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POVZETEK 

 

Moja diplomska naloga z naslovom Običajni dan v poljskem in slovenskem vrtcu je v večji meri 

nastajala na Poljskem, v času študentske izmenjave preko programa Erasmus. Za to izmenjavo sem 

se odločila, zaradi želje spoznati vrtce in vzgojne prakse v tej kulturi, da bi kasneje lahko podatke 

primerjala s slovenskimi vrtci in njihovimi praksami.  

  

V prvem, teoretičnem delu, so zajeta poglavja, ki opisujejo predšolsko vzgojo na Poljskem, 

opredeljujejo izhodišča simbolnega interakcionizma, nadalje pomen subjektivnih teorij pedagoških 

delavcev  ter etnografsko metodo, ki sem jo uporabila v postopku raziskovanja. 

Drugi, empirični del, pa vsebuje opazovanje ter video dokumentiranje vsakdanjih praks in učnih 

dejavnosti v poljskih vrtcih, kjer sem hospitirala vsaj enkrat na teden. Opazovanja so razdeljena na 

več vsebinskih sklopov, in sicer: prostor v vrtcu, vzgojno delo vzgojiteljice in študentk, obroki v 

vrtcu, priprava na obroke (higiena), tradicionalni trenutki v vrtcu, prihod in odhod otrok ter spalne 

navade. Vsakemu opazovanemu sklopu sledi evalvacija, ki zajema opis določenega vsebinskega 

sklopa, refleksijo ter konkretno primerjavo s slovenskim vrtcem. 

 

Spoznala sem, da je etnografska metoda zelo učinkovita za raziskovanje vsakdanjega življenja, 

kljub temu pa ima nekaj pomanjkljivosti, s katerimi sem se spopadala pri pridobivanju 

videoposnetkov in fotografij. Spraševala sem se tudi o podobnostih in razlikah v poljskih in 

slovenskih vrtcih. Poljaki imajo drugačne navade bivanja v vrtcu,  kot jih imamo pri nas, kar izvira 

iz nekaterih njihovih kulturnih posebnosti. 
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ABSTRACT 

 

The major part of the dissertation  A day in a Polish and Slovenian kindergarten was written during 

my Erasmus exchange in Poland. I decided to participate in this program because I wanted to get to 

know the kindergartens  and the educational practice in this particular culture in order to be able to 

compare the latter to its Slovenian counterparts.   

 

The first, theoretical, part covers chapters on preschool education in Poland, defines the basis of 

symbolic interactionism,  and explains the significance of teachers' subjective theories and the video 

ethnography method, which I used in the course of my research. 

The second, empirical, part encompasses observation and audiovisual documentation of the 

everyday practice and learning activities in Polish kindergartens, which I observed on regular basis 

(at least once every week).  

The observations are divided into several segments, such as: the kindergarten space, morning 

activities with the teacher and student teachers, meals in the kindergarten, traditional moments in 

the kindergarten, arrivals and departures of children, daily routine, and sleeping habits. 

Each observation is followed by an evaluation, which incorporates an objective and subjective view 

point, and a concrete comparison to Slovene kindergartens.    

 

All things considered, I have realized that the video ethnographic method is highly effective as a 

means of studying everyday life. Still, it has some weaknesses which I had to deal with while 

acquiring audiovisual documentation and photos. I also questioned the similarities and differences 

regarding Polish and Slovene kindergartens.  Poles have a distinctive tradition  of staying in the 

kindergarten from the one of Slovenes. The latter merges from some of the Polish cultural 

particularities.  

 

KEY WORDS: 

- Poland, 

- kindergarten, 

- video etnography method, 

- cross-cultural comparision, 

- observation. 
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I UVOD 

 

 

Pri predmetu Metodika uvajanja v družbeno okolje smo spregovorili o medkulturni vzgoji. Tema je 

bila obširna in zanimiva in me je spodbudila k raziskovanju medkulturne študije. Na Poljsko sem 

odšla z željo in namenom opazovati in raziskati, kakšna je poljska kultura predšolske vzgoje in 

kako jo lahko primerjam z našimi slovenskimi vrtci. Pri primerjavi sem upoštevala svoja lastna 

prepričanja, ki jih imam kot vzgojiteljica, ter jih primerjala s poljskimi prepričanji. S tem sem  

pridobila nov kulturni spekter, ki mi v veliki meri služi pri mojem delu v vrtcu in pri strokovnih 

razpravah. 

 

V začetnem teoretičnem delu najprej opisujem institucionalno predšolsko vzgojo na Poljskem, da 

dobimo vpogled v njihov predšolski sistem izobraževanja. Dalje se dotikam subjektivnih teorij 

vzgojiteljic, ki so močno povezane z opravljeno medkulturno študijo. Na njo vpliva tudi simbolni 

interakcionizem, pri katerem je  poudarek na  razumevanju okolja in dajanju novih pomenov 

stvarem okrog sebe, tako da vidimo večji krog opazovanega. 

V mestu Krakow sem obiskala več vrtcev, v katerih pa sem dnevno rutino opazovala le v enem 

oddelku. Opazovanje dogajanja v tem oddelku je ključno za empirični del raziskovanja, kjer sem 

uporabila etnografsko metodo. Le-ta temelji na raziskovanju preko opazovanja, kar pomeni, da ima 

raziskovalec možnost vpogleda v dejansko okolje in vsakdanjo rutino. Opazovala sem prihod in 

odhod otrok v vrtec, obred pri obrokih (zajtrk, malica, kosilo), pripravo na obroke (higieno), 

vzgojno delo vzgojiteljice in študentk ter spalne navade. Vsak del rutinskega dne sem najprej 

opisno opisala, nato dodala refleksijo in na koncu primerjala poljske vrtce s slovenskimi. Na koncu 

diplomskega dela sledi zaključek, v katerem sem si odgovorila na raziskovalna vprašanja ter 

združena vsa nova znanja, ki sem jih pridobila skozi medkulturno študijo. 

 

Tobin, Wu in Davidson (1989: 10) pravijo: "Študija tujih kultur, poleg svoje neposredne naloge 

beleženja raznolikosti človeških prepričanj in ustanov, po besedah Marcusa in Fischerja (1986) 

deluje tudi kot ˝oblika kulturne kritike za nas same˝. Z drugimi besedami, študija drugih kultur – 

poleg tega, da eksotično pretvarja v znano, tudi znano pretvarja v eksotično."  
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II TEORETIČNI DEL 

 

 

 

1 PREDŠOLSKA VZGOJA NA POLJSKEM 

 

 

1.1 Institucionalna predšolska vzgoja 
 

Izobraževanje na Poljskem ima dolgo zgodovino. Za upravljanje in financiranje izobraževanja na 

Poljskem sta danes odgovorni dve ministrstvi - Ministrstvo za narodno izobraževanje in Ministrstvo 

za znanost in višje izobraževanje. Predšolska vzgoja se glede zakonov precej razlikuje od naše; tam 

predstavlja prvo stopnjo izobraževanja. Podrobnejša pravila za prvo stopnjo izobraževanja so se 

izoblikovala leta 1990 (The sistem of Education on Poland, 2008). 

 

V predšolsko izobraževanje na Poljskem so vključeni otroci od 3. do 6. leta. Mlajši otroci imajo 

možnost obiskovanja zdravstvene ustanove, ki jo nadzoruje Ministrstvo za zdravje. Pred drugo 

svetovno vojno je bilo glavno vodilo predšolske vzgoje skrb za otroke. Po drugi svetovni vojni pa 

se je stanje spremenilo in danes predšolsko izobraževanje zajema tako skrb za otroke kot tudi 

vzgojo. Vsi otroci, ki v določenem koledarskem letu dopolnijo 6 let, morajo eno leto obiskovati 

pripravo na osnovno šolo. Odločitev, ali bodo otroci med 3. in 5. letom  starosti obiskovali vrtec, pa 

morajo sprejeti starši. V šolskem letu 2008/2009 se je 63.06 %  otrok v starosti od 3 do 6 let 

vključevalo v ustanove predšolske vzgoje (prav tam). 
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1.2 Splošna načela predšolskega izobraževanja 
 

 

Predšolsko izobraževanje predstavlja podporo otrokovemu razvoju in izobraževanju od začetka      

3. leta starosti otroka do vključevanja v šolo. Namen predšolskega izobraževanja je opredeljen s 

kurikulom za predšolsko vzgojo, ki ga je določilo Ministrstvo za narodno izobraževanje, dne 23. 

decembra 2008. 

Vključuje naslednje cilje:  

 podpora otroku v njegovem razvoju talentov in oblikovanju intelektualnih spretnosti, ki so 

potrebne za vsakodnevno življenje in njegovo nadaljnje izobraževanje, 

  zgraditi sistem vrednot, ki bodo usmerjale otroka k prepoznavanju dobrega in zla, 

  oblikovanje čustvene odpornosti, 

  razvoj socialnih veščin, 

  ustvarjanje pogojev za igro in učenje otrok z drugačnimi duševnimi in intelektualnimi 

zmožnostmi v skupini; skrb za otrokovo zdravje in duševni razvoj, 

 oblikovati otrokovo znanje o svetu, razviti sposobnosti za predstavljanje lastnega 

razmišljanja na razumljiv način, 

 predstaviti otroku svet estetskih vrednosti, ter razvoj lastnega izražanja skozi glasbo, igro in 

vizualno umetnost, 

 oblikovati občutek pripadnosti v skupnosti, družini, državi ... 

 zagotavljanje boljših priložnosti za otroke, s pomočjo njihove radovednosti, aktivnosti, 

spretnosti in znanja, potrebnih za šolsko izobraževanje. 

 

Vpis v javne zavode predšolske vzgoje je v osnovi brezplačen. Starši se v večini odločijo, da svoje 

otroke vpišejo v javni vrtec v njihovi občini oz. v domačem kraju. Ob vpisu v vrtec mora otrok biti 

star 3 leta. V nekaterih vrtcih se pojavi dopolnilna omejitev, ko je število mest primerno/zadostno za 

otroke, stare od 3 do 4 let. Bivanje v vrtcu do 5 ur je brezplačno, za bivanje več kot 5 ur ter ostale 

nadstandardne dejavnosti pa morajo starši plačati. Starši plačujejo tudi prehrano otrok. Znesek 

plačila določi občina, v kateri je ustanovljen vrtec 

(http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/PL_EN.pd

f). 
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1.3 Normativi in skupine v oddelku 
 

Starost otroka je najpomembnejši element za vpis otroka v vrtec. Največ predšolskih institucij je 

razdeljenih v štiri homogene oddelke za 3-letnike, 4-letnike, 5-letnike in 6-letnike. Kombinacija 

otrok različnih starosti, torej heterogenega oddelka, je možna, kadar je kriterij določen s 

premislekom. Primer so npr. otroci s posebnimi interesi, talenti ali otroci s posebnimi potrebami. 

Takšna kombinacija heterogenega oddelka je smiselna tudi zaradi izobraževalnih razlogov,  npr.  

različno stari otroci spodbujajo razvoj drug drugega. 

Število otrok v oddelku ne sme biti večje od 25, razen v primeru integracije, kjer je omejitev nižja. 

Tu je lahko v oddelku 15 – 20 otrok, s 3 - 5 otroki s posebnimi potrebami. V specialnem vrtcu pa je 

število otrok od 6-16, odvisno od tipa nezmožnosti otroka. 

Dva strokovna delavca, ki skrbita za oddelek, delata v izmeni; prvi je v oddelku do 12. ure,  drugi 

pa od 12. ure dalje. V specialnih vrtcih so zaposleni strokovni delavci, ki imajo ustrezna strokovna 

znanja in izobrazbo za delo z otroki s posebnimi potrebami – specialni pedagogi (prav tam). 

 

 

1.4 Organizacija časa 
 

Kurikulum priporoča naslednjo razporeditev časa za vzgojo in skrb v predšolskih institucijah: 1/5 

časa za igro otrok, 1/5 časa za dejavnosti na prostem, 1/5 časa za vzgojne dejavnosti. 2/5 časa pa je 

namenjeno učiteljem za skrb in organizacijo oddelka. Organizacija časa je predstavljena v obliki 

urnika, ki ga v sodelovanju s starši pripravi ravnateljica vrtca. Splošno pravilo je, da se čas dnevno 

porabi za igro na zunanjem igrišču. Strokovni delavec določi na osnovi glavnega urnika in v 

povezavi z otrokovimi potrebami in interesi poseben urnik za svoj oddelek. Vrtci so odprti skozi 

celo šolsko leto z izjemo odmora, ki ga določi vodstvo vrtca, pri tem pa upoštevajo tudi želje 

staršev. Vrtec deluje  5 dni v tednu, dnevno najmanj 5 ur in največ 9 ur. Minimalni delovni čas vrtca 

z drugačnim programom je 3 ure na dan, 12 ur na teden.  

