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VRTEC - PROSTOR AKTIVNEGA DEMOKRATIČNEGA DRŽAVLJANSTVA 

 

1. Državljanske izkušnje v vrtcu – »tukaj in zdaj« 

Raznolikost konceptov državljanske vzgoje v deželah Evrope nakazuje, da je le-ta tesno 

povezana s pogledi na otroštvo, podobo otroka v družbah oziroma kulturnih sistemih ter 

razumevanjem vloge posameznika v družbi. Nekateri razlagajo državljansko vzgojo 

predvsem kot pripravo otrok za vlogo dobrega državljana – odraslega, ki bo vestno 

izpolnjeval svoje obveznosti do družbe. V zahodno-evropskih zlasti nordijski državah pa 

prevladuje koncept aktivnega in/ali demokratičnega državljanstva, ki postavlja kot 

osrednji cilj vzgojo otroka za dejavno vključevanje v družbeno življenje, za angažiran 

odnos do problemov skupnosti in vključevanje v oblike neposrednega demokratičnega 

odločanja v okoljih oz. ustanovah. Sama sem bližje tem razlagam in vidim vrtec kot 

socialni in kulturni prostor, kje je zagotavljanje takšnih izkušenj možno.  

 

Kot osrednje si postavljam izhodišče, da je vzgojo za dejavno demokratično 

državljanstvo smiselno zasnovati primarno kot vzgojo za sedanjost torej 'vzgojo za 

otroštvo in v otroštvu'; torej ne (zgolj) kot pripravo na bodočnost oziroma odraslost. 

Državljansko vzgojo predšolskih otrok razumem primarno v smislu udejanjanja vloge 

otroka, kot udeleženca socialnih skupin, vrtca in drugih institucij, člana lokalne skupnosti 

in akterja, ki lahko s svojim delovanjem bistveno vpliva na podobo tega sveta. Krilatica 

'tukaj in zdaj' obenem ponazarja primarno usmerjenost v tematske in problemske sklope, 

ki neposredno zadevajo življenje otrok, v tiste, ki so za otroke smiselne, relevantne, 

povezane z njihovimi pričakovanji in interesi… Pomeni ukvarjanje s sedanjim otrokovim 

svetom – ta pa je primarno svet institucionalne stvarnosti vrtca, v kateri predšolski otroci 

preživijo večji del dneva. 

 

Zakaj ni smiselno ciljev državljanske vzgoje torej postavljati (izključno) v prihodnost 

oziroma za prihodnost? Najprej zato, ker so otroci državljani že zdaj, v otroštvu, in kot 

takšni sposobni po svojih močeh delovati, spreminjati svet. Postavljanje ciljev 
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državljanske v prihodnost v zameno za cilje usmerjene v sedanjost lahko zlahka obrne 

vso našo pozornost v to, kar naj otroci šele postanejo, da bodo nekoč dobri državljani. 

Mnogi avtorji opozarjajo, da so naša vzgojna ravnanja v veliki meri odvisna od podobe 

otroka, ki prevladuje v določenem kulturnem prostoru; še posebej v strokovnih krogih in 

pri praktikih. Trenutno prevladuje sicer implicitna, vendar močno izražena podoba 

otroka, kot človeka v nastajanju, redkeje pa je prisotna podoba otroka kot človeka samega 

po sebi, kar nazorno predstavlja nasprotje med »human beings« in »human becomings«. 

Za mnoge odrasle, tudi vzgojitelje, je otrok oseba, k v procesu vzgoje razvija svoje 

potenciale in sposobnosti in se bo potemtakem šele razvila v nekaj človeku podobnega. 

Temu ustrezno je vzgoja - tudi državljanska  - razumljena kot projekt odraslih, ki je lahko 

bolj ali manj uspešen v procesu pre-oblikovanja otroka v odraslo osebo. Tudi 

institucionalno predšolsko vzgojo vse bolj »obvladuje« dominantni govor, oblikovan 

pretežno pod vplivom razvojne psihologije, ki poudarja doseganje »vzgojnih rezultatov«, 

tako imenovanih »outputov«. Navedeni diskurz krepijo prepričanje, da je otrok zgolj 

material za postopno »obdelavo«.  

 

Za tradicionalno razvojno (psihološko) paradigmo, ki je dominantna tudi na področju 

predšolske vzgoje, je značilno linearno razumevanje otrokovega razvoja. Otroštvo je 

pojmovano kot stanje nedoraslosti, nekompetentnosti, otrokove nesposobnosti 

razumevanja sveta in sprejemanja odločitev. Otroštvo je zgolj ena od stopnic na poti v 

odraslost, ki jo je treba 'preseči', da bi bila oseba naposled v celoti kompetentna. Otrok 

naj bi deležen predvsem skrbi odraslih, ki so v celoti odgovorni zanj. Predpostavka, da 

odrasli ve, kaj je dobro za otroka, se odloča zanj in ravna v korist otroka, je samoumevna. 

Navedeno pojmovanje obeležuje celotno zgodovino človeštva; zato je soočanje z novimi 

pogledi na otroka, ki so se začeli pojavljati s strokovni literaturi konec 20. stoletja z 

demokratično in kritično pedagogiko, težavni. Koncepti, kot so participacija, pedagogika 

poslušanja, krepitev moči, aktivno državljanstvo prinašajo zaupanje v otrokove 

sposobnosti in potenciale, spoštovanje otroka in zahtevo po vzpostavljanju dialoga med 

odraslimi in otroki. Slonijo na predpostavki, da otroštvo ni deficit, pač pa specifično 

razvojno obdobje, ki ima vrednost samo po sebi. Torej ni zgolj vmesna postaja v 

odraslost, pač pa so otroci lahko že v obdobju otroštva pomembni sogovorniki odraslih; 
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njihova mnenja in prispevke je potrebno upoštevati tudi v politikah družbenega razvoja. 

