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Predgovor 

Spoštovane bralke, spoštovani bralci!

Pred vami je priročnik, ki je nastal kot rezultat večletnega dela na projektu Profesio-

nalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških 

načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje 2008–2013. Priročniki 

so raznoliki po vsebini in pristopu. Nekateri so usmerjeni bolj v teoretična védenja o 

predšolskem obdobju, drugi prikazujejo, kako uspešna je lahko implementacija teorije 

v prakso, tretji predstavijo primere povezovalnega kurikuluma ali dobre prakse, ki je 

rezultat refleksivnega dela v vrtcih, prakse, ki se je oplemenitila z vsebinami izobraževa-

nja v projektu. Velika vrednost projekta je, da je združil tako različne ljudi: visokošolske 

učitelje in sodelavce, vzgojitelje in vzgojiteljice, pomočnike in pomočnice vzgojiteljev oz. 

vzgojiteljic, ravnatelje in ravnateljice vrtcev, ožjo in širšo lokalno skupnost. 

Skupna točka koncepta Reggio Emilia in slovenskega kurikuluma je, da oba temeljita na 

človekovih in otrokovih pravicah, demokratičnih vrednotah in na pravni državi ter zago-

varjata pluralnost vednosti in konceptualno integracijo različnih znanosti. Prepričani 

smo, da v naših vrtcih delujejo strokovne delavke in delavci, ki profesionalno vnašajo in 

integrirajo posamezne elemente pedagoškega koncepta Reggio Emilia, ki so skladni s 

filozofijo slovenskega koncepta predšolske vzgoje – skladno s Kurikulumom za vrtce. 

V petih letih strokovnega druženja se je porodilo veliko idej, kako elemente pedagoške-

ga koncepta Reggio Emilia uspešno integrirati v slovenski Kurikulum za vrtce. Delček 

teh domisli je zapisan tudi v priročniku.

 Tatjana Devjak, vodja projekta

 Darija Skubic, predstojnica Oddelka za predšolsko vzgojo
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V letu, ko končujemo projekt izobraževanja 

slovenskih vzgojiteljic za vnašanje elemen-

tov pristopa Reggio Emilia (v nadaljevanju: 

RE) v slovenske vrtce (Devjak 2009) in 

pripravljamo priročnike, sem vse bolj pre-

pričanja, da ima vzgojno delo v slovenskih 

vrtcih – utemeljeno na Kurikulumu za vrtce 

– več podobnosti kot razlik z RE-pristopom; 

vsekakor pa gre za koncepta, ki se lahko 

dopolnjujeta v prednostih. Nekatere skupne 

značilnosti zgodovine in kulture mogoče 

pojasnjujejo tudi podobnosti oziroma kom-

patibilnosti obeh konceptov. 

Pogled v zgodovino kar sam po sebi vsiljuje 

očitne vzporednice; ideje (socializma), ki so 

obvladovale slovenski kulturni prostor (in 

predšolsko vzgojo) po drugi svetovni vojni, 

imajo številne stične točke s postmodernimi 

etikami, na katere se (tudi) opira RE-pri-

stop: zagovor enakosti med ljudmi prepo-

znamo v sodobni etiki pravičnosti (Rowles) 

in etiki osebnega srečevanja (E. Levinas), 

idejo solidarnosti najdemo v etiki skrbi (C. 

Gilligan in N. Noddings), filozofija samou-

pravljanja pa je bila nedvomno utemeljena 

na etiki participacije in demokratičnega 

državljanstva (čeprav le odraslih). 

Ni torej presenetljivo, da smo tudi v Slove-

niji, ki ni prav daleč od pokrajine Emilia Ro-

magna, ob koncu sedemdesetih let prejšnje-

ga stoletja začeli inovativne institucionalne 

prakse in politike, ki se – zdaj, ko jih gleda-

mo nazaj – zdijo precej skladne z izhodišči 

RE. Eden prelomnih dogodkov osemdesetih 

let prejšnjega stoletja je bila ustanovitev 

starševske kooperative Bobrov kot (pozneje 

preimenovane v Aeternia); podobno so bili 

RE-vrtci rezultat akcije skupine mešča-

nov, ki so želeli zgraditi vrtce z drugačnim 

programom za novo družbo. Ne nazadnje 

je bila tudi večina vrtcev, ki jih imamo še 

danes v Sloveniji, zgrajena s solidarnostjo 

oziroma prispevki občanov in neredko tudi 

z njihovim delom, aktivizmom.

Starševska kooperativa v Ljubljani je bila 

utemeljena na prepričanju staršev predšol-

skih otrok, da imajo pravico (in potrebo) 

participirati v vzgoji svojih otrok znotraj 

ustanov, ki so bile tedaj namenjene »po-

družbljanju« vzgoje. Starši v kooperativi 

Aeternia so se izmenjavali kot »vzgojitelji« 

otrok (ob pomoči poklicne vzgojiteljice), 

skupaj z njimi določali »program«, uteme-

ljen na predpostavki, da so otroci soustvar-

jalci ustanov in ne le njihovi uporabniki. 

Etnografski zapisi so pokazali, kako odlo-

čilnega pomena je bila za otroke izkušnja 

demokratične skupnosti. A. Kranjc in S. 

Radovan (1998), vzgojiteljici in soustano-

viteljici vrtca Aeternia, sta v intervjujih z 

otroki ugotavljali, kakšni so njihovi spomini 

na vrtec (potem ko so bili že v šoli). V pripo-

vedih otrok sta prepoznali kulturo dialoga 

in vrednoto skupnega odločanja (»/…/ 

glavni sta bili vzgojiteljici, ampak smo se na 

‹zborih› dogovorili, kaj bomo delali, dogovorili 

smo se igralne stvari /…/«), dejavno sode-

lovanje staršev (»/…/ tudi najina mamica 

se je prišla igrat v vrtec /.../«), skupna igra 

odraslih in otrok (»/…/ naše tovarišice so se 

igrale, druge tovarišice [vzgojiteljice drugih 

skupin vrtca] so samo rekle otrokom, zdaj se 

gremo igrat, zdaj gremo pojest kosilo, nikoli 

pa se niso šle z njimi igrat /.../«). Navedene 

izkušnje in izhodišča kooperative lahko 

prepoznamo v Malaguzzijevih razlagah 

»pedagogike medosebnih odnosov« in iz nje 

izhajajoče »pedagogike poslušanja«.

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja smo 

v Sloveniji nadaljevali iniciative demokrati-

zacije politik in praks predšolske vzgoje, ki 

prav tako nakazujejo vzporednice z RE-pri-

stopom. Začeli smo problematiziranje »upo-

rabniške« vloge staršev in »servisne« vloge 

vrtcev; raziskovali smo potencial in pripra-

vljenost staršev za partnersko sodelovanje 

ter razvili nekaj tovrstnih pristopov (Turn-

šek 1985). Okrepili smo dejavno sodelova-

nje staršev pri konceptualizaciji in izvedbi 

programa, vnesli več dialoga in pogajalske 

kulture soodločanja v vrtcu. Pripravili smo 

tudi nekaj zanimivih projektov, med kateri

mi je bila – zaradi svoje nenavadnosti – go-

tovo za takratni čas najodmevnejša sklepna 

prireditev, ki so jo starši pripravili za otroke 

v Modrem vrtcu na Tržaški cesti. Če je bilo 

takrat v navadi (in je še danes), da otroci 

ob koncu leta »nastopajo« na proslavah za 

starše, smo ustaljeno prakso »postavili na 

glavo«. Vzgojitelji smo se s starši dogovo-

rili, da bomo tokrat mi, odrasli, pripravili 

sklepni del leta za otroke; tako smo na 

pevskih in drugih točkah »nastopali« starši 

in vzgojitelji (»namesto« otrok). Mogoče je 

bila ta akcija takrat »naiven poskus«, vendar 

smo želeli otrokom sporočiti, da smo skupaj 

odgovorni za proslavljanje sklepnega dne 

ter da odrasli nismo le njihovi gledalci in 

ocenjevalci.

V naslednjih letih (desetletjih) so se pojavile 

še številne druge pobude in projekti: med 

drugim smo začeli oblikovati starostno he-

terogene skupine v vrtcu z namenom spod-

buditi interakcijo med otroki; spodbujali 

smo simbolno igro z vnašanjem nestruktu-

riranih materialov; s pomočjo zunanjih stro-

kovnjakov smo vpeljevali projektno zasnovo 

(načrtovanja) dejavnosti – utemeljenih na 

dejavnih strategijah učenja. Tudi tu se kar 

vsiljujejo primerjave z izhodišči RE: projek-

tno delo kot osnovna organizacijska oblika 

učenja, ki poteka v kontekstu (vrstniških) 

interakcij, RE-projekti kot skupno delova-

nje, »okrog« katerega se vzpostavljajo smi-

selni odnosi med vzgojitelji, otroki, starši, 

lokalno skupnostjo.

Začelo se je tudi prvo raziskovanje vsakda-

njega življenja oziroma prikritega kurikulu-

ma v vrtcu z namenom prepoznati, koliko 

se potrebe (pravice) otrok vnašajo v vsakda-

nje rutine in učenje v vrtcu (Batistič 1990). 

Na osnovi te raziskave so bile zasnovane 

strokovne razprave, ki so problematizirale 

pretirano strukturirani vzgojni program 

in iskale nove »odgovore«, ki so se sredi 

devetdesetih let prejšnjega stoletja pojavili v 

formalni prenovi predšolske vzgoje. 

Raziskovanje otroške participacije se je 

nadaljevalo z empiričnimi in interpreta-

Spremne besede: kakšna »pustolovščina«?
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tivnimi raziskavami; ugotavljali smo, ali je 

otroška participacija pomembna prioriteta 

v zagotavljanju kakovosti vrtcev, koliko 

vzgojiteljice in koliko otroci vplivajo na 

odločanje v vrtcu, kako si strokovni delavci 

v vrtcih razlagajo pojem participacije, na ka-

kšen način zagotavljajo otrokom možnosti 

soustvarjanja, ali se pričakovanja otrok uje-

majo s predstavami vzgojiteljic … (Turnšek 

2005, 2008, 2009; Rožič in Turnšek 2010). 

V slovenskih vrtcih so se izvedli številni 

projekti, utemeljeni na etiki participacije in 

ideji demokratičnega državljanstva v otro-

štvu. Otrokom smo omogočili, da »svetujejo 

arhitektom«, kako zgraditi vrtec, da bo 

bolj podoben »otroški hiši« (Oblak 1999), 

predlagajo in izvedejo svoje načine počitka 

(Mihalek 2001; Krošelj 2005), preurejajo 

igralnico po lastnih zamislih (Krek 2007), 

igrišče vrtca (Ramčič 2007), vnašajo svoje 

ideje preživljanja prostega časa (Kramar 

Klešnik 2009) in uveljavljajo svoje ideje 

načrtovanja učnih dejavnosti … Vse obdo-

bje smo s študenti študijskega programa 

predšolska vzgoja uveljavljali tudi participa-

tivne strategije učenja, utemeljene zlasti na 

učenju z raziskovanjem. 

Že kar nekaj časa pred vstopom v projekt 

izobraževanja za vnašanje RE-elementov 

smo torej dokazali, da je otrok zmožen 

sodelovati in da želi sodelovati, če je iskre-

no povabljen. Čeprav smo se v večji meri 

zgledovali po praksah švedskih in finskih 

kolegic in kolegov in nikoli nismo upora-

bljali pojma »kompetenten otrok«, je bil v 

ozadju navedenih »pustolovščin« nedvomno 

podoben sklop prepričanj. Nadaljnji razvoj je 

zaznamovalo uveljavljanje načel pluralnosti 

in zagotavljanja enakih možnosti, ki se prav 

tako prekrivajo z RE-etiko vrtca kot vključu-

joče ustanove in demokratičnega foruma. 

Naveden pregled konceptualnih in izved-

benih sorodnosti med obema zasnovama 

predšolske vzgoje nima namena ovreči 

edinstvenosti RE-pristopa. Nasprotno, 

utemeljen je na prepričanju, da smo stro-

kovni delavci v Sloveniji gradili razvoj na 

podobnih izhodiščih in da smo sposobni 

strokovnega razmisleka o prednosti različ-

nih pedagoških konceptov. 

Kaj se lahko torej (še vedno) »naučimo« od 

pedagoškega pristopa Reggio Emilia? Pou-

darila bi tri ključne elemente, ki omogočajo 

spremembo vzgojne paradigme: dokumenti-

ranje, umetnost ter otroško državljanstvo. 

RE-pristop je v prvi vrsti prinesel zavedanje, 

da dokumentiranje ni samo zbiranje risbic, 

ampak je »orodje«, ki »poganja« procesno-ra-

zvojno načrtovanje«, utemeljeno na timski 

evalvaciji in strokovni refleksiji vzgojnega 

dela (ki jo poudarja tudi Kurikulum za vrtce). 

Ko vzamemo v roke kamero, zapisujemo, 

razbiramo otroške hipoteze in pomene risb 

…, se namenoma postavimo v vlogo opazo-

valca in poslušalca, kar na dolgi rok omogoča 

spremembo celotne vzgojne paradigme. 

Izurimo se v tehnikah »poslušanja«, ki nam 

na dolgi rok omogočajo, da zares slišimo in 

prepoznavamo »perspektivo otrok«.

V RE-vrtcih so uspeli otrokovo učenje 

neločljivo povezati z umetniškimi praksami 

in umetniškim doživetjem. Tudi vzgojitelji 

RE-vrtcev so bili po besedah V. Vecci v zgo-

dnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja 

nezadovoljni z obstoječimi tradicionalnimi 

praksami učenja in poučevanja v vrtcih. 

Zato so se odločili, da bodo vnesli umetnost 

kot medij učenja – ne le kot vzporedno 

področje kurikuluma ali samo dodatek 

učnim dejavnostim. Menili so, da je spremi-

njanje ustaljenih praks mogoče prav skozi 

umetnost in s pomočjo ateljeristov. S tem 

so se uspešno spoprijeli z rekonstruiranjem 

pomena učenja in se približali holističnim 

pogledom na otrokov razvoj.

 

In zadnje – v RE jemljejo koncept predšol-

skega otroka (tudi najmlajšega) kot drža-

vljana zares skoraj dobesedno. Projekti, 

v katerih odrasli podelijo otrokom vlogo 

umetnikov, ki postavljajo razstave v mestu 

in oblikujejo poslikavo gledališke zavese na 

predlog direktorja mestnega gledališča … 

opozarjajo na vstopanje otrok v »svet odra-

slih«, na dojemanje otrok kot someščanov, 

ki sooblikuje podobo in kulturo mesta.

…..

