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POVZETEK
Pogosto mišljenje ljudi je, da v vrtcu ne moremo izvajati dejavnosti s področja
drţavljanske vzgoje, ker naj bi bila preveč abstraktna za predšolske otroke, vendar se
tudi na tej stopnji otrokom da pribliţati to temo na načine, ki so jim razumljivi.
Preko druţine otrok začne s spoznavanjem celote, ki je osnovna matica, iz katere
izhaja. Preko nje spoznava širše okolje in se vanj vključuje v času svojega razvoja.
Tako se otrok kot posameznik, ki je sestavni del druţbe, vključuje v vzgojnoizobraţevalni proces drţavljanske vzgoje v vrtcu in kasneje v širšem druţbenem
okolju.

Ključne besede: otrok, druţina, druţba, svet, drţavljanska vzgoja, vrednote, celota.

ii

SUMMARY
People are convinced that children in nursery school can not have civil education
because is too abstract for them. We can approach and present it to children under
school age with some items from every day life.
The family is a base in wich child starts to know and socialize with society and the
world.
The family gives him all the support he needs at time of his growth.
Individual (who is the main of whole society), participate in educational proccess of
civil education and later in social economical environment.
Key words: child, family, society, world, civil education, value, whole
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1 UVOD
V vsakdanjem ţivljenju se srečujemo z raznimi pritiski otrok v različnih situacijah.
Eden izmed pogosteje omenjenih »frustracijskih« vidikov pri osnovnošolskih in
srednješolskih predmetih je srečanje otroka z okoljem, z drugačnostjo, z enakostjo.
Kako otrok zaznava sebe, svojo druţino kot primarno celico, druţbo kot sekundarno
celico, okolje, svet kot širši pojem, kot del sebe, kot celoto. Zato mu skušamo ţe
pred vstopom v šolo prikazati drţavljansko vzgojo kot pozitivno izkušnjo.
Seznanjanje s temeljnimi druţbenimi predstavami in pojmi je v predšolskem obdobju
zelo pomembno, pomembno pa je tudi, kako otroku to pribliţamo. Da bi otroke
seznanila s tem na najbolj naraven način, sem jim to predstavila skozi različne
situacije.
Iz večletnih delovnih izkušenj dela z otroki sem prenesla ţivljenjske situacije iz
vsakdanjega ţivljenja kar v konkretno delo samo, da bi otroci lahko spoznavali
osnovne pojme drţavljanske vzgoje s pomočjo vsakdanjih situacij.
V teoretičnem delu diplomske naloge sem predstavila psihofizični razvoj otroka,
natančneje telesni, psihomotorični, kognitivni, emocionalni in socialni razvoj; osnovne
pojme drţavljanske vzgoje, zakaj je pomembna; razvoj otrokovega mišljenja oz.
načina razmišljanja, ki izhaja od sebe do okolja oz. sveta kot celote, ter kakšno vlogo
in pomen ima njegovo zaznavanje, razmišljanje, izraţanje, vsebine drţavljanske
vzgoje ter medsebojno povezovanje vseh pojmov in situacij.
V empiričnem delu sem otroke popeljala skozi različne ţivljenjske situacije, ob katerih
so pridobivali, osvajali in usvojili nove pojme. Postavila sem nekaj hipotez, za katere
menim, da se skozi njih pri posamezniku lahko odraţa drţavljanska vzgoja v večji
meri. Izhajali bomo iz čisto preprostih stvari, kot je identifikacija posameznika,
skupine, domačega kraja, katere so značilnosti, ki nas delajo prepoznavne, kako naj
se vede dober človek, kje ţivimo, kaj delamo, kako govorimo, kako pišemo, kaj so
naše značilne jedi, običaji, praznovanja … Na vse to bomo poskušali odgovoriti in
predstaviti v diplomski nalogi.
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2 TEORETIČNI DEL
O DRŢAVLJANSKI VZGOJI IN MEDKULTURNEM DIALOGU
KAJ STA DRŢAVLJANSTVO IN DRŢAVLJANSKA VZGOJA
2.1 ZGODOVINSKI PREGLED
Pojem drţavljanstva vse od antike dalje označuje pripadnost posameznika določeni
politični skupnosti. Enotnega odgovora na definicijo zaradi različnih tradicij politične
teorije in različnih pojmovanj koncepta drţavljanstva ni.
Po T. H. Marshallu obravnava zgodovinski razvoj modernega pojmovanja
drţavljanstva in z njim povezano pojmovanje drţavljanskih, političnih in socialnih
pravic.
Drţavljanstvo je treba razumeti in preučevati kot mozaik identitet, dolţnosti in pravic,
ne pa enoten koncept. (Heater, 1999, 114).
Vsaka politična in druţbena teorija predpostavlja določen vidik drţavljanstva kot tudi
različne dimenzije drţavljanstva – pravna dimenzija, socialno-ekonomska ali kulturna
dimenzija. Drţavljana je treba oblikovati tako, da bo ustrezal obliki vladanja, pod
katero ţivi. Kajti vsaka oblast ima posebno obliko osebnosti, ki jo le-ta oblikuje in
ohranja. Karakter demokracije ustvarja demokracije, karakter oligarhije, ustvarja
oligarhijo. (Aristotel, 1996, 195).
Politična teorija je vse od Platona in Aristotela posebno vlogo namenila vzgoji oz.
oblikovanju posameznika, v nekaterih primerih tudi vlogi drţave v procesu šolanja.
Tega, da mora zakon uravnavati izobraţevanje in da mora slednje biti drţavna
zadeva, ne gre zanikati, vendar obstajata odprti vprašanji glede tega, kakšna naj bo
narava tega javnega izobraţevanja in kako naj se mlade osebe izobraţuje. (Aristotel,
The Politics, Book, VIII,195), Platon, Aristotel in Rousseau so vzgoji pripisovali
osrednjo vlogo v politiki in so se tem vprašanjem tudi podrobno posvetili v delu
Drţava, Politika in Emil.
Sodobna politična teorija vprašanjem vzgoje in izobraţevanja ravno tako posveča
velik del pozornosti, a kljub temu obstaja veliko število različnih teorij; velja pa med
strokovnjaki konsenz, da ostaja javno šolanje ena od najpomembnejših sodobnih
druţbenih institucij (Macedo, 2000, 229), saj v veliki meri prispeva k oblikovanju
skupne drţavljanske identitete.
Ena temeljnih nalog sistema javnega šolanja kot skupne javne dobrine je
zagotavljanje skupnega prostora za oblikovanje drţavljanov ter vsako novo
generacijo pripraviti za njihove odgovornosti kot drţavljane. Izobraţevanje v veliki
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meri oblikuje moralni značaj drţavljanov, ta pa skupaj z zakoni in institucijami tvori
temelj demokratičnega vladanja.
2.2 ZAKAJ JE DRŢAVLJANSKA VZGOJA TAKO POMEMBNA
V zadnjih desetletjih smo v Evropi priče druţbenim in političnim spremembam, ki so
imele za posledico širšo mednarodno skupnost in preporod koncepta drţavljanstva. V
veliki večini evropskih drţav so si enotni, da je drţavljanska vzgoja izjemnega
pomena za oblikovanje in razvoj demokratične politične kulture.
2.3 RAVEN EU
Pomembno vlogo pri teh spremembah sta imela projekt Sveta Evrope Izobraţevanje
za demokratično drţavljanstvo in dekada Zdruţenih narodov izobraţevanja za
človekove pravice. Izpostaviti je treba dvojni kontekst preučevanja javnega sistema
vzgoje in izobraţevanja v sodobnih demokratičnih druţbah.
Prvi vidik je »širši druţbeni kontekst«. Sem sodi tudi demografska starostna struktura
prebivalstva, naraščajoče število migracij, globalni terorizem, onesnaţenost okolja in
segrevanje ozračja, socialna izključenost, pojavne oblike rasizma, ksenofobije ter
ostalih oblik diskriminacije in nestrpnosti. Vprašanje uskladitve enotnosti in
raznolikosti v sodobni multikulturni druţbi predstavlja eno od najpomembnejših
razprav v sodobni teoriji drţavljanske vzgoje.
Ti izzivi zahtevajo uskladitev enotnosti in različnosti sodobne multikulturne druţbe ter
določitev stopnje moralnega soglašanja, utemeljenega na temeljnih demokratičnih
načelih, pluralizem, multikulturnost, etičnost, kulturno in jezikovno dediščino,
strpnostjo, pravicami in temeljnimi svoboščinami posameznika.
Drugi vidik vključuje »kontekst šolanja«. Tu moramo izpostaviti oblikovanje
učinkovitih strategij razvoja in spodbujanja demokratičnega drţavljanstva v okviru
formalnega izobraţevanja. Je eden od »osrednjih ciljev javnega šolanja nasploh«.
(Parker, 1996, 106).
Na ravni splošnih načel vzgoje in izobraţevanja znotraj šolske zakonodaje in skozi
vsebinski okvir, kjer se učenci učijo o vlogi in pomenu nacionalne identitete, ţivljenju
v skupnosti, da lahko razvijejo številne priloţnosti za razvijanje zavesti o drţavni
pripadnosti in nacionalni identiteti, krepijo vedenje o zgodovini lastne drţave in njeni
kulturi ter spodbujajo strpnost kot eno od občih kulturnih in civilizacijskih vrednot
sodobnih demokratičnih druţb.
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2.4 KATERI SO SKUPNI IZZIVI IN PROBLEMI DRŢAVLJANSKE VZGOJE V
EVROPI
1. Vsebinske in didaktične novosti, kjer se bodo učenci učili o vlogi in pomenu
nacionalne identitete, ţivljenju v skupnostih ter osnovnih načelih demokratične
politične ureditve. Ta vidik je še posebej pomemben, ker je eden od temeljnih
problemov tega področja.
2. Najpomembnejša naloga demokratične druţbe in njenih izobraţevalnih institucij je
oblikovanje učinkovitih strategij razvoja in spodbujanje izobraţevanja za
demokratično drţavljanstvo na različnih ravneh vzgoje in izobraţevanja ter razvijanje
inovativnih modelov v šolski praksi.
3. Celovit program drţavljanske vzgoje vključuje štiri pomembne vidike drţavljanstva:
politični, pravni, druţbeno-kulturni in socialno-ekonomski.
2.5 POSEBNOST SLOVENIJE
2.5.1 Nekaj o problematičnosti
Z antropološkega vidika je značilen slovenski odpor proti drţavi in vse, kar je
drţavno, razlaga s stoletno trdoţivo borbo za preţivetje in ohranjanje svoje kulture v
različnih drţavah, pod okriljem katerih smo ţiveli. Dalj časa so nas vzgajali v duhu, da
je drţava ostanek preteklosti, ki se mu v prihodnosti ne obeta nič dobrega.
Tradicionalno smo se spraševali, kaj ţelimo predšolskemu otroku podati; z
naraščanjem števila informacij je postala tako kvaliteta kot kvantiteta izbira vsebine
za predšolskega otroka ustrezne temeljne informacije zelo teţavna.
2.5.2 Pregled po drţavah
Po pregledu tujih kurikulov drţav Evropske unije ugotavljamo, da znanja o druţbi in
druţbenih procesih vsebujejo vsi kurikuli na vseh stopnjah izobraţevanja in vzgoje.
Razlikujejo se samo v zasnovi vsebin in načinu uresničevanja zastavljenih ciljev.
Nemški primer: zaupanje v drţavo kot zastopnico celotne druţbe sodi v del skrbno
oblikovanih osnovnih vzgojnih izobraţevalnih ciljev nemške druţbe in kulture.
Angleški primer: uvaja tudi pomembno sociološko znanje, katerega vsebine so
vezane na seznanjanje z drugimi kulturami.
Ameriški primer: vsebuje predvsem vedenje o obstoječi druţbi.
Avstralski primer: cilj je ohranjanje avtohtonih korenin, ki so prepleteni s cilji
aktivnega drţavljanstva.
Za predšolskega otroka se na ravni aktivnega uresničevanja zastavljenih vsebin
uresničuje soočenje z drugačnimi in nasprotnimi stališči na eni strani in z ravnijo
pedagoške prakse na drugi strani. Tako predšolski otrok na imanenten način svojo
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identiteto šele vzpostavlja s prepoznavanjem njej lastnih razlik in vsaj načelno
omogoča izdelavo opravil za aktivno soţitje različnih druţbenih skupin in
posameznikov v neidealizirani druţbeni realnosti. (Šebart, 2002, 69 ).
2.6 RAZVOJ ODGOVORNOSTI
Vrtec otrokom nudi številne moţnosti za pridobivanje ţivljenjskih spretnosti in navad
ter oblikovanje vrednot. Ob konkretnih situacijah se naučijo razumeti svoj vpliv na
predmete in ljudi. Ko so vključeni v delo in igro, ko pomagajo oblikovati pravila in
skrbijo, da jih upoštevajo tudi drugi, se počutijo sposobne in odgovorne, zmoţni
opraviti delo po najboljših močeh in delujejo kot del demokratične skupnosti. Ko
otroci najdejo rešitev nesporazuma, se naučijo sprejemati posledice svojih dejanj.
2.7 RAZVOJ SAMOPODOBE
S krepitvijo pozitivne samopodobe spodbujamo razvoj otroka v celoti, predvsem pa
njegove čustvene in socialne komponente. Različne tehnike pogovora in dejavnosti
spodbujajo spoznavni in miselni razvoj otrok:
– opisovanje sebe,
– izraţanje pozitivnega odnosa do sebe in drugih,
– izraţanje zaupanja vase,
– izraţanje neodvisnosti,
– spoštovanje svojih pravic in pravic drugih,
– izraţanje čustev na ustrezen način.
2.8 PSIHOFIZIČNI RAZVOJ OTROKA
Pri pedagoškem delu moramo vedno upoštevati zmogljivost otrok na stopnji
njihovega razvoja, zato je izredno pomembno, da razumemo otrokov psihofizični
razvoj. V razvojni psihologiji se razvoj otroka analizira z več vidikov, in sicer kot:
telesni razvoj,
psihomotorični razvoj,
kognitivni razvoj, ki ga je mogoče opazovati kot čutni, miselni in
kreativni razvoj,
emocionalni razvoj,
socialni razvoj.
Vsi ti razvojni procesi potekajo deloma v medsebojni odvisnosti, deloma pa po lastni
notranji logiki. (Toličič, Smiljanič, 1979).
2.9 TEORIJE SOCIALNEGA UČENJA
Razlagajo, da večina učenja temelji na enostavnem učenju z opazovanjem in učenju
s posnemanjem vedenja drugih oseb. (Bukatko in Daehler, 2001; Hetherigton in
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Parke, 1986; Miller, 1989). Socialnokognitivni model razvoja, ki ga je oblikoval
Bandura, temelji na medsebojni interakciji treh procesov: osebe, vedenja osebe in
okolja. (Bandura, 1978; Berger, 1986).
VEDENJE
(gibalne dejavnosti, socialno vedenje, jezik)
OSEBA
(spoznavne sposobnosti,
telesne značilnosti, osebnost,
stališča, vrednote)