Koncepti izhajajo iz predpostavke,  da otroci zmorejo in želijo soustvarjati življenje in pri 

tem sodelovati z drugimi.  

 

Peter Moss, angleški raziskovalec in Gunila Dahlberg, švedska strokovnjakinja, ki se 

ukvarjata z demokratizacijo vrtcev (2000) in drugi strokovnjaki (Clark, Kjørholt, Moss  

2005) opozarjajo, da navedeni pogledi in diskurzi odražajo instrumentalno naravnanost 

vrtcev, ki jih mnoge države vidijo kot sredstva za doseganje od zunaj postavljenih ciljev. 

Ni torej smiselno zanemariti dogajanja v sedanjosti, z namenom, da bi otroke bolje 

pripravili na prihodnje vloge, ki jih bodo prevzeli kot odrasli v socialnem, kulturnem in 

političnem življenju.  

 

Do takšnega nesmisla bi prišli, če bi posredovanje demokratičnih izkušenj v vrtcu 

razumeli predvsem kot pripravo otrok na volitve, dogovarjanje med političnimi 

nasprotniki oziroma vajo v reprezentativni demokraciji... obenem zanemarili, kako 

pomembno je, da dobijo izkušnje demokratičnega dogovarjanja v vsakdanjem življenju 

vrtca in o stvareh, ki neposredno zadevajo njihov institucionalni vsakdan. Situacija ni 

tako redka; prav na tem področju je očiten razkorak med eksplicitnimi vrednotami, ki jih 

sporočamo otrokom ter njihovimi realnimi izkušnjami. Drugače rečeno: neredko se z 

otroki igramo demokracijo, simuliramo in uprizarjamo situacije… obenem pa pozabljamo 

na priložnosti za demokratično vključevanje otrok v vsakdanje življenje v vrtcu. Otrokov 

vsakdan v vrtcu je namreč v mnogih pogledih vnaprej določen že z omejitvami prostora, 

materialov, dnevnim redom in časom, pravili… ter reguliran s strani odraslih. Mnoge 

vzgojiteljice in vzgojitelji se tega zavedajo in namenoma ustvarjajo demokratične poti 

dogovarjanja in so-vplivanja, ki zagotavljajo njihovo sooblikovanje potek življenja v 

vrtcu. Državljanska vzgoja, ki je koncipirana tako, ni zgolj vaja v demokraciji, pač pa 

neposredna izkušnja življenja v demokratični skupnosti odraslih in otrok.  

 

1. 1 Raziskave v slovenskih vrtcih 

Z množičnimi institucijami moderne dobe, kakršna sta vrtec in šola, postaja vprašanje 

vloge otroka v lastnem razvoju aktualno bolj kot kdajkoli prej. Prostori za socializacijo so 
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omejeni na institucije, zožujejo pa se okviri neformalne socializacije; z vedno bolj 

prisotnimi interesnimi dejavnostmi, tečaji … postaja vse bolj institucionaliziran, voden in 

nadzorovan tudi prosti čas otrok, zožen pa prostor 'dvoriščne' vrstniške socializacije.  

Institucije kot so npr. vrtci karakterizira nasprotje med množično oskrbo in anonimnostjo 

na eni strani ter individualnimi potrebami, željami, aspiracijami posameznika na drugi. 

Zato je pomembno, da si vzgojitelji in učitelji vedno znova sprašujemo, koliko je v vrtcu 

prostora za otrokovo soustvarjanje institucionalnega življenja.  

V sodobnih slovenskih vrtci je – splošno gledano, dobro poskrbljeno za populacijo 

predšolskih otrok; standardi življenja so namreč boljši kot v marsikateri zahodnoevropski 

državi. Če presojam z vidika sklopov pravic opredeljenih v Konvenciji ZN o pravicah 

otrok (1989),  je najbolje poskrbljeno za pravice oskrbe ter pravice zaščite, vprašljivo pa 

uresničevanje pravice do participacije – torej do otrokovega soustvarjanja življenja. Če 

malo karikiram, bi rekla, da so sodobni slovenski vrtci še najbolj podobni hotelom, v 

katerih dan poteka po vodenem programu pretirano prizadevne turistične agencije. Za 

'goste' je relativno dobro poskrbljeno, vendar otroci vstopajo v ustanovo, v kateri jih bolj 

ali manj »čaka« vnaprej programiran dan, v katerem je že v izhodišču malo manevrskega 

prostora za sooblikovanje življenjskih izkušenj.  