Skozi dan otroci participirajo k dejavnostim, ki so dnevno organizirane s strani strokovnega delavca  

in se spontano igrajo v igralnici ali na igrišču. Trajanje dejavnosti je odvisno od starosti otrok. Za 

otroke v starosti od 5 - 6 let je čas dejavnosti 30 minut, za otroke, stare od 3 – 4 let pa približno 15 

minut (prav tam). 
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1.5 Kurikulum 

 

Ministrstvo za narodno izobraževanje je 23. decembra 2008 izdalo pravilnik Kurikulumu za 

predšolsko izobraževanje. Dokument določa osnovne usmeritve, na katerih temelji vzgojiteljeva 

organizacija aktivnosti z otroki. Kurikulum smatra učiteljeve dejavnosti kot bistvo, kar pomaga 

otroku, da se poveže z odraslimi in vrstniki. To pomeni utemeljevanje ciljev in zadovoljivo  

pripravo dejavnosti v soglasju s kurikulom, obenem pa otroku približa dejavnost, ki je primerna 

njegovim sposobnostim. Ena pomembnih nalog v predšolski vzgoji je ustvariti prikladne pogoje za 

podporo otrokovemu individualnemu razvoju in priprava na šolsko izobraževanje. Otrok se v vrtcu 

uči občasno in spontano med igranjem. Predšolski strokovni delavci usposobijo otroke, da se lahko 

lotijo različnih oblik dejavnosti, razvijajo njihovo zanesljivost, zmožnost sodelovanja in istočasnega 

bivanja v skupini, kjer se počutijo varne.  

Na splošno je delo zasnovano na otrokovi spontani igri in ni predvidene priporočljive metode, kako 

delati z otroki. Okolje v vrtcu spodbuja in usmerja dejavnosti, ki vodijo k učenju in ustvarjalnosti. 

Nekatere predšolske institucije spremljajo vzgojne metode Montessori pedagogike (prav tam). 
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2 SUBJEKTIVNE TEORIJE 

 

 

2.1 Pojem  

 

Pojem subjektivne teorije
1
 (pedagoškega osebja) je v slovenskem psihološkem in sociološkem 

prostoru že uveljavljen. Uporabljajo ga raziskovalke, ki se ukvarjajo s proučevanjem učiteljevih 

kognicij kot determinant pedagoške prakse v šolah. Poleg navedenega se v tuji strokovni literaturi 

srečamo še s celo paleto različnih poimenovanj in konceptov, ki so si v mnogih dimenzijah sorodni. 

Čeprav so v uporabi različni pojmi, gre za bolj semantične kot konceptualne razlike. Njihova stična 

točka je, da se nanašajo na osebne (privatne), neznanstvene (naivne), razlage realnosti, ki se 

oblikujejo v povezavi s praktičnim pedagoškim delom. Vzgojiteljice in učiteljice oblikujejo 

subjektivne teorije okrog ključnih vprašanj in dilem, s katerimi se pogosto srečujejo v pedagoškem 

poklicu. Osebe, ki se ukvarjajo s poučevanjem (vzgojo), si v obdobju osebnostnega in strokovnega 

razvoja izoblikujejo specifične razlage in pojmovanja različnih vidikov pedagoškega dela, ki se 

povezujejo v zveze pojmovanj (Turnšek, 2008, str. 18). 

 

V strokovni literaturi s področja predšolske vzgoje se kot sinonim za subjektivne teorije 

najpogosteje uporabljata pojma implicitna teorija in implicitna pedagogika (npr. Miljak, 1993; 

Pešić, 1987, v: Turnšek, 2008: 19). A. Miljak (1993: 318, v: Turnšek, 2008: 19) pravi, da implicitna 

pedagogika zajema pričakovanja vzgojitelja in predvidevanja o možnostih učenja in razvoja otrok. 

Ta izrazito vplivajo na učenje, razvoj, vzgojo in izobraževanje otrok. Po definiciji M. Pešić (1987: 

122, v: Turnšek, 2008: 19) implicitna pedagogika vzgojiteljic zajema osebne, privatne teorije 

vzgojiteljic oz. osebno privzet in izgrajen sistem vrednot, znanja in prepričanj o naravi in razvoju 

otroka ter iz njih izvedene cilje vzgoje in stališča o mogočih in ustreznih načinih doseganja teh 

ciljev. Iz navedenih definicij je razvidno razmerje med elementi v subjektivnih teorijah: kognicijami 

(znanje, vrednote, prepričanja …), ciljnimi orientacijami (osebnimi prioritetami) ter vedenjem 

(prepričanji o pedagoških metodah, pristopih k učenju in razvoju otrokovih sposobnosti). 

Vzgojiteljičina - pogosto neozaveščena in nereflektirana  pojmovanja določajo, kakšne osebne cilje 

si postavlja v zvezi z otrokovim razvojem, načrtovanjem vzgojnega dela ... , in na kakšen način 

                                                 
1
 Termin subjektivne teorije se nanaša na subjektivne teorije vzgojiteljic in drugih strokovnih delavk (pomočnic 

vzgojiteljic) oziroma na subjektivne teorije o institucionalni predšolski vzgoji. V prvem primeru govorimo o nosilcu 

(subjektu) subjektivnih teorij, v drugem pa o predmetu oziroma objektu subjektivnih teorij (o različnih vidikih življenja 

in dela v vrtcu, o katerih in okrog katerih se subjektivne teorije ustvarjajo). Pogosto uporabljamo skrajšano obliko - 

subjektivne teorije (Turnšek, 2008, str. 18). 
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meni, da jih je potrebno (smiselno, učinkovito, ...) uresničevati. 

 

 

Teorije, ki pojasnjujejo proces (socialnega) zaznavanja oz. socialne kognicije (Ule, 2004, v Turnšek, 

2008: 21) poudarjajo, da subjektivne teorije niso zgolj skupek zaznav ali seštevek informacij, 

izkušenj, ki jih je posameznica pridobila v procesu  socializacije in pedagoške prakse. So rezultat 

(socialne) predelave informacij in kot takšne primarno proces presojanja in vrednotenja. Hkrati  gre 

za način selekcioniranja in vrednotenja informacij - generalizacije, ki omogočajo sklepanje. 

Oblikujejo se prvenstveno v interakciji z drugimi oz. z osebami, ki so za posameznico pomembne. 

Vzgojiteljici na eni strani omogočajo uspešnejše delovanje, hkrati pa so izvor številnih napačnih 

sklepanj, pristranosti in predstav, ki ne ustrezajo realnosti. Kot rezultat (in konstrukt) socialnega 

zaznavanja so obenem subjektivne teorije tudi polje številnih netočnosti. Točnost oziroma netočnost 

v presojanju je odvisna od individualnih in kulturnih dejavnikov. 

 

 

2.2 Značilnosti subjektivnih teorij 

 

Turnškova (2008: 43) pravi, da se v zvezi s subjektivnimi teorijami  pogosto zastavlja 

(raziskovalno) vprašanje, v kolikšni meri se pedagoški delavci zavedajo lastnih konstruktov in 

teorij. S tem je povezano tudi vprašanje sposobnosti artikuliranja (verbaliziranja) subjektivnih 

teorij. Večina teoretikov meni, da subjektivne teorije o pedagoškem delu vključujejo tako 

eksplicitno izražena stališča (vrednote, razlage …) kot tudi implicitne predpostavke, na katere lahko 

sklepamo predvsem posredno – prek ravnanj.  

Polak (1996: 40, v: Turnšek, 2008: 44) pravi, da subjektivne teorije primarno, na nezavedni ravni, 

predstavljajo implicitno delujočo podlago za pedagoško ravnanje in vedenje. Šele sekundarno, ko 

so ozaveščene, se posamezniku razkrijejo bolj eksplicitno in predstavljajo celotnejši teoretični in 

logični konstrukt, usmerjen v razlaganje, razumevanje in predvidevanje nekega ravnanja oziroma 

vedenja.  

B. Marentič Požarnik (2000: 8, v: Turnšek, 2008: 44) poudarja, da so subjektivne teorije predvsem 

čustveno obarvane in ne povsem zavestne in logične. C. A. Wien (1996, v: Turnšek, 2008: 44) meni, 

da mora vzgojiteljica v vsakdanji praksi institucionalne vzgoje vsak trenutek sprejemati odločitve; 

pogosto nima možnosti tehtati argumentov, zato ravna avtomatično in rutinsko. V vsakdanjem 

pedagoškem delu se nenehno preplavljajo rutinske reakcije z reflektiranimi ravnanji in odločitvami 

(prav tam). 
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Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z izobraževanjem pedagoških delavcev, poudarjajo, da je proces 

ozaveščanja subjektivnih teorij ključni dejavnik profesionalnega razvoja. Sposobnost za refleksijo
2
 

in avtorefleksijo je osnova spreminjanja. Dewey (1993, v: Turnšek, 2008: 46) je bil med prvimi, ki 

je poudarjal pomembnost  refleksije za izobraževanje in poučevanje. Refleksija ni razmislek o 

izseku stvarnosti ali posamezni ideji, pač pa razumevanje sosledij in posledic (prav tam). Je 

razmislek o preteklem znanju in izkušnjah, ki spodbuja zorenje  in pridobivanje novih izkušenj. 

 

Raziskava Preshool in Three Cultures (1989, v: Turnšek, 2008: 49) je primer uspešnega 

povezovanja etnografske metode z refleksijo. Avtorji so združili video etnografijo, s tako 

imenovano več glasovno etnografijo (ang. Multivocal ethnography). Posnetki običajnega dne, v 

urbanih vrtcih treh kultur, so bili izhodišče za medkulturni dialog, ki je vir (avto) refleksije. Študija 

zato ni le prikaz vrtcev v treh kulturah, pač pa predvsem prikaz vrtcev s perspektive drugih kultur. 

 

Večina študij na področju predšolske vzgoje izhaja iz predpostavke, da je ujemanje med mišljenjem 

in delovanjem ključnega pomena za kakovost vzgoje v vrtcih. S. Vartuli (1999, v: Turnšek, 2008: 

72) pa opozarja, da zgolj ugotovljena konsistentnost med stališči in delovanjem sama po sebi ni 

kazalec kakovostnih praks. Vzgojna ravnanja posameznice so namreč lahko povsem v soglasju z 

njenimi prepričanji, cilji in vrednotami, pa vendar so lahko v nasprotju s sodobnimi spoznanji na 

področju predšolske vzgoje. V primeru, ko vedenje “usmerjajo” zdravorazumska prepričanja, ki 

izvirajo iz pomanjkljive izobrazbe in pedagoških izkušenj, kriterij konsistentnosti ne zadošča. 

 

Problem (ne)konsistentnosti med vedenjem in delovanjem v mnogih pogledih pojasnijo primerjalne 

študije prepričanj in ravnanj vzgojiteljic ter staršev različnih dežel. Opozarjajo namreč, da je 

potrebno opazovati zveze med mišljenjem in delovanjem, na ravni kulturnih sistemov prepričanj in 

ravnanj in ne na ravni individualnih (posameznih) stališč in ravnanj. Ključno sporočilo primerjalnih 

študij, ki se ukvarjajo z vzgojnimi prepričanji staršev in vzgojiteljic je, da posamezne prakse niso 

povezane le s prepričanji, ki te prakse zadevajo neposredno, pač pa s splošnimi cilji socializacije 

pripadnikov določene kulture oziroma etične skupine. Odnosa do otrok ter socializacijskih praks 

                                                 
2
 Različne definicije refleksije izhajajo iz različnih predpostavk o tem, kaj je pomembno v pedagoški praksi. Refleksija 

je sestavina racionalnega sprejemanja odločitev in odgovornega ravnanja (Ross), razmislek o socialnih, etičnih in 

političnih pogledih, ki so vsebovani v vsakodnevnem mišljenju in delovanju učiteljev in vzgojiteljev (Zeichner), 

sposobnost razuma, opazovati lastni miselni sistem (Von Glasersfeld), introspekcija, mentalni proces, ki je lociran izven 

toka akcije, razmislek o določeni akciji iz časovne in situacijske razdalje (Louden), (Turnšek, 2008, str. 46). 
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vzgojiteljic in staršev ne določa le pripadajoči ožji sklop stališč, ki se nanaša na odnos do otrok, 

ampak prevladujoče vrednotne in stališčne orientacije (Turnšek, 2008, str. 80).   

 

V publikaciji Parents Cultural Belief Systems (1996, v: Turnšek, 2008: 81) zasledimo etnografske 

študije, ki empirično-analitično paradigmo nadomestijo z interpretativno. Vzgojna prepričanja 

staršev se povezujejo z vzgojnimi praksami vzgojiteljic. Gre za pristop od prakse k prepričanju in 

ne obratno, kot je to značilno za večino (psiholoških) raziskav. Tudi etnografska študija  vrtcev treh 

kultur (Tobin, Wu in Davidson, 1989, v: Turnšek, 2008: 83) je institucionalne prakse opazovala v 

povezavi z analizo prevladujočih prepričanj, vrednot in ideologij. Medkulturni dialog, ki je potekal 

ob ogledu video posnetkov običajnega dne v vrtcih, je razkril, da so razlike v kulturnih praksah 

rezultat različnih pomenov, ki jih ljudje v določeni kulturi dodeljujejo nekaterim ključnim 

(vzgojnim) konceptom, iz teh pa izhajajo razlike v razlagah poti  konkretnih postopkov in ravnanj, 

ki naj bi vodili k določenim želenim ciljem. 

 

 

 

2.3 Vrste subjektivnih teorij 

 

Turnškova (2008: 86) pravi, da so subjektivne teorije zveze pojmovanj o različnih vidikih 

vzgojnega (pedagoškega) dela. Lahko jih razumemo kot nekakšne osebne razrešitve nekaterih 

ključnih dilem institucionalne vzgoje otrok. 