V prvem poglavju priročnika z naslovom 

Običajen dan v vrtcu Ernesto Balducci 

predstavljamo opažanja in (subjektivne) 

vtise avtorice Nade Turnšek, ki so jih spod-

budili dan v tem vrtcu Reggio Emilia, obiski 

drugih RE-vrtcev ter strokovne razprave in 

predavanja v Centru Internazionale Loris 

Malaguzzi v dneh od 18. do 24. oktobra 

2009. Na obisku v vrtcu smo se počutili kot 

nekakšni antropologi. Z odraslimi in otroki 

smo preživeli eno dopoldne, najaktivnejše 

obdobje dneva; pozorno smo opazovali 

dogajanje, si zapisovali, pozneje pa smo 

opažanja, vprašanja in komentarje predis-

kutirali z vzgojiteljicami in ateljeristko. Ta-

kšen – etnografski – pristop k raziskovanju 

vrtcev ima številne prednosti, zlasti kadar 

želimo prepoznavati vzgojo v različnih 

kulturnih okoljih ali pa posebnosti različnih 

pedagoških pristopov. Prednost metode 

je, da nam omogoča ne le »na lastne oči 

videti«, kako potekata učenje in vsakdanje 

življenje v vrtcu, ampak tudi možnost, da 

nam neposredni akterji z lastnimi besedami 

pojasnijo in interpretirajo, zakaj so prakse 

takšne, kot so. To je ključnega pomena, saj 

prav utemeljitve akterjev razkrivajo vredno-

tne in ciljne usmeritve vzgoje, filozofske 

in strokovne predpostavke ter kulturne 

poglede na otroštvo in vzgojo. Vse to pa – v 

kombinaciji – določa specifičnost nekega 

pedagoškega pristopa. Primerjalne študije 

vzgoje v različnih okoljih so namreč opo-

zorile, da imajo vzgojne prakse, ki so si 

mogoče na prvi pogled podobne, v »ozadju« 

povsem različne vzgojne cilje in vrednote, s 

tem pa različne »pomene«. Tudi opazovalec 

vrtca Ernesto Balducci bi našel stične točke 

z izhodišči drugih konceptov predšolske 

vzgoje. Vendar pa se prepoznavanje pristo-

pa Reggio Emilia še bolj kot v odgovoru na 

vprašanje, »kako delajo«, »skriva« v odgo-

vorih na vprašanje, »zakaj tako«. Diskusije 

z ustvarjalci pedagoškega pristopa Reggio 

Emilia, vzgojiteljicami, ateljeristko in z 

UČENJE JE PUSTOLOVŠČINA
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drugimi sodelavci so nam pomagale razkriti 

nekaj teh specifičnih potez pristopa, ki jih 

prestavljamo v priročniku.

Naslednja poglavja predstavljajo projekte, ki 

nazorno prikažejo, da je otrokovo učenje v 

vrtcu res lahko prava pustolovščina: polno 

izzivov, doživetij, nepričakovanih preobra-

tov in iskanj (pravih) poti, ki nas pripeljejo 

do spoznanj o sebi in svetu … in do novih 

problemov in novih iskanj. Osrednji del 

priročnika tvorijo zgodbe treh projektov – 

pustolovščin, na katere so se podali otroci 

in odrasli – vrtcev Reggio Emilia in sloven-

skih vrtcev. Projekti Mesto v pričakovanju 

(vrtec Ernesto Balducci), Kakšne barve je 

sreča (Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda) in 

Mozaik (Vrtec pri šoli, Radeče) so opisa-

ni, kot bi pripovedovali zgodbo. Metoda 

pripovedovanja (naracija) omogoča bralcu, 

da zasluti vse (skrite) pomene vedenja otrok 

in odraslih, njihovih odločitev in postopkov; 

tako zaslutimo različne dimenzije »meto-

de«, kot jo poimenujejo vzgojiteljice. 

Skozi zapis projekta Mesto v pričakovanju 

(Cità inatessa) sledimo otrokom in vzgo-

jiteljem na njihovi poti – od zaznavanja, 

doživljanja in podoživljanja različnih pro-

storov mesta, ulic, parkov … do njihovega 

preoblikovanja (transformacije) v različne 

(umetniške) stvaritve. Malčki, stari od osem 

mesecev do dveh let, so se »srečevali« s par-

kom – vonjali so drevesa, okraševali klopce, 

da jih bodo videle ptice, s čevlji risali blatne 

poti ... in jih potem s pomočjo odraslih pre-

nesli v pravo umetniško instalacijo »čudovi-

te ceste«, ki so jo obiskovalci lahko občudo-

vali na mestni razstavi. Starejši predšolski 

otroci so raziskali vonjave mesta in jih ujeli 

v »napravi za lovljenje vonjev«1. 

Tudi otroci Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda 

so izdelali svojo napravo. Ob pisanju voščil-

nic so razpravljali, zakaj si ljudje voščimo 

srečo, kaj je pravzaprav sreča, ali bi bilo mo-

goče narediti avtomat – »tak kot bankomat, 

samo za srečo« – in kaj vse bi lahko ponujal, 

če bi ga izdelali. Njihovim razmišljanjem so 

prisluhnile vzgojiteljice, jih spodbujale, da 

so postavljali različne hipoteze in teorije, 

izražali misli in zamisli, postavljali uganke, 

iskali rešitve in se pogajali o možnostih … 

Potem so jim omogočale čas za igro, izraža-

nje in za umetniško ustvarjanje …; vse do-

kler niso prišli do novih zamisli, ki jih je bilo 

treba ponovno spraviti v življenje. Otroci 

in vzgojitelji vrtca v Radečah so raziskovali 

pojem mozaik in ugotovili, da je neizčrpen 

vir različnih skritih in očitnih pomenov, 

možnosti in priložnosti. Nastajali so kon-

kretni mozaiki pa tudi številni simbolni. 

Kot je razbrati iz refleksijskih zapisov vzgo-

jiteljic, so projekti, ki vnašajo elemente RE-

-pristopa, lahko prava »pustolovščina« tudi 

za odrasle – strokovne delavce vrtca. Čeprav 

so bile slovenske vzgojiteljice načelno že 

pred več kot desetletjem naklonjene ideji 

otroške participacije in so tovrstne prakse 

že uveljavljale, pa pedagogika poslušanja 

prinaša temeljni premik v vzgojni para-

digmi, ki terja »sistematične«, ne le povr-

šinske spremembe vzgojnega delovanja. 

Poslušanje otroških razlag, hipotez, teorij in 

spremljanje (opazovanje) procesa učenja »s 

perspektive otrok«, skrbno zapisovanje in 

razbiranje njihovega pomena ni več le stvar 

naključja ali trenutne priložnosti, ampak 

osrednje načelo vzgoje. Takšen premik stran 

od strukturirane učne priprave – z vnaprej 

določenimi cilji, začrtano »motivacijo« in s 

predvidenim »razpletom« – pomeni vsto-

panje na območje negotovosti, saj se s tem 

odrekamo nadzoru. Seveda gre le za privid 

nadzora, iluzijo, da odrasli zmoremo nadzo-

rovano in enakomerno razvijati vsa podro-

čja otrokovega razvoja, če le izberemo prave 

metode in postopke. Odpovedujemo se 

prepričanju, da smo odrasli edini, ki pose-

dujemo pravo in edino vednost o svetu ter 

zmožnosti in lastnosti, ki jih otroci nimajo. 

Največje »tveganje« pa je mogoče prav v 

tem, da otroke sprejmemo kot »sopotnike« 

življenja v vrtcih, sodržavljane naših mesti 

in vasi, saj se s tem odrasli odpovemo moči, 

ki nam jo daje vloga osrednjih osebnosti v 

zahtevni nalogi oblikovanja otroka – iz vaje-

niškega obdobja v odraslega človeka.

 

Pedagogika poslušanja nikakor ne pome-

ni, da samo »sledimo otrokom«, kot radi 

rečemo, ali mogoče celo, da se lahko »pre-

pustimo toku« in nič ne načrtujemo, ampak 

pomeni, da si odrasli postavljamo jasne 

vzgojne cilje; vendar le-teh ne črpamo samo 

iz uradnega kurikuluma in »od zunaj«, am-

pak jih vedno znova utemeljimo na »otroški 

perspektivi«, otrokovi interpretaciji sveta. 

Opazovanje otrok, poslušanje, razbiranje in 

interpretacija različnih dokumentov so neiz-

črpen vir razlag, idej, hipotez …, na katerih 

vzgojitelj ustvarja nove, zahtevnejše izzive 

za otroke. Zato vidim v vnašanju elementov 

RE-pristopa tudi priložnost za postavljanje 

visokih pričakovanj (višjih kot do zdaj) glede 

zahtevnosti spoznavnih izzivov in umetni-

škega ustvarjanja v sodobnem vrtcu.

 

Nada Turnšek

1.  Projekta sta podrobneje predstavljena v dveh publikacijah: v knjigi Park je … (Cavallini, Filippini, Trancossi, 

Vecchi 2008) in v prispevku Moj nos je tako poln kot svet: odkrivanje vonjev mesta (Lanzi in Neron 2005). Med 

izvajanjem projekta je bila Daniela Lanzi pedagoginja in koordinatorka izobraževanja, članica strokovnega 

tima Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia v Reggio Emilia. Mirca Neroni pa je bila atelieristka v vrtcu Balducci. 
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PROSTOR: 
DRUÆENJE, SVETLOBA, ODPRTOST V SVET
Ob prihodu v vrtec Ernesto Balducci smo dobili obiskovalci vtis hiše, ki ustvarja razpolo-

ženje doma – skupnega življenja odraslih in otrok. Vtis skupnosti, ki zagotavlja občutek 

pripadnosti, dajeta že prijetna urejenost in razporejenost prostorov, ki »vabi« k druženju. 

Vstopili smo skozi zastekljeno preddverje, polno svetlobe, obdano z rastlinami in lončni-

cami, ki so še čakale na presajanje, in se znašli na tržnici (piazzi), ki predstavlja osrednji, 

povezovalni prostor, saj so okrog nje razporejene igralnice in drugi prostori. Opazili smo, 

da ni tradicionalne razdelitve igralnic v trakte ali enote pa tudi ne garderob, saj so otroci 

obuti kar v športnih ali drugih udobnih obuvalih, v katerih pridejo v vrtec. Hiša je polna 

svetlobe, saj prostore delijo – bolje rečeno povezujejo – steklene stene igralnic, kuhinje, 

ateljeja …, ki omogočajo, da lahko vedno pokukaš, kaj se dogaja pri »sosedovih«, in se jim 

pridružiš. Sončni vmesni prostori, polni zelenja, in zastekljeni atriji povezujejo življenje v 

hiši s tistim zunaj in z naravo. 

Doživljanje vrtca kot prostora sobivanja, soustvarjanja in skupnega učenja se dopolnjuje na 

ravni interakcij in organizacije učenja: z združevanjem otrok po projektih oziroma dejavno-

stih, s porazdelitvijo odgovornosti vseh vzgojiteljev za načrtovanje, izvedbo in za evalvacijo 

na ravni celotnega vrtca, z udeležbo tehničnega osebja, specialnega pedagoga in drugih 

sodelavcev pri izvedbi vzgojnih dejavnosti in seveda z ustvarjanjem kulture dogovarjanja, 

pogajanja in skupnega sprejemanja odločitev vseh udeležencev – foruma demokracije. 

UŒENJE IN DRUÆENJE OKROG UŒNIH 
DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV
Povabijo nas, da si ogledamo vzgojne dejavnosti, ki bodo v dopoldanskem času potekale v 

vrtcu. Ena izmed vzgojiteljic nas sprejme na uvodnem razgovoru ter nam na kratko pred-

stavi vse dejavnosti in projekte, ki bodo potekali v posameznih »skupinah«. Enako velja za 

preostale članice strokovne skupine; vsi vedo, kaj se dogaja v prostorih vrtca, saj je celoten 

spekter dejavnosti načrtovan na ravni celotnega vrtca. Pojasnijo nam, da je to za RE-vrtce 

običajno, saj je timskemu načrtovanju (in evalvaciji) dejavnosti posvečena vsaj tolikšna 

pozornost kot sami izvedbi. 

Takšna organiziranost pomeni, da se otroci različnih skupin združujejo »okrog« ponujenih 

projektov in dejavnostih; tako sodelujejo pri skupnih projektih otroci zelo različnih starosti 

in skupin. Starostno oblikovane skupine sicer obstajajo in negujejo občutek pripadnosti, 

vendar se otroci velik del dneva družijo in učijo tudi z otroki drugih skupin in odraslimi, ki 

niso »njihovi« vzgojitelji. Okrog devete ure jih vzgojitelji povabijo, da se pridružijo dejav-

nostim, za katere so se odločili že prejšnji dan (oziroma v projektih sodelujejo že daljše 

obdobje). Dopoldne so otroci tako razkropljeni po prostorih v hiši; ko se enkrat pridružijo 

izbrani dejavnosti, običajno delajo v teh ožjih skupinah od ene ure do dveh. Sprehodi do 

piazze in nazaj so sicer dobrodošli, vendar vzgojitelji pojasnijo, da se od otrok načelno 

pričakuje, da pretežni del dopoldneva vztrajajo pri izbrani dejavnosti. 

TUDI ZNOTRAJ IGRALNIC VZPOREDNO POTEKA 

obiœajen dan v vrtcu 
ernesto balducci
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Doživljanje vrtca kot prostora sobivanja, soustvarjanja in skupnega učenja se dopolnjuje na 

ravni interakcij in organizacije učenja: z združevanjem otrok po projektih oziroma dejavno-

stih, s porazdelitvijo odgovornosti vseh vzgojiteljev za načrtovanje, izvedbo in za evalvacijo 

na ravni celotnega vrtca, z udeležbo tehničnega osebja, specialnega pedagoga in drugih 

sodelavcev pri izvedbi vzgojnih dejavnosti in seveda z ustvarjanjem kulture dogovarjanja, 

pogajanja in skupnega sprejemanja odločitev vseh udeležencev – foruma demokracije. 

PROSTOR: DRUÆENJE, SVETLOBA, 
ODPRTOST V SVET
Ob prihodu v vrtec Ernesto Balducci smo dobili obiskovalci vtis hiše, ki ustvarja razpolo-

ženje doma – skupnega življenja odraslih in otrok. Vtis skupnosti, ki zagotavlja občutek 

pripadnosti, dajeta že prijetna urejenost in razporejenost prostorov, ki »vabi« k druženju. 

Vstopili smo skozi zastekljeno preddverje, polno svetlobe, obdano z rastlinami in lončni-

cami, ki so še čakale na presajanje, in se znašli na tržnici (piazzi), ki predstavlja osrednji, 

povezovalni prostor, saj so okrog nje razporejene igralnice in drugi prostori. Opazili smo, 

da ni tradicionalne razdelitve igralnic v trakte ali enote pa tudi ne garderob, saj so otroci 

obuti kar v športnih ali drugih udobnih obuvalih, v katerih pridejo v vrtec. Hiša je polna 

svetlobe, saj prostore delijo – bolje rečeno povezujejo – steklene stene igralnic, kuhinje, 

ateljeja …, ki omogočajo, da lahko vedno pokukaš, kaj se dogaja pri »sosedovih«, in se jim 

pridružiš. Sončni vmesni prostori, polni zelenja, in zastekljeni atriji povezujejo življenje v 

hiši s tistim zunaj in z naravo. → Prostor – tretji vzgojitelj
Prostori v RE-vrtcih so ustvarjeni kot ljubezniva 

okolja, v katerih se otroci, družine in vzgojitelji 

počutijo sproščene. Omogočajo gibanje, sood-

visnost in interakcije (Malaguzzi v Edwards in 

sod. 1998: 63) … To so prostori, v katerih so od-

rasli dobro premislili o kakovosti okolja; so polni 

svetlobe, raznolikosti in nekakšnega veselja. V 

vsakem vrtcu je razvidno, da so vzgojitelji, star-

ši in otroci – ob skupnem delu in igri – ustvarili 

edinstveno okolje, ki odraža osebna življenja, 

zgodovino vrtca in številne plasti kulture (Gan-

dini, Edwards in Forman 1993: 149).