 

Nedavno raziskovanje (Turnšek 2008, 2009)1 je potrdilo naša predvidevanja. Po vzoru 

švedskih vrtcev (Sheridan in Pramling Samuelsson 2001) smo opravili intervjuje s 

petletnimi otroki v vrtcih; vprašali smo jih, kaj bi želeli delati v vrtcu, če bi si lahko sami 

»izmislili«, kdo je tisti, ki v vrtcu odloča, o čem odločajo odrasli sami, o čem skupaj z 

otroki in kako. Odgovori slovenski otrok v celoti gledano nakazujejo, da imajo otroci le 

redko priložnost izraziti, kaj želijo. Vendar rezultati niso izjema; izkušnje slovenskih 

otrok so presenetljivo podobne izkušnjam otrok v švedskih vrtcih. Večina otrok si namreč 

želi v vrtcu »več igrati«; nakazana je delitev dneva na »obvezni del«, ki ga pripravi 

odrasli ter »igro«- tisti del dneva, ki si ga organizirajo otroci sami. Med odgovori na 

vprašanje, kaj bi se igrali, so prevladovali predlogi iz vsakdanjega otrokovega življenja – 

torej dejavnosti, materiali, predmeti, igre… iz družinskega okolja. Navedeno morda 

nakazuje težnjo po večji prisotnosti otrokovega zasebnega življenje v vrtcu, večji 

                                                           
1 Neobjavljena študija; preliminarni rezultati.  
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individuaciji oziroma »prepoznavnosti« otroka. Vsi otroci ocenjujejo, da so odrasli tisti, 

ki vse, ali skoraj vse odločajo; za večino je to stvarnost, ki je skoraj samoumevna. 

Priložnosti, ki jih odrasli otrokom dajejo, pa so omejene na zaprti tip vprašanj oziroma na 

izbiro med alternativami, ki jih ponuja odrasli.  Naj ponazorimo s primerom; pogosto 

vzgojiteljica, pomočnica vprašata otroke, kam bi šli na sprehod, ali do reke, ali do igrišča. 

Redko pa postavita vprašanja odprtega tipa: ali bi sploh želeli na sprehod, kaj bi počeli v 

prostem času zunaj, ta teden… Zanimivo in presenetljivo – zlati za vzgojiteljice, ki so 

opravile razgovore z otroki v »svoje« skupine, je bilo spoznanje,  da otroci tovrstnih 

»izbir« ne doživljajo kot so-odločanje.  

 

Tudi vzgojiteljice smo vprašali, koliko otroci odločajo v vrtcu (Turnšek 2005);  

njihove ocene so potrdile nizko stopnjo vpliva otrok na odločitve, zlasti na odločitve 

organizacijske narave (npr. sooblikovanje podobe igralnice, nakup igrač in opreme), 

medtem ko so otroci v večji meri vključeni v načrtovanje dejavnosti in pripravo 

vrtčevskih prireditev in praznovanj. 

 

Tabela 1: Ocena vpliva otrok na odločitve v vrtcu pri slovenskih 

vzgojiteljicah/vzgojiteljih 

 

Trditve  Sploh 
ne 

vplivajo 

Malo 
vplivajo 

Dokaj 
vplivajo 

Močno 
vplivajo 

Odločiln
o 

vplivajo 

 
B.o. 

Na nakup igrač in 
didaktičnih sredstev ... 

n 266 103 31 8 1 13 
% 63,03 24,41 7,35 1,90 ,24 3,08 

Na opremo igralnic ... n 259 102 36 10 2 13 
% 61,37 24,17 8,53 2,37 ,47 3,08 

Na organizacijo in vsebino 
prireditev in praznovanj... 

n 82 104 151 57 20 8 
% 19,43 24,64 35,78 13,51 4,74 1,90 

Na načrtovanje 
vsakodnevnih dejavnosti v 
vrtcu. 

N 18 49 176 124 44 11 
% 4,27 11,61 41,71 29,38 10,43 2,61 

 

Izkušnje otrok v švedskih vrtcih so podobne; po mnenju avtoric (Sheridan in Pramling 

Samuelsson 2001: 188) kažejo, da v švedskih vrtcih otroci sicer odločajo o igri, o tem, 

kaj bodo počeli, o svoji lastnini in osebnih predmetih ...; navedene 'pravice' jemljejo 
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celo kot samoumevne. Vendar pa odločanje ne sega dlje od navedenih okvirov 

oziroma od vrstniških odnosov in aktivnosti. Otroci namreč zelo redko participirajo 

pri organizaciji vsakdanjega življenja, vsebinah in aktivnostih, ki jih načrtujejo 

odrasli. Avtorici ugotavljata (prav tam), da se demokratično soodločanje otrok 

'prakticira' le v okviru 'sveta otrok', ne posega pa širše, v celotno življenje ustanove. 

 

Ista raziskava (Turnšek 2005) je pokazala, da je sodelovanje in soodločanje otrok med 

slovenskimi vzgojiteljicami najpomembnejša prioriteta v zagotavljanju kakovosti vzgoje 

v vrtcih; bistveno bolj, kot za vzgojiteljice finskih vrtcev, ki sicer delajo in živijo v okolju 

z dolgoletno demokratično tradicijo. Velik razkorak med participacijo, ki je visoko 

vrednotena, a redkeje prenesena v prakse nakazuje potrebo po izobraževanju za uporabo 

ustreznih modelov in pristopov.   