 

Kamenov (1987: 87, 91, v: Turnšek, 2008: 87) ugotavlja, da ne glede na raznovrstnost razlag 

človekove narave, lahko prepoznamo dva temeljna pristopa k vzgoji, in sicer funkcionalni 

(behavioristični) in fenomenološki (humanistični). Izvore obeh najdemo že v antični Grčiji, in sicer 

v razliki med atensko in špartansko vzgojo. Funkcionalni (behavioristični) pristop izvira iz 

špartanske vzgoje in judovsko-krščanskega pojmovanja otroštva, po katerem se otrok rodi z 

izvirnim grehom. Otrok je nezrel organizem, njegova narava je slaba, zato je naloga vzgoje, da jo 

spremeni (ukroti) s pomočjo groženj in kazni. V procesu vzgoje je pasiven, naloga okolja je, da 

usmerja in kontrolira njegovo vedenje. Fenomenološki (humanistični) pristop izvira iz atenskega 

pojmovanja vzgoje. Zanj je značilno, da razume otrokovo naravo kot dobro. Vloga vzgoje je 

spodbujanje in izražanje otrokovih notranjih moči. Cilj je samoaktulizacija osebnosti. Otrok je 

celovita osebnost, ki ima sposobnost samorazvoja, če ga okolje pri tem ne ovira. 

 

Raziskovalci kulturnih vzorcev prepričanj pogosto izhajajo iz predpostavke, da v kolektivistično 
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orientiranih kulturah prevladuje vzgoja k so-odvisnosti, v individualistično orientiranih kulturah pa 

vzgoja k ne-odvisnosti. Rezultati mednarodne raziskave Preshool in Three Cultures (1989, v: 

Turnšek, 2008: 88) so potrdili obstoj navedene dihotomije (razlike med vzhodnimi in zahodnimi 

deželami), obenem pa opozorili, da omenjeni koncepti v posameznih kulturah manifestirajo na 

različne načine. Nadaljevanje študije v smeri poglobljenih intervjujev pa je opozorilo na pomembno 

dejstvo, da so  tudi v deželah, ki jih imamo za pretežno kolektivistično orientirane,  pojmom 

kolektivnost, grupizem, pripadnost, članstvo dodeljeni povsem različni pomeni. Med japonskimi in 

kitajskimi vrtci so kljub navidezni podobnosti v sociocentrični orientaciji  velike razlike v 

tolmačenju pojmov, ki se povezujejo s kolektivnostjo in/ali grupizmom ter v praksah vrtcev, s 

katerimi se jim skušajo približati. 

 

 

2.4 Subjektivne teorije o vrtcih in programih predšolske vzgoje 

 

V subjektivnih teorijah vzgojiteljic se zrcalijo različni pogledi na temeljna vprašanja, kot so: zakaj 

družbe potrebujejo institucionalno vzgojo predšolskih otrok, kdo je primarno odgovoren za vzgojo 

in izobraževanje, komu oz. čemu vrtec služi oziroma, koliko naj zadovolji tudi potrebe/pričakovanja 

staršev/družine, šole, lokalne skupnosti. Proces ustanavljanja predšolskih ustanov ima v posameznih 

deželah (kulturah) specifično zgodovino; tesno je povezan s prepričanji o tem, zakaj so institucije 

potrebne in z ideologijami, ki zadevajo družino, odnose med otroki in odraslimi, odnose med 

spoloma in relacije med zasebnim in javnim življenjem. S. Kamerman (2000, v: Turnšek, 2008: 99) 

je raziskovala sisteme predšolske vzgoje v petnajstih evropskih deželah. Ugotavlja, da je za vsako 

deželo specifična zgodovina nastajanja sistema predšolskih ustanov/programov, ki je utemeljena na 

prevladujočih predstavah ljudi o tem, kakšno vlogo (naj) imajo te institucije. Skrb za predšolske 

otroke, ki je prvotno potekala kot dobrodelna dejavnost, je po drugi svetovni vojni povsod postala 

odgovornost države. Vendar so razlike v stopnji odgovornosti države za predšolske otroke med 

deželami velike (Turnšek, 2008, str. 99). 

 

Raziskava Preshool in Three cultures je pokazala kulturne razlike (in razlike v subjektivnih 

teorijah), ki se odražajo kot razlike med avtonomnim in hetronomnim določanjem nalog vrtcev 

oziroma med nalogami, ki so neposredno povezane z otrokovim razvojem (notranje) ter tistimi, ki 

jih narekujejo (starši, šola in prevladujoče ideologije (zunanje)). Prioritete imajo pomembne 

implikacije. Odslikavajo se v organizaciji življenja vrtcev (ravnanju s prostorom, časom), 

načrtovanju in izvedbi kurikula, učnih praksah ter interakcijah med otroki in odraslimi. Ogled 

videoposnetkov običajnega dne vrtcev navedenih treh dežel, je pokazal vzporednice med 
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prioritetami in praksami. Bogato etnografsko gradivo študije ilustrira tesne zveze med motivi in 

argumentacijami glede vlog vrtcev v družbi ter njihovimi značilnostmi (prav tam). 

2.5 Subjektivne teorije o predšolskem kurikulu 

 

Ideje o tem, kakšen naj bo kurikulum v predšolskih institucijah, prepoznamo v pedagoških 

konceptih, ki so se zgodovinsko izoblikovali na področju predšolske vzgoje v svetu in pri nas. 

Pedagoški koncepti dajejo bodisi prednost enemu vidiku otrokovega razvoja, ali pa zagovarjajo 

uravnotežen razvoj vseh področij. Kurikulum je visoko strukturiran, kadar so natančno predvidene 

vsebine (aktivnosti), cilji programa, metode vzgojnega dela, materiali in izmenjava dejavnosti 

(urnik oz. dnevni red). Usmerjenost k otroku vključuje parcipativne strategije učenja (poučevanja), 

ki se povezujejo z nedirektivnim vedenjskim vzorcem odraslega; usmerjenost k odraslemu 

vključuje direktivne / didaktične oblike učenja in behavioristične tehnike vodenja(Turnšek, 2008, 

str. 108). 

Poudarjanje določenega vidika otrokovega razvoja je ena ključnih razlikovalnih karakteristik 

predšolskih kurikulov. Koncepcije bodisi pripisujejo specifičnim vidikom otrokovega razvoja 

primaren pomen ali pa zagovarjajo razvoj celovite osebnosti in uravnoteženost. Koncept predšolske 

vzgoje slovenskih vrtcev v obdobju Vzgojnega programa (1985, v: Turnšek, 2008: 111) izrazito 

poudarja vsestranski razvoj osebnosti.  Sodobni Kurikulum za vrtce (1999, v: Turnšek, 2008: 111) 

govori o uravnoteženju različnih ravni otrokovega razvoja, ob tem pa poudarja, da je pomembno 

zagotavljati optimalne pogoje za razvoj vsakega otroka, tako da upoštevamo starost ter individualne 

in skupinske razlike. Raziskovalci ugotavljajo, da praktiki v vrtcu pogosto pripisujejo primaren 

pomen enemu področju otrokovega razvoja, neodvisno od uradne zasnove kurikula. 

 

 

2.6 Kultura v drugih deželah predšolske vzgoje 

 

Raziskovanje sistemov prepričanj staršev o razvoju otrok, vzgoji, starševstvu v različnih deželah 

(kulturah) nima dolge tradicije. Intenzivnejše zanimanje raziskovalcev je zaslediti v drugi polovici 

osemdesetih let. S. Harkness in Super (1996: 3, v: Turnšek, 2008: 145) ugotavljata, da je razmah 

raziskovanja prepričanj staršev v različnih kulturnih okoljih prispeval k spoznanju, da je mišljenje 

staršev v veliki meri družbeno oziroma kulturno pogojeno. Povezano je s paralelnimi trendi na 

področju razvojne psihologije, socialne antropologije in s pojavom interdisciplinarnih pristopov k 

raziskovanju človekovega razvoja.  

Sistematično raziskovanje vprašanja, kako so kulturni sistemi prepričanj vsebovani v vedenju 
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staršev in drugih vzgojiteljev, poteka bolj intenzivno v devetdesetih letih. S. Harkness in Super 

(1996: 2, v: Turnšek, 2008: 147) govorita o etno teorijah ali kulturnih sistemih prepričanj. Menita, 

da so prepričanja, stališča in vrednote staršev, ki se nanašajo na razumevanje otrokove narave, 

razvoja in vedenja, povezana z odnosom do drugih vidikov življenja, npr. do starševstva, družine in 

položaja posameznika v družbi. Kot takšna so organizirana v večje kategorije medsebojno 

povezanih prepričanj, zato jih avtorja poimenujeta kulturni sistemi prepričanj (ang. Cultural belif 

system) oziroma etno teorije (ang. Ethnoteories). Kulturni sistemi prepričanj se razvijejo v 

kontekstu življenja v določenem kulturnem prostoru in času ter so v veliki meri skupna 

pripadnikom določene kulture ali subkulture. Na sistematičen način so povezana z vedenjem, na 

primer s stilom pogovarjanja z otroki, metodami discipliniranja in so odločilnega pomena v vzgoji. 

 

Pogosto raziskovalno vprašanje študij, ki preučujejo vlogo kulturnega okolja (etične pripadnosti, 

vere, rase …) v vzgoji otrok je, ali obstajajo določene dimenzije vzgojam, ki so kulturno specifične 

in tiste, ki so univerzalne – prisotne bolj ali manj povsod. Prednost medkulturnih študij je po 

mnenju S. Harkness in Super (prav tam: 10, v: Turnšek, 2008: 148), da naredijo “nevidno kulturo” 

bolj razvidno. V primerjavi z drugimi kulturami postaja bolje vidno to, kar je na določenem 

kulturnem prostoru posebno in edinstveno. Levy (v Harkness in Super, 1996: 123) pojasnjuje 

“ključne razlike” v etno teorijah in praksah staršev z razlikami v stopnji kompleksnosti družbe. 

Univerzalnosti pripisuje podobnosti v kotekstularnih značilnostih skupnosti. V družbah in 

skupnostih, ki so na podobni ravni glede kompleksnosti in imajo podoben socialni red, zasledimo 

tudi podobne ideje glede vzgoje otrok. 

Kulturna raznolikost postaja bolj prepoznavna, ko se raziskovanje bliža specifičnim vprašanjem in 

praksam oziroma ravnanjem odraslih v konkretnih situacijah. V prepoznavanju kulturnih 

specifičnosti so (bili) zato uspešni tisti raziskovalni pristopi, ki se naslanjajo na simbolni 

interakcionizem. V treh študijah je pozornost raziskovalcev obrnjena prvenstveno v prepoznavanje 

perspektive (glediščne točke) osebe, ki je vir informacij in predmet raziskovanja. Zanima jih 

vsakdanji govor (jezik), s katerim starši (poklicani vzgojitelji) opisujejo svoja ravnanja, jih 

interpretirajo in jim dodelijo pomene. Pomemben korak v tej smeri je naredila raziskava Preshool in 

Three Cultures (Tobin, Wu in Davidson, 1989, v: Turnšek, 2008: 155); omogočila je vpogled v 

ravnanja vzgojiteljic drugih dežel z vidika lastnega sistema in vpogled v lastna ravnanja z vidika 

druge kulture. Analiza diskurza, nastajajočega v situacijah, ko vzgojiteljice utemeljujejo lastna 

ravnanja (ta so bila včasih diametralno nasprotna od ravnanj vzgojiteljic drugih dežel), je omogočila 

resnično soočanje (kulturnih) perspektiv. Omogočila je tudi vpogled v posamična konstruiranja 

otroštva  v vrtcu v kontekstu ideologij otroštva, značilnih za posamezne družbe. Analiza diskurza je 

razkrila dva fenomena: podobne prioritete ob različnih praksah (in njihovih utemeljitvah) ter 
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podobne prakse z različnimi osmislitvami in cilji. 

 

2.7 Vpliv izobraženih vzgojiteljic na njihove subjektivne teorije 

 

Turnškova (2008: 165) se sprašuje, ali je mogoče z izobraževanjem pomembno vplivati na mišljenje 

in delovanje (bodočih) strokovnjakov v vrtcu. Čeprav  celoten sistem formalnega izobraževanja 

vzgojiteljic/vzgojiteljev v svetu nedvomno temelji na predpostavki, da je s strokovnim 

usposabljanjem mogoče doseči določene spremembe, pa vse obdobje profesionalizacije predšolske 

vzgoje spremljajo navedena vprašanja, in sicer, ali je stopnja izobrazbe pomembna determinanta 

prepričanj in ravnanj, ali (univerzitetni) študijski programi dosegajo želene učinke in ali se le-ti 

vnašajo v prakse vrtcev. 

 

Stopnja izobrazbe se v večini medkulturnih raziskav (V: Harkness in Super, 1996; Harkness, Raeff 

in Super, 2000, v: Turnšek, 2008: 166) kaže kot pomemben dejavnik znotraj kulturnih variacij.  

Večina študij kaže, da je stopnja izobrazbe (leta šolanja) nedvomno "univerzalna" determinanta, ki 

je povezana z variacijami znotraj določenega kulturnega okolja. Vendar pa se razlike na ravni 

medkulturne primerjave na replicirajo; povezave med izobrazbo in prepričanji namreč niso povsod 

enake. Izobrazba kot "univerzalna" spremenljivka je povezana s kvalitativno drugačnimi sistemi 

prepričanj v posameznih družbah. Manj izobraženi starši v eni deželi nimajo podobnih prepričanj 

kot enako (podobno) izobraženi starši druge dežele. Navedena ugotovitev je ključnega pomena za 

nadaljnjo raziskovanje. Problematizira neredko avtomatično predpostavko raziskovalcev, da so 

prepričanja nižje izobraženih staršev neadekvatna in ne omogočajo uspešnega soočanja s problemi 

otrokovega razvoja. Tovrstni avtomatizem nekaterih (psiholoških) raziskav bolje utrjuje stereotipne 

predstave o delitvi na izobraževane - dobre starše in ne izobraževane - slabe starše, kot pa prispeva 

k vednosti na področju vzgoje (Turnšek, 2008, str. 167). 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

3 SIMBOLNI INTERAKCIONIZEM  

 

 

Simbolni interakcionizem poudarja pomen razumevanja perspektive drugega, razumevanja lastne 

perspektive in lastnih vzgojnih pristopov v kontekstu kulture (Turnšek, 2008, str. 155). 