OKOLJE
(fizično okolje, druţina,
prijatelji in ostali
socialni pogoji )

Slika 1: Prikaz socialnokognitivnega modela, v katerem Bandura prikazuje recipročni
determinizem med tremi procesi

Bandura meni, da spoznavni razvoj sam po sebi ni zadosten za razlago sprememb v
vedenju otroka; pomembni so procesi učenja, ki pa so, še posebej če gre za
celovitejše vrste učenja, tudi pod vplivom otrokovih spoznavnih sposobnosti. Meni, da
se posameznik ne uči zgolj na osnovi lastnih izkušenj, temveč z opazovanjem in
posnemanjem drugih oseb oz. modelov, pri čemer mu kot model sluţijo osebe iz
realnega in simbolnega sveta.
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3 DRŢAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA
Dejstvo je, da predšolski otrok odrašča tako v svoji druţini kot v druţbi. V njiju si
pridobiva izkušnje in spoznanja ter oblikuje vrednote, na osnovi katerih si ustvari svoj
lasten odnos do ţivljenjskega okolja in ţivljenja nasploh. Spoznanje predšolskega
otroka opredelimo kot zanj najresničnejše spoznanje, saj mu zagotavlja večjo
resničnost trditev v primerjavi z drugimi, tako da postane resnica zanj vrednota in
pomeni uspešno zadovoljevanje njegove potrebe spoznati svet, svoje ţivljenjsko
okolje, mesto v njem, kulturo in druţbo. S prepoznavanjem zapletenih druţbenih
mehanizmov in procesov pa tudi svojim poloţajem v oţjih in širših druţbenih
skupinah, kar postaja neogiben pogoj za njegovo uspešno prepoznavanje in
premagovanje ovir, na katere zadane v svojem ţivljenju. Otrok spozna, da v ţivljenju
obstaja določen red ter splošna vzročnost in posledičnost človekovih dejanj. (Štrajn,
2005).
Pri tem je vrtec najpogostejša prva vzgojna in izobraţevalna institucija, prek katere
se predšolski otrok sooči s svojo formalno postavitvijo v sistem konstrukcije drţave in
kolektivne postave v tem, kaj sploh druţba je.
Na ravni nezavednega spoznava, da mu drţavljanska vzgoja posreduje znanje,
spretnosti in omogoča učenje njegove aktivne vloge v druţbi tako na lokalni,
nacionalni kot tudi mednarodni ravni. (Sardoč, 2004).
3.1 POMEN VRTCA PRI RAZVIJANJU IDENTITETE OTROKA
S prvimi koraki, s poslušanjem besed, z govorjenjem, petjem, opazovanjem,
gibanjem in igro otrok doţivlja in si razvija občutek pripadnosti druţini, skupini v
vrtcu, soseski in skupnosti. V vrtcu naj bi se otrok počutil sprejetega, kar predstavlja
osnovo za občutek varnosti. Preko njega se otrok zdravo čustveno razvija in
racionalno presoja.
Strokovni delavci v vrtcu s premišljenimi raznovrstnimi aktivnostmi pri otroku
neposredno spodbujajo razvoj vseh sedmih inteligenc: osebno, jezikovno, logičnomatematično, prostorsko, glasbeno, telesno-gibalno in medosebno. (Gardner, 1995 ).
3.2 PREDŠOLSKI OTROK SE UČI V DRUŢBI IN DRUŢINI
3.2.1 Zakaj otrok to potrebuje
Predšolski otrok se z vsebinami drţavljanske vzgoje sooči v potrebi doţivljanja:
– razumevanja sebe in drugih v kulturnem kontekstu okolja, v katerem ţivi,
– svojih čustev in čustev vrstnikov, članov druţine in drugih,
– učenja pogajanja z drugimi,
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– razvijanja v svoji kreativnosti, komunikativnosti in kritičnega razmišljanja s ciljem
aktivnega, miroljubnega razreševanja problemov in konfliktov.
Vse to doţivlja skozi proces učenja in spoznavanja, da druţba, njegova druţina in
njuna kultura v veliki meri določajo način posameznikovega odločanja in čustvovanja,
usmerjajo njegovo delovanje in določajo njegov pogled na ţivljenje. Kulture ne
dojemajo kot nekaj vsiljenega, ampak kot nekaj povsem samoumevnega, saj je
postala del njihove osebnosti, čeprav se njenega obstoja in vpliva pogosto ne
zavedajo.
Predšolski otrok pa doţivlja kulturo tudi kot:
– vrste vedenja in ravnanja posameznikov,
– različne druţbene ustanove (gledališče, muzej, knjiţnica),
– način ţivljenja (delovni čas staršev, prosti čas v druţini, ţivljenjski slog in standard
druţine).
Kritično opazi, da v številnih ţivljenjskih situacijah posamezniki (ne)načrtno kršijo
pravila vedenja in ravnanja, kar izzove kritiko, upor in sankcije, ter da druţba nad
svojimi člani izvaja formalen in neformalen nadzor.
3.3 VZGOJA ZA AKTIVNO DRŢAVLJANSTVO
Učenje za demokracijo v vrtcu zajema učenje socialnih spretnosti tako, da jim je
omogočeno sodelovanje pri načrtovanju, odločanju in postavljanju pravil, da jih
spodbujamo k pogajanju in dogovarjanju z vrstniki ter z lastnim ravnanjem vzgajamo
spoštovanje do drugačnosti in strpnosti v vsakodnevnem ţivljenju. Vzgoja za aktivno
drţavljanstvo ima naslednje poudarke: pridobivanje znanj, spretnosti in
veščin,spodbujanje in ohranjanje otrokove motivacije za učenje, raznolike učne
priloţnosti ter razvijanje strategij kritičnega mišljenja ob uporabi informacijske
tehnologije.
3.4 SVETOVANJE ZA RAZVIJANJE MEDKULTURNIH KOMPETENC
Prvo starostno obdobje:
JAZ, LASTNA IDENTITETA (zavedanje sebe, razvijanje pozitivne samopodobe,
moje/tvoje, prepoznavanje čustev …)
MOJE OŢJE IN ŠIRŠE OKOLJE (druţina z vrstniki, mlajši, starejši, ljudje s posebnimi
potrebami, različno nacionalno poreklo …)
ŢIVLJENJSKE NAVADE IN OBLIKE ŢIVLJENJA V DRUŢBI (vloge, poklici, razlike med
ljudmi …)
Drugo starostno obdobje:
JAZ, LASTNA IDENTITETA (socialne veščine, načrtovanje, sprejemanje odgovornosti,
samozavest …)
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MOJE OŢJE IN ŠIRŠE OKOLJE (domači kraj, spoznavanje dimenzije časa, druţba,
dom, druţina …)
ŢIVLJENJSKE NAVADE IN OBLIKE ŢIVLJENJA V DRUŢBI (poklici in druţbene funkcije,
predsodki in stereotipi, različna geografska in kulturna okolja …)