 

2. Zasnova državljanske vzgoje v vrtcu  

Demokratična participacija otrok v življenju vrtca – osnovana na ideji kompetentnega 

otroka  (Loris Malaguzi) -  ima osrednje mesto v zasnovi državljanske vzgoje. Osnovana 

je na pravici otrok, da izrazijo svoje mnenje, da jih odrasli slišijo (poslušajo) in 

upoštevajo, na pojmovanju otroka kot kompetentnega, na krepitvi njegove moči, da 

uravnava svoje življenje/učenje. Navedene predpostavke omogočajo, da otrok razvija 

različne kompetence; v državljanski vzgoji so pomembne zlasti akcijska kompetenca, 

sposobnost dejavnega, samostojnega učenja, medkulturna kompetenca in socialno-

emocionalna kompetenca (slika 1). V nadaljevanju bodo koncepti podrobneje pojasnjeni. 
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Slika 1: zasnova državljanske vzgoje v vrtcu 

 

Idejo, da je otrokova pravica do participacije eden od aspektov demokracije, zasledimo 

že pri Poljskemu humanističnemu pedagogu Korczaku. Bil je prepričan, da sta otrok in 

otroštvo vredna sama po sebi; otroke je primerjal z drugimi zatiranimi družbenimi 

skupinami (ženske, kmetje…) in poudarjal pravico otrok, da so ljubljeni in spoštovani. 

Na začetku dvajsetega stoletja je Dewey (1999) poudaril nujnost izobraževanje za razvoj 

demokracije. Avtor (prav tam) pravi, da prav skozi izobraževanje otroci postanejo 

udeleženi v socialnem razvoju. Otrokom morajo biti zagotovljene njihove lastne izkušnje 

participacije, dialoga, komunikacije med enakopravnimi, iskanja skupnega razumevanja; 

le na ta način se lahko po njegovem mnenju družba raznolikosti pozitivno razvija. Na 

koncept participacije otrok v procesu učenja opozori Loris Malaguzi v intervjuju s C. 

Rinalni (idejno voditeljico Reggio Emilia vrtcev), ko pravi “Ne bi rad zanemaril 

odločujoče vloge odraslih, v tem, da otrokom zagotovijo ustrezne semantične podlage oz. 

strukture, ki omogočajo človeku komuniciranje. Obenem pa bi želel opozoriti na otrokovo 

participacijo: otroci so namreč sposobni avtonomno ustvarjati pomen  oz. osmišljati 
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vsakodnevne življenjske izkušnje z mentalno aktivnostjo, ki vključuje planiranje, 

koordiniranje pojmov, abstrahiranje… Pomen stvari ni nikoli statičen, enoglasen ali 

dokončen… Osrednja vloga odraslih je torej aktivirati, zlasti posredno, otrokove 

sposobnosti ustvarjanja smisla kot osnovo procesa učenja. Poiskati morajo pravi 

trenutek in pravi pristop, da bi dosegli dialog med svojimi pomeni in interpretacijami ter 

tistimi, ki jih ustvarijo otroci (Edwards in sod. 1993). Loris Malaguzi (v Edwards in sod. 

1993: 10) uporablja metaforo odnosa, ko pravi “… ODNOS je temeljna organizacijska 

strategija učenja. Otrok je » močan, sposoben, kompetentno, socialno bitje, ki od rojstva 

dalje raziskuje sebe, interakcije z drugimi in svetom in pri tem so-ustvarja znanj” (prav 

tam).  

Clark and Moss (2001) strneta pojmovanje otroka v naslednje vloge:   

 otrok je edini, ki je zares 'ekspert' za svoje življenje (ima vpogled v lastne 

izkušnje in poglede na življenje); 

 otrok je spreten ‘komunikator’ ki uporablja široko paleto jezikov, s katerimi 

artikulura svoje poglede in izkušnje (Malaguzzi govori o “sto jezikih”, ki jih 

pri tem uporablja, Edwards in sod. 1993); 

 otrok je aktiven član, ki vpliva na svet okrog sebe in je v interakciji z njim;  

 otrok je ustvarjalec smisla in pomenov, ki sam konstruira in interpretira 

svoje življenje. 

 

Koncept (demokratične) participacije otrok (ang. the participation concept) je 

utemeljen na kritiki sodobnih institucij, ki se v svojem delovanju vse bolj oddaljujejo od 

interesa njihovih 'uporabnikov' in težijo k normalizaciji. Otroci v sodobnem vrtcu 

preživijo večino dneva, zato si je smiselno vedno znova postaviti vprašanje, ali je vrtec 

resnično »otroški prostor« kot ga definira Gunila Dahlberg; koliko omogoča vnašanja 

otrokovih potreb, pričakovanj, koliko omogoča sodelovanje otrok v kreiranju 

institucionalnega življenja in njihovo soodločanje. Etika participacije (angl. the ethic of 

participation) in perspektiva moči (angl. the strenght perspective), koncepta, ki sta se 

prvotno razvila na področju socialnega dela, vnašata nove – postmoderne – dimenzije v 

vse t.i. 'pomočne' poklice. Strokovnjake, tudi pedagoge zavezujeta k ustvarjanju 

priložnosti za so-delovanje, so-odgovornost in so-ustvarjanje. Hoffman (1994) meni, da 
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mora strokovnjak odstopiti od moči, ki mu jo daje posedovanje 'resnic' in dokončih 

odgovorov na vprašanja, od moči, ki mu ne pripada. Namesto tega naj vedno znova 

ustvarja priložnosti za razgovor, iskanje skupnih interpretacij in soustvarjanje rešitev. V 

skladu s konceptom perspektive moči (Saleebey 1992) je naloga vzgojitelja, da mobilizira 

moč osebe (njene talente, znanja, sposobnosti, osebne vire) z namenom podpreti njena 

lastna prizadevanja za doseganje življenjskih ciljev in vizij, ki jih določa sama.  