→ Skupnost: 
sobivanje, so-odvisnost
RE-vrtci so (ponovno) oživili pomen »skupno-

sti«, »sobivanja« in »soodvisnosti« v vzgoji 

otrok. Kot pravi Malaguzzi, vzgojitelji doživlja-

jo vrtec kot »živ organizem« – prostor odnosov 

med otroki, vzgojitelji in starši. Vrtec odraslim, 

še posebej pa otrokom, zagotavlja občutek pri-

padnosti v okolju, ki je živahno, prijetno in av-

tentično. Postavitev in ureditev prostora sami 

po sebi spodbujata srečanja, komunikacijo in 

odnose. Skupnosti vrtca je torej utemeljena na 

medosebnih odnosih in mreži komunikacij med 

otroki, vzgojitelji in starši. Skupnost zagotavlja 

razvoj identitete skozi občutek pripadnosti, var-

nosti … (Bauman 2001 po Kroflič 2012: 15).

obiœajen dan v vrtcu 
ernesto balducci

OBIČAJEN DAN V VRTCU ERNESTO BALDUCCI



11

→ Razvoj identitete – pripoznanje
Kot pravi Malaguzzi (1998: 68–69), je eden iz-

med pomembnih ciljev vzgoje v RE-vrtcih »okre-

piti občutek lastne identitete prek pripoznanja, 

ki ga omogočajo vrstniki in odrasli do te mere, 

da vsak lahko začuti zadosten občutek pripa-

dnosti in samozaupanja, da je lahko udeležen v 

vrtčevskih aktivnostih … (Kroflič 2012)«. Ideja 

socialnega učenja se uresničuje v učnih centrih 

in spodbujanju občutka tovarištva med otroki. 

Dosežek enega otroka praznujejo vsi, ki so ude-

leženi v dejavnosti kotička (Fraser 2006).

→  Filozofi ja Reggio Emilia 

je utemeljena na sovzgajanju 

in kolegialnem delu 

strokovnih delavcev vrtca 

(Edwards in sod. 1998: 71).

UŒENJE IN DRUÆENJE OKROG UŒNIH DEJAVNOSTI 
IN PROJEKTOV
Povabijo nas, da si ogledamo vzgojne dejavnosti, ki bodo v dopoldanskem času potekale v 

vrtcu. Ena izmed vzgojiteljic nas sprejme na uvodnem razgovoru ter nam na kratko pred-

stavi vse dejavnosti in projekte, ki bodo potekali v posameznih »skupinah«. Enako velja za 

preostale članice strokovne skupine; vsi vedo, kaj se dogaja v prostorih vrtca, saj je celoten 

spekter dejavnosti načrtovan na ravni celotnega vrtca. Pojasnijo nam, da je to za RE-vrtce 

običajno, saj je timskemu načrtovanju (in evalvaciji) dejavnosti posvečena vsaj tolikšna 

pozornost kot sami izvedbi. 

Takšna organiziranost pomeni, da se otroci različnih skupin združujejo »okrog« ponujenih 

projektov in dejavnostih; tako sodelujejo pri skupnih projektih otroci zelo različnih starosti 

in skupin. Starostno oblikovane skupine sicer obstajajo in negujejo občutek pripadnosti, 

vendar se otroci velik del dneva družijo in učijo tudi z otroki drugih skupin in odraslimi, ki 

niso »njihovi« vzgojitelji. Okrog devete ure jih vzgojitelji povabijo, da se pridružijo dejav-

nostim, za katere so se odločili že prejšnji dan (oziroma v projektih sodelujejo že daljše 

obdobje). Dopoldne so otroci tako razkropljeni po prostorih v hiši; ko se enkrat pridružijo 

izbrani dejavnosti, običajno delajo v teh ožjih skupinah od ene ure do dveh. Sprehodi do 

piazze in nazaj so sicer dobrodošli, vendar vzgojitelji pojasnijo, da se od otrok načelno 

pričakuje, da pretežni del dopoldneva vztrajajo pri izbrani dejavnosti. 

Tudi znotraj igralnic vzporedno poteka več dejavnosti, ki so med seboj razmejene s prosto-

rom in opremo v nekakšne učne enote oziroma kotičke. Tako lahko vidimo v isti igralnici 

nekaj otrok pri umetniškem upodabljanju na svetlobni mizi, druga skupina se v posebnem 

kotu ukvarja s projektom »robot«, tretja pa si je pod stopnicami naredila nekakšno posteljo 

iz blazin za udobno branje slikanic. V mini ateljeju poteka postavitev plaže, v sosednji igral-

nici pa risanje geparda. V jedilnici pripravljajo piškote, nadstropje više pa imajo najmlajši 

plesno-glasbeno delavnico. Izvedbo dejavnosti (delavnic in projektov) prevzemajo dejansko 

vsi odrasli v hiši; ker se tako otroci razporedijo na več odraslih, nastajajo majhne skupine, 

ki niso večje od pet do sedem otrok. 

→ Delitev odgovornosti med 
odraslimi
V RE-vrtcih se od vseh zaposlenih pričakuje, da 

bodo prispevali k razvoju filozofije in prevzeli – 

vsaj deloma – odgovornost za vrtec in otrokovo 

učenje (Thornton in Brunton 2007).
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TRÆNICA 

V dopoldanskem času na tržnici »vladajo« 

malčki. Piazza v vrtcu posnema vrvež na 

tržnici italijanskega mesta. 

V prostoru so pregradne stene nepravil-

nih oblik, ki ponujajo vse za preoblačenje: 

torbice, čevlje, oblačila … lutke; povsod, kjer 

je prostor, so ogledala. Otroci imajo na voljo 

velikansko vozilo domače izdelave, v kate-

rem se tudi najmlajši vozijo na nožni pogon. 

Zatopljeni so v domišljijsko igro; preoblačijo 

se, ličijo … pogosto menjajo svojo zunanjo 

podobo in pripadajoče vloge. Občasno se 

razgledajo naokrog; če se kaj zanimive-

ga dogaja v drugih prostorih, se občasno 

pridružijo »delu«. Ali pa na hitro skočijo v 

igralnico, da bi se drugim otrokom pokazali v svojih novih preoblekah. 

Na tržnici se pojavi skupina otrok, ki sledi hišniku; za seboj vlečejo posodo na kolesih z 

vodo. Ustavljajo se v vseh prostorih, v katerih je zelenje; otroci zalivajo rože in velike sobne 

rastline.

Iz piazze vodi pot do jedilnice, v kateri kuharica s skupino otrok pripravlja posladek za 

današnje kosilo. Zbrani okrog mize valjajo testo, izrezujejo piškote, jih polagajo na pladnje 

in nosijo v pečico.

Otrokom na tržnici se pridruži dekle, ki pomaga v kuhinji. Pove nam, da je ona »tista, ki 

ima posebne potrebe«. Opazuje igro malčkov, kramlja z njimi, občasno pohvali njihov izbor 

oblačil, nakita … Pozneje v razgovoru izvemo, da gre za osebo z Dawnovim sindromom, ki 

se vključuje v dejavnosti in vsakdanje življenje vrtca, kolikor želi sama. Čeprav njeno udej-

stvovanje v programu vrtca ni vnaprej načrtovano, v vrtcu opogumljajo interakcije med njo 

in otroki. 

Na tržnici je tudi specialna pedagoginja s skupino otrok. Načelno je »zadolžena« za zago-

tavljanje oblik pomoči, namenjenih otrokom s posebnimi potrebami, vendar je skupina 

očitno pisana. V likovni dejavnosti, ki jo je pripravila za ta dan, sodelujejo vsi: otroci, ki 

potrebujejo posebno obravnavo, in tudi drugi. 

 

SVETLOBNA MIZA

Pot nadaljujemo v igralnico, v kateri prepoznamo svetlobno mizo. Ta je specifična in tako 

vsakdanji pripomoček v RE-vrtcih, kot sta morda svinčnik in papir v kakšnem drugem 

vrtcu. Miza z osvetljeno podlago s stekleno površino, pod katero je svetilo, je namenjena 

umetniškim postavitvam, kompozicijam in instalacijam. Otroci ustvarjajo upodobitve z 

obdelanim odpadnim materialom: z raznobarvnimi steklenimi ploščicami, s plastičnimi liki 

in z izrezki barvnih folij. Vzgojitelj občasno fotografira nastale kompozicije. 

Pogosto se za postavitve uporabljajo tudi drugi materiali; otroci na primer aranžirajo ra-

stline, nabrane na sprehodu, ali pa rišejo v pesek. Raznovrstni materiali omogočajo bogate 

možnosti estetskega izražanja. 

→ Biti drugačen: otrok in odrasli
Skupnost RE-vrtca omogoča možnost »izstopa-

ti«: biti drugačen in skozi to razliko edinstven 

… (Bauman 2001 po Kroflič 2012: 15). Otrok, 

ki so invalidni, bolni … ne obravnavajo, kot da 

imajo »posebne potrebe«, ampak »posebne pra-

vice«, saj si prizadevajo za soudeleženost, ra-

znolikost in za vključevanje vseh otrok (Fraser 

2007, Edwards in sod. 1998 in Connors 2007).

→ Svetloba in sence
Veliki, odprti prostori, ki omogočajo opazovanje 

gibanja svetlobe čez prostore skozi ves dan, so 

posebej priljubljeni v RE-vrtcih. Zaslonska sti-

kala, svetlobne škatle, bakle, odbojne površine 

in grafoskopi se uporabljajo, da bi očarali otroke 

in zadovoljili njihovo željo po raziskovanju poja-

vov, povezanih s svetlobo in senco (Edwards in 

sod. 1998)

OBIČAJEN DAN V VRTCU ERNESTO BALDUCCI

→ Odsev
Svetlobne in odbojne površine se v RE-vrtcih 

uporabljajo v izobilju – kot metoda za zaje-

manje in pretvorbo svetlobe … in kot možnost 

zadostitev otrokove radovednosti, namenjene 

pojavu odseva … Ogledala ob stenah, na povr-

šinah miz in samostoječa vabijo k opazovanju 

sebe (Thornton in Brunton 2007: 46).

→ Piazza
Koncept piazze presega fizični prostor – je meta-

fora za srečevanje misli, delitev idej in izkušenj. 

Občutek za skupnost se odraža v mestni arhi-

tekturi in v arhitekturi vrtcev: skupno življenje 

simbolizira piazza, javni prostor, ki pripada 

hkrati posamezniku in tudi skupnosti kot celoti. 

Tako ima tudi vsak vrtec osrednjo tržnico, kjer 

se odrasli, otroci, obiskovalci lahko družijo.
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→ Čas 
V RE-vrtcih posvečajo posebno pozornost dolgo-

trajnim projektom; prepričani so, da lahko otro-

kov osebnostni, socialni in emocionalni razvoj, 

njihovo znanje o svetu in razvoj kreativnosti 

doseže polni potencial, le če imajo dovolj časa, 

da raziščejo svoje ideje, posnemajo to, kar vidijo, 

preizkušajo različne stvari in spravijo v proces 

svoje zamisli. Prepričani so, da bodo razvili svoje 

sposobnosti, če bodo imeli na voljo dovolj časa, 

da se vztrajno učijo na lastnih napakah (Thorn-

ton in Brunton 2007: 58). Zato otrok ne posta-

vljajo v samovoljne, od odraslih določene časov-

ne okvire, ki bi predstavljali nekakšne sisteme 

upravljanja odraslih z otroki (Hertzog 2001: 1). 

→ Učenje kot sodelovalna izkušnja
Vzgojitelji in drugi strokovnjaki v RE-vrtcu me-

nijo, da se otrok uspešno uči v kontekstu interak-

cij in v odnosu z drugimi – odraslimi in otroki. 

Malaguzzi (v Gandini in sod. 1993: 62–63) 

poudarja, da otrokovo učenje poteka v ustvar-

janju mreže izmenjav med otroki ter otroki in 

odraslimi. 

→ Večsenzorni prostori
RE-vrtci so zasnovani in v podrobnosti opre-

mljeni tako, da zagotavljajo veččutne izkušnje; 

s tem namenom uporabljajo različne teksture, 

barve, zvoke in vonjave … (Thornton in Brun-

ton 2007).

ROBOT

Ustvarjanje robota je, kot kaže, projekt z dolgo zgodovino. Kotiček, v katerem se gradi, 

podira in na novo gradi skulptura robota, je prepoln škatel z odpadnim tehničnim materi-

alom, železjem, vijaki in z orodji. Prostor obdaja množica načrtov in skic robota, ki so jih 

snovali otroci v različnih obdobjih tega projekta v nastajanju. Skice so spete v zajetno »knji-

go načrtov«, opremljenih s podrobnimi zapisi otroških zamisli; pisava odraslih nakazuje, da 

so ob skicah zapisovali tudi ideje otrok o tem, kako in iz česa bodo dograjevali skulpturo. 

Robot je le eden, zamisli pa veliko, zato sklepamo, da je naloga vse obdobje zastavljena 

sodelovalno. Otroci morajo namreč nadaljevati skulpturo, ki jim jo je nedokončano zapu-

stila skupina pred njimi; hkrati pa se morajo tudi v trenutni skupini dogovarjati med seboj 

in ustvarjati zamisel. Vrtijo se okrog robota in si prizadevajo najti izhodišče za nadaljevanje 

gradnje; ni povsem jasno, po katerem načrtu in zamisli trenutno poteka gradnja. 
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MINI ATELJE

V mini ateljeju trije fantje s pomočjo peska, kamnov, školjk, suhih vej in vode ustvarja-

jo postavitev (instalacijo) »plaže«. Postavitev poteka kot nevsiljiv pretok idej in zamisli 

udeležencev, ki vedno znova spreminjajo in dograjujejo zamisel plaže. Otroci so povsem 

zatopljeni v premeščanje kamenčkov, urejanje in v preurejanje peščenih hribčkov in stezic; 

med seboj se tiho pomenkujejo. 

Ob strani stoji vzgojiteljica, ki s fotoaparatom sproti beleži spreminjajoče se postavitve. V 

dogajanje se ne vpleta, vendar je videti, da pozorno opazuje in si občasno dela zabeležke. 

Ko se po približno eni uri vrnemo v atelje, nas preseneti, da jih še vedno zaposluje ista 

dejavnost; ta jim je – kot kaže – še zanimiva. 

→ Izzivi 
Ključni dejavnik uspešne vzgoje v RE-vrtcih je 

spodbujanje otrokovega učenja skozi načrtovane 

izkušenj, ki predstavljajo otrokom izziv, vendar 

takšen, da ga zmorejo. Najpomembnejša strate-

gija učenja/poučevanja je poslušanje otroka, pri 

čemer se njegove ideje jemljejo resno in se skuša 

razvijati njegove zamisli in tematike (Thornton 

in Brunton 2007: 73–74).

OBIČAJEN DAN V VRTCU ERNESTO BALDUCCI

→ Kreativnost, radost 
Likovni atelje otrokom zagotavlja prostor uče-

nja simbolnih jezikov, odraslim pa razumevanje 

procesov otrokovega učenja (Kroflič 2011: 58). 

Ustvarjanje v ateljeju je orodje za konstruiranje 

mišljenja in čustvovanja v kontekstu celovitega 

poučevanja in učenja (Rinaldi 2006). RE-vrtci 

zagovarjajo, da je treba dati otrokom možnost 

doživeti radost biti star eno leto, tri leta ali pet 

let. Dogodki v dnevu so tako strukturirani, da 

zagotavljajo daljša obdobja nemotenega časa, 

ki so na voljo otrokom, da sodelujejo v razisko-

valni igri in kreativnih dejavnostih (Thornton 

in Brunton 2007: 55). Kreativnost ni nujno 

povezana z umetniškimi vsebinami. Otroci so 

kreativni, ko raziskujejo jezik, matematiko, na-

ravoslovne pojave …

GEPARD

Nadaljujemo pot v sosednjo igralnico, v kateri skupina otrok, zbrana okrog naravoslovne 

knjige, »študira« podobo geparda. Dobili so nalogo narisati geparda, vendar ne takšnega, 

kot ga vidijo v knjigi. Narisati morajo »geparda v odhajanju«, »geparda od zgoraj«, »geparda 

od spodaj«. Naloga se zdi premišljeno izbrana; po burnih odzivih otrok in njihovih inten-

zivnih interakcijah sklepamo, da jo tudi otroci doživljajo kot izziv.