3.5 DRUŢINSKA KULTURA IN KULTURA OKOLJA
V današnji druţbi je druţina na novo definirana. Med druţinskimi kulturami zaznamo
pomembne razlike v vrednotah in prepričanjih, ki vplivajo na vedenje. Bistveno je, da
upoštevamo kulturo druţine, ker je vsaka druţina edinstvena. So pa raznolike tako
druţine kot posamezniki v njej. Njihov vpliv na otroke, ne glede na njihovo velikost,
je neizmeren. Starši in ostali druţinski člani so prvi vzorniki za reševanje problemov,
sodelovanje in delitev z drugimi. Skozi svoja ravnanja otroke vključujejo v različne
skupnosti in širšo druţbo.
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4 VZPODBUJANJE OTROK K RAZMIŠLJANJU
Otroci se učijo od vrstnikov in odraslih, iz situacij, iz raznovrstnih priloţnosti, učijo se
v kontekstu tukaj in zdaj, preko izkušenj in vsebin, ki spodbujajo njegovo čustveno in
miselno zavzetost. Pri učenju uporabljajo različne strategije. Svoje misli morajo jasno
oblikovati in izraziti, da jih bodo razumeli tudi drugi.
Ključne sposobnosti za vseţivljenjsko učenje usposabljajo posameznike s primernimi
pristopi, delavci v vrtcu, ter pri otrocih razvijejo radovednost, ustvarjalnost,
iniciativnost in mu dajejo priloţnost, da postaja odgovoren zase in za druge.
4.1 KRITIČNO MIŠLJENJE
Kritično mišljenje je nujna sposobnost, da posameznik misli na tisto, kar zna in kar
razmišlja. Kritično mišljenje je rezultat, je naraven način določenih odnosov,
interakcija med idejami in informacijami. Pri tem gre za aktiven proces, ki se pojavlja
namerno ali samodejno, spontano, otrokom pa zagotavlja velik nadzor nad
informacijami tako, da jih lahko osvajajo ali zanikajo, preoblikujejo, prilagajajo ali
zanemarijo. Pogoji za razvoj kritičnega mišljenja so čas, dovoljenja, raznolikost,
vključenost, tveganje, spoštovanje, vrednost, odgovornost, samozaupanje, aktivna
vključenost, izmenjava idej in poslušanje. Najbolj pomembno je, da se otroci
zavedajo tistega, kar ţe znajo.
Refleksija in kritična analiza zahtevata temeljito in ustvarjalno mišljenje ter
pozornost, kako se lahko uporabljajo nova spoznanja v povezavi s predznanjem pri
vključevanju novih informacij. To je aktiven proces, ki zahteva čas, napor in
ustvarjalnost.
V metakognitivnih procesih se pri otrocih razvijeta razumevanje novih idej in shem
povezovanja podatkov in pojmov. Otroci se z novimi informacijami bolje znajdejo, ker
so bolj prepričani o svojih sposobnostih za povezovanje novega znanja s starim.
Znajo smiselno ravnati in kritično razmišljati, v manjši meri dopuščajo moţnost
manipulacije, po drugi strani pa so bolj odprti do novih idej in spoznanj; spodbuja
oblikovanje lastnega mišljenja, izbiro med idejami, reševanje problemov in socialne
razseţnosti.
4.2 INFORMACIJSKA EKSPLOZIJA
Vzgojitelji vseh kategorij so postavljeni pred vprašanje, kako najbolje pripraviti otroke
za uspešno, napredno in produktivno ţivljenje v nepredvidljivi prihodnosti, kako se
učinkovito učiti in kritično razmišljati. Takšno stanje še dodatno oteţuje eksplozija
informacij. Obseg informacij je prevelik, da bi se vsega naučili. Naučiti pa se morajo,
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kako naj samostojno razmišljajo o določenih informacijah, kako naj jih uporabljajo in
kako naj samostojno ravnajo v skladu s svojim razmišljanjem.
4.3 KAKO PRI OTROCIH RAZVIJATI MIŠLJENJE IN KULTURO DIALOGA
Jedro programa filozofije za otroke in z otroki je raziskovanje. Posebnost
raziskovanja, za katero pri filozofiji z otroki gre, pa je njegova bistvena povezanost s
skupnostjo. Filozofsko raziskovanje vpelje otroke v javno razpravo o vrednotah in
moralnosti. Nekateri filozofijo za otroke predstavljajo predvsem kot učenje miselnih
spretnosti in kritičnega mišljenja. Posebnost za otroke je, da različnih metod
kritičnega mišljenja ne abstrahira v tehnike, ki jih je treba osvojiti, temveč vztraja pri
primatu vsebine. In ravno v tem je njena prednost.
Praksa je pokazala, da je program filozofije za otroke zelo učinkovit na področju
edukacije za demokracijo. V jedro programa filozofije za otroke pogosto uvrščajo niz
intelektualnih spretnosti, ki naj bi se ob raziskovanju izoblikovale. V Sloveniji je bila
filozofija za otroke uvrščena v nabor obveznih izbirnih vsebin v zadnjem triletju
osnovne šole. Uspešno je bila izvajana tudi v nekaj vrtcih.
4.4 SPODBUDIMO MEDKULTURNI DIALOG
Večkulturna druţba je skupnost različnih kulturnih, nacionalnih, verskih in drugih
posameznikov in skupin. Ti ţivijo v istih okoljih, vendar brez pravih socialnih stikov,
skupine ţivijo druga mimo druge. Medkulturna druţba pa je skupnost različnih
kulturnih, nacionalnih, verskih in drugih posameznikov in skupin, ki ţivijo v istem
okolju in si prizadevajo za odprte medsebojne odnose in sodelovanje.
Z medkulturnim dialogom in preprečevanjem konfliktov ţelimo spodbuditi drţavne,
regionalne in lokalne politične voditelje, zdruţenja in javnost, da s skupnimi
dejavnostmi spodbujajo razumevanje med kulturnimi, druţbenimi in verskimi
skupinami ter s tem preprečujejo in ublaţijo nesoglasja ter spodbujajo k spravi; poleg
tega pa spoznati didaktično-metodične pristope s poudarkom na prikazu in
preizkušanju konkretnih tehnik za delo z otroki; predstavitev primerov dobre prakse
in oblikovanje idej ter prikaz tujih izkušenj.
4.5 LJUDSKA GLASBA V LUČI MEDKULTURNEGA DIALOGA
Migracije iz kraja v kraj, iz drţave v drţavo, z enega kontinenta na drugega, katerih
vzrok so ekonomski, varnostni ali drugi dejavniki, so vsakodnevni pojav ter vodijo v
mešanje in prepletanje svetovnih kultur. Ljudska glasba je na nek način izgubila svoj
pomen zaradi razvoja glasbene industrije s popularno glasbo, ki oblikuje glasbeni
okus širokih plasti prebivalstva. Pripomogla je k izgubi stika sodobnega človeka z
ljudsko glasbo, prek nje pa s tradicijo lastne kulture. Zato je pomembno, da v
procesu vzgoje in izobraţevanja otroke seznanjamo z nacionalno glasbeno dediščino,
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ki se prenaša naslednjim rodovom. Otroke spodbujamo k spoštovanju različnih
načinov glasbenega izraţanja in ljudi, ki to glasbo ustvarjajo, izvajajo in poslušajo.
Didaktični model vključuje zavestno doţivljanje glasbe, aktivno poslušanje,
muziciranje in ples. Ljudska glasba je bila označena kot primitivna, naravna in
prvinska. Kasneje se zanjo uporablja izraz tradicionalna, folklorna, narodna,
avtentična in izročilna glasba. Kasneje kot folk in etno glasba.
Slika 2 Otroci pri izdelavi plakatov