 

Konvencija Združenih narodov o pravicah otrok je bil prvi dokument, ki je pravice 

otrok izpostavil eksplicitno. Status otroka, kot subjekta pravic opredeljuje več členov, 

zlasti 5. člen, 9. člen, 13. člen, 15. člen, 17. člen in 29. člen. Ključni pa je 12. člen, ki 

vzpostavlja participacijo otrok in njihovo vidnost v socialnem prostoru. Njegova 

implementacija pomeni, skupaj z uresničevanjem drugih državljanskih pravic, radikalno 

spremembo položaja otrok v večini družb v svetu in v odnosih odrasli – otroci. Zahteva, 

da prisluhnemo, kaj imajo otroci povedati in to vzamemo resno. Zahteva premislek o 

odgovornosti odraslih do otrok; priznavanje pravic otrokom namreč ne pomeni, da odrasli 

izgubljajo odgovornost do otrok. Konvencija prinaša filozofijo spoštovanja 

dostojanstva otrok.  Prinaša tudi zahtevo, da se odrasli tesneje sodelovati z otroki, da bi 

jih pomagali artikulirati svoje življenjske cilje, razviti strategije za doseganje sprememb 

in uveljavljanje svojih pravic.  

 

Člen 12. pravi: 

1. Države pogodbenice jamčijo otroku, ki je sposoben izoblikovati lastna mnenja, pravico 

do svobodnega izražanja le-teh v vseh zadevah v zvezi z njim, o tehtnosti izraženih mnenj 

pa se presoja v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo.  

2. V ta namen ima otrok še posebej možnost zaslišanja v kateremkoli sodnem ali 

upravnem postopku v zvezi z njim, bodisi neposredno bodisi preko zastopnika ali 

ustreznega organa, na način, ki je v skladu s procesnimi pravili notranje zakonodaje.  

 

Etika participacije zavezuje strokovnjake tudi, da se odpovejo dvomu o kompetentnosti 

drugega oz. dvomu v sposobnost otroka, da izrazi kaj misli. V institucijah moderne dobe 

je namreč globoko zasidrano prepričanje strokovnjakov, da oni sami vedo bolje kot 
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uporabnik (klient, učenec, bolnik), kaj je dobro zanj. Tudi ideja krepitve moči (angl. 

empowerment) terja od strokovnjakov, da zavestno kreirajo priložnosti in načine, ki  

omogočajo osebam (uporabnikom družbenih institucij), da izrazijo svoje življenjske cilje, 

želje, ideje in pričakovanja. Za vrtce to pomeni, da je potrebno kreirati priložnosti, otroci 

izrazijo na načine, ki so prilagojeni njihovim specifičnim načinom izražanja.  

Pedagogika poslušanja je v zadnjih petnajstih letih postala ključna paradigma na 

področju predšolske vzgoje, ki je spodbudila razvoj v tej smeri prepoznavanja 'otroške 

perspektive' – v procesu učenja in življenja v ustanovi nasploh. Po mnenju Carle Rinaldi 

(2005), ima pedagogika poslušanja dva pomembna vidika; oba vključujeta odnos do 

socialnega in fizičnega okolja. Prvi vidik se nanaša na učenje in poučevanje; vključuje 

otrokovo iskanje »smisla« oz. osmišljanje in razumevanje sveta. Drugi vidik je 'političen'; 

postavlja zahtevo po demokratičnem dialogu z družino, širšo lokalno skupnostjo in njeno 

kulturo. Poslušanje otroških teorij omogoča, da razumemo, kako otroci razmišljajo, 

kakšna vprašanja si postavljajo in kakšna razmerja vzpostavljajo s stvarnostjo.  

C. Rinaldi opisuje pedagogiko poslušanja kot »senzibilnost za vse, kar nas povezuje z 

drugimi«, … »metaforo, ki nakazuje odprtost in občutljivost za poslušanje in biti slišan«, 

»poslušanje z vsemi čutili … in na tisoč možnih načinov«. Poslušanje pomeni »odprtost 

za radovednost, negotovost in dvom«, »odprtost za spremembe«, »odprtost za druge, 

priznavanje drugačnih pogledov in mnenj«, »priznavanje posameznikove avtonomnosti 

in 'vidnosti' v socialnem prostoru«, je »predpostavka vsakega učenja«. Je torej 

»poslušanje kot kontekst« (prav tam, str. 80–81). Pedagogika poslušanja po mnenju 

Rinaldijeve omogoča pedagogiko odnosov (ang. the pedagogy of relationships), kot jo 

utemeljil L. Malaguzi.  

Pedagogika poslušanja se je prvotno razvila kot celovit koncept italijanskih vrtcev na 

področju Reggio Emilia. Sovpada s konceptom participacije in krepitve moči, in jima je 

komplementarna, saj tehnike poslušanja predstavljajo orodje prepoznavanja otroške oz. 

otrokove perspektive, hkrati pa predstavljajo zasuk filozofije vzgoje. Carla Rinaldi – 

idejna voditeljica pedagoškega koncepta pedagogike poslušanja pravi, da ko poslušamo 

otroške 'teorije', njihovo razumevanje sveta, s tem odkrivamo, kako otroci razmišljajo, 

kakšna vprašanja si postavljajo o svetu in kako razvijajo odnos do resničnosti. 

Pedagogika poslušanja ne pomeni le sporazumevanje s pomočjo verbalnega jezika, pač 



 11

pa izhaja iz prepričanja, da se otroci izražajo na mnogotere načine; odrasli, ki vstopa v 

komunikacijo z otrokom šele odkriva 'sto jezikov'v katerih se ta izraža. 

