-izobraževalnega zavoda in naslov 
članka;

• povzetek in ključne besede;
• uvod, jedro in zaključek;
• literaturo.
• 
V povzetku napovemo ključno vsebino svojega prispevka. 
Povzetek je dolg od 3 do največ 6 vrstic. Ključne besede: 
do pet izbranih ključnih besed. V uvodnem delu moramo 
opredeliti teoretične osnove, ki so teoretična podlaga 
prispevku. Pri tem moramo natančno upoštevati 
avtorstvo drugih. Jedro je lahko napisano na dva načina. 
Lahko predstavimo teoretični ali praktični primer. Pri 
opisu teoretičnega problema navedemo ključna 
spoznanja še kakšnega drugega avtorja oz. avtorjev. Sledi 
navajanje naših spoznanj in razmišljanje (interpretacija). 
Opis primera dobre prakse (predstavitev projekta, 
primerov uspelih dejavnosti) utemeljimo s cilji in z načeli 
Kurikuluma za vrtce (1999) in pojasnimo, zakaj smo neko 
vzgojno-izobraževalno dejavnost vključili v izvedbeni 
kurikul oddelka in s katerimi drugimi področji dejavnosti 
je bila povezana. Potrebno je dodati, v katerem oddelku 
se je dogajala praksa, časovni potek dogajanja in koliko 
otrok je v njej sodelovalo. Prepričanje, da gre za dobro 
prakso, podkrepimo z opisom, kako smo upoštevali 
elemente dobre prakse (verbalizacijo, simbolizacijo, 
konceptualizacijo, aktivnosti otrok in miselne izzive). 
V zaključku sledi samoevalvacijska ocena kakovosti 
izvedbe (glede na organizacijo prostora, časa, oceno 
realizacije ciljev, razvojno-procesni vidik), predvsem 
pa ocena, kaj so otroci pridobili glede na že doseženi 
aktualni razvoj (dodani »korak« v območju bližnjega 
razvoja otrok). 

Vsak del strokovnega članka ima svoj naslov (vse naslove, 
razen slovnično zahtevanih začetnic, napišemo z malimi 
tiskanimi črkami), ki se nanaša na vsebino. Izogibamo 
se čustvenim izrazom, ponavljanjem in naštevanju z 
alinejami, če ni nujno potrebno. 

Nač in pisanja zahteva sistematič ni miselni tok, jasnost 
izražanja, pregledno č lenjenost, utemeljenost in 
poštenost zapisanega. Prav to zadnje, poštenost, terja od 
avtorja strokovnega č lanka dosledno pravilno navajanje 
drugih avtorjev, ki jih uporablja, navaja, citira. Vsak 
podatek, vsaka teorija, vsaka misel drugega avtorja mora 
biti pošteno označ ena. Č e tega ne bi delali, zagrešimo 
plagiat, ki se šteje za duhovno tatvino, ki se lahko 
preganja. Najpogosteje se uporabljata: 1) povzetek in 2) 
citat. Ob obeh je potreben takojšnji bibliografski sklic 
v tekstu: navedemo torej vir povzetega ali citiranega 
besedila. 

Na primer:
K 1: Važno je, da povsem nedvoumno označ imo, kateri 
deli besedila so povzeti po drugem avtorju. Kadar 

povzemamo, s svojimi besedami povzamemo vsebino 
misli, zato navedba zaradi svoje splošnosti ne zahteva 
takšne natanč nosti, ampak samo priimek in letnico 
(Novak 2009).

K 2: Citati morajo biti loč eni z narekovaji in umaknjeni v 
samostojni odstavek, navedena mora biti tudi številka 
strani. Kadar citiramo, navedemo natanč en prepis 
avtorjevega besedila v narekovajih. V tem primeru se v 
besedilu sklicujemo na avtorja in to zapišemo z navedbo 
priimka, leta izdaje in stranjo (Novak 2009, str. 13).

Literatura mora biti nanizana brez označ evanja, toda v 
abecednem zaporedju. Naštejemo samo tiste avtorje, ki 
jih navajamo v besedilu, na primer: 
Marjanovič  Umek, L. (2004). Razvoj otrokovega govora. 
Ljubljana: Založba Tiger.
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana:Ministrstvo za 
šolstvo in Zavod RS za šolstvo. 
Vrbovšek, B. (2009). Dobro delujoč i timi v vrtcih. V: 
Vzgojiteljica X, št. 4, str. 18–20.

Obseg prispevkov: največ 2000 besed.
• Vsi teksti naj bodo napisani na rač unalniku v 

programu WORD, med tekst ne vstavljajte fotografi j in 
rač unalniških risbic;

• enemu izvodu prispevka obvezno priložite CD ali 
pa pošljite prispevek na e-naslov urednice (betka.
vrbovsek@gmail.com);

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

• k fotografi jam napišite ime in priimek avtorja;
• za objavo fotografi j otrok mora imeti vrtec ali vzgojitelj 

privoljenje staršev;
• uredništvo si jemlje pravico prispevke krajšati in 

smiselno oblikovati;
• uredništvo ne daje pisnih potrdil o prispevkih in 

č lankih;
• CD-jev in otroških likovnih izdelkov ne vrač amo.

Avtor objavljenega prispevka prejme en izvod revije 
Vzgojiteljica. Strokovnjak oz. znanstvenik, ki da intervju, 
ima zastonj enoletno naroč nino na revijo. 

V skladu s 17. č lenom Pravilnika o napredovanju v nazive 
(Ur. l. RS, št. 54/2002, št. 123/2008) s prvo objavo dobite 
3 toč ke za č lanke v rubrikah »Iz teorije v prakso«, »Za 
dobro prakso«, za »Aktualno« in za »Izmenjava znanja in 
izkušenj v EU projektih«.

Kratki strokovni sestavki (za rubriko Od tu in tam iz naših 
vrtcev) teh zahtev nimajo. V kratkem sestavku (največ 
30 vrstic oz. ena stran) opišete dogodek ali doživetje 
otrok v vrtcu, dogodek ali doživetje strokovnih delavcev 
in podobno. Želena je tudi kvalitetna fotografi ja (v .jpg).

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