Vir: Lastni
Slika 3: Otroci pri izdelavi plakatov
za različne vrste glasbil

Vir: Lastni

12

Slika 4: Otroci pri izdelavi plakatov
za različne vrste glasbil

Vir: Lastni

4.6 ZNAČILNOSTI LJUDSKE GLASBE
Osnovne značilnosti ljudske glasbe:
– je pojav v vsaki kulturi, nastaja in se ohranja po svojih pravilih, neodvisno od
drugih glasbenih zvrsti,
– je pojav med ljudmi,
– je vezana na tradicijo določene kulture in ima določeno funkcijo, iz generacije v
generacijo se prenaša preteţno z ustnim izročilom,
– vprašanje avtorstva je nepomembno, ker se širi med ljudmi samo, če ustreza
njihovi miselnosti,
– je podvrţena spreminjanju zaradi vplivov improvizacije in kreativnosti posameznika,
– obsega ljudsko pesem, instrumentalno glasbo, ljudska glasbila in ljudski ples.
4.7 IZŠTEVANKE
To so otroške igre, ki se izgovarjajo večinoma pred igro skrivanja ali lovljenja
(Gašperlin, 1988, 8) z njimi otroci izberejo tistega, ki igro začne. Besedila izštevank
so pogosto nerazumljiva, navidezno brez vsakega smisla, njihova oblika pa je
podrejena rimi in ritmu. Namen oziroma cilj izštevank ni, da bi se otroci med seboj
preštevali, temveč da izmed sodelujočih enega izločijo. Glede na besedilo bi jih lahko
ločili na pomenske in nepomenske. Pri pomenskih iz besedila lahko razberemo
smiselno sporočilo, pri nepomenskih pa je celoten tekst (ali njegova večina) zgrajen
iz popolnoma nesmiselnih in med sabo po pomenu nepovezanih besed. Obstajajo
kombinacije enega in drugega, del teksta tvori smiselno celoto, dodane pa so
besede, ki jim pomena ne moremo določiti.
Zapisi izštevank (kakor ostali zapisi ljudskega izročila) ne predstavljajo pravil, po
katerih bi se mogli popolnoma zgledovati in jih jemati kot edini moţni vir za odrske
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interpretacije otroškega izročila. Zapis predstavlja le eno od oblik, ki je bila ustaljena
med ljudmi, moţne pa so neštete variante.
Izštevanke so sodile med čarobne forme, ki se zaradi obrednega pomena niso smele
spreminjati. A to prvotno funkcijo so izgubile, prenašanje od ust do ust pa je
omogočalo dokaj svobodno spreminjanje teksta. Spreminjajoča se besedila so torej
plod otroške ustvarjalnosti, posamezne ustaljene oblike pa so se med otroki
oblikovale in ohranile tudi pod vplivom raznih knjiţnih objav, ki so povezane z
vzgojnimi in učnimi programi v vrtcih in osnovnih šolah.
Zmerljivke predstavljajo del otroške ustvarjalnosti, ki se kljub spremenjenim
druţbenim razmeram še vedno ohranjajo in prenašajo iz roda v rod. Med otroki so se
ukoreninile in postale last ozke skupnosti otrok posamezne generacije ali pa so bile v
podobnih razširjene na širših območjih in med več generacijami. Otroci jih ne
uporabljajo zato, da bi se resnično zmerjali, ampak jih enostavno izgovarjajo kot
pesmice, ki so se jih naučili od svojih vrstnikov ali od staršev in njihovih vrstnikov,
starih staršev ipd. (Gašperlin, 1988, 14).
Ena izmed funkcij otroških folklornih skupin je tudi odrsko prikazovanje elementov
ljudskega izročila. Otroške folklorne skupine naj bi predstavljale otroško izročilo,
vključevanje kratkih rimanih besedil pa vodjam in članom otroških folklornih skupin
omogoča ustvarjanje pestrih in zanimivih programov.
Vsebine otroških plesov poiščemo v svetu njihovega doţivljanja, v naravnih pojavih, v
gibanju oseb, ţivali, rastlin in predmetov, ki jih otrok pozna. Iz vseh naravnih oblik
gibanja, ki jih otrok pozna, kot so plazenje, hoja, skakljanje, poskakovanje,
potiskanje, vlečenje, vrtenje ipd., se razvijajo vse gibalne igre in plesi. Vsa naravna
dogajanja posnemamo in se o njih veliko pogovarjamo, saj se otroci najlaţe učijo na
osnovi posnemanja. Otroke pa spodbudimo k samostojnemu gibalnemu izraţanju
tako, da poleg opazovanja in posnemanja vključimo še glasbeno spremljavo in ritem.
Slika 5: Otroci pri ljudskih plesih

Vir: Lastni
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V vrtcu otroci spoznavajo ljudske običaje in ljudske plese: Ringa raja, Pika poka, Ob
bistrem potočku je mlin, Gnilo jajce, Ali je kaj trden most, Izidor ovčice pasel,
Šuštarska, izštevanke, ritmične igrice, otroške druţabne igre; rajalne igre: Mi se
'mamo radi, Rdeče češnje rada jem; plesne igre: Abraham, Plesni vlak; druţabne
plese: Račke, Kače, Medvedkov piknik, Kavbojska polka …
4.8 VLOGA LEPOSLOVNE KNJIGE
Otroke bi morali z učenjem poslušanja in branja, razvijanjem kritičnega mišljenja in
medpredmetnega povezovanja voditi od vrtca skozi osnovno in do konca srednje
šole. Treba je vzpostaviti poglobljeno, ustvarjalno komunikacijo z besedilom, lahko v
skladu s svojim imanentnim horizontom pričakovanj sestavijo svoj pomen in si
nabirajo izkušnje, da odprti vstopajo v dialog z vedno novimi umetnostnimi besedili.
Srečevanja s slovensko knjiţevnostjo mu pomenijo srečevanja s samim seboj, saj v
njej prepoznava korenine svojega bistva, ter osebnostno in etično zori. Knjiţevnost je
povezana tudi s privzgajanjem občutka strpnosti do drugih in drugačnih.
Multikulturna in medkulturna vzgoja uči ceniti široko mavrico različnih verstev, idej,
kultur in civilizacij. Na ta način zmanjšamo nestrpnost in nasilje ter se učimo strpnosti
in spoštovanja. V nobeni ţivljenjski situaciji se otrok ne nauči tako intenzivnega
vţivljanja v sočloveka kakor v knjiţevnosti, čeprav gre za fikcijo. Od nje lahko
prestopa meje realnosti in gleda na svet iz različnih zornih kotov, preko knjiţevnih
oseb pa podoţivlja različne načine razmišljanja, čustvovanja in ravnanja. Umetnostna
besedila predstavljajo najboljši most do drugačnih.

4.9 ZNAČILNOSTI PROJEKTNEGA DELA
Gre za didaktični model, ki upošteva vse determinante vzgojnega dela: otroka,
vzgojitelja, program, vzgojno tehnologijo in sodobna strokovna znanja. Osnova
projektnega učnega dela je projekt. Zanj je značilno, da je uresničen z vsemi
etapami. Po Dietrichu je skupno izvajanje naloge iz vsakodnevne ţivljenjske situacije
z vzpostavljanjem praktičnega cilja, kooperativnost, uporaba znanja iz različnih
področij, udeleţenost vseh udeleţencev pri izvajanju zadolţitev, izkustveno učenje s
katerimi učenci pridobijo nove izkušnje.
Karakteristike projektnega dela:
– tematsko-problemski pristop,
– konkretnost tematike za ţivljenjsko situacijo,
– ciljno usmerjena in načrtovana dejavnost s teţiščem na aktivnosti otrok,
– upoštevanje interesov, potreb in sposobnosti otrok,
– kooperativnost,
– odprtost,
– poudarek na izkustvenem učenju,
– poudarek na učenju kot procesu zaradi primarno vzgojne funkcije projektnega dela.
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5 EMPIRIČNI DEL
V tem delu bom opisala nekaj naših konkretnih projektov, ki sem jih izvajala med
svojim delom v skupini. Opisala bom potovanje z ladjo, Eskime, druţino, kulinariko in
ljudske plese, s katerimi sem dosegala različne determinante drţavljanske vzgoje.
Uporabila sem analize oz. metode opazovanja in participacije; v skupini je bilo 24
otrok skozi obdobje treh šolskih let.
Pred projektom sem pripravila načrt, pripravo, material in opis same izvedbe ter cilje
tega projekta. Tukaj na kratko citiram, navajam nekaj svojih priprav in izsledkov
opazovanj izvedenih projektov, ki temeljijo na izvedenih projektih, podprtih s strani
kurikula, ki je priznan s strani drţave in Ministrstva za šolstvo in šport, ter svojega
lastnega znanja in delovnih izkušenj preteklih 24 let.
5.1 PROJEKT 1
5.1.1 Potujemo z našo ladjo
CILJ:
– otroci spoznavajo bliţnjo in širšo okolico ter drţavo, v kateri ţivijo.
POTEK:
– v septembru smo prišli v novo igralnico,
– primerjali smo jo s prejšnjo in ugotavljali spremembe,
– ugotovili smo, da imamo kotiček v obliki ladje,
– odločili smo se, da bo to naša ladja, s katero bomo pluli po svetu,
– opremili smo ladjo s potrebno opremo (boje, rešilni obroči, zemljevidi),
– izdelali svojo zastavo,
– spoznavali smo se z novinčki, ki so prišli v skupino, prijatelje v sosednjih igralnicah,
– na sprehodih smo spoznavali okolico vrtca in spremembe,
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Slika 6: Raziskovanje okolice
domačega kraja

Vir: Lastni

– skupaj smo ugotovili, da ţivimo v Sloveniji in da je še veliko drţav na svetu, ki

imajo svoje simbole,
– otroci prinašajo različno gradivo o Sloveniji – slike, knjige, zemljevide,
– predstavim velik zemljevid Slovenije, enega si narišemo skupaj, vanj vnašamo
ustrezne slike in označujemo kraje, kjer smo ţe bili,
Slika 7: Spoznavanje bliţnje okolice vrtca

Vir: Lastni

17

18

Slika 8: Spoznavanje bliţnje okolice vrtca

Vir: Lastni

– otrokom predstavim otroški zemljevid sveta; ugotavljamo poloţaj drţave, kje ţivi

Boţiček, John …
– spoznamo zastavo, denar, jezik,
– ugotovimo, da ima tudi občina Škofljica svojo zastavo,
– ob različni literaturi ugotovimo, da imamo morje, gore, gozdove, spoznavali smo
kraje, ob slikah smo se pogovarjali in jih poizkušali prepoznati,
– odšli na več izletov (obisk gusarja Berta v Izoli, obisk Kekčeve deţele, obisk
vojašnice, ogled Letališča Joţeta Pučnika Ljubljana),
Slika 9: Obisk letališča Joţeta Pučnika
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Vir: Lastni
Slika 10: Obisk letališča Joţeta Pučnika

Vir: Lastni

– imeli smo planinski tabor na Tromeji, ob tej priloţnosti obiskali Planico, Tamar,