Skupno navedenim konceptom je pojmovanje otroka kot kompetentnega, kot sogovornika 

odraslim, akterja in soustvarjalca, ki je – seveda v mejah svojih fizičnih sposobnosti – 

sposoben so-delovati, se so-odločati, izbirati in spreminjati stvarnost. Izhajajo iz 

predpostavke, da otroci zmorejo in želijo soustvarjati življenje in pri tem sodelovati z 

drugimi, da otroštvo ni deficit, ali zgolj vmesna postaja v odraslost. Prinašajo zaupanje v 

otroka in spoštovanje. Kot kaže, so mnogim vzgojiteljicam slovenskih vrtcev te 

predpostavke blizu, saj se projekti z navedenimi elementi vse bolj uveljavljajo tudi v 

naših vrtcih.  

 

Na področju družboslovja je že s koncem 60 v ospredju spoznanje, da naloga 

družboslovcev ni le učenje otrok za opazovanje okolice, sveta, pač pa tudi usposabljanje 

za spremembe. Na tej točki se državljanska vzgoja srečuje s konceptom dejavnega oz. 

aktivnega državljanstvo. Osnovana je na ideji, da je nujno vzgajati otroke tudi za 

dejavno spoprijemanje z aktualnimi problemi življenja v sodobnih družbah. Peter Moss in 

Gunilla Dahlberg (2005) vidita vrtce predvsem kot prostore etičnega in političnega 

delovanja, ki ga lahko prevzemajo tudi otroci.  

Otroci – tudi predšolski – naj bi razvili občutljivost za zaznavanje problemov sodobnega 

sveta, zatem pa se - skupaj z odraslimi učili kako prispevati k njihovem reševanju . Teme, 

kot so npr. revščina, neenakost, kršitve pravic otrok, otroci begunci, Romski otroci in 

njihovo vključevanje, strpnost, onesnaženost okolja… niso več tabu, pač pa postajajo 

osrednje teme in predmet skupnega delovanja (oziroma akcije) odraslih in otrok. Ideja 

aktivnega državljanstva se navezuje na koncept akcijske kompetence  ki so ga razvili 

danski strokovnjaki (Jensen 1994). V najširšem smislu se pojem akcijska kompetenca 

nanaša na zmožnost delovati v neposrednem okolju – s ciljem izboljševati kakovosti 

življenja ljudi. Skozi skupne projekte odraslih in otrok se ti usposabljajo za angažiran 

odnos do okolja, etično delovanje in poseganje v okolje. Otroci se iz neposredne izkušnje 

sodelovanja z odraslimi učijo, kako probleme prepoznati, in iščejo pristope k njihovemu 

reševanju. Čeprav so bili prvotno projekti zgolj ekološki, so se jim kmalu priključili še 

drugi, povezani z življenjem otrok in mladostnikov v institucijah in lokalnem okolju. 
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Pogosto so bili naravnani v probleme kršenja človekovih/otrokovih pravic, neenakosti in 

družbene izključenosti.  

Koncept akcijske kompetence prinaša tudi novo dimenzijo; sposobnost reševanja 

problemov povezuje z učenjem demokratičnih poti so-odločanja. Danski projekti so 

učenje za reševanje problemov nadgradili z učenjem za demokracijo – usposabljanjem 

otrok za vključevanje v demokratično družbo.  

 

Povezavo med. socialnim učenjem in demokracijo je na začetku dvajsetega stoletja 

naredil Dewey, ko je poudaril nujnost izobraževanja za razvoj demokracije. Avtor pravi, 

da skozi izobraževanje otroci postanejo udeleženi v socialnem razvoju; zagotovljene jim 

morajo biti izkušnje participacije, dialoga, komunikacije med enakopravnimi in 

razumevanja; le na ta način se lahko po njegovem mnenju družba raznolikosti pozitivno 

razvija. Socialno učenje je torej pomembna komponenta državljanske vzgoje na 

predšolski stopnji. Na individualni ravni je cilj socialnega učenja doseči čim višjo raven 

otrokove socialne zmožnosti oziroma socialne kompetence. Skozi kreirane socialne 

situacije otroci pridobivajo nekatere ključne socialne veščine oz. vedenjske, kognitivne in 

emocionalne značilnosti, ki jim omogočajo vzpostavljanje zadovoljujočega socialnega 

sporazumevanja. Na ravni skupine pa si prizadevamo za otrokovo uspešno umestitev v 

skupnost vrstnikov, prepoznavamo in korigiramo morebitno otrokovo izključenost iz 

vrstniške skupnosti, samo-izolacijo, ustvarjamo kohezijo in identitete skupine in občutek 

pripadnosti; postavljamo otroke v sodelovalne situacije, v katerih pridobivajo spretnosti 

dogovarjanja, doseganja soglasja; spoznavamo prednosti in pomanjkljivosti sodelovalnih 

in tekmovalnih odnosov in se učimo reševanja konfliktov. Socialno znanje, ki ga otroci 

pridobivajo v predšolskem obdobju je osnova otrokovega uspešnega uveljavljanja v 

bodočih socialnih vlogah v družbi; vendar pa hkrati to ni naš primarni cilj, pač pa 

kakovost medosebnih odnosov v vrtcu.  