 

Herbert Blumer pravi, da je simbolni interakcionizem proces interakcije pri oblikovanju pomenov 

za posameznike. Proces simbolnega interakcionizma temelji na treh predpostavkah 

(http://www.scribd.com/doc/24618893/Herbert-Blumer). 

 

Prva je, da ljudje delujejo v odnosu do stvari tako, da se ravnajo po pomenih, ki jih imajo zanje te 

stvari. Gre za vse stvari, ki jih človek lahko zazna v svojem svetu; fizični objekti, ljudje, kategorija 

človeških bitij (prijatelji), institucije, ideje, itd. To stališče, ki mu načeloma malo znanstvenikov 

nasprotuje, pa vendarle podcenjujejo ali celo ignorirajo praktično vsa dela v sodobni družbi in 

psihološki znanosti. Pomen velikokrat razumejo za samoumevnega in s tem nepomembnega za 

preučevanje. Simbolni interakcionisti trdijo, da imajo pomeni, ki jih imajo stvari, za ljudi 

samostojen osrednji značaj (prav tam). 

 

Druga predpostavka pravi, da izvirajo pomeni teh stvari iz družbene interakcije posameznika z 

drugimi ljudmi. Govori torej o viru pomenov. Zagovarja tezo, da so pomeni izpeljani iz procesa 

interakcije med ljudmi. Tako simbolni interakcionizem razume pomene kot družbene produkte, 

proizvode, ki se oblikujejo v aktivnostih medsebojno delujočih ljudi (prav tam). 

 

Tretja predpostavka se osredotoča na samo uporabo pomenov. Uporaba pomenov poteka v 

delovanju akterja skozi proces interpretacije, ki sestoji iz dveh korakov. Najprej si akter zamisli 

stvari, ki imajo pomen in v odnosu do katerih deluje. Nato pa s pomočjo komunikacije s samim 

seboj pride do preverjanja pomenov glede na situacijo, v kateri je in glede na potek svojega 

delovanja (prav tam). 

 

Simbolni interakcionizem temelji na predstavah, ki se nanašajo na naravo človeških skupin ali 

družb, družbene interakcije, objektov, človeškega bitja kot akterja, človeškega delovanja in 

medsebojno povezavo delovanja (prav tam). 

 

http://www.scribd.com/doc/24618893/Herbert-Blumer
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Simbolni interakcionizem pojasnjuje človeka kot organizem, ki ne le da se odziva na druge na ne-

simbolni ravni, ampak predvsem nakazuje drugim in interpretira tuja nakazovanja. Človek deluje v 

odnosu do samega sebe in se v svojih dejanjih, ki jih usmerja k drugim, ravna po pomenu, ki ga 

pripisuje samemu sebi kot objektu (prav tam). 

 

Pristop simbolnega interakcionizma razume človeško družbo kot ljudi, ki se aktivno vključujejo v 

življenje, ki je proces nenehno potekajoče aktivnosti, v katerih udeleženci razvijajo delovanja v 

številnih situacijah, s katerimi se soočajo (prav tam). 
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4 ETNOGRAFSKA METODA 

 

 

Etnografska metoda je metoda, pri kateri se opravlja raziskovanje preko opazovanja. Njena prednost  

je v tem, da ima raziskovalec možnost opazovanja dejanskih okoliščin in pogled v vsakdanje 

življenje. Torej je možnost vpogleda v nenavadne dogodke, ki se zgodijo dnevno. Za raziskovalca je 

najboljše, če se sam vpelje v okolje, v katerem želi raziskovati. Tako je vključen v družbo in nevede 

opazuje vse, kar se dogaja (Tobin, Wu in Davidson, 1989, str. 2). 

 

Tobin, Wu in Davidson (1989: 5) opisujejo, kako so pridobili posnetke z vizualno etnografsko 

metodo: "Vizualne etnografije, opisane na začetku vsakega poglavja, so posnetki predšolskega 

vsakdana. Naši videoposnetki so staromodna etnografija, združena z novo tehnologijo. Kot pri 

podobnih etnografskih podvigih, smo potovali v tujo kulturo ter tam uredili potrebna dovoljenja za 

snemanje/opazovanje. Seveda so bila vprašanja: Kdaj? Kje? Kaj bomo opazovali in zabeležili? - v 

veliki meri odvisna od pogajanj z gostečo ustanovo" (prav tam). 

 

"Pred začetkom smo morali imeti jasno začrtano, kaj v bistvu želimo na naših posnetkih. Tako smo 

iskali dobre šole srednjega razreda na področjih Kitajske, Japonske ter ZDA. Želeli smo zabeležiti 

utrinke vsakdana predšolskih otrok: prihode, odhode, igro (tako zunaj kot znotraj učilnice), 

interakcije med otroki in učitelji, otroki in starši ter med samimi otroki; sproščeno igro, aktivnosti 

učenja; čas kosila, malice in počitka; medsebojno sodelovanje, kot tudi možne konflikte; ter ne 

nazadnje discipliniranje ter podporo s strani učiteljev" (prav tam). 

 

"Kljub temu, da so bili potrebni mnogi kompromisi, smo na posnetkih dosegli večino naših ciljev. 

Izbirali smo šole, kjer so učitelji, administratorji ter starši bili relativno odprti za sodelovanje. To, 

kar je za slednje ˝relativno odprto˝, je seveda v veliki meri odvisno od kulturne determiniranosti: 

kaj pomeni govoriti odkrito, kaj pokazati in povedati gostu, kako iskreno povedati kritiko o sebi ali 

pa o drugih, se zelo razlikuje od kulture do kulture. Paziti je treba na odnos do udeležencev pri 

metodi, ker se vsi ne strinjajo s tem, kar mi želimo. Potrebno jih je dosledno opazovati in tudi 

prenehati snemati, če začutimo, da se udeleženci počutijo neugodno" (prav tam). 
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"Upali smo na zapisovanje primerljivih situacij otrok primerljivih starosti, iz primerljivih institucij, 

v treh različnih državah. Zavedamo se, da je medkulturno primerjanje v najboljšem primeru lahko 

zgolj približno. Namreč, nekaj kar velja za konflikt ali pa disciplinski prijem s strani učitelja, se 

lahko med kulturami zelo razlikuje. Da bi naredili naše posnetke bolj zanimive, smo se osredotočili 

na dva ali tri učence v vsakem razredu" (prav tam). 

 

"Nekaj zanimivega se je pojavilo pri urejanju posnetkov. Namreč, ko sta posnetke urejala ameriška 

člana skupine, sta se le-ta, nezavedno bolj osredotočila na: neprimerno obnašanje, agresijo  ter zelo 

zgovorne otroke. Ko pa sta za slednje skrbela kitajska člana skupine, je bil fokus na celotni skupini 

in manj na posameznikih. Kot posledica so nastali trije različni posnetki, ki se sicer razlikujejo, 

čeprav so dosledni. S pomočjo vizualne etnografije nismo želeli ustvariti nacionalnega portreta 

posamezne države, temveč zgolj vzpostaviti dialog. Na ta način smo odprli možnosti za diskusijo 

ter interpretacijo" (prav tam). 

 

"Problem" običajnega dne v vrtcu vidijo avtorji (Tobin, Wu in Davidson, 1989) v tem, da 

posnamemo video posnetke in jih nato predvajamo v drugem delu države učiteljem, staršem, 

študentom. Vedno bi se lahko našel kdo, ki bi rekel, da v tem delu države nimajo takega običajnega 

dne. V vsaki ustanovi, v vsakem okolju je tipičen običajen dan drugačen, zato temu preprosto ne 

moremo reči "običajni dan", saj je teh običajnih tipičnih dni več (prav tam). 
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III EMPIRIČNI DEL  

 

 

 

1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI 

 

 

1.1 Opredelitev problema 

 

Raziskava Preschool in Three Cultures (Tobin, Wu, Davidson, 1989) kaže, da mednarodne 

primerjalne študije pomembno prispevajo k prepoznavanju kulturnih praks in prepričanj na 

področju predšolske vzgoje; video etnografska metoda omogoča tudi prepoznavanje raznolikosti 

perspektiv. Tako lahko ob ogledu video posnetkov prepoznavamo kulturno specifične prakse ter 

prepričanja, vzgojne cilje, vrednote, norme, ki so tesno povezane s temi praksami v vsaki 

posamezni deželi. 

 

Projekt Običajni dan v poljskih in slovenskih vrtcih poteka po metodi opazovanja (snemanja) praks 

v različnih kulturah; opisana je v raziskavi Preschool in Three Cultures. Opisano metodo sem 

uporabljala tudi v okviru prakse v vrtcih na Poljskem; raziskovala sem prakse v predšolski vzgoji. 

Na osnovi kvalitativnega gradiva – posnetkov učnih dejavnosti in dnevnih rutin v vrtcih na 

Poljskem – sem lahko ugotavljala razlike in podobnosti med poljskimi in slovenskimi vrtci. 

Raziskovalni del je proces, ki poteka po video-etnografski metodi. Sprva sem opazovala in snemala 

dnevno rutino ter dogajanje skozi cel dan; prihod in odhod otrok, obroke, pripravo na obroke 

(higiena), učne dejavnosti, počitek in posebne dogodke. Nato sem opazovala učne dejavnosti, ki jih 

izvaja vzgojiteljica in študentke, ki so bile na praksi v vrtcu. Zanimala me je tudi organizacija 

prostora, saj le-ta v pomembni meri določa, kako se vzgojni proces odvija skozi dan. Prednost 

metode je bila v tem, da sem lahko opazovala procese v dejanskih okoliščinah.  Metoda omogoča 

medkulturne primerjave institucionalne predšolske vzgoje.  

 

Namen študije Običajni dan v poljskih in slovenskih vrtcih je primerjanje video posnetkov, ki 

služijo za analiziranje podobnosti in razlik med poljskimi in slovenskimi vrtci. Video posnetke si 

ogledamo s študentkami predšolske vzgoje, ter o njih razpravljamo, analiziramo, primerjamo 

medkulturne razlike in podobnosti v slovenskih in poljskih vrtcih. 
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1.2 Cilji diplomske naloge 
 

- Prepoznati prednosti in pomanjkljivosti video-etnografske metode ter njeno uporabnost za 

primerjalno študijo vrtcev. 

- Videoposnetke evalvirati s študentkami in jih uporabiti v praksi za spodbujanje strokovnih 

razprav. 

- Uporabiti kvalitativne podatke video  posnetkov za odgovore na raziskovalna vprašanja.  

 

 

1.3 Raziskovalna vprašanja 

 

- Kakšne so prednosti in pomanjkljivosti etnografske metode? 

- Katere so podobnosti in razlike v poljskih in slovenskih vrtcih (v dnevnih rutinah, učnih 

dejavnostih, organizaciji prostora in praksah vzgojiteljev)? 

- Katere so kulturne specifičnosti poljskih vrtcev? 

 

 

1.4 Raziskovalna metoda 

 

Raziskovalni pristop je etnografska metoda, natančneje video-etnografska metoda. V vrtcih sem 

hospitirala in naredila fotografije ter videoposnetke dnevne rutine, organizacije prostora, učnih 

dejavnosti in prakse vzgojiteljic v poljskih vrtcih. Opazovanja in vsebino videoposnetkov sem 

zapisala ter vsak zapis informacij (npr.: počitek) evalvirala. Evalvacije so opisane v treh delih:  

splošen opis dogajanja, refleksija ter primerjava s slovenskim vrtcem. Pri opisnem delu podajam 

opazovanje in vsebino videoposnetkov. Pri refleksiji se nanašam na svoje občutke, mnenje, 

perspektive, ki jih imam sama kot bodoča vzgojiteljica.  Zadnji del evalvacije je primerjava 

podobnosti in razlik med slovenskimi in poljskimi vrtci. 
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2 OPAZOVANJA V POLJSKEM VRTCU  
 

 

2. 1 Prostor in površine 

 

 

OPIS PROSTOROV IN POVRŠIN 

Vrtec, kjer sem hospitirala, stoji ob cesti. Pred njim je vzporedno z vrati tabla z uradnim imenom in 

naslovom vrtca. Stavba je visoke gradnje, vanjo se v osrednji prostor pride po stopnicah. V prvem 

delu prostora je garderoba za vse vrtčevske otroke, kjer se ob prihodu sezujejo in slečejo. Vsak 

otrok ima svojo omarico in polico, nad njima pa simbol, ki ga ima tudi v skupini. Poleg garderobe 

je kotiček, kjer je predstavljena maskota vrtca (Mis Uszatek)
3
. Ob stenah osrednjega prostora so  

pripomočki za izvajanje gibalnih dejavnosti (klopi, gredi, obroči, blazine), na sredini pa se po 

navadi odvijajo rajanja, prireditve, športne dejavnosti itd. Na vseh straneh osrednjega prostora so 

vhodi v igralnice, na vratih igralnic pa sta zapisana ime in znak/simbol skupine. 

Zunanje igrišče se nahaja za stavbo in je ograjeno. Površine so v večini zelene, nekaj je dreves, ki 

poleti  dajejo senco. Na igrišču so različna igrala, na katerih otroci urijo ravnotežje, koordinacijo ali 

pa se zgolj igrajo v leseni hišici ali na lesenem vlaku.  