Tokrat vzgojiteljica uporablja drugačno tehniko dokumentiranja. Pred seboj ima list papirja 

z imeni otrok v stolpcih, v katere zapisuje, kaj se otroci med seboj pogovarjajo. Beleži 

dialoge otrok in njihova razmišljanja o tem, kako pristopili k težavni nalogi, saj si morajo 

geparda predstavljati v povsem drugih – neznanih položajih. 
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GLASBENO-PLESNA DELAVNICA

Zunanji sodelavec, usposobljen za področje plesa, popelje v igralnico skupino triletnikov; 

tam jih čaka presenečenje. Na sredini s stropa visi barvna zavesa lahkega plastificiranega 

blaga; pod njo na tleh leži prava gozdna smrečica. Izbira predmetov in materialov se zdi 

nenavadna; sprašujem se, ali sta mogoče prav neobičajna situacija in kompozicija to, kar 

bo sprožilo otrokovo ustvarjalnost. Tudi glasba je vse prej kot običajna; tudi ne gre za 

otroško glasbo. Skupinski izrazni ples je mešanica izraznosti in vodenja plesnega učitelja. 

Čeprav smo priča tipični »usmerjeni dejavnosti« posnemanja gibov, ki jih kaže otrokom, 

je treba priznati, da so njegove ideje izvirne. Učitelj predlaga otrokom vrsto interaktivnih 

dejavnosti, ki v plesu povezujejo pare, manjše skupine in celotno skupino. Včasih se ustavi 

in plesno izražanje otrok zabeleži s kamero. Ko se čez eno uro vrnemo v prostor, skupina 

malčkov še vedno pleše.

→ Neobičajno, nenavadno: 
ustvarjalnost
V pristopu Reggio Emilia pogosto dajejo pred-

nost neobičajnemu pred običajnim, abstraktne-

mu pred konkretnim, domišljiji in čudenju pred 

predvidljivim in vsakdanjim; pravijo, da izbirajo 

»inteligentne snovi« in obravnavajo »inteligen-

tne pojave«. To so materiali, ki ne usmerjajo ne-

posredno, ampak odpirajo vprašanja, izvabljajo 

hipoteze in vzbujajo željo po eksperimentiranju; 

so snovi in pojavi, ki zbujajo radovednost, ču-

denje in navdušenje … (Guidici, Rinaldi, Kre-

chevsky 2001 po Krnel 2012). Iz običajnega se 

lahko spremenijo v nepredvidljivo in zato otroku 

skrivnostno in čarobno. Inteligentni materiali 

torej vsebujejo vrsto notranjih nasprotij, ki jih 

je mogoče raziskati. Ustvarjalnost se poraja iz 

različnih izkušenj, ki vključujejo občutek svobo-

de, da otrok lahko raziskuje zunaj znanega (Ma-

laguzzi 1998). 

OBLIKOVANJE GLINENE SKULPTURE

Skupina petletnikov, ki sedi za mizo, dobi nalogo iz gline oblikovati mizo s štirimi stoli, na 

katerih sedijo otroci. Otroci takoj prepoznajo, da gre za enako situacijo, v kateri so se znašli 

sami. Pohvalijo vzgojiteljico, da »je to zares dobra ideja«. 

Takoj ko se na mizi pojavi kup gline, se nemudoma lotijo dela; vsak posameznik začne 

mehčanje svojega kosa in pojavijo se že prvi oblikovani deli skulpture. Čez čas se ustavijo in 

ugotovijo, da imajo narejeni kar dve ploskvi mize in več parov nog različnih velikosti. Na-

smihajo se in spogledujejo; ugotovijo, da so se nespametno lotili naloge. Eden izmed dečk-

ov se z dlanjo udari po čelu; pravi, da »je to zdaj problem« in da bi se morali prej dogovoriti, 

kako bodo delali, saj bodo morali dele združiti v eno skulpturo. Kaj zdaj? Noge so različnih 

dimenzij, prav tako vsi preostali deli … Začne se burna razprava; odločajo se, kateri deli so 

med seboj združljivi in »pogajajo«, kdo od otrok bo moral svojo stvaritev modelirati v nekaj 

drugega. 

Nazadnje le uspejo izdelati ustrezno število delov istih dimenzij, ki jih je mogoče sestaviti v 

eno skulpturo; vidno zadovoljni z rezultatom si oddahnejo. 

→ Dobre ideje
V razgovoru je obiskovalka vrtca vprašala, ali 

RE-vrtcih načelno vedno upoštevajo in razvija-

jo tiste zamisli, ki jih predlagajo otroci. Atelje-

ristka je odgovorila, da »ni pomembno, čigava je 

ideja, le da je dobra; če je ideja odraslega boljša, 

dajo tej prednost«. 
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Vzgojiteljica ves čas delavnice ustvarjanja iz gline sedi v določeni razdalji od otrok in jih 

opazuje. Ne vpleta se v dogajanje, ničesar ne sugerira in ne popravlja njihovih »zmot«. 

Občasno jim postavi vprašanje za razmišljanje. V blok si beleži, kaj se otroci med seboj po-

govarjajo, na kakšen način prihajajo do dogovorov in kakšne strategije ubirajo za reševanje 

problemov. 

→ Stopiti stran: opazovati, razume-
ti, interpretirati
Malaguzzi pravi: »Očitno je, da v RE-vrtcih 

dajemo prednost učenju pred poučevanjem. Ne 

da bi zavračali poučevanje, ampak menimo ta-

kole: Stopimo vstran za nekaj časa in naredimo 

prostor za učenje, opazujmo pazljivo, kaj otroci 

delajo; in potem, če smo razumeli dobro, bo mo-

goče naše poučevanje drugačno, kot je bilo prej«.

 

→ Socialno konstruiranje znanja
Za Carlino Rinaldi (1993: 105) so otroci »soci-

alni konstruktivisti«, saj gradijo (oziroma kon-

struirajo) znanje oz. se učijo skozi komunikacijo 

in konkretne izkušnje. Ko gre za otrokovo uče-

nje, si vzgojiteljice RE-vrtcev pogosto postavlja-

jo eksplicitne cilje, ki težijo h graditvi znanja v 

kontekstu interakcij, ki se ustvarjajo v manjših 

skupinah otrok in odraslih »okrog« sodelovalnih 

nalog …

 

Kot pravi Kroflič (2012), Malaguzzijeva filo-

zofija nasprotuje ideji znanja kot objektivne re-

prezentacije realnega sveta; znanje razume kot 

socialno konstruirano znanje, ki ga konstruira 

vsak od nas v odnosih z drugimi. Malaguzzije-

va pedagogika je kompleksna; dovoljuje subjek-

tivne, divergentne in neodvisne interpretacije 

sveta; v nasprotju z linearnim znanjem, ki je 

rezultat akumulacije. Njen kredo je, da si vsak 

posameznik konstruira – v odnosih z drugimi in 

demokratičnem okviru – svojo lastno epistemo-

logijo, svoj lastni pogled na svet; ob zavedanju, 

da le-ta predstavlja le delni pogled – ob drugih 

mogočih pogledih. 

OBIČAJEN DAN V VRTCU ERNESTO BALDUCCI
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LESENE PALICE – »PAMETEN MATERIAL?«

Vzgojiteljice pripravljajo naravni material v atriju: na tla polagajo kose lesa različnih veli-

kosti in obdelanih gladkih površin, veje dreves in kamenje. Gledalcem zbudijo zanimanje 

predvsem največji kosi materiala – lesene palice, nekakšna debla, ki so dolga okrog dveh 

metrov. (Nehote se sprašujemo, ali ne bo to prevelik zalogaj za otroke; marsikdo dvomi 

tudi, da je vse skupaj dovolj varno.) Ko malčki postopoma prihajajo v atrij, najprej tipajo, 

tehtajo, prelagajo materiale; ugotavljajo, s čim imajo pravzaprav opraviti. Tekajo od enega 

do drugega kosa in na začetku ni videti, da bi kaj »nastajalo«.

Čez čas začnejo posamezniki na tla polagati kamenje; nastajajo zaporedja in iz njih vzorci. 

Vedno več otrok se pridružuje igri nadaljevanja vzorca, ki ga nekdo postavlja pred teboj. 

Otroci opazujejo drug drugega in stvaritev; dodajajo svoje koščke sestavljanke in nastaja 

nekakšna stezica, ki jo obložijo z vejami. V igri se počasi vzpostavljajo povezave med otroki 

ter otroki in njihovo stvaritvijo.

Skupina drugih treh malčkov se ukvarja z najdaljšimi palicami; najprej jih opazujejo in 

precenjujejo, poskušajo jih dvigniti in premakniti. Ker ne gre, pokličejo otroke na pomoč; 

počasi se posamezniki pridružujejo, dokler jih ni nazadnje dovolj, da uspejo prenesti težek 

in neroden kos na drugo mesto v atriju. Potem vidno ponosni nadaljujejo s postavitvijo in 

kompozicijami; dodajajo manjše kose, gradijo nekakšno »kurišče«; dejavnost poveže otroke 

v delujočo skupino s »poslanstvom«.

Pozneje v razgovoru z vzgojitelji povedo, da je bil prav to njihov cilj: zastaviti otrokom 

nalogo na način, ki bo omogočal učenje skozi izkušnjo sodelovanja. Pri tem so »uporabili 

pametne materiale«, vedoč, da le dovolj dolge palice sprožajo timski pristop in reševanje 

problemske situacije s skupnim iskanjem rešitev, preizkušanjem alternativ in z vlaganji 

celotne skupine.  

→ Inteligentni pojavi, inteligentne 
snovi
To, kar opredeljuje snovi in pojave kot inteligen-

tne, je nasprotje med konkretnimi – neposredno 

zaznavnimi lastnostmi in skritimi ter zato bolj 

abstraktnimi lastnostmi ali med vsakdanjim in 

neobičajnim (Guidici, Rinaldi, Krechevsky 2001 

po Krnel 2012).

Kot poudarja Krnel (2012), snovi in pojavi sami 

po sebi niso inteligentni, ampak smo lahko in-

teligentni odrasli oziroma otroci, ko skušajo 

nasprotja, ki jih ponujajo dani materiali in situ-

acije, razrešiti s postavljanjem hipotez, z ekspe-

rimentiranjem in raziskovanjem ter s postavlja-

njem novih teorij. 
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→ Profesionalni razvoj: refleksija 
prakse
Malaguzzi (v Edwards in sod. 1998: 72) meni, 

da mora profesionalni razvoj vzgojiteljev – kljub 

formalnim kvalifikacijam – potekati na delov-

nem mestu, pri delu z otroki. To dosežejo z re-

dnimi srečanji tima, saj je profesionalni razvoj 

le deloma rezultat individualnih prizadevanj, 

bogatijo pa ga diskusije s kolegi, starši in z dru-

gimi strokovnjaki (Malaguzzi v Edwards in sod. 

1998: 73). Zaposleni strokovni delavci so »uče-

ča se skupina«; refleksija prakse je osnovna me-

toda, s pomočjo katere se učijo drug od drugega 

(Thornton in Brunton 2007: 89). 

→ Dokumentacija: razumeti in in-
terpretirati
Dokumentacijsko gradivo, opazovanja in inter-

pretacije se v skupini izmenjujejo in se o njih 

razpravlja. Vzgojitelji, ki delajo z določeno sta-

rostno skupino, imajo možnost izmenjati svoje 

poglede z drugimi. Izmenjava izkušenj je način 

dodajanja nove vrednosti že sprejetim inter-

pretacijam; porajajo se nove ideje in zastavlja-

jo nova vprašanja. Tako sčasoma osebje vrtca 

pomembno poveča kolektivno znanje o tem, 

kako se predšolski otroci učijo, kar omogoča iz-

boljšanje njihovih prihodnjih praks (Brunton in 

Thornton 2007: 90).

OBIČAJEN DAN V VRTCU ERNESTO BALDUCCI

TIMSKA DISKUSIJA OB DOKUMENTACIJI

Obisk v vrtcu Ernesto Balducci smo sklenili na srečanju s strokovnimi delavci vrtca. Zbrali 

smo se v skupnem prostoru odraslih v prvem nadstropju hiše, kjer vsakodnevno potekajo 

srečanja vzgojiteljev z ateljeristom in drugimi sodelavci. Pojasnijo nam, da je za RE-vrtce 

običajno, da posvečajo veliko časa tudi razmisleku in razpravljanju o poteku dejavnosti, 

udeležbi otrok in o življenju v vrtcu na splošno. 

Diskusija poteka ob bogatem dokumentacijskem gradivu, ki ga vzgojitelji vsakodnevno 

prinesejo na mizo. Tako smo lahko videli nekaj zbranih dokumentacijskih gradiv tistega 

dne pa tudi zbirko dokumentov preteklih in permanentnih projektov. 

Vzgojitelji podajajo svoje interpretacije dokumentacijskega gradiva. Pogledali si bodo 

knjigo načrtov, da bi prepoznali nove zamisli dograjevanja robota, razumeli, kako otroci 

razmišljajo in predvidevajo. Ogledali si bodo videoposnetke plesnega izražanja otrok, da bi 

si skušali pojasniti, kako se otroci plesno odzivajo na novo, neobičajno situacijo. Vzgojite-

ljica, ki je spremljala delavnico »gepard«, bo predstavila risbe otrok, ki prikazujejo geparda 

v odhajanju …, in kolegicam posredovala razgovore otrok, iz katerih je razvidno, kako so se 

lotili tega zahtevnega predstavnega izziva. 

Ogled dokumentacije jim zagotavlja vpogled v procese otrokovega učenja. Vzgojitelji si 

skušajo interpretirati otroške upodobitve zamisli, njihovih razlag, predpostavke in predvi-

devanja. Zavedajo se, da so interpretacije nujno subjektivne: individualne, osebne razlage 

vsakega posameznika, ki jih deli z interpretacijami drugih članov skupine strokovnjakov, 

da bi na njihovi osnovi mogoče dobili navdih za nadaljevanje projekta in poglabljanje razu-

mevanja otrokovega učenja. 

Slike uporabljene v poglavju Običajen dan v vrtcu Ernesto Balducci so javno dostopne na medmrežju in nimajo 

zaščitenih avtorskih pravic. Pridobili smo jih z iskalnikom Google in geslom Reggio Children ter geslom Reggio 

Emilia preschool. Predstavljajo vrtce v mestu Reggio Emilia, kot tudi nekatere vrtce mreže Prijateljev RE dru-

god po svetu. 
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mesto v priœakovanju 
(cità inatessa)

CITÀ INATESSA je besedna igra: »inattesa« v italijanskem jeziku po-

meni »nepričakovan«; če besedi med seboj ločimo, dobimo »in atte-

sa«, kar pomeni »v čakanju«, ali če se izrazimo metaforično – »mesto 

v pričakovanju«. 

mestni park

moj nos je tako poln kot svet



V uvodu v knjigo Park je … (Cavallini, Filippini, Trancossi, Vecchi 2008) avtorice opisujejo, 

kakšno je bilo videti mesto Reggio Emilia, ko so ga »preoblikovali« otroci: 12. maja 2002 so 

trije prostori zgodovinskega središča mesta – Via Farini, Vicolo Trivelli in City Part – ne-

pričakovano spremenili podobo pred očmi meščanov. Vrsta keramičnih čevljev je naredila 

sprehajalno pot mimo izložbenih oken po mestnih ulicah; torbice so postale krokodili in 

tigri, veliko drevo pa se je spremenilo v džunglo, ki so jo naselile čudne živali iz gline … 

Za ves dan je množica teh pojav, velikih in majhnih, vidnih in delno skritih, preoblikovala 

mesto in prehode skozenj. Kaj se je zgodilo? 