 

3. Projekti reševanja problemov odprtega tipa - demokratična participacija otrok v 

slovenskih vrtcih 
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Metodični pristop, ki ga G. Maxim (1989) imenuje proces reševanja problemov 

odprtega tipa (angl. problem-solving process) je pristop, ki na sistematičen način 

vključiti pobude, želje, iniciative otrok v soustvarjanje kakovosti življenja. Predstavlja 

model, ki vključuje naslednje korake: opredelitev problema, iskanje alternativne rešitev 

(predlogi, ideje, pobude…), preizkušanje, ocena in izbira posameznih rešitev, ocena dela. 

Namen tovrstnih projektov je priti do rešitev problemov s pomočjo otrok oziroma 

njihovih idej, predlogov in pri tem uporabiti njihove kreativne potenciale. V reševanju 

problemov odprtega tipa otroke spodbujamo k iskanju in preizkušanju različnih 

(alternativnih) rešitev zastavljenega problema ter njihovem preizkušanju. Problemi so 

divergentnega tipa; otroci razmišljajo o več možnostih, iščejo izvirne, raznolike rešitve; 

zato s tem pristopom spodbujamo zlasti kreativnost; rešitev pa je najmanj toliko, kolikor 

je otrok.  

 

- Opredelitev problema 

Projekt se običajno začne, ko se soočimo s problemom, uganko, izzivom… ki ga želimo 

rešiti.   Participacijo omogočajo problemi iz vsakdanjega življenja skupine: 

- Kmalu bo Dedek Mraz - organizirati moramo otroško predstavo in okrasiti 

igralnico; kako? 

- Imamo premalo igrač, pa še te so polomljene – kako bi prišli do novih? 

- Bliža se pustovanje - kako ga bomo praznovali, kako bo okrašena igralnica?  

- Ni nam všeč ime skupine – ali bi se imenovali kako drugače? 

- Igrišče in okolica vrtca sta neurejena – kaj lahko storimo?(Ramčič Olga) 

- Počitek v vrtcu je zelo nepriljubljen – ali ga lahko kako spremenimo, 

popestrimo?2  

- Naš atrij je neurejen in prazen – ali  lahko sami kaj naredimo? 

- Kako bi preuredili in polepšali igralnico (Krek Gašper) 

- Kaj bi svetovali arhitektom, kakšen vrtec  naj zgradijo?(Oblak Milena) 

- Merjenje danes in merjenje nekoč? 

 

 

                                                           
2 Glej diplomsko nalogo Urške Mihalek, Pedagoška fakulteta v Ljubljani 
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 Kot je razvidno že iz postavitve problemov, s tovrstnim projektom na otroke delegiramo 

moč odločanja in urejanja in izrazimo zaupanje v njihove sposobnosti spoprijemanja z 

'resnimi' problemi. Otroci prispevajo zamisli oz. poti reševanja problema, odrasli pa jim 

pomagajo te zamisli izpeljati in jih preizkusiti, da bi ugotovili, ali so ustrezne, 

uresničljive… ali pa se morajo spomniti česa drugega. Projekt poteka kot živahno 

prepletanje idej in njihovega preizkušanja v praksi. 

Ključnega pomena za kakovostno izvedbo je ustvarjanje klime, ki dopušča oz. spodbuja 

ustvarjalnost in iskrivost idej. Tovrstno delo je lahko za vzgojiteljice nekoliko 

nenavadno, saj pogosteje razmišljajo, kaj lahko naredijo za otroke, kot, kaj lahko naredijo 

otroci sami in one skupaj z njimi. Tudi otroci niso vajeni, da bi se odrasli pogosto 

'konzultirali' z njimi o tako resnih zadevah. Zato so sprva ideje osamljene, kasneje, ko 

otroci dobijo izkušnjo, da jih jemljemo resno, da smo jih nekaj že uresničili, pa vse 

pogostejše in bolj kreativne. 

Naslednji predpogoj je demokratičnost; jasno damo vedeti, da so vse ideje vseh otrok 

dobrodošle. Ključnega pomena je, da se odrasli že na začetku ne 'ogrejejo' zgolj za eno 

zamisel (ali za zamisli nekaj otrok, ki so običajno glasnejši) pač pa spodbuja vsakega 

otroka, da prispeva. V nadaljevanju bodo podane osnovne faze, po katerih poteka 

tovrsten projekt, vendar pa te niso časovno zaporedne.  

 

Naša prva naloga je, da problem opredelimo, kar pomeni, da jasno izrazimo, kar bi 

pravzaprav radi spremenili, naredili, izboljšali … Vzemimo za primer zadnji problem; 

opredelimo ga lahko v obliki vprašanja: 

- Naš atrij je neurejen in prazen. Kaj lahko otroci naredimo, da bo postal zanimiv 

prostor za igro? 

Včasih problem zaznajo in izrazijo otroci sami; včasih ga zazna vzgojiteljica in ga želi 

otrokom posredovati. V tem primeru se mora domisliti nečesa, kar bo spodbudilo otroke 

k zaznavanju problema in razmišljanju. V našem primeru bi morda zadoščalo, da otroci 

večkrat odidejo v atrij brez igrač in pripomočkov. Morda je lahko takšna situacija, ko se 

otroci vidno dolgočasijo, dobro izhodišče za razmislek in ideje. 

 

- Iskanje (alternativnih) rešitev, idej, zamisli… 
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Ko smo se soočili s problemom, je naslednja naloga vzgojiteljice, sporočiti otrokom, da 

bodo tokrat problem reševali oni sami. Pogosto je to za otroke presenečenje, saj so vajeni, 

da se stvari lotevajo odrasli brez njih. Izzovemo jih, da nam pomagajo s svojimi predlogi.  