Vsaka igralnica je različno členjena, med seboj pa se razlikujejo tudi po velikosti.  Igralnica, kjer 

sem bila, je bila velika in prostorna. Na eni strani sobe stojijo mize in stoli, na drugi strani sobe pa 

je preproga. Bila sem tudi v igralnici, ki je pregrajena s predelno steno.  V enem delu igralnice so 

mize, za steno pa je prostor, namenjen igri. V večini igralnic imajo ob stenah igralne kotičke, ki so 

omejeni z nizkimi omarami, da jih otroci z lahkoto dosežejo. Na omarah so igrače in drug material, 

namenjen igri in dejavnostim v teh kotičkih. Med njimi lahko omenim knjižni kotiček, lutkovni, 

naravoslovni, matematični kotiček, družinski kotiček.... Na tleh je preproga za igro in dejavnosti, na 

stenah in ostalih površinah pa so razstavljeni izdelki, ki so jih ustvarili otroci. V igralnici nisem 

zasledila nobenih živali (npr. v terariju, akvariju), opazila pa sem veliko cvetlic. Vzgojiteljica ima v 

igralnici tudi svojo delovno površino. 

Kopalnice so del igralnic in so precej majhne. V vsaki kopalnici sta dve stranišči, po navadi 

označeni s podobami deklice in dečka na vratih. Ob straniščih so še trije umivalniki, nad katerimi so 

ogledala, na nasprotni steni pa so pritrjene kljukice za bombažne brisače.  

 

                                                 
3
 Mis Uszatek je junak poljske risanke. Risanka se predvaja tudi v slovenskem jeziku. Junaku je v slovenščini ime 

Medvedek Uhec. 
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Umivalnica je prostor pred jedilnico, kjer si otroci pred jedjo umijejo roke, po jedi pa tudi usta. 

Umivalniki so postavljeni eden poleg drugega, nad njimi pa so na voljo papirnate brisače za 

brisanje rok. 

Jedilnica je prostor, namenjen vsem otrokom vrtca. Naenkrat lahko sprejme približno 60 otrok. 

Otroci imajo v jedilnici zajtrk in kosilo, malico pa pojedo v igralnicah. Na eni strani jedilnice je 

velik pult, ki seže v kuhinjo. Kuharice podajajo hrano vzgojiteljicam, vzgojiteljice pa odnesejo 

krožnike do otrok. V jedilnici za otroki pospravijo kuharice ali pa delavke, ki pomagajo ohranjati 

čistočo v vrtcu ter občasno pomagajo vzgojiteljicam pri delu. 

 

REFLEKSIJA 

Ko sem prvič stopila pred poljski vrtec, nisem bila povsem prepričana, da sem prišla pred vrtec. 

Zunaj sem pozvonila, da so mi odprli vrata. V notranjosti na stenah visi ogromno izdelkov otrok in 

ob pogledu na izdelke prostor postane prijeten. Stopnice vodijo do osrednjega dela, kjer je veliko 

med seboj ločenih prostorov: garderoba, prostor za maskoto vrtca in prostor, kjer so pospravljena 

orodja za gibalne dejavnosti.  

Zunanje igrišče je veliko in ne preveč razgibano. Ker sem bila na Poljskem  pozimi (februar, marec, 

april), se otroci niso veliko zadrževali na prostem. Tako nisem imela vpogleda v njihove dejavnosti 

oz. kako poteka igra po želji otrok na prostem. 

Vsaka igralnica ima zaradi različne razporeditve elementov drugačno podobo. Igralnice so 

razgibane, predvsem zaradi izdelkov otrok in ogromno kotičkov. Otroci  v vrtcu res veliko 

ustvarjajo. Ena izmed igralnic je bila pregrajena s pregradno steno – v manjšem prostoru so bile 

mize in stoli za otroke, v večjem delu igralnice pa preproga in kotički ob stenah prostora. 

Vzgojiteljica med dejavnostmi ni imela pregleda nad vsemi otroki in tako ni mogla opazovati, kaj 

se z njimi dogaja. Menim, da zaradi tega ni bilo dobro poskrbljeno za varnost otrok. V sobi je 

vzgojiteljica sama, razen  če se dejavnost  odvija samo v enem delu sobe. Ob mojem obisku se je 

vse dogajalo v enem delu sobe (ustvarjanje), potem pa so se otroci sami sprehajali do drugega 

prostora. Vzgojiteljice so mi povedale, da je včasih dejavnost otežena prav zaradi ločenih prostorov. 

Kasneje sem  izvedela, da je bil prej v večjem delu sobe kabinet, s preureditvijo pa so dobili še eno 

igralnico. Po navadi pa igralnice niso pregrajene, da ima vzgojiteljica pregled nad otroki in celotnim 

dogajanjem zaradi varnosti otrok. Večino časa sem preživela v igralnici, kjer je bilo veliko prostora. 

Mize in stoli so bili na en strani igralnice, na drugi strani pa je bila na tleh preproga, ob stenah pa 

različni kotički. Otroci so se večinoma igrali na preprogi ali ustvarjali za mizami. 

Ker so kopalnice del igralnice, so majhne, vendar to nikomur ne predstavlja nikakršne ovire. 

Vzgojiteljica je že 15 minut pred obrokom napotila nekaj otrok v kopalnico, kjer so si umili roke in 

odšli na stranišče. Všeč mi je, da ima vsak otrok bombažno brisačo. Po mojem mnenju je bolj 
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uporabna kot papirnata, saj le-teh otroci včasih uporabijo več kot je potrebno.   

Umivalnica pred jedilnico je dobra rešitev, kadar so otroci na prostem. Takoj ko se sezujejo in 

slečejo, si gre skupina umit roke in nato na kosilo v jedilnico.  

Jedilnico sem dojemala kot majhen utesnjen prostor. Pričakovala sem, da bodo otroci po jedi za 

sabo pospravili stole in jih zložili na eno mesto, vzgojiteljice pa bodo zložile mize eno na drugo, 

vendar se to ni zgodilo. Poleg miz in stolov za otroke so bile ob stenah mize, ki so bile obrnjene 

okrog, torej niso bile uporabne. Všeč mi je bilo, da otroci obedujejo  na enem mestu, saj se tako tudi 

vse hitro pospravi. Zanimivo je, da to počnejo kuharice oz. delavke, ki v vrtcu vsestransko 

pomagajo. Vzgojiteljice odpeljejo otroke po obroku najprej v umivalnico, nato v igralnico. 

 

PRIMERJAVA S SLOVENSKIM VRTCEM 

Vrtci v Sloveniji so po navadi v stavbah, za katere je značilna nizka gradnja. Gradi se veliko novih, 

vrtcev, stari pa se podirajo. Le redko je vrtec v stari zgradbi. Igrišča morajo biti po zakonu dovolj 

velika glede na število otrok. Prav tako je določen delež zelenih površin in število potrebnih igral - 

zopet glede na število otrok. Skoraj vsi vrtci imajo zunaj zvonce, da vzgojiteljice lahko preverijo, 

kdo prihaja v vrtec. Vrata se avtomatsko zaklepajo. Enak sistem imajo tudi na Poljskem. Ko 

pridemo v notranjost vrtca,  najprej vstopimo v garderobo. V obojih vrtcih je enako, vendar imamo 

v Sloveniji poseben prostor (telovadnico) za izvajanje gibalnih dejavnosti, prireditev itd.  Na 

Poljskem za te namene uporabljajo osrednji prostor, kjer je tudi garderoba. Ni zasebnosti in miru, če 

bi npr. istočasno ob prihodu otrok v vrtec tam potekal kakšen sestanek, za kar je osrednji prostor 

med drugim tudi namenjen. Če imajo otroci gibalno uro, tam nimajo zagotovljenega dovolj 

prostora, hkrati pa ni potrebne varnosti. Vzgojiteljica mora zato precej dobro spremljati skupino, da 

ne pride do morebitnih neprijetnosti. 

Igralnica, ki je bila ločena s steno, me je neprijetno presenetila. Česa takega pri nas ne bi našli; tudi 

v primeru prostorske stiske bi zagotovo našli primernejšo rešitev. Očitno na Poljskem glede ureditve 

prostora nimajo tako zahtevnih kriterijev. Otroci so bili med prehajanjem iz prostora v prostor tudi 

zelo živahni. Če pa so se vsi zadrževali samo v enem prostoru, jih je bilo preveč in so bili zaradi 

tega nemirni. Tudi vzgojiteljice so povedale, da je delo v takem okolju zelo oteženo. Seveda je 

najboljše, če so otroci nenehno pod kontrolo, saj v primeru kakšne nezgode lahko vzgojiteljica takoj 

priskoči na pomoč. Kotički za posamezne dejavnosti so določeni v obeh predšolskih načrtih. 

Vzgojiteljicam je pomembno  tudi vzdušje v igralnici, saj je tako v slovenskih kot tudi v poljskih 

igralnicah veliko izdelkov otrok, kar daje prostoru pridih domačnosti.  
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Kopalnica je majhna, vendar mora imeti vzgojiteljica dober sistem organiziranja otrok. Enako je  v 

slovenskih vrtcih. V kopalnico nikoli ne gredo vsi otroci naenkrat, pač pa v dvojicah ali manjših 

skupinah, odvisno od velikosti kopalnice. Imela sem priložnost opazovati,  kako je vzgojiteljica kar 

15 minut prej otroke odvrnila od dejavnosti. Zaradi tega so  bili nekateri prikrajšani za igro in so 

čakali ostale otroke. Seveda pa je način odvisen od vsake vzgojiteljice. 

Dobra rešitev se mi zdi umivalnica, česar v Sloveniji še nisem nikjer zasledila. Umivalnica je velika 

in vsi otroci (20 otrok) se lahko umivajo naenkrat. Pri nas posebne jedilnice ni, otroci jedo v 

igralnici. Tako umivalnica v vrtcu načeloma ni potrebna, saj si otroci umijejo roke v kopalnici, ki je 

v igralnici, ali pa je kopalnica blizu igralnice.  

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Maskota vrtca (v osrednjem delu vrtca je predstavljen Mis Uszatek). 
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Slika 2: Motiv na vratih igralnice in ime skupine 

 

 

 

Slika 3: Motiv na vratih igralnice in ime skupine 
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Slika 4: Igralnica 

 

 

Slika 5: Igralnica 
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Slika 6: Ozek hodnik, ki je del igralnice 

 

 

 

Slika 7: Matematični kotiček 
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Slika 8: Knjižni kotiček 

 

 

Slika 9: Naravoslovni kotiček 
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Slika 10: Jedilnica 
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2.2 Vzgojno delo vzgojiteljice  
 

 

OPIS VZGOJNEGA DELA VZGOJITELJICE 

Ko otroci skupaj z vzgojiteljico pridejo z zajtrka, se lahko igrajo, kakor želijo.  Po približno 15 

minutah je vzgojiteljica otroke povabila, da pospravijo igrače in se  na preprogi posedejo v krog, 

sama vzgojiteljica pa je sedela na stolu. Vzela je dnevnik in po imenih klicala otroke. Vsak je moral 

dvigniti roko in povedati, da je danes v vrtcu.  

Vzgojiteljica je vzela knjigo in lutko lisičko, ter začela pripovedovati
4
. Zmotil jo je nek deček

5
. 

Poklicala ga je k sebi in  nekaj časa je moral sedeti blizu nje, vendar še vedno na preprogi z drugimi 

otroki. Vzgojiteljica je nadaljevala s pripovedovanjem pravljice in z dramatizacijo. Po nekaj 

minutah ni mogla več nadaljevati, saj je ta deček ugriznil drugega otroka. Vzgojiteljica je prekinila 

dejavnost, poklicala otroka, ki je jokal, k sebi in ga potolažila, dečka, ki je nagajal, pa je  posedla na 

stol malce stran od sebe. Deček je začel skakati po stolu. Vzgojiteljica je nadaljevala s 

pripovedovanjem,  deček pa je prisluhnil  pravljici in nehal skakati po stolu. Ko je vzgojiteljica 

zaključila s pripovedjo, so skupaj z otroki obnovili zgodbo preko vprašanj, ki jih je postavljala. 

Nadaljevala je z glasbeno - gibalno dejavnostjo. V pravljici so nastopale živali. Vzgojiteljica je 

vzela tamburin in igrala različne ritme, otroci pa so ponazarjali gibanje živali. Sproti so se 

dogovorili, kateri ritem ponazarja določeno žival. Ob koncu te dejavnosti je otroke zopet povabila 

nazaj v krog. Vzela je velik papir in pričela risati “kačo s polji” in med risanjem govorila, kaj naj bi 

otroci kasneje tudi sami narisali. Otroci so opazovali  vzgojiteljico  in poslušali navodila, ki jih  je 

večkrat ponovila.  S pomočjo igre so se otroci razdelili v več manjših skupin in vsaka skupina je 

dobila velik papir, da bi nanj narisali  isto “kačo s polji”. Nato pa je vsak otrok dobil figurico, cela 

skupina pa igralno kocko. Vsak otrok je vrgel kocko in se premaknil za toliko polj naprej, kot je 

kazalo število na igralni kocki. Zmagovalec je bil tisti, ki je prišel prvi do cilja po vseh “poljih na 

kači”. Ena skupina je imela težave, ker niso razumeli navodil. Vzgojiteljica jim je ponovno 

razložila, kako narediti “kačo s polji”, otroci pa so poslušali in  tokrat so navodila razumeli  ter sami 

nadaljevali z dejavnostjo. Dve skupini nista imeli težav; v zadnji skupini pa je bil deček z 

Downovim sindromom ter deček, ki je pri pravljici moral sedeti  na stolu. Vzgojiteljica se je večino 

časa  zadržala pri tej skupini. Pomagala je dečku z Downovim sindromom šteti polja, figurico pa je 

premikal sam. Imel je težave z govorom
6
. V tej skupini je zmagala deklica, kar je precej razburilo 

tistega dečka, ki je moral prej sedeti na stolu. Začel je vpiti in razbijati s stolom. Vzgojiteljica ga na 

                                                 
4
 Dejavnost je potekala v poljščini. Ker sem se naučila  nekaj poljščine,  sem osnovno razumela,  o čem je tekel pogovor 

in dejavnosti. 
5
 Sama podrobnosti dogajanja ne poznam, saj sem sedela za otroki, oddaljena vsaj dva metra. 