Kranjsko Goro,

Slika 11: Tabor na Tromeji

Vir: Lastni
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– letovali v Pacugu, spoznavali slovensko obalo s kopnega in morja
Slika 12: Letovanje v Pacugu

Vir: Lastni

– krajši izleti (Kurešček, Sveta Ana, Polţevo, Ulovka, Rakitna),
– seznanjala sem jih z novimi izrazi (planet, zemlja),
Slika 13: Sodelovanje pri projektu Eko Ferdo
s temo ekološkega ozaveščanja

Vir: Lastni
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– spoznali globus, glavne celine, velika svetovna morja,
– preko Unicefovega projekta smo spoznavali različne celine, kulture in različne rase,
– ob diapozitivih in drugi literaturi, ki smo jo zbirali, smo ugotovili, da ţivimo v

različnih domovih (hišah), da smo deleţni različnih razkošij ...
Slika 14: Ličkanje koruze

Vir: Lastni
Slika 15: Ličkanje koruze
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5.2 PROJEKT 2

Vir: Lastni

5.2.1 Eskimi
CILJ:
– seznaniti se z različnimi geografskimi okolji.
Slika 16: Ogled globusa in različnih
celin oz. ugotavljanje, kje ţivijo Eskimi

Vir: Lastni

23

Slika 17: otrok Eskim

Vir: Lastni

POTEK:
– s pomočjo knjig in drugih pripomočkov se vţivijo v poloţaj drugih,
– Eskime sem jim predstavila s pomočjo gospodične, ki je pri njih ţivela daljši čas,
– o Eskimih otroci niso vedeli ničesar, razen tega, da ţivijo v iglujih,
– spoznavali smo način njihovega ţivljenja, teţke ţivljenjske razmere, spoznali smo
njihove značilne pse, osnovne izraze in pisavo,
– ugotovimo, da na severu planeta ţivijo medvedi, na jugu planeta pa pingvini,
– primerjava zime pri nas in pri Eskimih.
Slika 18: Izdelava igluja

Vir: Lastni
Slika 19: Prikaz značilnih oblačil Eskimov
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Vir: Lastni
Slika 20: Prikaz značilnih oblačil Eskimov

Vir: Lastni
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5.3 PROJEKT 3
5.3.1 Druţina
CILJ:
– spoznavajo različne oblike druţine in druţinskih skupnosti.
Slika 21: Začetek bivanja v vrtcu

Vir: Lastni
Slika 22: Konec bivanja v vrtcu

Vir: Lastni

Slika 23: Zimske radosti na snegu
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Vir: Lastni

Slika 24: Zimske radosti na snegu

Vir: Lastni

POTEK:
– spoznavali smo druţino, iz katere izhajajo,
– vsak je izdelal svoj plakat, s katerim so s pomočjo slik predstavili svojo druţino,
– delitev dela v druţini,
– ob fotografijah staršev, babic, dedkov iz časov, ko so bili majhni, predstavijo
druţino,
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– razvrščamo druţine po številu članov.
Slika 25: Predstava za starše

Vir: Lastni

Slika 26: Praznovanje rojstnih dni otrok

Vir: Lastni

5.4 PROJEKT 4
5.4.1 Kulinarika
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CILJ:
– seznanjanje z raznimi kulturami in tradicijami.
Slika 27: Peka peciva

Vir: Lastni

Slika 28: Peka peciva

Vir: Lastni

– otrokom sem predstavila različne ljudske običaje,

29

– preko njih smo spoznavali kulinariko in jedi, ki so jih včasih jedli,
– sami smo:

*kisali mleko,
*kuhali ţgance,
*pekli pehtranovo in orehovo potico,
*pekli pustno pecivo,
*stiskali grozdje s pomočjo preše,
*kisali zelje in repo,
*pekli boţično pecivo,
obiskal nas je pek Matevţ, ki nas je naučil peči kruh in ţemljice,
kruh smo pekli tudi skupaj z Lukovo mamico v krušni peči,
ogledali smo si krušno peč in postopek peke kruha v njej,
skupaj smo izdelali pogrinjke, ki jih redno uporabljamo pri obrokih,
izdelali smo si zatiče za prtičke,
vsak izmed otrok si je izdelal vazo, ki jo ima v aranţmaju na mizi, pri kateri sedi
med obroki,
– vsak otrok skrbi za cvetje in sveţo vodo v vazici,
– skupaj skrbimo za prijetno vzdušje v igralnici ter skrbimo za urejeno in čisto okolje,
– otroke spodbujam k varovanju in skrbi za okolje,
– spodbujam k zdravemu načinu prehranjevanja.
–
–
–
–
–
–

Slika 29: Kisanje zelenjave

Vir: Lastni
Slika 30: Izdelava pogrinjkov
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Vir: Lastni

5.5 PROJEKT 5
5.5.1 Ljudski plesi
CILJI:
– spoznavanje zgodovine slovenskega naroda,
– posluša, spoznava, poje,
– igramo se igre navodil,
– seznanja se z ţivljenjem nekoč.
Slika 31: Otroško rajanje ob ljudski glasbi

Vir: Lastni
Slika 32: Otroško rajanje ob ljudski glasbi
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Vir: Lastni

POTEK:
– otrokom predstavim različne narodne noše,
– oblečem se v gorenjsko narodno nošo (otroci si jo podrobno ogledajo, dekletom je
še posebej zanimivo krilo iz več delov in debele nogavice),
– poslušamo in pojemo ljudske pesmi,
– naučimo se izštevanke,
– v vrtcu se oblikuje folklorna skupina, kjer se otroci učijo ljudskih plesov,
– ob nastopih so oblečeni v oblačila, kakršna so nosili nekoč,
– igrajo se igre, ki so se jih igrali nekoč,
– otroci so zelo navdušeni.
Slika 33: Otroci v narodnih nošah ob
spoznavanju različnih običajev
skozi glasbo, petje in ples

Vir: Lastni
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Slika 34: Otroci v narodnih nošah ob
spoznavanju različnih običajev
skozi glasbo, petje in ples

Vir: Lastni

5.6 PROJEKT 6
5.6.1 John na obisku
CILJ:
– spoznavati različne kulture in jezike.
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Slika 35: Otroci z lutko Johnom

Vir: Lastni
Slika 36: Otroci z lutko Johnom

Vir: Lastni

34

35

POTEK:
– za daljši čas je na obisk v našo skupino iz Londona prišla lutka John,
– od torka do petka je prisoten v naši skupini in se igra z otroki,
– vsak petek odide k enemu od otrok domov in z njim preţivi do ponedeljka,
– ob torkih se z otrokom vrne v vrtec, kjer otroci ostalim otrokom v skupini
predstavijo, kaj je John pri njih doma doţivel,
– starši doţivetje zapišejo tako, da jih lahko preberejo tudi ostali,
– zapise vlagamo v posebno mapo, ki si jo vsi lahko ogledajo,
– s pomočjo Johna smo spoznali Anglijo, glavne znamenitosti Londona in avtobus, ki
je njihova značilnost,
– ugotovili smo, da govori drugačen jezik,
– različne izraze otrokom posredujem tudi v angleškem jeziku,
Slika 37: Otroci skupaj z lutko Johnom spoznavajo okolico
in značilnosti deţele iz katere prihajajo posamezniki

Vir: Lastni
Slika 38: Otroci z lutko Johnom spoznavajo medsebojne razlike
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Vir: Lastni
Slika 39: Otroci z lutko Johnom
spoznavajo medsebojne razlike

Vir: Lastni
Slika 40: Otroci z lutko Johnom
spoznavajo medsebojne razlike
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Vir: Lastni

– pogosto so otroci radovedni, kako bi to povedal John; na ta način spoznavajo jezik,
– skupaj z nami potuje na izlete, počiva pri otrocih v času počitka, se z njimi igra,
– otroci so ga sprejeli za svojega prijatelja.
Slika 41: Otroci z lutko Johnom

Vir: Lastni
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6 HIPOTEZE
6.1 H1
»Ljudski plesi vplivajo na enotno oblikovanje drţavljanske vzgoje otrok, ne glede na
regijo, v kateri ţivijo.«
Potrjujem hipotezo, in sicer z vidika, da se lahko otroci naučijo naše in njim bolj
domače oziroma znane pesmice in plese, poleg tega pa z zanimanjem sprejmejo
vsako novost, ki je lahko pesmica ali ples druge kulture.
6.2 H2
»Drţavljanska vzgoja preko kulinarike oblikuje mnenje posameznika o druţbenih
vrednotah.«
Drţi, hipotezo lahko potrdimo. To je ena izmed moţnih dejavnosti, s katerimi se
otrokom pribliţa drţavljansko vzgojo oz. značilnosti in tradicije drţave oz. drţavljanov
in na ta način predstavlja naše okolje in vrednote skozi čas.
6.3 H3
»John je zmoţen povezati otroke v homogeno skupino, ne glede na drugačnost
posameznikov in okolja, iz katerega izhaja.«
Hipotezo zavrnemo. Ne glede na njegovo drugačnost, so ga otroci sicer sprejeli in jim
je spodbudil zanimanje za področje oz. deţele, iz katere izhaja; v homogeno celoto je
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otroke povezal le v vrtcu. Teorija mnoţice – če imamo nezanimanje enega člana, ga
potegne celotna mnoţica, da sodeluje pri aktivnostih. Vendar pa je pri teh določenih
posameznikih prisotno manjše zanimanje, ko John preţivlja čas z njimi izven vrtca.
Ne moremo govoriti o homogeni skupini v vrtcu, zato hipotezo zavrnemo.
6.4 H4
»Eskimi omogočijo otrokom gledati na svet z enakimi očmi, ne glede na drugačne
značilnosti druţine, druţbe in okolja, v katerem ţivijo.«
Hipotezo zavrnemo. Eskimi in naši otroci ţivijo v popolnoma drugačnem svetu. Mi jim
posredujemo različne informacije, znanja, s pomočjo katerih skušamo pri otrocih
premostiti, zabrisati razlike in doseči, da razmišljajo o enakosti, o tem, da če nekdo
ţivi na drugem koncu sveta, z drugo barvo koţe, druge narodnosti in verstev, da se
mu v vsakdanjem ţivljenju dogajajo različne stvari in dogodki, vendar smo kljub
vsemu vsi skupaj prebivalci našega planeta in se zavzemamo za popolnoma enake
stvari: enakopravnost, usmerjanje k enakim ciljem, premostitev razlik, povezovanje,
ohranjanje planeta ipd. Zato v tem trenutku hipoteze ne moremo potrditi, ker naši
otroci niso sposobni dojemati in nimajo dovolj izkušenj za dojemanje sveta kot
celote, kot eno oz. enako z ostalimi prebivalci planeta.
6.5 POVZETEK
Evalvacija in refleksija
Preko načrtovanih vsebin so otroci pridobivali uvid v različne vidike delovanja drţave
in jih dograjevali v procesu (poskušanje potice, obisk gospodične, ki je ţivela z
Eskimi, petje različnih tradicionalnih ljudskih pesmi, plesanje različnih tradicionalnih
ljudskih plesov, spoznavanje strukture, pomena in funkcije druţine ter odnosov med
druţinskimi člani …). Simbole so najprej z našo pomočjo, kasneje pa sami,
prepoznavali v okolju. Preko načrtovanih aktivnosti so bili čedalje bolj pozorni pri
spremljanju aktualnih dogodkov v javnem ţivljenju.
S hipotezami smo dokazali, da s pomočjo drţavljanske vzgoje otroci lahko oblikujejo
enotno mnenje oz. stališče o tej temi. Preko kulinarike lahko popeljemo otroke skozi
čas in spremembe, ki so oblikovale vrednote na podlagi tradicije in druţbo do
današnje politične ureditve drţave, Evropske unije in svetovne povezave drţav.
Drugačnost pa otrokom ne dela teţav, vendar jih zaradi pomanjkanja svojih izkušenj
ne more povezati v homogeno celoto. Prav tako jim Eskimi zaradi velikih razlik v
načinu ţivljenja, okolja, tradicije, navad ne morejo omogočiti, da bi vsi posamezniki
tega sveta gledali na svet z enakimi očmi.