Domisliti se moramo načina, metode, ki jih bo spodbudila k izražanju idej, predlogov, 

pobud. V našem primeru lahko uporabimo npr.:  

- tehniko risanja idealnega načrta atrija – vsak otrok nariše atrij, kakršen bi moral 

biti, kateri igrače, rekvizite, materiale bi moral po njegovem mnenju vsebovati …. 

Pozorno sledimo risbam in otroškim komentarjem, ki jih lahko zabeležimo na 

risbo ali zadnjo stran. Takšno delo zahteva, da otroci rišejo v majhnih skupinah 

(do 6 otrok). 

- tehniko miselnega viharja – otroci sedijo v krogu (majhne skupine), na sredini je 

žogica; kdor ima zamisel, jo vzame in pove drugim. Ko je končal, žogico vrne na 

svoje mesto, da jo lahko vzame drugi. Žogica lahko tudi potuje v krogu, če se 

otrok ničesar ne domisli, jo poda naprej.  Vzgojiteljica sedi v krogu in zapisuje 

predloge. Kasneje jih lahko otroci zberejo na skupnem 'plakatu idej'.  

- lahko se igramo 'arhitekte' in 'opremljevalce' in s pomočjo simbolne igre pridemo 

do zamisli. 

Dokumentiranje zamisli je vsaj tako pomembno, kot njihovo ustvarjanje. Izberemo 

tehniko, ki je najbolj primerna oziroma najbolj natančno zabeleži, kaj smo hoteli. Lahko 

uporabimo risbe s komentarjem, plakate,  včasih video ali avdio posnetke, ki omogočajo 

natančen in podroben zapis idej.  

 

- Preizkušanje predlogov oz. rešitev, njihova ocena in izbira  

V tej fazi odrasli pomaga otrokom do udejanjanja njihovih zamisli. Včasih je to 

enostavno, v drugih primerih pa zahteva precej časa in dela, morda posebna sredstva. V 

primeru projekta urejanja atrija so otroci dali naslednje ideje: naredimo indijanski šotor, 

zasadimo okrasne ločnice, izmislimo si nekaj talnih iger in jih narišimo na asfalt, 

naredimo si bazen...  

Že povsem enostavna ideja lahko zahteva kar nekaj vlaganj. Če bi otroci radi zasadili 

lončnice, je naloga odraslega, da poizveduje naprej: katere rastline, kje jih bomo dobili in 

kam jih bomo posadili. Do lončnic namreč lahko pridejo na več načinov: lahko zbirajo 
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denar (v ta namen naredijo varčevalno ali prodajno akcijo), zaprosijo starše za sadike ali 

morda celo napišejo pismo, v katerem zaprosijo bližnjo vrtnarijo za rastline. Vsak 

problem nas pripelje do naslednjega. Kako priti do lončkov; jih lahko naredimo sami in iz 

kakšnega materiala, kdo nas bo naučil izdelovati lončke? Po podobnem postopku poteka 

izvedba vsake zamisli.  

Poseben izziv so ideje, ki so neuresničljive, ker so bodisi predrage ali pa nevarne. V tem 

primeru moramo idejo z otroki znova prediskutirati in poiskati ustrezno nadomestilo. 

Morda pa v tej fazi ugotovimo, da je ideja le navidez nemogoča. Pomembno je, da odrasli 

ohrani odprtost a za nenavadne ideje, domišljijo in smisel za 'sanjarjenje'. Otrokom 

sporočamo, da je vsaka zamisel načeloma dobra, četudi je na prvi pogled neumna ali 

neuresničljiva; neredko so prav te najbolj izvirne.  

Preizkusimo tudi zamisli otrok, za katere vnaprej vemo, da niso najboljše; otroci naj po 

poti poskusov in zmot sami pridejo do izkušenj. Nekaj otrok se je odločilo, da bodo 

izdelovali lončnice iz mešanice papirja in lepila. Čez nekaj dni ugotovijo, da lončki ne 

držijo vode; to je idealna priložnost, da razmislijo, kaj je bilo narobe in kako drugače.  

 

- Ocena dela 

Projekti reševanja problemov potekajo navadno več mesecev. Dobro je, da se vmes 

večkrat ustavimo in razmislimo, ali smo bliže rešitvi problema, katere ideje so bile boljše, 

katere slabše in zakaj. Vsekakor pa je takšno ovrednotenje dobrodošlo ob zaključku.  

Splošni cilji projektov reševanja problemov odprtega tipa so naslednji:  

- Dvigniti raven otroške udeleženosti v življenju vrtca; s tovrstnim projekti otroci 

postajajo pomembni členi v ustanovi, saj prevzemajo odgovornost za mnoge vidike 

življenja skupine. 

- Usposabljati otroke za posamezne postopke v procesu reševanja problemov;  otroci 

morajo znati problem opredeliti, predvidevati, katere ideje so boljše, katere slabše, katere 

uresničljive, katere ne, jih preizkusiti in se učiti na osnovi izkušenj. 

Dvigniti raven demokratičnega odločanja; v projektu otroci pridobijo izkušnjo, da je 

prispevek vsakega otroka zaželen in njihove ideje enakovredne. 
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Slika 2: Barvanja igralnice v projektu otrok in vzgojitelja Gašperja Kreka  
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