Projekt se je začel, ko se je mesto odločilo, da bo praznovalo 30-obletnico objave knjige 

Slovnica domišljije, posvečene mestu Reggio Emilia. Projekt je priznanje Gianniju Roda-

riju, ki je knjigo napisal leta 1972, ko je obiskal mesto in se srečeval z otroki, s starši in z 

vzgojitelji. Rodari v knjigi razkriva vrednote, ki jih cenijo in uveljavljajo vzgojitelji Reggio: 

estetski užitek, pretvorba (transformacija), ustvarjalnost, čudenje, veselje in smisel 

za humor. Avtor pravi: »Verjamem, da vse te lastnosti prispevajo k uspešnem učenju otrok 

in odraslih.«

Vzgojitelji v Reggio Emilia so se odločili, da razmislijo o vrednosti teh ključnih besed 

za otroke (in vzgojitelje) sodobnih vrtcev. Daniela Lanzi in Mirca Neroniii (2005: 2) pravi-

ta: »Ideje ustvarjalnosti in preoblikovanja niso bile nove našim vrtcem; že od samega začet-

ka so bile ključ do naših izkušenj, vendar smo želeli ustvariti tesnejši odnos med ustvarjal-

nostjo, preoblikovanjem in mestom kot fizičnim subjektom. 

Spraševali smo se, ali lahko otroci in odrasli opazujejo mesto tudi na načine, ki vključujejo 

preoblikovanja, preobrazbe in ustvarjalnost, estetski užitek, pretvorbo (transfor-

macijo), ustvarjalnost, čudenje, veselje, smisel za humor.

Poskušali smo dojeti mesto kot neke vrste ogromno delavnico projektov, v katerih bi bile 

mogoče spremembe in preoblikovanja. V delavnico, v kateri so sugestije otrok in odraslih 

dobrodošle. Med našim delom v vrtcih in mestom je bil vedno prisoten dialog; otroci in 

odrasli niso samo del tega dinamičnega odnosa, ampak tudi odraz mesta. 

mesto 
v priœakovanju

Povzetek pripovedi avtoric je zgodba o projektih, 

iz katerih je mogoče povzeti naslednje elemente 

RE-pedagoškega koncepta: poudarjene estetske 

dimenzije vzgoje, pedagogiko poslušanja in fi-

lozofijo otrokove soudeleženosti (participacije) 

v učenju. Branje nam omogoča slediti procesu 

strokovnega delovanja vzgojiteljic. Prepoznamo 

lahko, kako se pedagogika poslušanja kot osre-

dnja predpostavka vzgojnega dela vgrajuje v 

načrtovanje in izvedbo dejavnosti. Kot pravijo 

avtorice v uvodu: »Odločitve in izbire, ki smo jih 

sprejeli člani strokovnega tima, so značilne za 

profesionalni pristop, ki se osredinja na vredno-

to konstruiranja znanja; te izbire in odločitve so 

pravzaprav naša metoda«.

→ Otrok, državljan današnjega 
sveta
V RE-vrtcih je otrok državljan že kot otrok, ne ose-

ba, ki jo šele pripravljamo, da postane državljan. 

Vzgojitelji menijo, da se otrok ne more naučiti vloge 

državljana z didaktičnimi pristopi, ampak mora to 

vlogo (do)živeti. S tem izhodiščem ustvarjajo sku-

pne projekte vrtcev in mesta Reggio Emilia; otroci 

sodelujejo v umetniški predstavitvi mesta (Mesto 

v pričakovanju), na prošnjo direktorja gledališča 

oblikujejo poslikavo gledališke zavese (Gledališka 

zavesa) in druge projekte, v katerih so »povabljeni 

v svet odraslih«.

Vzgojitelji so prepričani, da so današnji vrtci in šole 

vse preveč usmerjeni v pripravljanje otroka na pri-

hodnost, namesto da bi se je osredinili na sedanjost 

in na to, kaj lahko v sedanjosti ‘zasadimo’ za priho-

dnost. Kot pravi C. Rinaldi (2006), je otroštvo so-

cialno konstruirano v okvirih vsake kulture; ta – v 

večji ali manjši meri – priznava otrokom pravico, da 

so soudeleženi (participirajo) v konstruiranju kul-

ture in skupnosti, ki jima pripadajo. Avtorica (prav 

tam) poudarja recipročnost v odnosih med vrtcem 

in lokalno skupnostjo: »vrtec se generira znotraj 

skupnosti, ta pa se – povratno – regenerira s strani 

vrtca, od katerega prejema življenjski sok, smisel in 

prihodnost«. Zato si vsi – vzgojitelji, starši in otro-

ci – prizadevajo ustvarjati recipročne odnose med 

mestom oz. lokalno skupnostjo in vrtcem. 

→  Poskušali smo doživeti mesto kot neke vrste ogromno delavnico 

projektov, v katerih bi bile mogoče preobrazbe in preoblikovanja …

delavnico, v kateri so sugestije otrok in odraslih dobrodošle.

 Daniela Lanzi

Odločitve in izbire …
… so pravzaprav naša »metoda«.
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KAKO JE VSE SKUPAJ ZAŒELO?

V teku leta so otroci in odrasli iz vrtcev raziskovali tri mestne prostore in pri tem upora-

bljali strategije, ki jih posedujejo že od nekdaj: živahno pozornost, radovednost, odzivnost, 

zmožnost za empatijo in reinterpretacijo stvari, ki so jih srečevali. To so bili na primer 

elementi arhitekture, kot so: robniki, cestne oznake pa tudi vrata in njihove kljuke za trka-

nje, zvoki in vonji. Dogovorili smo se, da bodo raziskali ideje preoblikovanja zaznav 

mesta, ustvarili humorne premike in razseljenosti. Ironični humor otrok in njihova 

sposobnost za metamorfozo sta bila že od vsega začetka naša zaveznika. S projektom Cità 

inatessa smo skušali odpreti vpoglede v strategije, ustvarjalnost in v domišljijske kvalite-

te otrok, tako da smo dovolili njihovim zabavnim, igrivim in domišljijskim pristopom in 

pogledom, da so usmerjali naše in nas navduševali (Cavallini, Filippini, Trancossi, Vecchi 

2008: 8–9). 

SREŒEVANJA OTROK Z MESTOM

Čeprav so bili projekti zelo različni, je bil njihov skupen cilj spodbuditi pomembna sreča-

nja med otroki, predmeti in prostori. Delovna izkušnja – živahna in zabavna – je zdru-

žila podobe in instalacije, ki so jih oblikovali otroci. Nastale »oblike« lahko interpretiramo 

kot metafore otroških teorij, želja in misli. Te podobe in predstavitve so vidni »kulturni 

objekti« z učinkovito močjo komunikacije, kreirane z uporabo elementov in materialov, 

ki so jih sugerirali namigi v parku. Šlo je za proces raziskovanja, srečevanja, poslušanja in 

interpretiranja; za prepletanje kulturnih, etičnih in socialnih dimenzij, kot so: spoštovanje, 

igra, humor, ironija, lepota, solidarnost in empatija (Cavallini, Filippini, Trancossi, Vecchi, 

2008: 12) 

Ta dan je mesto čakalo … 
… na preobrazbo, ki jo bodo ustvarili otroci.

Srečevanja otrok z mestom so postala vidna, ko so bile narejene instalacije na vseh treh 

prostorih mesta; vključevale so refleksije otrok in njihove konkretne stvaritve. Ta dan je 

mesto čakalo ne le na obiskovalce, ki jih vidi vsak dan, ampak na preobrazbo, ki jo bodo 

ustvarili otroci. Misli in ideje otrok so bile zelo pomembne, saj so nas opominjale, da nas 

ne zanimajo le končni rezultati projekta, ampak tudi vse variacije in faze procesa. Poskušali 

smo se osrediniti na možnosti in priložnosti, ki jih ulice ponujajo otrokom. Ko smo razi-

skovali ulice z otroki, smo pomislili, kako bi lahko postala otroška raziskovanja vidna. 

Otroški izdelki so daleč presegli pričakovanja in predstave vzgojiteljev; doživljanja mestnih 

prostorov skupaj z otroki so spremenila način našega videnja ulic in drugih delov mesta 

(Lanzi in Neroni 2005: 3).

 Ustvarjalnost
PreobrazbaPreoblikovanje

→ Otroci in njihovo mesto Reggio 
Emilia
Kot pravi Jerome Bruner, RE-vrtcev ne moremo 

v celoti razumeti, če ne razumemo mesta, ki je 

ustvarilo te vrtce (Reggio Children 2005: 2). 

Odnos med otroki in mestom je zanimiv; obsta-

ja nekakšen občutek, da mesto pripada vsem, 

vključno otrokom. Otroci se dobro zavedajo od-

nosa med njimi in prostorom, v katerem živijo, 

in ljudmi na tem prostoru. Z vzgojitelji pogosto 

obiskujejo mesto, ga opazujejo, raziskujejo; na-

redili so priročnik Reggio Tutta, v katerem so 

portretirali mesto in ga prikazali kot prostor, v 

katerem se ljudje srečujejo, ustvarjajo odnose, 

prostor, ki daje zavetje družinam in ki jih čuva. 

Priročnik kaže, da mesto ni samo skupek stavb, 

ampak vrsta prostorov, ki so otrokom pomemb-

ni. Ta tesni odnos med otroki in mestom odseva 

čustvene in strukturne vezi, ki jih imajo vrtci s 

skupnostjo, nastale v skupni zgodovini kot nji-

hov integralni del. 

→ Problem, izziv – temelj učenja 
RE-vzgojitelji na učenje gledajo kot na proces so-

cialne konstrukcije znanja, ki se ne dogaja samo 

zasebno, pri posamezniku, ali samo v okviru 

otrokove družine, ampak znotraj (lokalne) sku-

pnosti. Vzgoja/učenje vključuje proces soudele-

ženosti v konstruiranju vednosti. Eno izmed pro-

vokativnih pojmovanj, ki vzbuja razmišljanje, 

pravi, da je »problem« tisto sredstvo, ki zagota-

vlja odpiranje dialoga, vodi k skupnemu razume-

vanju in skupnim rešitvam, medtem ko »hitre re-

šitve« pogosto vodijo v zapiranje dialoga. Zato je 

večji poudarek na procesu skupnega »prebijanja 

skozi problem« kot pa na hitrih, poenostavljenih 

zaključkih. Navedeno je še posebej relevantno za 

vzgojitelje v zahodnih kulturah, ki prav v hitrih 

rešitvah vidijo znak inteligentnosti. 
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Pomembno je imeti (dokumentacijsko) gradivo,
da bi skupina vzgojiteljev lahko razpravljala …

Uporabljali smo različne oblike zapisov o poteku projekta z namenom dokumentirati 

otroške predpostavke, izražene z besedami ali kot grafične predstavitve. Ti zapisi so bili 

uporabni za vzgojitelje v procesu predvidevanja, kaj se lahko zgodi v projektu. Koristni pa 

so bili tudi pri določanju osrednjih vprašanj raziskovanja. Dokumentacijska gradiva smo 

v teku projekta zbirali, jih uporabljali kot priložnost za izmenjavo stališč; v razpravah so 

sodelovali tudi starši in otroci. Za nas je bilo zelo pomembno, da smo imeli različne prilo-

žnosti za razpravo, zlasti da smo razpravljali o gradivih, ker smo se tako srečevali z različni-

mi pogledi sodelujočih; to pa je omogočalo spreminjanje obstoječih pogledov in strategij v 

teku projekta.

Pomembno je imeti gradivo, da bi skupina vzgojiteljev lahko razpravljala; skupaj smo na-

mreč morali sprejeti veliko odločitev o tem, kaj uporabiti, da bi postalo naše učenje vidno 

tudi drugim ljudem. Pogosto smo si vzgojitelji zastaviti vprašanje: Katera od mnogih različ-

nih možnosti bi omogočila otrokom, da še poglobijo svoje raziskovanje? Takšna vprašanja 

sodijo k poklicu vzgojitelja, so del naše službe. Mogoče je med najtežjimi naslednje vpraša-

nje: Ali naše odločitve res omogočajo proces skupnega učenja otrok in odraslih? (Lanzi in 

Neroni 2005: 3) .

→ Dokumentiranje – »orodje« peda-
gogike poslušanja 
Carlina Rinaldi je v okviru predavanja v Centro 

Internazionale Loris Malaguzzi  poudarila, da 

je v RE-vrtcih dokumentacija del učnega procesa 

otroka, ne samo zbiranje otroških izdelkov oziro-

ma polnjenje t. i. portfolia. 

V premišljeno izbranih postopkih dokumenti-

ranja, prisotnih v vseh projektih, se odraža fi-

lozofija »pedagogike poslušanja«. Skozi različne 

tehnike dokumentiranja vzgojitelji sporočajo 

(otrokom), da jih zanima, kakšno konstrukcijo 

robota predvidevajo v načrtih, kakšne zamisli 

kompozicije plaže bodo naredili, kako si bodo 

predstavljali tigra »od spodaj«, kako bodo rešili 

problem prenašanja težkih lesenih palic in kaj 

se bodo ob tem pogovarjali. Dokumentiranje je 

torej primarno poskus prepoznavanja otrokovih 

miselnih procesov, poskus razumevanja otroko-

vega učenja. 

Vendar namen opazovanja otrokovega učenja ni 

primarno v prepoznavanju, ali so otroci dosegli 

razvojne mejnike in standarde, ki jih je postavi-

la znanost o otrokovem razvoju (zlasti razvojna 

psihologija), da bi zmogli otrokom »pomagali« 

na »višje« stopnje razvoja (kot je to značilno za 

koncept Razvojno primerne prakse). 

V vrtcih Reggio Emilia gre primarno za pogla-

bljanje razumevanja in interpretacijo. Vzgojite-

ljice opazujejo, si zapisujejo, zbirajo dokumen-

te in si jih skušajo pojasniti z namenom, da bi 

razumele, kako si otroci razlagajo pojave, ljudi, 

stvari. Kot pravi Malaguzzi (1998: 95 v Kroflič 

2012: 35), ne smemo pozabiti, da so še tako 

nenavadne in infantilne (in glede na znanstve-

na spoznanja napačne) razlage otrok predvsem 

dokaz »nenehnega poskušanja« vzpostavljanja 

povezav med stvarmi ter rastjo in učenjem. Pe-

dagogika poslušanja z dokumentiranjem kot te-

meljnim »orodjem« je torej način prepoznavanja 

(in pripoznanja) »otroške perspektive«: otroških 

»pogledov na svet«, razlag in »teorij«, ki se po-

stavljajo kot veljavne ob bok znanstvenim teori-

jam. V tem pogledu je dokumentacija tudi medij 

prepoznavanja otroka kot kompetentnega, ko-

gnitivno in socialno zmožnega ter ustvarjalnega 

bitja. 

MESTO V PRIČAKOVANJU
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mestni park: 
projekt malœkov
Vzgojitelji smo se odločili, da bodo v projektu sodelovale tudi vse skupine najmlajših otrok, 

starih od osem mesecev do dveh let. Cilj projekta je bil za en dan preoblikovati mesto s 

pomočjo zmožnosti otrok, njihovih strategij graditve znanja in skozi njihova videnja. Izziv 

je bil še posebej težek, saj smo se zavedali, da večina otrok te starosti potuje po mestu v 

avtomobilih ali vozičkih. 