6
 Osebe z Downovim sindromom imajo med drugim motnjami tudi prevelik jezik, zato imajo težave z govorom. 
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začetku ni pogledala, potem pa se je z njim pogovorila  stran od ostalih otrok. Ko so vse skupine 

končale z igro, so se otroci spet lahko igrali, kar so želeli. 

Imela sem še možnost opazovati športno dejavnost, ki je potekala v osrednjem prostoru (kjer je tudi 

garderoba). Vzgojiteljica je prišla iskat otroke v skupino. Sami so se v igralnici preoblekli v športna 

oblačila in prišli v osrednji prostor. Vzgojiteljica jim je razdelila različne pripomočke in orodja, 

otroci pa so telovadili po njenih navodilih. 

 

REFLEKSIJA 

Prepričana sem bila,  da  bo pri vodeni dejavnosti prišlo do dogodkov, ki jih vzgojiteljica ne more 

načrtovati. Edino v tem delu  sem lahko videla, kako poteka delo vzgojiteljice in kakšen je njen 

odnos z otroki. Zanimalo me je, kako se otroci odzovejo na vzgojiteljico, kako ji sledijo in s čim 

privabijo pozornost. Dogodkov, ki se zvrstijo poleg načrtovane dejavnosti, ne moremo predvideti.   

Pri  dejavnosti, ki sem jo opazovala, je bil moteč deček, ki  ni želel poslušati pravljice. Isti deček je 

drugega otroka ugriznil in se kasneje še razburil ob igri “kače s polji”, ker ni zmagal. Vzgojiteljica 

ga je pri vseh dejanjih na začetku ignorirala, nato pa se mu je posvetila in ga poskušala umiriti. Ko 

sem snemala vodeno dejavnost, me je vzgojiteljica večkrat pogledala, enkrat pa je pogledala tudi 

naravnost  v kamero. Začutila sem, da moram s snemanjem prenehati. Vzgojiteljica ni želela, da bi 

posnela, kako bo disciplinirala otroka. Spoštovala sem njeno željo, saj se ni imela možnosti strinjati, 

da jo snemam, poleg tega pa sem bila gostja v njeni skupini. 

Po pripovedovanju vzgojiteljice ima omenjeni deček svojo psihologinjo, ki mu pomaga pri 

najrazličnejših težavah. Z namenom opazovati vodeno dejavnost sem prišla že kakšen teden prej, 

vendar je nisem mogla, saj je psihologinja cel dan hospitirala tega dečka.  

Otroci z Downovim sindromom so vključeni v vrtec. Skupina, v kateri je otrok z Downovim 

sindromom, ima tako dva otroka manj na normativ. Pomembno se mi je zdelo, da se je vzgojiteljica 

zelo posvetila temu otroku; z njim se je veliko pogovarjala, ga spodbujala in mu pomagala šteti, saj 

sam ni zmogel. Zaradi njega je velikokrat zapostavljala druge otroke. Zdi se mi, da je bilo 

vzgojiteljici  težko, ker ni mogla pomagati vsem otrokom pri igri. Verjetno bi želela biti pri vseh in 

jih opazovati  pri  njihovem napredku in igri, vendar to ni bilo mogoče, saj je bila za celo skupino 

sama.  

Vodena dejavnost je sicer potekala gladko in mi je bila všeč. Otroci so sodelovali pri čisto vsaki 

dejavnosti (aktivno poslušanje pravljice z lutko, glasbeno - gibalne dejavnosti in matematične igre). 

Dejavnosti so  otroke zanimale in to se mi pri vsem zdi najbolj pomembno. 
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PRIMERJAVA S SLOVENSKIM VRTCEM 

Vzgojiteljice pri nas ne preverjajo prisotnosti otrok v vrtcu na tak način kot na Poljskem – z 

dvigovanjem rok, se pa z otroki pogovarjajo, kdo v njihovi skupini manjka. Sicer to beležijo same, 

ob prihodu otrok v vrtec. Vodena dejavnost se razlikuje glede na vsako vzgojiteljico. V Sloveniji se 

vzgojiteljica ravna po področjih, na Poljskem imajo dvotedensko pripravo, po kateri vzgojiteljice 

vodijo dejavnosti. Žal nisem nikjer zasledila podatka o različnih področjih dejavnosti, imajo pa 

načela, po katerih se ravnajo in načrtujejo delo v oddelku. 

Vsaka vzgojiteljica bi drugače ravnala v primeru dečka, ki je ugriznil drugega otroka. Ne moremo 

opredeliti, kako bi ravnala slovenska in kako poljska vzgojiteljica, saj je to pogojeno z 

razmišljanjem posamezne vzgojiteljice. 

V Sloveniji imajo otroci s posebnimi potrebami možnost obiskovanja javnega vrtca in prav tako 

vrtca, kjer imajo razvojni oddelek. Stopnjo otrokove nezmožnosti odredi zdravnik s posebno 

odločbo. Otrok s posebnimi potrebami v javnem vrtcu lahko dobi spremljevalca, glede na stopnjo 

njegove zmožnosti. 

 

 

Slika 11: Otroci se zbirajo na preprogi 

 

 

 



32 

 

 

Slika 12: Pomoč vzgojiteljice pri izdelovanju plakata 

 

 

Slika 13: Igra otrok (plakat so naredili sami). 
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Slika 14: Pitje čaja 
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2.3 Vzgojno delo s študentkami 

 

  

OPIS VZGOJNEGA DELA ŠTUDENTK 

Imela sem priložnost opazovati študentke pri njihovem praktičnem delu v vrtcu in pri pripravi 

različnih dejavnosti za otroke. V skupini si razdelijo delo in vsaka študentka vodi del načrtovane 

dejavnosti. Ta se po navadi začne z jutranjim pozdravom; otroci se v krogu pozdravijo s stiskom 

rok. Tako se med sabo vidijo in čutijo, kako se  stisk rok pošilja od enega do drugega. Posedejo se 

na tla. Sledi dejavnost, ki je vsakokrat drugačna. Ali je to pravljica, ki jo prebere študentka, ali 

zaigrajo lutkovno igro ali pa preprosto opazujejo predmet, ki ga ima študentka v rokah in se o njem 

pogovarjajo. Sledijo vprašanja študentk otrokom o dejavnosti (pravljica, predmet ...). Otroci vedno 

dvigujejo roke, študentke pa jih pokličejo po imenu. Tako otroci obnovijo prvo dejavnost, kajti  v 

nadaljevanju  se vse povezuje z uvodno temo. Sledi plesna dejavnost oz. razgibavanje v igralnici. 

Otroci so po navadi plesali na glasbo z radia, ali pa je študentka dajala ritem s pomočjo  

inštrumentov, otroci  pa so uprizarjali naravo, gibanje živali itd. Gibanje je trajalo približno 10 

minut, po tem pa so se na  povabilo študentk posedli v krog. Nadaljevala je druga študentka, in sicer 

z matematično dejavnostjo. Vsak otrok je prejel list z razpredelnico, listke z napisanimi številkami 

in na papirju narisane igralne kocke s pikami. Primerjali so živali, rastline, promet. Dejavnost je 

potekala tako, da so otroci skupaj šteli in polagali številke ter pike v razpredelnico.  Pred sabo so 

imeli npr. različne rože in morali so narediti več množic enakih rož na sredini. Seveda število v 

vsaki množici ni bilo enako, zato so jih prešteli tako, da so priložili igralne kocke s pikami na list z 

razpredelnico, poleg pa so priložili še zapisano število na listku. Sledilo je še ustvarjanje – risanje, 

lepljenje, barvanje, dodajanje itd. Na isti način, le z drugo tematiko, je potekala vsaka petkova 

dejavnost s študentkami in otroki.  

 

REFLEKSIJA 

Dobila sem občutek, da imajo otroci  študentke radi, saj so jih navajeni, kajti prakso imajo vsak 

petek. Dejavnost kot  celota se mi je zdela zelo dobro načrtovana. Vsaka študentka je imela svojo 

vlogo in vedela je, kaj mora delati ter kako voditi. Posvetila se je svojemu delu in ga izpeljala glede 

na  svoje cilje. Če je potrebovala pomoč, je zanjo poprosila svoje vrstnice. Še vedno pa je del 

dejavnosti vodila samo ena študentka. Zanimivo je, da imajo strukturirano pripravo: najprej je 

uvodna dejavnost, ki otroke privabi; nato gibalno – glasbena dejavnost, sledi pa še matematična s 

preštevanjem in prirejanjem. Trikrat sem opazovala študentke in vedno je  koncept nastopa bil enak, 

le tema se je spreminjala. Nastope je opazovala tudi mentorica oz. njihova profesorica.  V primeru, 

da študentke niso ustrezno vodile dejavnosti, jih je na to opozorila ali pa je  nadaljevala sama in 
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dejavnost  izpeljala do konca. 

V času nastopov pa sem opazila  veliko pomanjkanje prostora. V eni skupini je okoli 10 študentk, ki 

se menjavajo. Tiste, ki nastopov ne izvajajo, morajo svoje vrstnice opazovati. Tako ne ostane veliko 

prostora za otroke in njihovo delo. Sicer pa so otroci sodelovali in bili  zelo vodljivi. Zanimajo jih 

dejavnosti, ki jih pripravijo študentke, ker so drugačne od običajnih dejavnosti, ki jih imajo z 

vzgojiteljico. Zanimivo je, da otroci niso imeli večjih težav pri matematični dejavnosti. Videla sem, 

da je precej težko najprej narediti množice različnih predmetov, prirejati predmete s pikami in jih 

nato še prešteti, ter prepoznati ustrezno število, ki je v množici. Dobila sem občutek, da otroci to 

delajo resnično ob vsakem nastopu  študentk, zatorej  so ta znanja tudi že osvojili. 

 

PRIMERJAVA S SLOVENSKIM VRTCEM 

Kot dijakinja in študentka sem v okviru prakse morala izvajati veliko nastopov. Vsaka dejavnost in 

celoten nastop je bil zastavljen drugače. Nastop se je nanašal na eno področje in se ponavadi 

povezoval vsaj še z enim. Na Poljskem so imele študentke v eni dejavnosti zajetih veliko področij – 

glasbo, naravo, umetnost, gibanje, jezik, matematiko. Študentke na Poljskem morajo nujno v enem 

nastopu povezati vsa področja. Vendar je za eno pripravo zadolžena cela skupina. Tako se vsaka 

posveti svojemu delu dejavnosti in ga izvede. 

 

 

Slika 15: Vzgojno delo študentk 
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Slika 16: Matematični del nastopa študentk (otroci prirejajo pike s številkami in cvetlicami). 

 

 

 

 

Slika 17: Gibalni del nastopa študentk (otroci ponazarjajo živali) 
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2.4 Obroki v vrtcu 

 

 

OPIS RUTINE OBROKOV 

Vsak otrok ima možnost zajtrka ter prav tako kosila. Nekateri otroci pridejo kasneje med zajtrkom 

ali po njem, vendar so ga vseeno deležni. Zato je čas 15 minut po zajtrku namenjen otrokom, ki so 

končali z zajtrkom in se lahko prosto igrajo, ostali pa pojejo do konca in se pridružijo skupini. Sledi 

jutranja dejavnost in po njej kratka malica. Čaj je na jedilniku vsak dan, v igralnico pa ga prinesejo 

delavke, ki občasno pomagajo vzgojiteljicam. Otroci dobijo za malico sadje.  Sledi čas za prosto 

igro in kosilo. Če otroci ne morejo pojesti obroka, jih nihče v to ne sili. Če potrebujejo pomoč, za 

njo sami zaprosijo. Po spanju in počitku zopet sledi malica. Če otrok obroka ni deležen (v primeru, 

da ga ni v vrtec), se to odšteje pri mesečnem plačilu za obroke v vrtcu. Pred vsakim obrokom gredo 

otroci na stranišče in si umijejo roke. Vzgojiteljica jih odpelje v jedilnico,  kjer jedo vse obroke 

razen malice. Vzgojiteljice včasih jedo z otroki. Primer: ko pride skupina na zajtrk,  otroci pričnejo 

jesti, vzgojiteljica pa jim medtem zaželi dober tek. V kolikor otroci potrebujejo pomoč pri 

hranjenju, prosijo  vzgojiteljice, da jim pomagajo. Ko je na vrsti naslednja jed, jo razdelijo 

pomočnice.  Vsak obrok poteka načeloma zelo hitro, saj otroci dobijo že vse pripravljeno in tudi 

pospravljati jim ni treba ničesar, saj za to poskrbijo kuharice in delavke, ki pomagajo v kuhinji.  