40

7 SISTEM PREDŠOLSKE VZGOJE
V RS imamo v primerjavi s svetom dobro razvit sistem organizirane predšolske
vzgoje, kar se kaţe tako v obsegu kot kakovosti te dejavnosti. V enoten sistem javnih
vrtcev so vključeni predšolski otroci od enega do sedmih let starosti. Predšolska
vzgoja ni obvezna, z izjemo priprave na šolo, ki poteka eno leto pred otrokovim
vstopom v šolo.
Vrtci so zavodi, ki od leta 1993 sodijo v resor Ministrstva RS za šolstvo in šport.
Ustanavljajo in financirajo jih občine. Vrtci so v namensko grajenih stavbah, redkeje
v preurejenih stanovanjskih ali šolskih prostorih. Glede na čas in trajanje so v vrtcih
najbolj pogosti celodnevni programi nad 6 ur, večina otrok pa je v vrtcu več kot osem
ur na dan. Otroci do dveh let so vključeni v jaslične oddelke, do sedmih let pa v
predšolske oddelke.
7.1 NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE V SLOVENIJI
Temeljni cilj neprofitnih organizacij je povečevanje splošne druţbene blaginje z
učinkovito in uspešno rabo prvin organizacije, pri čemer je namen pridobivanja in
akumulacije sredstev povečevanje zmoţnosti doseganja zastavljeni ciljev. V Sloveniji
spadajo v nepridobitni sektor organizacije s področja vzgoje in izobraţevanja,
znanosti, kulture in športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, varstva
invalidov, socialnega zavarovanja in drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti v
osnovi ni pridobitne narave, kar dejansko pomeni delitev na dejavnost, ki jo
organizacije opravljajo.
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7.2 ZAVODI
Ti so najbolj razširjena organizacijska in pravna oblika opravljanja nepridobitne
dejavnosti. Ustanovijo jih lahko domače ali tuje fizične in pravne osebe. Zakonsko
področje delovanja zavodov je urejeno z Zakonom o zavodih (Uradni list št.
12/1991), v katerem so opredeljene vrste, način ustanovitve, dejavnosti, organi,
sredstva in načini delovanja zavodov. Javne zavode, ki opravljajo javne sluţbe, lahko
ustanovi republika, občina, mesto, in tudi druge z zakonom pooblaščene pravne
osebe ter narodnostne skupnosti, kadar zavod opravlja dejavnost, ki je pomembna za
uresničevanje pravic narodnosti.
Po zakonu imajo ustanovitelji dve temeljni nalogi. Prva se nanaša na njegove organe,
ustanovitelj imenuje in razrešuje člane sveta zavoda ter daje soglasje k imenovanju
direktorja. Druga pristojnost pa se nanaša na splošne akte javnega zavoda, tako da
ustanovitelj potrjuje statut zavoda, splošne pogoje poslovanja, finančni načrt in
zaključni račun.
Ob začetku izvajanja dejavnosti javne sluţbe ustanovitelj zagotovi javnemu zavodu
potrebne prostore, opremo in sredstva za začetek dela, ki tako postanejo lastnina
javnega zavoda.
Organi zavoda so: svet zavoda, direktor zavoda, strokovni svet zavoda.
7.3 VRTCI
Predšolsko vzgojo, ki jo izvajajo javni in zasebni vrtci, ureja Zakon o vrtcih (ZVrt),
Uradni list RS, št. 100/2005, 25/2008. Po ZVrt je temeljna naloga vrtca pomoč
staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti ţivljenja druţin in otrok ter
ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.
Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in izobraţevanja ter poteka
po načelih:
– demokratičnosti,
– pluralizma,
– avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih,
– enakih moţnosti za otroke in starše, upoštevaje različnosti med otroki,
– pravice do izbire in drugačnosti in
– ohranjanja ravnoteţja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega
razvoja. (Z Vrt, 3. člen, načela predšolske vzgoje v vrtcih)
Cilji predšolske vzgoje v vrtcih so:
– razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
– razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v
skupinah,
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– razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doţivljanja
in izraţanja,
– negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje
neodvisnega mišljenja,
– spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora,
kasneje pa tudi branja in pisanja,
– spodbujanje doţivljanja umetniških del in umetniškega izraţanja,
– posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega ţivljenja,
– spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja ter
– razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje. (Z Vrt, 4.
člen, cilji predšolske vzgoje)
Vzgojno delo v vrtcih poteka v slovenskem jeziku. Uresničevanje posebnih pravic
italijanske in madţarske narodne skupnosti v RS na področju predšolske vzgoje ureja
poseben zakon. Predšolska vzgoja otrok Romov in otrok s posebnimi potrebami se
izvaja v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi.
Če na območju občine stalnega prebivališča staršev ni vrtca, ki izvaja javno sluţbo,
oziroma vrtec nima prostih mest, starši pa se zanimajo za vključitev v vrtec
tolikšnega števila otrok, da bi se v skladu s standardi in normativi oblikoval en
oddelek, je lokalna skupnost dolţna najkasneje v 30 dneh začeti postopek za
zagotovitev dodatnih prostih mest v javnem vrtcu ali razpisati koncesijo. (Z Vrt, 10.
člen, zagotavljanje vključevanja otrok v programe javne sluţbe)
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8 POGOJI ZA OPRAVLJANJE VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA
Javni vrtci in šole morajo imeti za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraţevanja
zagotovljene strokovne delavce, ki imajo predpisano izobrazbo, ter prostor in
opremo, ki jih določi minister oziroma z zakonom pooblaščena oseba. Zasebni vrtci,
ki izvajajo programe za predšolske otroke, morajo izpolnjevati pogoje, predpisane za
strokovne delavce, prostor in opremo v javnem vrtcu. Vrtci, ki izvajajo programe za
predšolske otroke, lahko začnejo opravljati dejavnost vzgoje in izobraţevanja po
vpisu v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
Vrtec se vpiše v razvid, če je zagotovljeno izpolnjevanje predpisanih pogojev, ima
javno veljavni program in je priloţena izjava, da bo do pričetka izvajanja dejavnosti
izpolnjen pogoj, ki se nanaša na zagotovljenost strokovnih delavcev s predpisano
izobrazbo. Izvajalec se šteje za vpisanega v razvid z dnem izdaje sklepa o dodelitvi
programa. (Z Vrt, 33. in 34. člen vrtci in šole, razvid)
8.1 USTANOVITEV IN DELOVANJE
8.1.1 Ustanovitelj
Javne vrtce ustanavlja lokalna skupnost oziroma drţava. Zasebne vrtce lahko
ustanovijo domače in tuje fizične ali pravne osebe. Samoupravna narodna skupnost
je soustanoviteljica javnih vrtcev, ki se ustanovijo za vzgojo in izobraţevanje v jeziku
narodne skupnosti oziroma za dvojezično vzgojo in izobraţevanje.
Pogoji za ustanovitev in delovanje javnega vrtca so:
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– program za predšolske otroke, ki ga sprejme Strokovni svet RS za splošno
izobraţevanje,
– najmanj 10 oddelkov vpisanih otrok oz. najmanj 1 oddelek na posamezno enoto
vrtca,
– v skladu s sprejetimi normativi določeno število otrok na oddelek, prostor in
oprema,
– ustrezno izobraţen kader.
8.1.2 Akt o ustanovitvi
V ustanovitvenem aktu se poleg zadev, določenih z zakonom, uredi tudi notranja
organizacija javnega vrtca. V njem lahko ustanovitelj, ki je pravna oseba javnega ali
zasebnega prava, določi, da se bodo vse ali posamezne spremljajoče dejavnosti
(računovodstvo, pravno-kadrovske dejavnosti, organiziranje prehrane, vzdrţevanje,
čiščenje prostorov in podobno) za vrtec izvajale v okviru sluţb ustanovitelja. Če se
prenesene naloge vrtca financirajo iz sredstev, ki jih ne zagotavlja ustanovitelj, se je
le-ta dolţan s financerjem predhodno dogovoriti o načinu plačila prenesenih nalog in
načinu nadzora nad namensko porabo sredstev, namenjenih za izvajanje prenesenih
nalog.
8.1.3 Kriteriji za ustanovitev
Javni vrtec se lahko ustanovi, če je zagotovljena vključitev vsaj desetih oddelkov
otrok. V njem se lahko organizirajo enote vrtcev oziroma podruţnice za izvajanje
programa za predšolske otroke oziroma prilagojenega programa za predšolske otroke
s posebnimi potrebami in v drugih primerih, določenih z zakonom.
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9 SISTEM UPRAVLJANJA IN FINANCIRANJA
Cilji so:
– zagotoviti demokratično organiziran sistem javnih vrtcev, ki so dostopni vsakemu
predšolskemu otroku,
– z različnostjo ponudbe spodbujati konkurenčnost in druţinam omogočiti, da izbirajo
med različnimi vrtci in programi,
– ohraniti in po potrebi širiti mreţo javnih vrtcev, z ureditvijo sistema upravljanja in
financiranja zagotoviti enak osnovni standard javnih vrtcev.
9.1 ORGANI JAVNIH VRTCEV
9.1.1 Svet
Svet javnega vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki
delavcev in trije predstavniki staršev. V javnem vzgojno-izobraţevalnem zavodu ali
drugem zavodu, v katerem se za izvajanje programov za predšolske otroke oziroma
izobraţevalnega programa oblikuje organizacijska enota, in v javnih vrtcih in šolah, v
katerih so organizirane enote vrtcev, morajo biti v svetu zavoda enakomerno
zastopani delavci in starši otrok vseh organizacijskih enot. Število članov in sestavo
sveta v javnem vzgojno-izobraţevalnem zavodu določi akt o ustanovitvi. (ZVrt, 46.
člen, sestava sveta)
Oseba, ki opravlja funkcijo direktorja, ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja v
javnem vzgojno-izobraţevalnem zavodu oziroma organizacijski enoti ne more voliti in
biti izvoljena oziroma imenovana v svet.
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9.1.2 Ravnatelj
Pedagoški vodja in poslovodni organ javnega vrtca je ravnatelj. Imenuje ga svet
javnega vrtca. Mandat traja pet let in če ne opravi ravnateljskega izpita v roku, mu
po zakonu preneha mandat. Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo vrtca,
– pripravlja program razvoja vrtca,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– je odgovoren za uresničevanje pravic otrok,
– vodi delo vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje program nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraţevanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraţevalnem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in
jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
– odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne sluţbe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši,
– obvešča starše o delu vrtca,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zagotavlja izvrševanje odločb drţavnih organov,
– zastopa in predstavlja vrtec,
– določa sistemizacijo delovnih mest in sklepa delovna razmerja ter odloča o
disciplinskih ukrepih,
– je odgovoren za kakovost, samoevalvacijo in pripravo letnega poročila,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
9.1.3 Pomočnik ravnatelja
V javnem vrtcu se lahko imenuje pomočnik ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri
opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog. Opravlja naloge, za katere ga pisno
pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti. Pomočnika ravnatelja
imenuje ravnatelj.
9.1.4 Direktor
V javnem vzgojno-izobraţevalnem zavodu, v katerem se za izvajanje programov za
predšolske otroke oblikuje organizacijska enota, lahko opravlja poslovodno funkcijo
direktor javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda, funkcijo pedagoškega vodje v
organizacijski enoti pa ravnatelj te enote. Funkcijo direktorja lahko opravlja tudi
ravnatelj ene izmed enot, če je z aktom o ustanovitvi tako določeno. Pravice,
dolţnosti in obveznosti direktorja se ravno tako določijo z aktom o ustanovitvi.
Imenuje ga svet zavoda in njegov mandat traja pet let.
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9.1.5 Kolegij
V javnih zavodih se za koordinacijo vzgojno-izobraţevalnega dela, vodenja in
poslovanja oblikuje kolegij. Sestavljajo ga direktor in ravnatelji, ki vodijo
organizacijske enote. Vodi ga direktor.
9.1.6 Strokovni organi
V javnem vrtcu so vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev. Če je javni vrtec
organizacijska enota, se strokovni organi oblikujejo v organizacijski enoti.