Že od začetka smo raziskovanje osredinili na naslednja vprašanja:

Kako bi otroci naselili prostore v mestu?

Pri katerih elementih bi se ustavili in na kaj bi bili pozorni?

Kaj bi pritegnilo njihove roke, kaj bi jim bilo zanimivo in 
spodbudno, in na kakšen način?

Naša prva »metoda« je vključevala »srečevanja« otrok z Mestnim parkom; naš namen je 

bil zgraditi solidarnost in zavezništva med otroki in odraslimi. Želeli smo tudi, da bi otroci 

že na začetku spoznali vso kompleksnost in kvaliteto različnih pogledov, različnih videnj« 

(prav tam: 15). 

Kako interpretirati 
dejanja otrok, njihove izraze in misli?

Spraševali smo se: 

Kako interpretirati dejanja otrok, njihove izraze in misli?

In kako jih potem, ko smo jih opazili in interpretirali, naredi-
ti vidne, jih oživiti in jim dati identiteto?

To so le nekatera izmed vprašanj, ki smo si jih postavljali v projektu Mestni park. Vpraša-

nja so tvorila nekakšen zemljevid, neprecenljiv vodnik, ki ga je bilo v veliki meri treba še 

dekodirati in odkriti, vendar nas je spremljal in usmerjal v kognitivni napetosti, ki je del 

vsakega projekta (prav tam: 15). 

Otroci so hoteli doumeti prostor, mu dati identiteto; tako so gradili empatičen odnos z na-

ravo in arhitekturo. V svojem odkrivanju so prepoznavali večsenzorne kvalitete elementov, 

s katerimi so se srečevali, raziskovali sozvočja in značilnosti tal, svetlobo in senco, višine in 

prostornine. Kot se to pogosto zgodi – kadar omogočimo otrokom izbiro, nam sugerirajo 

nenavadne in nekonvencionalne vidike, ki nam ponujajo nove možne predstave (prav 

tam: 17). 

Drevesa so bila, kot da kličejo otroke, jih vabijo s svojo prisotnostjo in vzbujajo pripovedi. 

Bila so veličastna za otroške oči, vendar so si pustila biti tudi majhna, da so jih otroci vonja-

li, poslušali in objemali. Njihove korenine so ustvarjale nenavadna sedala in dovoljevala so 

pustolovščino plezanja. Njihova »koža« je spodbuja radovednost rok in oči (prav tam: 20).

→»Globlji pomen dokumentacije
 je v tem, kar otroci in odrasli šele 
iščejo …«
Kakšna je pot od dokumentiranja k načrtova-

nju, nazorno prikazuje zapis projekta Mesto v 

pričakovanju. Dokumentacijsko gradivo je v prvi 

vrsti neizčrpen vir idej; otroci in odrasli si pogo-

sto skupaj ogledajo videoposnetke, risbe, načrte 

… in druge dokumente, da bi se skupaj odločili, 

kako naprej. Carlina Rinaldi (2009) poudar-

ja: »Globlji pomen dokumentacije je v tem, kar 

otroci in odrasli šele odkrivajo, iščejo …«. Doku-

mentacijsko gradivo torej ni le zabeležka o pre-

teklem dogajanju, ampak nakazuje pot naprej: 

daje ključne »namige«, omogoča, da odkrijemo 

ključ, ki smo ga potrebovali … (Lanzi in Neron 

2005: 5). Vzgojitelji in otroci se srečujejo ob 

dokumentaciji, jo pregledujejo in interpretirajo, 

pri čemer jim prav te informacije pomagajo pri 

postavljanju novih problemskih situacij, zahtev-

nejših izzivov …
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→  Za otroke so drevesa postala 

proizvajalci metafor in pripovedi

Otroci o srečevanjih v parku: 
»Tukaj je nekaj trave na drevesu, ampak ni rož, rože so samo tam na travi.«

»Vidiš, drevo joka, ker nima nobene rože, in bi jih rad imel.«

»Poglej, joka iz tele luknje.«

»Joka tam, kjer so ptički, in ptički vidijo, da se joka.«

»Rože ne morejo na drevo; drevo pa joka, ker hoče rože.«

»Jaz pa slišim drevesa, ko delajo plink, plink …«

»Drevo joka, ker hoče malo vode. Poslušaj! Zdaj se pa smeje, ker pije!«

»Drevesa imajo luknje, v katerih živijo kače …«

»Ne, gosenice živijo tukaj, gosenice so prijazne: živijo tukaj in tam, v luknjah! Če pride 

pošast, se skrijejo v luknje; pošast pa ne more noter, ostane zunaj …«

»Vidiš? Tukaj je drevo opraskano; in tukaj so mu dali malo sladkorja, ker je bilo žalostno.«

»Tukaj je drevo z lučko visoko tam zgoraj, ki se prižge, ko postane temno … je drugačno … 

vsa drevesa so drugačna, tole je umazano, ima travo na sebi.« 

»Drevo je videti kot žirafa, obraz ima tam zgoraj, noge pa tukaj spodaj.«

Za otroke so bila drevesa ne le živa, ampak so imela tudi čustva in občutja. Lahko so bila 

žalostna in srečna, imela so svoje potrebe in želje …, svoje notranje življenje. Drevesa – kot 

so jih doživeli otroci – se zelo razlikujejo drug od drugega, vendar se poznajo in rada živijo 

skupaj. Naseljena so z veščami, rastlinami, insekti in z majhnimi živalmi; gostijo različne 

oblike življenja. Za otroke so drevesa postala proizvajalci metafor in pripovedi, v katerih so 

se prepletali različni glasovi, se ustvarjale zgodbe, s katerimi so skušali razložiti stvarnost 

(prav tam: 21). 

MESTNI PARK

»Drevesa ... se zelo razlikujejo 
drug od drugega, vendar se 
poznajo in rada živijo skupaj.«



25

ZVOŒNOST

Otroci so se pogosto ustavljali in odkrivali zvočne značilnosti pojavov in stvari, s katerimi 

so se srečevali. Poglobljeno so raziskali naravne in arhitekturne elemente ter ustvarjali 

odnose med njimi, da bi odkrili njihovo zvočnost. Drevesa, listi, kamenje pa tudi koši za 

smeti, kovinske obcestne luči, klopi v parku … so oddajali svoje zvoke. Otroci so z očitnim 

namenom raziskovali zveze med zvoki, preizkušali in eksperimentirali z nihanjem, ritmom, 

s tempom in presledki. »Poslušanje« gest drugih je bil določujoč dejavnik v njihovem od-

krivanju, tisti vidik, ki so ga otroci imeli ves čas v mislih in ki je omogočil skupno kreiranje 

nekakšnega zvočnega zemljevida Mestnega parka (prav tam: 28). 

OD KONSTRUIRANJA ZVOKOV … H GLASBILOM

Med raziskovanjem zvokov so se v rokah dveletnega Lorenza paličice, zapičene v zemljo, 

spremenile v glasbilo. Med temi prvimi odkrivanji Mestnega parka se je tako začel dialog 

med dogajanjem zunaj vrtca in v vrtcu. Vzgojitelji smo zbrali zamisli in otroška odkritja ter 

jih nadgradili; to je postal okvir za nadaljevanje procesa raziskovanja. Ko smo našli najpri-

mernejši material v ateljeju, smo dali otrokom priložnost, da Lorenzovo idejo poglobijo, 

nadaljujejo in naredijo glasbila. Potem so starejši otroci okrog nastalih zvokov pripovedo-

vali zgodbe, ki so jih izzvala ta glasbila (prav tam: 32). 

Malčki razmišljajo: 
»Potrebuješ eno paličico, ki udari od drugo paličico, potem pa slišiš zvok dežja. Če jo udariš 

nežno, dež pada nežno … če jo udariš močno, je pa nevihta! Če jo udariš s palico, naredi 

hrup vode, ki udarja ob čolne … to je zvok udarjanja!«

Ko smo vzgojitelji pripravljali nove izlete v Mestni park, smo gradili okvir predvidevanj in 

predpostavljali, kaj bi nam pomagalo obdržati spomin na dogodke. Po prvi izletih je bilo 

veliko glasbil na novo definiranih in nekatera nova dodana. Na osnovi otroških razisko-

vanj zvoka smo se odločili, da bomo uporabili mini CD-predvajalnik, da bi posneli njihovo 

eksperimentiranje tako »zvesto«, kot je bilo le mogoče. Ko smo znova poslušali posnetke, 

smo se odločili, da bomo konstruirali kompozicijo zvokov, pri čemer smo uporabili otroško 

raziskovanje zvoka. Zdelo se nam je pomembno, da otrokom zagotovimo priložnosti za 

ponovno elaboracijo, dodaten čas in prostor, da bi se zavedali lastnih sposobnosti (prav 

tam: 37) . 

V parku so tudi klopi za sedenje:
»Veš, klopi imajo noge, tako kot mize … stojijo pri miru in čakajo otroke, da jih okrasimo.« 

»Klopi imajo rade rože in vejice …« 

» Naredil sem drevo za ptice …« 

»Pridite, ptičke, poglejte svojo klopco, poglejte, kako je lepa!

pridite črne ptice z belimi nosovi in povohajte, kako dišijo rožice … to so marjetice.« 

» Moja klopca je lepa in diši kot pica …

ker ima nekaj listov, ki dišijo lepo.«

»Barvne rože so lepe in naredijo klopi, da so tudi one lepe …« 

→ Umetniška izkušnja v vzgoji
V RE-vrtcih poudarjajo pomen umetniškega do-

živetja v vzgoji; umetniške jezike pa razumejo 

kot orodja spodbujanja celovitega otrokovega 

razvoja. Umetniški jeziki so medij, ki spodbuja 

globlje razumevanje opazovanih objektov v nji-

hovi vzročno-posledični umeščenosti …; umetni-

ška imaginacija namreč spodbuja k povezovanju 

stvari, ki jih skladno z znanstvenim analitičnim 

mišljenjem navadno opisujemo in razlagamo lo-

čeno. Obenem pa umetniško doživetje omogoča 

oseben, angažiran in občutljiv odnos do upodo-

bljene stvarnosti; s tem ko »opazovalca« kogni-

tivno in emocionalno ter motivacijsko tesno po-

veže z opazovanim objektom, na najbolj naraven 

način spodbuja občutljiv in spoštljiv odnos do 

stvarnosti … (Kroflič 2011: 58–59).

→ Iskanje lepote in harmonije 
Čeprav v RE-vrtcih ni pogosto govora o ciljih 

vzgoje, smo bili priča situaciji, v kateri so bili 

eksplicitno definirani cilji vzgoje; ateljeristka se 

je v razgovoru z obiskovalci centra takole izrazi-

la: »Naš cilj vzgoje bi lahko izrazili z besedami, 

kot so iskanje lepote in harmonije«. Z navede-

no formulacijo je opozorila na pomen estetske 

dimenzije vzgoje, ki je v drugih kurikulumih in 

pedagoških pristopih pogosto spregledana. Opo-

zorila pa je tudi na specifično raven postavljanja 

ciljev; za RE-vrtce lahko rečemo, da nismo pogo-

sto zasledili, da bi odrasli postavljali cilje, ki bi 

bili parcialni ali partikularni, ampak jih pogosto 

izražajo v jeziku prispodob, včasih v obliki filo-

zofskih in vrednotnih orientacij. Ne gre torej za 

cilje, ki bi bili neposredno naravnani na otroka 

ali na spodbujanje razvoja na določenem razvoj-

nem segmentu itn., ampak primarno za cilje 

ustvarjanja kulture in kakovosti življenja. 

»Klopi imajo rade rože in 
vejice …«
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NOVE STVARITVE: NEKONVENCIONALNE, 
NENAVADNE, NEPRIŒAKOVANE …
Klopi so bile najbolj obiskane v Mestnem parku, vendar ne na konvencionalne načine in 

tako, kot bi pričakovali odrasli: za sedenje, da se malo spočijemo /…/.

 Že takoj – prav na začetku obiskovanja parka – so otroci izumili nove načine uporabe 

klopic. Postale so priložnost in pretveza za ustvarjanje novih stvaritev, ki so bile očem nas, 

odraslih, nenavadne. Vendar so bili prav ti novi načini in pogledi neprecenljivi za razume-

vanje tega, kar so opazovali otroci, ter elementov, ki so se njim samim zdeli najzanimivejši. 

V novih stvaritvah dvoletnikov so bile klopce uporabljene za raziskovanje vertikalnosti in 

razvrščanje naravnih materialov v mestnem parku: rastlin, borovih storžev, odrezkov trave, 

vej in listov. Skoraj hkrati so bili otroci vključeni tudi v estetsko raziskovanje in so nameno-

ma ustvarjali kompozicije, posvečene prebivalcem parka, najpogosteje pticam. Te kompo-

zicije so bile tridimenzionalne, dišeče in barvno harmonične, vsak element pa je bil izbran 

skrbno in s čustvi. Otroci so pogosto delali na kompozicijah v parih, zatem pa nadaljevali 

pogajanja in dogovarjanja, kako naprej (prav tam: 43).

OD BLATNE CESTE … DO NAØE ŒUDOVITE CESTE

Na ponovnih obiskih parka so otroci s čevlji risali v moker pesek. Nastajala je temna sled, 

blatna cesta:

»   Jaz bi pa naredil takšno majhno blatno cesto … no, cesto za vlak,

na tla dam nekaj paličic …

paličice želijo, da narediš črte tudi znotraj …

kamenčki okrog so pa gore,

to je potem železnica, ki gre v luknje!

… črna je, ker smo z nogami odrinili kamenje.« 

Bilo je skoraj tako, 
kot bi odkrili ključ, 

ki smo ga potrebovali …

Otroška konstrukcija blatne ceste, ki je pozneje postala železnica, nam je nenadoma po-

kazala nove smeri nadaljevanja projekta. Bilo je skoraj tako, kot bi odkrili ključ, ki smo ga 

potrebovali, da bi interpretirali in ponovno povezali vse, kar se je zgodilo do tega trenutka. 

Otroci so nam ponudili veliko različnih poti raziskovanja: srečevali so se z drevesi, s klopmi 

pa tudi z zvoki, materiali in s prostorom. Vendar pa smo se morali odločiti, katera od teh 

poti otroškega raziskovanja bi bila najučinkovitejša v predstavitvi otroških pogledov in 

videnj mesta … Morali smo narediti odločitev in izbrati; hkrati pa smo morali dati obliko in 

vsebino tem otroškim videnjem, njihovim gibom, izrazom in mislim. Prav sugestija skupi-

ne otrok, ki so naredili blatno cesto, je bila odločilna.

Predlagali smo jim, da bi naredili pravo cesto, nekaj konkretnega; cesto, ki bi vabila odrasle, 

da bi za kakšen dan usmerili svoje poglede navzdol, v tla, in spoznali nov, zelo zanimiv 

vidik. Pri tem smo imeli kar nekaj praktičnih problemov; vključno s problemom, kako nare-

diti cesto, ki bi jo lahko premaknili. Ni pa je bilo mogoče narediti v enem kosu. To nas je 

pripeljalo do ideje o cesti, ki bi bila narejena iz veliko cest. Če se izrazimo v besedah otrok: 

k naši »čudoviti cesti« (prav tam: 50).

MESTNI PARK
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Atelje v vrtcu je postal prostor dela na projektu: konstruiranja, raziskovanja in eksperimen-

tiranja – otrok pa tudi nas samih. Vse, kar smo odkrili, spomini, ki so jih otroci prinesli v 

vrtec z vsakega obiska parka, je postalo »material« za kompozicije posameznih delov ceste. 