 

REFLEKSIJA 

Dobila sem občutek, da obedovanju in obrokom  ne posvečajo dovolj velike pozornosti.  Otrokom 

vzgojiteljica zaželi dober tek kar nekako vmes, medtem ko nekateri že jedo. Vzgojiteljice tudi 

vseskozi otroke opozarjajo, naj veliko pojejo.  

Otroci se pri obedovanju  ne  naučijo discipline in reda, saj jim vse prinesejo na mizo. Otroci so npr. 

zajtrk pojedli v 15 minutah, nato pa z vzgojiteljico odšli takoj nazaj v igralnico. Menim, da bi lahko 

otroci sami hodili po obroke k pultu, kamor hrano servirajo kuharice. Lahko bi tudi sami pospravili 

krožnike za sabo in jih odložili na pult. 

Ker je  v istem prostoru veliko otrok, je težko jesti v miru, ali pa je celo nemogoče, saj je  v jedilnici 

zelo hrupno.  
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PRIMERJAVA S SLOVENSKIM VRTCEM 

Pri nas je to nekoliko drugače, saj otroci  po navadi obedujejo  v svojih igralnicah. Od vsake 

vzgojiteljice je odvisno, kako bo spodbujala otroke pri obrokih, med obroki, pri pripravi obroka. Po 

navadi je med obroki mirno,  ko pa otroci nehajo jesti, se pogovarjajo v normalnem tonu. Na 

Poljskem pa je bilo za mizami precej glasno,  nekateri otroci so  za mizo tudi kričali. 

 

 

Slika 18: Pripravljena miza za kosilo 

 

 

Slika 19: Kosilo (Otroci čakajo, da dobijo hrano) 
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2.5 Posebni trenutki v vrtcih 

 

 

OPIS POSEBNIH TRENUTKOV 

V poljskih vrtcih sem doživela kar nekaj posebnih trenutkov. Na enem izmed dogodkov sem lahko 

opazovala, na kakšen način spoštujejo tradicijo. Mislila sem, da bodo praznovali pust in imeli 

maškarado, tako kot jo imamo pri nas v Sloveniji, ko »preganjamo« zimo. Poljaki pa  pozdravijo 

pomlad in ji izrečejo dobrodošlico na drugačen način. Že od jutra se otroci v vrtcu pripravljajo na ta 

dogodek. Vsi pridejo oblečeni v zelene obleke. Vzgojiteljice pripravijo nekaj iger, ugank ter kviz za 

otroke na temo pomladi. Skupaj plešejo pomladne plese in pojejo pomladne pesmi. Ena izmed 

pesmi je prav značilna za to praznovanje, saj kliče pomlad. Nato se odpravijo ven na igrišče. Tam 

jih čaka velika lutka, ki ponazarja čarovnico. Po starem običaju jo Poljaki v znak prihajajoče 

pomladi zažgejo v reki. Otroci in vzgojiteljice pa so jo simbolično zgolj zataknili za drevo. To 

dejanje pomeni, da čarovnice ni več, in da je prišla pomlad. Obred je potekal cel dan in otroci ter 

vzgojiteljice so se nanj pripravljali veliko časa. 

Izvedela sem, da  na Poljskem v družinah in prav tako v ustanovah praznujejo dva osebna praznika 

– rojstni dan in god. Otrok ob rojstvu dobi dva imena, čeprav se po navadi uporablja  samo prvo - 

rojstno ime, godovno pa ne. Tako otroci v vrtcu praznujejo kar dva osebna praznika. 

 

REFLEKSIJA 

Preko dogajanja v vrtcih sem  izvedela veliko stvari o državi sami, njeni preteklosti, prebivalcih, 

njihovih navadah. Pozitivno so me presenetili s svojo tradicijo, saj je drugačna od naše in take 

informacije sem iskala. Otroci so v tradicionalnem dogodku – klicanje pomladi - izredno uživali. 

Plesali so, peli, uganili vse uganke, skratka z rajanjem in veselim razpoloženjem  so  pozdravili 

pomlad. Ob tem  sem se tudi sama počutila izredno prijetno.  

 

PRIMERJAVA S SLOVENSKIM VRTCEM 

Tudi v Sloveniji se v vrtcih spoštujejo in praznujejo tradicionalni prazniki, ker so drugačni od 

običajnih dni. . Mi imamo v Sloveniji pustovanje, Poljaki pa izrečejo dobrodošlico pomladi. Na 

Poljskem zelo globoko duhovno  praznujejo tudi velikonočne praznike, saj je večina Poljakov 

kristjanov. 
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Slika 20: Petje pesmi in ples, ki preganja zimo 

 

 

 

 

Slika 21: Zeleno oblačilo in dodatki (Otroci so vsi tradicionalno oblečeni v nekaj zelenega). 
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Slika 22: Otroci z vzgojiteljicami preganjajo zimo (vzgojiteljica ima v roki čarovnico, ki jo bodo 

simbolično zataknili za drevo) 
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2.6 Higiena  

 

 

OPIS RUTINE HIGIENE 

Otroci si umivajo roke pred vsakim obrokom in po njih. V kopalnico odhajajo izmenično, ko jih 

pokliče vzgojiteljica, saj imajo tam dve stranišči in dva umivalnika. To se zgodi vsaj 15 minut pred 

koncem dejavnosti. V kopalnici, ki je v igralnici, ima vsak otrok svojo bombažno brisačo, nad 

katero je njegov simbol. Otroci se samostojno umivajo, vzgojiteljica pa otroke zgolj opazuje, da vse 

poteka brez večjih težav. 

Otroci si umivajo roke tudi v umivalnici. Tam je lahko cela skupina naenkrat, saj je dovolj prostora 

za približno 25 otrok. Otroci  hodijo na stranišče po potrebi. 

Vsak otrok ima na polici v kopalnici zobno ščetko. Zobe si umivajo v starejših skupinah, pri mlajših 

(3 leta) pa še ne. V skupini, kjer sem opazovala, zobnih ščetk niso imeli. Otroci v starejših skupinah 

si umivajo zobe po zajtrku ali pa po kosilu, skratka samo enkrat na dan.  Primeren čas določi 

vzgojiteljica.  

 

REFLEKSIJA 

Zmotilo me je, da je morala vzgojiteljica otroke poklicati od dejavnosti že 15 minut prej, da si je 

lahko vseh 25 otrok umilo roke in odšlo na stranišče.  Otroci, ki so se umili prvi in so imeli čiste 

roke, so čakali na druge otroke vsaj 10 minut. Veliko je hitenja in nestrpnosti, saj je nekaterim 

otrokom težko čakati pred vrati tako dolgo časa. Všeč mi je bilo, da imajo otroci za brisanje rok 

vsak svojo bombažno brisačo, všeč pa je tudi otrokom, ko po umivanju iščejo svojo brisačo. V 

umivalnici pa imajo papirnate brisače. Umivanja zob nisem imela priložnost opazovati, sem pa 

videla, da  imajo nekateri otroci v kopalnicah zobne ščetke. 

 

PRIMERJAVA S SLOVENSKIM VRTCEM 

Tudi pri nas v Sloveniji si roke najprej umijejo  jaslični otroci, saj potrebujejo več časa. Na 

Poljskem pa je bil problem v majhnem prostoru, ne v  otrocih, saj so ti bili stari več kot 3 leta.  Pri 

nas  starejše skupine umivanje opravijo  v kratkem času, saj se  znajo sami zvrstiti  in se urediti. 

Nikjer v Sloveniji pa nisem zasledila bombažnih brisač. To se mi zdi zanimiva rešitev za prihranek 

na papirnatih brisačah. Po mojih izkušnjah otroci pri  papirnatih  brisačah nimajo občutka, koliko 

jih potrebujejo in vedno jih porabijo preveč. Že dolgo časa nazaj, ko sem imela prakso še kot 

dijakinja, sem v vrtcu opazila zobne ščetke, v zadnjem času pa jih nisem nikjer več zasledila.  
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Slika 23: Stranišča 

 

 

 

 

Slika 24: Umivalniki in na obeh straneh bombažna brisača za vsakega otroka 
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2.7 Prihod in odhod otrok 

 

 

OPIS PRIHAJANJA IN ODHAJANJA OTROK V VRTEC 

Otroci zjutraj prihajajo v vrtec od 5.30 do 8.30.  Največkrat jih pripeljejo starši in skupaj odidejo do 

garderobe. Otroci se po večini tam samostojno slečejo in preobujejo v copate, sicer pa je to odvisno  

od vsakega starša -  kako vzgaja in uči svojega otroka. Vse stvari, ki jih prinesejo otroci s sabo, 

pustijo v garderobi, nato pa jih starši pospremijo do igralnice. Ker morajo biti v igralnicah tla čista, 

si starši preko čevljev nataknejo  posebne copate.   Nihče tega pravila ne prekrši. V igralnici otroka 

toplo sprejme vzgojiteljica ter ga z besedami ali igro popelje v nov dan v vrtcu. Čas odhoda je med  

14.00 – 17.00. Po otroke prihajajo starši. Ob odhodu odnesejo domov tudi svoje izdelke.  

 

REFLEKSIJA 

Presenečena sem bila nad copatami za starše. Všeč mi je bila ta ideja, čeprav je nisem  zasledila  v 

vseh vrtcih.  V nekaterih vrtcih namreč  ni potrebno  prečkati osrednjega prostora, da bi prišli  do 

igralnice. Kako poteka odhod otroka iz vrtca, so mi vzgojiteljice in mentorica zgolj povedale. Želela 

sem si sicer opazovati in odhod otrok tudi posneti, vendar se vzgojiteljicam to ni zdelo smiselno. 

Nikakor nismo uspeli najti skupnega jezika, zato sem obupala nad prepričevanjem, hkrati se pa 

nisem želela vsiljevati. 

 

PRIMERJAVA S SLOVENSKIM VRTCEM 

Prihod in odhod otrok se v vrtcih na Poljskem in pri nas ne razlikujeta. Vse se dogaja na isti način. 

Tako se začne in zaključi rutina vsakega dne. 
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Slika 25: Osrednji del v vrtcu (desno spodaj veliki copati za starše). 

 

 

 

Slika 26: Oče čaka svojega otroka, da se sleče in preobuje v copate. 
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2.8 Vsakdanja rutina 
 

 

5.30 – 8.00 – prihod otrok, prosta igra 

8.15 – 8.30 – priprava na zajtrk v umivalnici, kopalnici 

8.30 – 9.00 – zajtrk 

9.00 – 9.15 – umivanje zob 

9.15 – 10.30 – glavna dejavnost 

10.30 – 11.45 – dejavnosti na prostem, gibalna dejavnost s priporočilom zdravnika, individualne 

dejavnosti z otrokom (psihologinja) 

12.00 – 12.30 – kosilo 

12.30 – 12.45 – priprava na spanje – umivalnica, preoblačenje v spalno obleko 

12.45 – 14.00 – počitek, spanje, mirne dejavnosti 

14.00 – 17.00 – čaj, malica otrok, odhodi otrok 

 

REFLEKSIJA 

Tako nekako poteka dnevna rutina v poljskih vrtcih.  Urnik se spremeni v primeru, ko imajo na 

sporedu npr. ogled mesta, muzeja, lutkovne predstave. Takšnih posebnih dni, ko gredo na izlet ali na 

kakšno otrokom prilagojeno ekskurzijo, je malo, zato se skupine večinoma zadržujejo v samem 

vrtcu. 

 

PRIMERJAVA S SLOVENSKIM VRTCEM 

Dnevna rutina je glede na časovni potek precej podobna kot v Sloveniji, razlikuje pa se seveda 

glede dejavnosti. Na Poljskem se športna dejavnost izvaja pod vodstvom pedagoga, pri nas pa tega 

ni. V nekaterih vrtcih imajo zaposlene športne pedagoge ki so na voljo za celoten vrtec, ne pa 

izključno za posameznike.
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2.9 Počitek 

 

 

OPIS POČITKA 

Počitek oz. spanje se začne po kosilu, nekje po 12. uri. Ko otroci pridejo od kosila v igralnico, jih 

vzgojiteljica usmeri v kopalnico – tam gredo na stranišče ter si umijejo roke. V igralnici jih že čaka 

nekaj ležalnikov, nekaj pa jih sproti postavijo delavke, ki pomagajo vzgojiteljicam. Na vsakem 

ležalniku je otrokova posteljnina, tako otrok lažje prepozna svoj ležalnik. Včasih pa jih na 

ležalnikih  čakajo tudi kakšne plišaste igrače. Sicer pa so ležalniki vedno postavljeni na istem 

mestu. Otroci imajo na ležalniku pripravljeno tudi svojo pižamo oz. spalno obleko. Vsakič se 

preoblečejo, pospravijo obleko pod ležalnik in ležejo nanj. Ko vsi otroci ležijo, sledi pravljica ali 

glasba. Otroci se umirijo in zaspijo. Nekateri otroci zaspijo sami, drugi pa potrebujejo malce več 

časa. Otroci počivajo približno do 14. ure, nato pa sledi malica, igra in odhod domov. Počitek ni 

obvezen za vse otroke, temveč je obvezen samo za otroke med 3. in 4. letom. Ostali otroci lahko 

spijo, če želijo, drugače so za njih pripravljene mirne dejavnosti.  

 

REFLEKSIJA 

Najbolj navdušena sem bila nad počitkom. Otroci se oblečejo v svojo pižamo, imajo svojo 

posteljnino in igračo, če jo prinesejo v vrtec.  Zaradi tega se zagotovo počutijo zelo domače in  

prijetno. Ob mojem obisku so otroci kmalu zaspali in verjamem, da glede počitka nimajo težav. 