9.1.7 Vzgojiteljski zbor
Sestavljajo strokovni delavci javnega vrtca. Vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraţevanja in njihovi izvedbi skladno
s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih
ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

9.1.8 Strokovni aktiv
Tega v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. Obravnavajo vzgojno
delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela,
obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v
letnem načrtu.
9.1.9 Svet staršev
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje svet
staršev. Tehnično in finančno podporo zanj zagotavlja vrtec. Svet staršev je
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši
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izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca, vzgojnega načrta, ter daje
mnenje o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraţevalni problematiki,
– voli predstavnike staršev v svet vrtca,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Sveti staršev se lahko poveţejo v lokalne oziroma regionalne aktive, le-ti pa lahko
ustanovijo nacionalno zvezo aktivov. (ZOFVI-UPB5, 66. člen, svet staršev)

9.1.10 Svetovalna sluţba
Ta svetuje otrokom, učiteljem in staršem, sodeluje z vzgojitelji, učitelji in vodstvom
pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja vrtca ter opravljanju vzgojnoizobraţevalnega dela. Delo svetovalne sluţbe opravljajo svetovalni delavci, ki so
psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in defektologi.
9.2 KADRI
Zaposleni v vzgojno-izobraţevalnem zavodu (vrtcu, šoli) opravljajo strokovno delo
zaposleni vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in drugi strokovni delavci, ki z njimi
sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje vrtca.
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraţevalno delo v skladu z zakonom in javno
veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so
pri tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno
s tem zakonom in drugimi predpisi, opravljen strokovni izpit v skladu s tem zakonom.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s
sistemizacijo delovnih mest. Imeti morajo ustrezno izobrazbo, določeno s
sistemizacijo, obvladati slovenski jezik.
9.3 DOKUMENTACIJA
Knjige in splošni dokumenti vrtca so:
– kronika vrtca,
– letni delovni načrt,
– letni delovni načrt enote vrtca,
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– poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta.
Poleg tega pa se hrani tudi dokumentacija o delu oddelkov v vrtcu in o otrocih,
vključenih v vrtec, in sicer:
– imenik otrok, vključenih v vrtec,
– dnevnik dela,
– vpisni list,
– osebna mapa otroka,
– zapisnik komisije za sprejem otrok v vrtec.
Strokovni delavci pa vodijo dokumentacijo o svojem delu:
– letni načrt dela, ki je v skladu s programom za predšolske otroke in letnim
delovnim načrtom vrtca,
– končno evalvacijo oziroma poročilo o uresničevanju letnega načrta,
– vsebinsko pripravo za določeno časovno obdobje v skladu s programom.
O delu organov se vodijo:
– zapisniki sej vzgojiteljskega zbora,
– zapiski sej sveta staršev enot vrtca in sveta staršev vrtca,
– zapisniki sej sveta vrtca.
Trajno se hrani kroniko vrtca, najmanj 5 let se hrani letni delovni načrt in do konca
šolskega leta načrt dela v oddelku, evalvacijo in pripravo na delo v oddelku.
9.4 FINANCIRANJE
Vzgoja in izobraţevanje oz. programi v vrtcih se financirajo iz:
– javnih sredstev,
– sredstev ustanovitelja,
– prispevkov gospodarskih zdruţenj in zbornic,
– neposrednih prispevkov delodajalcev za izvajanje praktičnega pouka,
– plačila staršev za storitve v predšolski vzgoji,
– sredstev od prodaje storitev in izdelkov,
– iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
Vrtec je dolţan uporabljati sredstva v skladu z namenom, za katerega mu je bil
dodeljen.(ZOVFI-UPB5, 78. člen, viri) Porabo javnih sredstev v vrtcih nadzoruje
proračunska inšpekcija, računsko sodišče in pristojni organ občine ustanoviteljice
vrtca.
Programe za predšolske otroke sprejme Strokovni svet RS za splošno izobraţevanje.
Izvajalce programov za predšolske otroke pa določi lokalna skupnost oziroma več
lokalnih skupnosti, če se tako dogovorijo.
Glede na trajanje vrtec lahko izvaja naslednje programe:
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– dnevne programe, ki trajajo od šest do devet ur in se lahko izvajajo dopoldne,
popoldne, celodnevno ali izmenično,
– poldnevne programe, ki trajajo od štiri do šest ur in se lahko izvajajo dopoldne,
popoldne ali izmenično in
– krajše programe, ki trajajo od 240 do 720 ur letno.
Dnevni in poldnevni programi so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do
vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Krajši programi pa so
namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo,
varstvo, lahko pa tudi prehrano otrok.
Predšolska vzgoja poteka v dveh starostnih obdobjih, in sicer: prvo obdobje: otroci
od enega do treh let starosti; in drugo obdobje: otroci v starosti od treh let do vstopa
v šolo. Vzgojno delo poteka v oddelkih. Otroci prvega starostnega obdobja so
razporejeni v oddelke prvega in otroci drugega starostnega obdobja v oddelke
drugega starostnega obdobja.
Število otrok v prvem starostnem obdobju ne sme presegati dvanajst otrok, v
drugem pa dvaindvajset. Dnevni in poldnevni program izvajata vzgojitelj in pomočnik
vzgojitelja, krajši program pa izvaja vzgojitelj, lahko pa tudi pomočnik vzgojitelja.
Javni vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav
in prostih mest vse leto. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj
enajst mesecev. Nekajkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto,
ki ga uskladi z občino ustanoviteljico. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih
mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok, ki skupaj z občino ustanoviteljico
določi kriterije za sprejem otroka.
Iz proračuna lokalne skupnosti se v višini razlike med ceno programov in plačila
staršev zagotavljajo sredstva za plače in prejemke ter davke in prispevke zaposlenih
v vrtcih in materialne stroške v skladu z normativi in standardi.
Ta sredstva zagotavlja lokalna skupnost, v kateri imajo otrokovi starši stalno
prebivališče. Če je občina ustanoviteljica več vrtcev, lahko sprejme sklep, v katerem
določi enotno ceno za enake programe, ki velja za vse vrtce kot osnova za plačilo
staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev.
Iz proračuna občine se zagotavljajo tudi sredstva za investicijsko vzdrţevanje in
sredstva za investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev ter sredstva za
pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa
za predšolske otroke, ki jih ni mogoče šteti v ceno.
Iz drţavnega proračuna se zagotavljajo sredstva za razvoj dejavnosti predšolske
vzgoje, za sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot
enega otroka, in sicer v višini, ki je staršem določena kot plačilo za program vrtca, v
katerega so vključeni mlajši otroci. Različnost ponudbe institucionalne predšolske
vzgoje drţava zagotavlja s podpiranjem razvoja mreţe javnih in zasebnih vrtcev.
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Plačilo staršev določi lokalna skupnost na podlagi lestvice, ki starše razvršča v
razrede, upoštevaje dohodek na druţinskega člana v primerjavi s povprečno plačo
zaposlenega v RS in upoštevaje premoţenje druţine. Starši, ki prejemajo socialno
pomoč, so plačila vrtca oproščeni. Osnova za plačilo staršev je cena programa, v
katerega je otrok vključen. Cena programa obsega stroške vzgoje, varstva in
prehrane otroka v vrtcu in ne vsebuje sredstev za investiranje in investicijsko
vzdrţevanje. Ceno programov v vrtcih predlaga vrtec, skupaj s predlogom finančnega