Otroci so delali v dvojicah; oživljali so pripovedi in jih prenesli v svoj svet. Vsak otrok se 

je izrazil v svojem osebnem slogu, vendar so bili zmožni delati z drugimi – v oblikovanju 

skupne kompozicije. 

»Ceste z zavoji za kače«

»Cesta z okroglimi črtami«

»Venček dreves«

»Potipaj tukaj! To je koža zmaja, trda je in žgečka.« 

→ Holistično pojmovanje otroka/
kompetenten otrok
Skladno s holističnim pojmovanjem se po Mala-

guzzijevih besedah otrok prav od rojstva naprej 

ukvarja z razvojem odnosa do sveta in z izku-

šanjem sveta razvija kompleksne sisteme spo-

sobnosti, učne strategije in načine organiziranja 

odnosov. To je torej otrok, ki je popolnoma spo-

soben ustvarjati svoje osebne (mentalne) mape 

za lastno socialno, kognitivno, emocionalno in 

simbolno orientacijo (Rinaldi 1998: 114). 

→ Otrokovo učenje – 
»iskanje« smisla 
Carlina Rinaldi (2006) opisuje otrokovo učenje 

kot proces iskanja pomenov in osmišljanja sve-

ta, ki se začenja z rojstvom, od otrokovega prve-

ga neslišnega »zakaj«. Otroci se trudijo spojiti 

razdrobljene drobce izkušenj, da bi jih osmislili. 

Njihovo raziskovanje je vztrajno, samostojno in 

polno napak, vendar želijo, da smo odrasli v tem 

udeleženi. Želijo, da jih vidimo kot znanstvenike 

in filozofe, ki iščejo odgovore, da bi razumeli … 

→  Postopoma – iz posameznih delov – 

je nastala »naša čudovita cesta«, 

ki smo jo prenesli v park 

(prav tam: 52).
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moj nos je tako poln 
kot svet: odkrivanje 
vonjev mesta
 – projekt starejših predšolskih otrok

Od štiri do pet let stari otrocih vrtca Balducci so bili protagonisti in osrednje osebnosti v 

raziskovanju ulice Via Farini z naslovom Moj nos je tako poln kot svet. V projektu so 

skušali odkriti, kako bi bilo mogoče raziskati mesto s perspektive otrok, z njihovimi hipo-

tezami, njihovimi besedami in s predlogi. V knjigi Reggio Tutta Vodič po Mestu je Sandra 

Piccinini zapisala: »Za otroke je zemljevid ‚celotnega Reggia‘ to, česar se lahko dotakneš, 

vonjaš, okušaš, kar lahko prečkaš v različnih ritmih tekanja in hoje, na konicah svojih 

prstov‘. Za otroke je mesto predvsem prostor prebivanja, eksistence, kjer se tvoja identite-

ta razvije v relacijski izkušnji z objekti in drugimi ljudmi. Odnos med otrokom in mestom, 

bogastvo, kompleksnost in možnosti za raziskovanje, ki jih mesto ponuja, so bili vedno 

predmet naših diskusij. 

ULICA

Naše srečanje z ulico Via Farini je začelo s pogovori o obiskih mesta otrok z njihovi-

mi starši:

»V mesto grem s starši, da kupimo kruh, če ga doma zmanjka.«

»Ko sem na velikem trgu, si kupim sladko pecivo s smetano znotraj.« 

Ko smo opazovali otroke pri raziskovanju, načinu njihovega 
opazovanja, in prisluhnili besedam, ki so jih uporabljali za 
opisovanje doživetega, videnega, smo si poskušali razložiti 
otroške načine raziskovanja ulice. 

Projekt je začel dobivati konkretnejšo obliko s prvimi obiski ulice. Opazovanje je otroke 

spodbudilo h konstruiranju različnih domišljijskih predstav, odkrivanju značilnosti urbanih 

pokrajin, pri čemer so uporabljali vsa čutila. Otroci so nam ponudili večsenzorne načine 

razumevanja in interpretiranja ulic. Ko smo opazovali otroke pri raziskovanju in načinu 

njihovega opazovanja ter prisluhnili besedam, ki so jih uporabljali za opisovanje doživete-

ga, videnega, smo si poskušali razlagati otroške načine raziskovanja ulice (Lanzi in Neroni 

2005: 3–4). 

MOJ NOS JE POLN KOT SVET

 
→ Jezik domišljije
Jerome Bruner (2004: 27) pravi: »Domišljija 

je to, kar nas vse rešuje pred očitnim in banal-

nim, pred vsakdanjimi vidiki življenja.« Domi-

šljija spreminja dejstva v ugibanje, domneve. 

Vzgojitelji Reggio vrtcev pravijo: »Namesto da 

govorimo »to ni mogoče«, pravimo »kaj pa, če 

…« Poudarjamo reševanje problemov, odprtost, 

spraševanje in eksperimentiranje. Kot pravi 

ena izmed vzgojiteljic: »Mi gledamo otroke, 

kako se soočajo s stvarmi in z materiali, in se 

sprašujemo, kako bi jim to lahko to ponudili 

nazaj, na nov način«.

Herbert Kohl je v svojem predgovoru v knjigi G. 

Rodarija Slovnica domišljije predstavil svoje vi-

denje vzgojitelja kot »osebe, ki je z otroki, zato 

da bi čim bolje izrazil sebe, razvil svoje lastne 

kreativne nagibe, domišljijo in konstruktivno 

predanost«. Rodari je imel velik vpliv na vklju-

čevanje domišljije v vzgojo otrok v RE-vrtcih; ta 

izjemno ustvarjalen avtor otroške literature pra-

vi: »Imamo kar nekaj pametnih teorij o igri, še 

vedno pa nimamo fenomenologije imaginacije, 

ki daje življenje igri.« Nadalje ugotavlja: »/…/ 

kadar je nekaj v družbi zelo narobe in je treba 

spremeniti, potem so tej družbi za spremembo 

potrebni kreativni posamezniki, ljudje, ki bodo 

znali uporabiti svojo domišljijo« (Rodari 1996: 

110–113). 

→ Metoda?
Vzgojitelji ne sledijo nobeni vzgojni teoriji, saj 

pravijo, da bi jih to omejevalo v njihovih lastnih 

možnostih in priložnostih ter v tem, da se od-

prejo otrokom. Menijo, da je potreben nenehen 

dialog med teorijo in prakso. Seznanijo se s te-

orijami – preteklimi in sodobnimi, vendar sku-

šajo ugotoviti, kako se prakse RE-vrtcev, ki jih 

označujejo kot holistični antropološki pristop, 

utemeljen na opazovanju otrok, umeščajo v do-

ločeno teorijo. Njihovo stališče je zelo jasno: »Če 

se vzgojitelj odloči za »metodo«, potem je v celoti 

zgrešil bistvo.«
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Otroci želijo, da smo njihovi sopotniki v tem po-

tovanju iskanja smisla. Želijo, da cenimo to, kar 

ustvarijo, njihove teorije raziskovanja, njihove 

poskuse iskanja odgovorov na vprašanja. Ko na ta 

način spoštujemo otroke, se nam razkrijejo: omo-

gočijo nam, da spoznamo, kako dojemajo in si raz-

lagajo realnost ter kakšen je njihov odnos do nje. 

Naloga vzgojiteljev je, da sporočajo otrokom 

svojo pripravljenost prevzeti vlogo pomoči otro-

kom v procesih iskanja smisla življenja. Dve 

vprašanji, ki si ju morajo postavljati vzgojitelji, 

sta ključnega pomena, tj. na kakšen način po-

magati otrokom in kako se odzivati na njihova 

vprašanja z očmi, ki jih ne gledajo kot nemočne, 

brez znanja, ampak z očmi, ki priznavajo nji-

hovo prizadevanje, da bi se učili in spoznavali. 

Da bi vzgojitelj podprl otrokovo učenje, je naj-

prej nujno, da ga prepoznava kot sposobnega 

opraviti naloge; drugi pogoj pa je, da se osebno 

vključijo in z otrokom sodelujejo v njegovem pri-

zadevanju. Pomembno je, da gledamo na otroke 

kot na navdušene iskalce odgovorov, smisla in 

na ustvarjalce razlagalnih teorij. Opazovanje 

in poslušanje otrok z odprtostjo omogoča vzgo-

jiteljem, da prepoznavajo in razumejo, kaj je v 

ozadju otrokovih vprašanj in teorij (prav tam). 

Kot pravi Malaguzzi (Edwards 1993), so otro-

ci s pomočjo mentalnih dejavnosti, kot sta na-

črtovanje ter koordiniranje idej in abstrakcij, 

sposobni avtonomnega ustvarjanja pomenov iz 

svojih vsakodnevnih … Osrednja vloga odraslih 

je torej aktivirati – zlasti na neposreden način 

– tiste kompetence otrok, ki so pomembne za 

ustvarjanje pomenov – kot osnove vsega učenja. 

Odrasli morajo ujeti ustrezne trenutke, najti 

ustrezne pristope, da bi ustvarili živahen dialog 

med pomeni in interpretacijami ter otroki.

VIA – ULICA, FARINA – ROÆA 

Dialog smo nadaljevali – v besedni in grafični obliki – o pomenu besede »via« oziroma »uli-

ca«. Otroke smo spraševali: Kaj je sploh ulica? Čemu ulice obstajajo? Zakaj mislite, da ima 

ulica Via Farini takšno ime?

»Ulice so zelo dolge ceste.« 

» Ulice potrebujejo imena, da jih prepoznamo; imenujejo se po ljudeh, ki so zdaj mrtvi, 

ampak so bili zelo dobri izumitelji.«

»Tako ime ima kot roža (ital. farina). Mogoče so kakšne rože tam.« 

Vzgojitelji smo zatem uredili refleksije otrok in njihova odkritja ulice po 

različnih kazalnikih, npr.:

• po prostorski orientaciji in osebnem poznavanju 

»To je Via Farini. Glej, tam so stare hiše v ulici in tam na koncu ulice je bend.«

• po nenavadnih doživljajih in videnjih

» Tam so okna, ampak ni nikogar videti. Narejena so iz železa; lahko zavohaš pajke in 

pajkove mreže.«

• glede na površino ceste 

»Poglej, kako se sveti. Zbuja se! Poglej, zlato in srebro je!«

• po značilnostih vonjav 

» Jaz pa voham peno. Voham torto. Mmm, majhne tortice, notri je pa njam.«

»Jaz pa voham limono in kamilico.« 

ODKRITJE VONJA

… začutili smo, da so prav interpretacije uličice skozi vonj 
tista ideja, ki najmočneje označuje otroška srečevanja z ulico.

S teh prvih obiskov ulice bi se lahko odločili za več različnih poti graditve projekta. Vendar 

smo čutili, da so prav interpretacije uličice skozi vonj tista ideja, ki najmočneje zaznamuje 

otroška srečevanja z ulico. Tako smo se vzgojitelji odločili, da bo prav to nadaljnji fokus 

odkrivanja ulice z otroki. Zakaj smo se tako odločili? Sugestija otrok je bila zelo močna; 

vendar pa je bil tudi nam izziv zelo všeč, saj je bil za naše vrtce nevsakdanji. 

Menili smo, da prav »vonjalne značilnosti ulice« nudijo možnost kreiranja novih konte-

kstov raziskovanja in interpretacije; poleg tega je ideja vonja oziroma vonjav povezana z 

graditvijo znanja. Vonj je nekaj, kar imamo od rojstva naprej. Zagotavlja nam holistični 

način interpretiranja sveta. V Knjigi Il Profumo Patrick Suskind opisuje: 

»Zjutraj se [otrok] zbudi z nosom. Njegov nos se giblje, 
raztega naprej in vonja. Kot da bi videl skozi svoje nosnice, 

kot da bi gledal pazljivo in radovedno, še prodornejše, 
kot to lahko počne z očmi.«
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Na tej točki so nam hipoteze otrok sugerirale, da smo začeli razmišljati o ulici na komple-

ksnejši način; začeli smo se zanimati za vonjave v širšem kontekstu in skušali slediti prvim 

biografskim zapisom otroških razmišljanj o vonju kot čutilu: 

»Vonja ne moreš nikoli videti! Je zelo lahek in ga zrak odnese stran.« 

»Moj nos je poln kot svet!«

»Vsaka stvar ima svoj vonj. Ampak svetloba in steklo ne moreta imeti vonja.«

→  VONJ JE POSTAL NAŠA KODA ZA UČENJE

Tako je vonj počasi postajal naša koda za učenje; skupaj z drugim čutili nam je pomagal 

rekonstruirati zapletenost vednosti. Prepoznavali smo vonj kot sistem odnosov, ki vra-

ča identiteto stvarem, ljudem in krajem. Kode so omogočale prepoznavanje mesta po vonju 

in omogočile otrokom, da so začeli razvijati nekakšen vonjalni zemljevid prepoznavanja 

mesa. Tako so otroci ugotovili, da je mogoče vonj uporabljati kot kodo (oziroma šifro) 

za učenje (Lanzi in Neroni 2005: 4). 

» Nos je nekaj, kar uporabimo za dihanje. Dišave in parfumi gredo v nos. Potem gredo v 

trebuh in pridejo ven skozi popek. Včasih pridejo iz ust ali pa v usta. Gredo povsod.«

»Čutim vonje v sebi. Vonjave ne pridejo ven, ker jih koža drži v bližini mojih kosti.«

»Vonj gre v nos, do možganov, in nato vam pove odgovore na stvari.«

» Moramo jih vsesati s svojimi nosovi. Kaj pa, če gremo na ulico Via Farini in zajame-

mo vse vonjave?«

Še večkrat smo se vrnili na ulico Via Farini, da bi zajeli znane vonje. 

KAJ PA, ŒE GREMO V ULICO VIA FARINI IN 
ZAJAMEMO VSE VONJAVE?
Želeli smo ujeti vonje, da bi jih bolje spoznali. Ta tesno prepletajoč

dialog med otrokom in svetom vonjav smo začeli s predpostavko, da so vonji

spremenljivi in začasni, da jih je zelo težko zajeti in še posebej težko zadržati. Prav iz 

te predpostavke so vzniknile različne hipoteze otrok. Skozi pogovore o različnih mo-

žnostih so ideje otrok vstopile v odnose in prispevale k skupni strategiji: 

»Če hočemo ujeti vonje, lahko naredimo vrečo.« 

»Potrebujemo velik, mlahav nos, da bo zajel vse vonjave.« 

»Ali pa lahko vzamemo stekleničko, da ujamemo vonj vanjo in jo potem zamašimo s pluto.« 

» Mislim, da potrebujemo nekaj orodij z ročaji. Potem jih bomo vrgli visoko, da bodo ujeli 

vonj parfuma.«

»Potrebujemo sesalnik!« 

»Naredimo stroj za lovljenje vonja!«

MOJ NOS JE POLN KOT SVET

→ Dokumentacija je pomembna v 
graditvi etike, vrednot 
Carlina Rinaldi v Centro Internazionale Loris 

Malaguzzi  pravi: Ker je dokumentacija bistve-

ni del učenja, je tudi bistvenega pomena v kon-

struiranju skupnosti in družbe. Je strategija, ki 

lahko v pomembni meri spremeni odnos med po-

učevanjem in učenjem ter vpliva na celotno iden-

titeto vrtca, njegove vloge v družbi in skupnosti. 