Vzgojiteljica  mi je povedala, da je bil včasih, pred 10 leti, počitek obvezen, sedaj pa ni več tako. 

Starši lahko vzgojiteljici izrazijo željo,  da njihov otrok spi. 

 

PRIMERJAVA S SLOVENSKIM VRTCEM 

Vemo, da pri nas otroci nimajo svojih spalnih oblačil in posteljnine. Morda pa bi s tem mnogim 

otrokom omogočili prijeten počitek Menim, da bi bila to idealna rešitev za otroke v uvajalnem 

obdobju, ko otrok še ne čuti zaupanja do vzgojiteljic. Počitek je zelo pomemben za vse ljudi; kadar 

se odpravimo počivat, je namreč pomembno, da smo sproščeni. V nasprotnem primeru pa naš 

spanec ni kvaliteten in enako je pri otrocih.  Mnenja sem, da bi morali v vrtce uvesti posteljnino, ali 

pa vsaj spalno obleko za otroke. 
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Slika 27: Pripravljeni ležalniki za počitek
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IV ZAKLJUČEK  
 

V svoji diplomski nalogi opisujem opažanja v poljskih vrtcih glede na njihovo vsakdanjo 

rutino. Tako sem prepoznavala prednosti in pomanjkljivosti etnografske metode, opazovala 

podobnosti in razlike v vsakdanji rutini poljskih in slovenskih vrtcev, ter na koncu povzela 

kulturne razlike med poljskimi in slovenskimi vrtci. 

 

Odgovorim lahko na vsa raziskovalna vprašanja, ki sem si jih zastavila. V prvem vprašanju  

sem se spraševala, kakšne so prednosti in pomanjkljivosti etnografske metode.  

Vrtca si žal nisem mogla izbirati, saj je Pedagoška univerza v Krakowu  že imela nekaj 

sklenjenih pogodb z vrtci po mestu. Najprej sem  prihajala  na ogled skupaj s študentkami in 

spremljala njihove nastope, kasneje pa sem se v vrtce vračala sama.  

Med pridobivanjem materiala sem doživljala različne občutke. Resnično sem spoštovala 

poljsko kulturo in priložnost, da lahko pridobivam videoposnetke in fotografije.  Nekaterih 

delov dnevne rutine žal nisem posnela in dobila fotografij, npr. odhoda otrok iz vrtca. Rekli so 

mi, da ni smiselno čakati na odhod otrok. Čeprav sem poskusila izvedeti, zakaj, odgovora 

nisem dobila. Na kratko so mi povedali, kako je videti odhod otroka iz vrtca. Nisem se želela 

vsiljevati, saj cenim to, da sem dobila možnost pridobivanja materiala. Včasih sem bila 

povabljena, da sodelujem z otroki pri dejavnosti ter jim pomagam. Tako nisem vedno le 

pridobivala materiala ali zgolj opazovala, temveč sem se z njimi tudi aktivno družila. S tem 

sem se najhitreje približala otrokom in vzgojiteljicam; še posebej otroci so se takrat bolj 

sprostili in se mi raje “nastavljali” pred fotoaparat in kamero, kar se vidi na nekaterih 

posnetkih. Z otroki sem imela na splošno dobre izkušnje. Nekateri so se igrali z mano, čeprav 

nisem najbolj obvladala poljskega jezika. Za igro pa ni potrebno veliko besed, ampak samo 

pristen odnos, dobra volja in zanimanje za vse, kar so mi ponudili. Vsi moji občutki ob tem so 

bili pristni, kar se vidi tudi iz trenutkov, ujetih v videoposnetke in fotografije. To so tudi 

poudarki etnografske metode; bolj se udeleženci etnografske metode počutijo ugodno in 

sproščeno, lažje in hitrejše lahko pridobijo pristne posnetke in fotografije. Zagotovo sem 

pristne stike navezala z otroki, z vzgojiteljicami pa ne. Prednost etnografske metode je v tem, 

da se lahko približaš ljudem in si pristen v njihovem okolju, vendar je od drugih odvisno, 

kako te bodo sprejeli, kar pa predstavlja pomanjkljivost te metode, saj na to nimaš vpliva. 

Zavedam se, da so se  mnoge vzgojiteljice počutile neugodno, ko sem jih fotografirala in 

snemala s kamero. Čutila sem, da vzgojiteljice niso dobro sprejemale mojega raziskovanja, 
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čeprav mi tega niso nikoli povedale. Otroci so me sprejeli brez težav, samo igrati sem se 

morala  z njimi. Želela sem pridobiti videoposnetke in fotografije o resničnem vrtčevskem 

življenju, torej zabeležiti tudi konflikte med otroki kot tudi med otrokom in vzgojiteljico, kar 

pa se ni vseskozi dogajalo. Človekovo občutenje dejanj je v etnografski metodi 

pomanjkljivost. Kadar se je dogajalo nekaj, kar po vzgojiteljičinem mnenju ni bilo pravilno, 

so začele pogledovati k meni, ali še snemam. Zato nisem imela želje po snemanju in 

fotografiranju dejanja, ko je vzgojiteljica disciplinirala otroka. Človeško čutenje je potrebno 

upoštevati, saj so čustva pomemben del življenja. Vse naše življenje temelji na čustvih in 

preko njih se izražamo v okolju, kjer delujemo. In prav čustva so pomemben del etnografske 

metode. Po eni strani lahko od čustvenega, pristnega, iskrenega odziva veliko pridobiš, po 

drugi strani pa zaradi skrivanja čustev ne pridobiš informacij. Ker sem spoštovala strokovne 

delavke vrtca, sem upoštevala tako njihova pozitivna kot negativna čustva.  

Želela sem opazovati vsakdanjo rutino, ki zajema prihod in odhod otrok, obroke v vrtcu, 

dejavnosti vzgojiteljice in študentk ter prosto igro. Moj namen je bil opazovati vse sklope. 

Ker sem vrtce obiskovala sama, sem se zelo težko dogovorila, kdaj lahko zopet pridem  v 

vrtec. Včasih sem bila v vrtcu cel teden, včasih pa zgolj en dan. Zanimivo  je to, da sem lahko 

opazovala vse sklope, razen odhoda otrok.  Z vzgojiteljicami nikakor nismo našle skupnega 

jezika o tem, da bi prišla kasneje in opazovala tudi odhod otrok iz vrtca. Menim, da niso 

želele več snemanja, in da so imele občutek, da jih nadlegujem. Z vzgojiteljicami se žal nisem 

mogla pogovarjati o njihovem delu in jim povedati, naj bodo čim bolj naravne, sproščene, 

pristne, saj niso govorile angleškega jezika. Pomanjkljivost etnografske metode je tudi 

neznanje jezika. Za zelo dobro izpeljavo etnografske metode je potrebno v celoti poznati jezik 

dežele, kjer raziskuješ. Ljudje veliko pokažemo z mimiko, predvsem naša občutja, vendar 

sem sama pri opazovanju potrebovala poznavanje in znanje jezika. Znala sem nekaj osnovnih 

izrazov, vendar to ni bilo dovolj za razpoznavanje celotnega dogajanja. 

 

Spraševala sem se tudi, katere so podobnosti in razlike med poljskimi in slovenskimi vrtci. 

Opisovala in razčlenila sem jih pri vsakem sklopu opazovanj. Delo, organizacija, dejavnosti, 

skratka celotna dnevna rutina se razlikuje od slovenske. Na splošno so opazne razlike in 

podobnosti med poljskimi in slovenskimi vrtci. V poljskih in slovenskih vrtcih imamo za 

vstop v vrtec zvonec, da vzgojiteljica odpre vsakemu staršu posebej, prav tako pa tudi zaradi 

varnosti. Imamo tudi podobne garderobe in kotičke v igralnicah. Pri nas imamo posebno 

telovadnico v vrtcu ali vsaj blizu njega. Tega v poljskih vrtcih ni, saj imajo telovadnico v 

sklopu osrednjega prostora. V Sloveniji so igralnice v enem prostoru, na Poljskem pa so 
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igralnice v enem prostoru ali več prostorih, da lahko otroci prehajajo iz prostora v prostor. Na 

Poljskem so kopalnice v igralnici, pri nas pa so kopalnice v jasličnih skupinah v sami skupini, 

na drugi predšolski stopnji pa izven igralnice, kjer je kopalnica poseben prostor. Prav tako v 

Sloveniji nimamo posebnih umivalnic, ampak samo kopalnice. 

Vzgojiteljice na Poljskem in v Sloveniji imamo različen sistem postavljanja delovnega načrta. 

Vse se moramo ravnati po kurikulumu, ki ga odobrita Ministrstvi v vsaki državi posebej. 

Načrtovanje dnevnih, tedenskih, mesečnih dejavnosti pa se razlikuje. Prav tako se razlikuje 

delovni čas slovenskih in poljskih vzgojiteljic. Slovenske vzgojiteljice delajo 6,5h na dan v 

celoti, poljske vzgojiteljice pa so v službi v celoti do 12. ure ali pa v celoti po 12. uri. Ko sem 

opazovala delo vzgojiteljice, sem videla, da morajo otroci z dvigom roke potrditi prisotnost. 

Tega v slovenskih vrtcih ni. V Sloveniji in na Poljskem imamo podoben sistem za otroke s 

posebnimi potrebami. Glede na odločbo o otrokovi nezmožnosti, se uvrsti otroka v primeren 

vrtec. 

Vzgojno delo študentov se razlikuje v Sloveniji in na Poljskem. Študenti v Sloveniji imamo 

nastope v vrtcih posamezno, v dvojicah ali manjši skupini samo iz enega področja. Skupina 

študentk na Poljskem opravi en nastop, v katerega združi več področij. Vsaka vodi en del 

nastopa, zato je nastopov več, saj mora vsaka izvesti vsa področja nastopa. 

Obroki na Poljskem potekajo v jedilnici, otroci v slovenskih vrtcih pa imajo obroke v 

igralnici. Starejši otroci v slovenskih vrtcih morajo sami pripraviti vse za kosilo (pribor, 

pogrinjki, krožniki). Na Poljskem otroci dobijo na mizi že vse pripravljeno in jim tega ni 

treba. 

Podobnost je tudi v obeleževanju posebnih trenutkov na Poljskem in v Sloveniji. Poljaki 

preganjajo zimo s simbolično čarovnico, na Slovenskem pa se oblečemo v pusta. 

Otroci na Poljskem imajo za brisanje rok vsak svojo bombažno brisačo. Tega v slovenskih 

vrtcih ni; pri nas so na voljo papirnate brisače. V nekaterih vrtcih sem opazila zobne ščetke 

otrok, v slovenskih vrtcih pa se umivanje zob ne prakticira več. 

Najbolj pa mi je v spominu ostal počitek, saj se zelo razlikuje od počitka v naših vrtcih. Otroci 

na Poljskem imajo svojo odejo, preoblečejo se v pižamo in spijo na plastičnih ležalnikih. Pri 

nas v Sloveniji so v vrtcih leseni ležalniki, otroci pa pri počitku nimajo svojih odej in tudi 

svojih oblačil ne. Vzgojiteljica po navadi zavrti glasbo ali pa prebere pravljico otrokom, tako 

kot tudi vzgojiteljice v Sloveniji. 

 

Etnografska metoda, opazovanje razlik in podobnosti v vzgojnih praksah, vsakdanja rutina 

poljskih vrtcev, učne dejavnosti in splošna organizacija so pripeljale do zaključka, da je 
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Poljska kot dežela  kulturno bolj različna kot podobna Sloveniji. Preko opazovanj sem 

dognala, da na potek dneva vplivajo subjektivne teorije vzgojiteljic, ki so razlikujejo tako med 

seboj, še bolj pa od slovenskih.  Ob tem naj pripomnim, da je to kulturna razlika med vsemi 

vzgojiteljicami, ne zgolj med poljskimi. 

Največji pozitivni kulturni šok je bil zame počitek v poljskih vrtcih, saj imajo otroci svojo 

odejo in pižamo. Zdelo se mi je neverjetno, kako otroke domača odeja pomiri. Naslednja 

kulturna razlika je v tem, kako so vzgojiteljice, pa ne samo vzgojiteljice, tudi ljudje na cesti 

zaprti vase. Če sem želela v angleškem jeziku koga vprašati za smer, so se obrnili stran. To 

me je zelo presenetilo, saj še nisem bila v državi, kjer ne bi želeli pomagati. Čuti se 

pomanjkanje znanja tujega jezika. Govorila sem z mentorico in povedala je, da se v nekaterih 

vrtcih uvaja obogatena dejavnost - učenje angleškega jezika. Vsi ostali odrasli pa večinoma 

nimajo znanja tujih jezikov, razen če ga ne potrebujejo v svojih službah. Ta njihov bonton, 

kako delujejo v družbi,  pa se prenaša na otroke.  

 

V Kurikulumu za vrtce (1999) piše v področju družbe, da vključevanje v širše okolje pomeni 

tudi vključevanje v kulturo, v kateri živimo. Poleg vključevanja v lastno kulturo in nacionalno 

tradicijo, je potrebno že zgodnje seznanjanje z drugimi kulturami in civilizacijami 

(življenjskimi navadami, tradicijami, praznovanji itn.), ki nudi osnovo za vzgajanje 

medsebojne strpnosti in spoštovanja drugačnosti. 

 

Svoje znanje, izkušnje in doživetja želim prenesti na otroke v vrtcu ter jih seznaniti z drugimi 

kulturami in navadami tega sveta.  
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