načrta, pripravljenega v skladu občinskega proračuna.
Pri oblikovanju javne mreţe vrtcev ustanovitelj upošteva, da mora javna mreţa biti
organizirana tako, da omogoča otrokom in staršem dostopnost in izbiro programa za
predšolske otroke v skladu z interesi in potrebami otrok in staršev, da mora
zagotavljati vzgojo in varstvo predšolskih otrok s posebnimi potrebami, ki to
potrebujejo, v bolnišnicah zagotavljati otrokom vzgojni program, ki so zaradi bolezni
začasno na zdravljenju in so za to prikrajšani, da imajo starši pravico izbrati
programe v vrtcih, ki izvajajo javno sluţbo, ne glede na občino njihovega stalnega
prebivališča.
9.5 RAZVOJ DEJAVNOSTI
Cilj je zagotoviti razvoj dejavnosti z razvito informacijsko mreţo in raziskovanjem. Pri
uvajanju sprememb v prakso bodo upoštevana načela:
– postopnosti,
– zagotavljanja ustreznih kadrov,
– zagotavljanja ustreznih materialnih moţnosti.
Finance za dejavnost predšolske vzgoje se zagotavljajo iz sredstev drţavnega
proračuna. Vlaganje druţbe v razvoj predšolske vzgoje je zagotovo dolgoročna
naloţba, saj nam teoretična spoznanja in rezultati empiričnih raziskav kaţejo, da
kakovostni programi predšolske vzgoje prispevajo k večji socialni zrelosti in
integriranosti v druţbo, uspešnejšemu šolanju ter poklicni usposobljenosti in k
zmanjševanju neprilagojenega vedenja. (Learning to Succeed, 1993).
9.6 KAKOVOST V VRTCU
Pri zagotavljanju kakovosti v vrtcih gre za več kazalnikov: ustrezno razmerje med
številom odraslih in otrok v oddelku, velikost oddelka, visoko in kakovostno
usposobljeni strokovni delavci, ki delajo v vrtcu, primerne plače, vzgojni program,
prostor, oprema, sodelovanje s starši …
V Sloveniji sta v minulem desetletju potekali konceptualna in sistemska ter
kurikularna prenova vrtcev. Kurikulum za vrtce je oblikovan kot odprt nacionalni
dokument, ki v veliki meri gradi na sodobnih načelih predšolske vzgoje; globalni cilji
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in cilji so opredeljeni za posamezna področja dejavnosti, in sicer za prvo (od 1 do 3
let) in drugo (od 3 do 6 let) starostno obdobje, dejavnosti pa so opredeljene zgolj kot
primeri in moţne smeri zasledovanja ciljev. (Kurikulum za vrtce, 1999, Marjanovič
Umek (ur.), 2001) Skupina raziskovalcev je izdelala model samoevalvacije predšolske
vzgoje v vrtcih, znotraj katerega je opredelila pojem in načela samoevalvacije, ravni,
področja in kazalce kakovosti.
Kazalci na tem področju so načela uresničevanja kurikula, vsebina načrtovanja, izbira
dejavnosti, enake moţnosti in različnosti med otroki, igra, rutinske dejavnosti,
otrokov govor in komunikacija, čustveni in socialni razvoj. Merski pripomočki kot
vprašalniki za strokovne delavce in delavke, vodstvene delavke in delavce, starše so
izdelani tako, da primerjajo mnenja in stališča različnih oseb, ki so neposredno ali
posredno udeleţeni v vrtcu, o posameznih področjih oz. kazalcih kakovosti.
Zato vrtci v prvi fazi opredelijo problem skupaj z zunanjimi eksperti in ugotavljajo
dejansko stanje v oddelkih in vrtcu kot celoti, zberejo relevantne podatke in v skladu
z rezultati analize, v kateri med seboj primerjajo kazalce z različnih področij in ravni,
izdelajo načrt in mehanizme za izboljšanje kakovosti na področjih, na katerih so šibki,
in ohranjanje kakovosti na področjih, ki so ocenjena kot kakovostna.
9.7 STATISTIČNI PODATKI
Za Slovenijo so za sedemdeseta in osemdeseta leta značilne širitve mreţe vrtcev.
Statistični podatki kaţejo, da je odstotek vključenosti v vrtce naraščal do leta 1987,
ko je presegel 50 %, in v letu 2002 dosegel okoli 60 %.
Večina evropskih drţav na osnovi priporočil mednarodnih zdruţenj razvija strategije,
kako v vrtce vključiti čim večji deleţ otrok starih tri leta in več. Za izvajanje
predšolske vzgoje, za spremljanje dejavnosti in statistične namene vrtci vodijo
naslednje zbirke podatkov:
– evidenco vpisanih in vključenih otrok,
– evidenco plačil staršev,
– evidenco otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč,
– evidenco oseb, ki občasno varujejo otroke na domu,
– evidenco upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz drţavnega proračuna.
Podatki iz evidenc se zbrišejo eno leto po izstopu otroka iz vrtca. Vrtec lahko
posreduje podatke iz zbirk podatkov ministrstvu, pristojnemu za izvajanje predšolske
vzgoje.
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10 ZAKLJUČEK
Z različnimi prijemi in dejavnostmi poskušamo otroke, med drugim tudi s plesnimi
igricami in ostalimi dejavnostmi, popeljati na različne konce zemeljske oble, v različne
drţave, kulture, značaje in običaje, bodisi da smo jih z njimi aktivirali na začetku
dejavnosti, pridobili njihovo pozornost ali zaključni del dejavnosti, kot umiritev. Z
njimi razvijamo ritmičnost, sodelovanje v skupini, usklajujemo ritem-gib-besedilo,
izvajamo različne naloge, ustvarjamo, medsebojno sodelujemo, vse naloge lahko
nadgrajujemo z dodatnimi nalogami: spremenimo osebo, okolje, dodamo drugačno
opremo … Razvijamo sposobnost vţivljanja, izraţanja in ustvarjanja, navajamo se
tudi nastopanja pred skupino. Z različnimi dejavnostmi razvijamo pomnjenje,
vedoţeljnost, toleranco, strpnost do drugih, opaţamo razlike, pridobivamo izkušnje,
znanje, zanimanje za druge, sočloveka, navajamo se na boljše medosebne odnose,
učimo se sodelovanja, sodelujemo, si pomagamo, smo pozorni do drugega, izraţamo
skrb, gradimo samopodobo in pripadnost.
Kot vzgojitelji v celoti sprejemamo dejstvo, da celostno vzgajamo in izobraţujemo
vsakega otroka. Vzgajamo ga tako, da mu veliko pomenijo mir, strpnost, prijateljstvo
in medsebojno razumevanje. Naš cilj je, da vsak posameznik razvije tiste spretnosti
in navade ter oblikuje tiste vrednote, ki temeljijo na medsebojnem spoštovanju in
odgovornosti in jim pomagajo, da se laţje vključijo v skupnost. Predvsem pa, da
otroci razvijejo spoštovanje do sebe in drugih, da se naučijo in izobrazijo, kako
postati koristen član skupnosti. Vzgojitelji si ţelimo zgraditi trdno skupnost otrok, ki
vključuje posameznike z visoko pozitivno samopodobo.
Na splošno menimo, da je premalo zavedanja domoljubja, da smo premalo ponosni
na Slovenijo, nase, da čutimo premalo pripadnosti drţavi, premačehovsko se
obnašamo do domovine, do vzgoje mlajših, da jim privzgojimo spoštovanje in čut do
drţave, da so kot osebnost in ljudje, kot nacija ponosni in pripadni.
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Drţava ima tri pomene: je skupnost vseh drţavljanov, predstavlja drţavno ozemlje in
je drţavna oblast. Vsi ljudje se rodimo svobodni in imamo enako dostojanstvo in
enake pravice. Drţavljani imajo enake pravice in dolţnosti in so enakopravni. Ustava
kot listina o temeljnih pravicah za vsakega posameznika, drţavljana RS, zavezuje k
spoštovanju temeljnih človekovih svoboščin.
V Sloveniji se povezujemo v skupine, da v njih lahko zadovoljujemo svoje številne
potrebe, in sicer potrebo po izobraţevanju, zdravstveni negi, oskrbi s hrano in
kulturnem ţivljenju. Ljudje imajo potrebo po druţenju, podobne cilje, zanimajo jih
podobne stvari (skupni interesi), člani posameznih skupin pa si med seboj pomagajo,
kadar so v teţavah, so solidarni. Kot vsaka druga druţba je tudi naša povezana,
organizirana in solidarna človeška druţba. V druţbi veljajo norme in določena pravila.
Ta pravila sluţijo za obnašanje članov. Pravila veljajo za vse člane skupine enako in
nikogar ne postavljajo v ugodnejši poloţaj od drugih. Med njimi so tudi ta, da je
obvezno izobraţevanje otrok in mladostnikov od vrtca do njegovega devetega
razreda osnovne šole.
Potreben bo čas več generacij, da pridobimo to samozavest in neobremenjenost s
preteklostjo, da ponosno predstavljamo svojo drţavo, kjer koli in s komer koli ţe
smo.
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