Dokumentacija je v tem smislu revolucionarno 

orodje. Vrtci so prostor, v katerem se vrednote 

in kultura gradijo, ne le prenašajo. Skozi pro-

ces dokumentiranja otroci gradijo sistem novih 

vrednot; razumejo, da je vsak postopek v učenju 

pomemben, da je tisto, kar so se naučili vrednota 

in učenje vrednota sama po sebi. Otroci dobijo 

občutek, da so cenjeni, prispevek vsakega otro-

ka kot posameznika z lastnim osebnim stilom 

učenja postane tako vrednota sama po sebi. Do-

kumentiranje ima posebno vrednost tudi za sku-

pnost vrtca in kraja; risbe, jezik telesa, koncepti, 

ki jih skušajo izraziti, so pomembni za skupnost 

odraslih in skupnost otrok. Z dokumentiranjem 

postaneta učenje in življenje vidna; to, kar je vi-

dno, pa zmore vplivati na vrednote. Gre torej za 

spremembo pomena učenja, spremembo identi-

tete, vrednotnega sistema – torej za spremembo 

etike in estetike. 

Dokumentacija omogoča ustvarjanje demokra-

cije (angl. shared democracy), ki si jo delijo otro-

ci in odrasli. Vrtci so prostori, kjer se konstruira-

jo nove vrednote in novi pomeni, ne le prenašajo 

obstoječi; tako postane vrtec ključni del skupno-

sti in prihodnosti. Bistveno je vzpostavljanje 

recipročnosti med vrtcem in družbo. Skladno s 

socialnim konstruktivizmom sega konstruiranje 

vrednot tudi v skupnost in družbo. Participacija 

otrok, staršev in vzgojiteljev je socialni proces, ki 

omogoča socialno konstruiranje znanja in obe-

nem družbe. Dokumentacija omogoča konstru-

iranje skupnosti in izkušnje, da je znanje vedno 

kolektivno znanje. S pomočjo dokumentacije 

postane kolektivno znanje vidno in skupno – po-

stane mogoče, da si ga udeleženci delijo. Postane 

pa tudi (raz)vidno, da imajo udeleženci različne 

poglede. Demokracija v RE-vrtcih omogoča torej 

dva ključna procesa: participacijo in nenehno 

pogajanje.
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Po mnenju C. Rinaldi (2009) je vrtec laborato-

rij, ki se vedno znova srečuje s podobo otroka, 

podobo vrtca in podobo družbe. Vloga vrtca je 

nenehno spraševanje o veljavnosti obstoječih 

predstav in podob o otroku, družini in o druž-

benem sistemu. Skupina otrok v vrtcu ni samo 

izolirana enota, ampak del družbenega življe-

nja. Pomembno je, da vrtec gradi novo kulturo 

otroštva, ne le prenaša zastarele predstave. Gre 

za politično, družbeno angažirano delovanje, ki 

skuša vedno znova izzvati in redefinirati obsto-

ječe predstave o tem, kdo so otroci in kam sodi 

otroštvo. Dokumentacija omogoča, da se vedno 

znova soočamo z obstoječo vednostjo, obstoječi-

mi predstavami in z obstoječo družbo. 

NAREDIMO STROJ ZA LOVLJENJE VONJAV!

Ideja naprave je bila v hipu zmagovalna; vsi otroci so želeli sodelovati pri njej. Odločili so 

se, da bodo izumili in ustvarili stroj za lovljenje in spreminjanje vonjev (Lanzi in Neroni 

2005: 5):

»Naredimo stroj za zajemanje in spreminjanje vonjev.«

» Ne maramo teh neumnih idej, o tem, kaj vse lahko naredimo. Nikoli ne bomo mogli ujeti 

vonjev.«

»Ampak lahko, lahko naredimo! Dobiš nekaj, kar posesa vonj.« 

» Ja, potem bi stroj eksplodiral z vsem tistimi vonji v njem.« 

Ne bo, ker ga bomo naredili velikega!«

»Če bo prevelik, boste pa razbili ulico na koščke.«

»Ljudje, ki živijo na Via Farini, bodo zelo jezni, če bodo vonjave izginile iz njihove ulice.« 

 

RAZMIØLJANJE POTREBUJE ŒAS

Vzgojitelji smo se odločili, da bomo napolnili manjše kozarce z različnimi snovmi in vonji. 

Naš namen je bil dati otrokom dovolj časa za razmišljanje. Ponudili smo jim paleto vonjav, 

ki so se pojavile skozi njihove pripovedi o vonjih, ki so jih zaznali. 

Spodbudili smo jih k razmišljanju o različnih karakteristikah vonjev in elementov, ki vonje 

sestavljajo. 

Želeli smo, da pripovedujejo, na kaj jih vonji spominjajo, kaj jim pride na misel, ko nekaj 

zavohajo. 

V igralnici smo si naredili »dišeči prostor« in omogočili tudi obiskovalcem, staršem in sta-

rim staršem, da so bili udeleženi v našem raziskovanju. 

Učenje o vonjih je vključevalo tudi grafične predstavitve vonjev. Vzgojitelji smo vprašali, ali 

je sploh mogoče narisati vonje na ulici Via Farini. Zdelo se nam je, da je risanje strategija, 

ki bi dala otrokom priložnost oblikovanja nečesa, kar je nevidno in brezpredmetno. 

Skupaj so otroci našteli nekaj pridevnikov, ki opisujejo vonje (Lanzi in Neroni 2005: 6–7). 

Vonj kave je: 

težek     ogaben     močen     topel     čudovit     grenek     malo zažgan     kislega okusa

Prelep vonj rože je:

viden     svetel     sladek     nežen     zelo moker in poln barv

»Vonj zajamem s svojim nosom, potem gre v moje možgane in me naredi srečnega.« 

Od otrok smo si »sposodili« njihove ideje,
materiale in tudi njihove roke.

Ideja raziskovanja vonjev, ki so nam jo dali otroci, je bila takšna, da je ni bilo mogoče zlahka 

ujeti in predstaviti; bila je živa. Vzgojitelji smo se spraševali, kako dati obliko otroškim 

mislim in idejam. Na tej točki sta se raziskovanje in iskanje tesno prepletala. Od otrok smo 

si »sposodili« njihove ideje, materiale in tudi njihove roke. V zameno pa smo jim ponudili 

svojo pomoč v obliki misli in spretnosti, pripomočkov in materialov – kadar smo začutili, 

da bi bila naša intervencija koristna v procesu njihovega učenja. Tako smo otrokom poma-
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Fotografije iz knjige The park is so pridobljene z dovoljenjem založbe Reggio Children Publishing.

»Imamo kar nekaj pametnih 
teorij o igri, še vedno pa ni-
mamo fenomenologije imagi-
nacije, ki daje življenje igri.«
(Rodari, 1996)

gali, da so njihove ideje postale vidne. Vedeli smo, da nam bodo otroci našo pomoč »vrnili« 

s tem, da bodo dali projektu nov zagon, da bodo napredovali in si pridobili nova spoznanja. 

Skupina otrok se je odločila, da bo v zasnovo projekta vključila velik valj, ki smo ga poime-

novali »olfaktometer«. Ena od želenih lastnosti tega cilindra je bila sposobnost, da bi v sebi 

zadržal značilnosti vonjav, ki so jih otroci opisali: vonj kave, ogaben vonj cigaret, prelep 

vonj cvetja … Pripravili so dolg trak papirja s seznamom vseh pridevnikov in ga dali na 

zunanjo stran cilindra. Idejo transparentnosti so želeli nadgraditi tako, da bi bile vonjave 

vidne. Predlogi otrok, v katerih so se materiali kombinirali z vonjavami v olfaktometru, so 

tako dobili konkretnejše oblike. 

»OLFAKTOMETER« – PREDLOGI:

» Vonji gredo najprej v majhne kozarce in se ne smejo zmešati, ker bi potem iz stroja prišel 

neki neznan vonj in bi stroj razneslo … potem je tukaj še monitor, ki pove, ali je vonj gre-

nek, oster, sladek …«

» Stroj ima dve nogi, da stoji pri miru in da ne gre stran. Ima dve anteni, ki se uporabljata, 

da se prižgejo in ugasnejo gumbi. Napolnjenih je osem vreč, da lahko ujamemo veliko 

vonjev.«

» Jaz bi pa rad naredil napravo iz železa, ki bi imela krila in štiri kolesa. Ta stroj bi lovil 

vonjave, potem pa bi ga dali v muzej, da bi lahko ljudje vohali dobre in slabe vonje. Prišli bi 

celo iz Amerike in vseh drugih držav sveta, da bi vohali naše vonje.«

RAZMIØLJANJA
Olfaktometer je bil predstavljen vsem otrokom; želeli so njihove komentarje in ocene o 

tem, ali naprava res opravlja svojo nalogo. 

Nekaj izjav otrok: 

»Ta vonj lahko zavohaš.«

»Ta vonj pa lahko vidiš.« 

» Vonj pripoveduje zgodbo.«

»Vonj, ki pripoveduje zgodbo, ima svoj spomin.«

Naredili smo tudi darila za starše v obliki posterjev z individualnimi risbami različnih vo-

njev, ki so jih otroci zaznali na ulici Via Farini. Materiale raziskovanja smo zbrali v skupni 

mapi; ena mapa je bila v celoti posvečena pripovedim otrok ob tem, ko so risali napravo, 

druga pa je vključevala fotografije obiskov ulice, razgovore in elaboracije v vrtcu. V mape 

smo dali tudi materiale, ki so jih zbrali vzgojitelji in starši. 12 maja 2002 je bila narejena 

razstava –instalacija otroških preobrazb mesta. Naš olfaktometer je bil del te preobrazbe. 

Razmišljanja otrok o izkušnjah z olfaktometrom: 

» Na napravi so bile majhne luknje, da smo se otroci lahko igrali in smo vtaknili nosove v te 

luknje in vonjali vonjave. Otroci so to delali, ker se jim je zdelo zabavno.«

»Jaz sem zavohal vonje, ki jih nisem prej nikoli. Sem jih pa potem prepoznal po vonju.«
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AVTOMAT – KAKO DELUJE BANKOMAT?
Otroci so se odločili, da bodo izdelali neki avtomat. Začel se je projekt izdelave avtomata … 

Kot pišejo Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel (2009), je »projektno delo organizirano tako, 

da omogoča otrokom poglobljeno in celovito spoznavanje nekega dogodka ali pojava, ki 

zadeva njihovo življenje, jih zanima, vzbuja njihovo pozornost. Zagotavlja, da se otroci 

sami odločajo in izbirajo – običajno v sodelovanju z vrstniki in v dialogu z odraslimi.« Av-

torji pišejo, da so otroci v projektu angažirani tako, da npr. neposredno opazujejo, posta-

vljajo vprašanja ljudem, ki kaj vedo o dogodkih, zbirajo predmete, dokumente … ter svoja 

spoznanja, spomine, izkušnje. Občutke, domišljijske podobe, pojmovanja in predstave tudi 

predstavljajo na različne načine.

Začeli so se spraševati, kako pravzaprav delujejo avtomati. Zaradi najdbe bančne kartice jih 

je najbolj zanimalo delovanje bankomata. O denarju in karticah so spraševali starše; med 

sprehodi v okolico so bankomate takoj opazili in jih želeli preizkusiti. Njihovi želji smo 

ugodili in dvignili nekaj denarja. 

Otroci so narisali bankomat in pojasnili, kako si predstavljajo njegovo delovanje:

»Noter daš kartico, vtipkaš številko in ven pride denar.«

»Greš v trgovino ... Zunaj je bankomat, ti daš kartico, teta iz trgovine pa ti skozi luknjo da 

denar.«

»Od zadaj so dinarčki pa dobiš tistega, ki ga želiš.«

»Potem pa ven pride račun.«

BANKOMAT – KAJ JE SKRITO ZADAJ?

Ker so si otroci delovanje bankomata razlagali vsak po svoje in niso prišli do enotnega 

zaključka, smo za sodelovanje prosili Novo Ljubljansko banko, d. d., poslovalnico Lendava. 

Naši pr ošnji so se z veseljem odzvali ter manjši skupini otrok omogočili ogled banke in 

bankomata, vključno z ogledom ‘skritega’ dela in s pojasnilom, kaj se tam dogaja. Otroci so 

bili nad dogajanjem – premikanjem delov, oddajanjem zvokov in prižiganjem lučk v notra-

njosti avtomata – navdušeni. Njihove ugotovitve ob prikazu delovanja bankomata:

»Nikogar ni notri.«

»Dela brez rok.« Glej, tako gre … (z gibi rok posnema kroženje jermenov).

»Denar je v škatlicah.«

»Piska in ruži (ropota).«

»Tu pa ima žice.« 

Naslednje dni so razpravljali o tem, kako bomo izdelali avtomat. Razprava med otroki se je 

najprej vrtela okrog vprašanja, kaj sploh pomeni beseda avtomat. Njihove predstave:

»Neki stroj.«

»Stroji, ki popravljajo avtomobile.«

»Naprava pa pomeni napravili smo že.«

»Aparat pa pomeni fotografijski.«

V uvodu v knjigo Park je … (Cavallini, Filippini, Trancossi, Vecchi 2008) avtorice opisujejo, 

kakšno je bilo videti mesto Reggio Emilia, ko so ga »preoblikovali« otroci: 12. maja 2002 so 

trije prostori zgodovinskega središča mesta – Via Farini, Vicolo Trivelli in City Part – ne-

pričakovano spremenili podobo pred očmi meščanov. Vrsta keramičnih čevljev je naredila 

sprehajalno pot mimo izložbenih oken po mestnih ulicah; torbice so postale krokodili in 

tigri, veliko drevo pa se je spremenilo v džunglo, ki so jo naselile čudne živali iz gline … 

Za ves dan je množica teh pojav, velikih in majhnih, vidnih in delno skritih, preoblikovala 

mesto in prehode skozenj. Kaj se je zgodilo? 

Projekt se je začel, ko se je mesto odločilo, da bo praznovalo 30-obletnico objave knjige 

Slovnica domišljije, posvečene mestu Reggio Emilia. Projekt je priznanje Gianniju Roda-

riju, ki je knjigo napisal leta 1972, ko je obiskal mesto in se srečeval z otroki, s starši in z 

vzgojitelji. Rodari v knjigi razkriva vrednote, ki jih cenijo in uveljavljajo vzgojitelji Reggio: 

estetski užitek, pretvorba (transformacija), ustvarjalnost, čudenje, veselje in smisel 

za humor. Avtor pravi: »Verjamem, da vse te lastnosti prispevajo k uspešnem učenju otrok 

in odraslih.«

Vzgojitelji v Reggio Emilia so se odločili, da razmislijo o vrednosti teh ključnih besed 

za otroke (in vzgojitelje) sodobnih vrtcev. Daniela Lanzi in Mirca Neroniii (2005: 2) pravi-

ta: »Ideje ustvarjalnosti in preoblikovanja niso bile nove našim vrtcem; že od samega začet-

ka so bile ključ do naših izkušenj, vendar smo želeli ustvariti tesnejši odnos med ustvarjal-

nostjo, preoblikovanjem in mestom kot fizičnim subjektom. 

Spraševali smo se, ali lahko otroci in odrasli opazujejo mesto tudi na načine, ki vključujejo 

preoblikovanja, preobrazbe in ustvarjalnost, estetski užitek, pretvorbo (transfor-

macijo), ustvarjalnost, čudenje, veselje, smisel za humor.

Poskušali smo dojeti mesto kot neke vrste ogromno delavnico projektov, v katerih bi bile 

mogoče spremembe in preoblikovanja v delavnico, v kateri so sugestije otrok in odraslih 

dobrodošle. Med našim delom v vrtcih in mestom je bil vedno prisoten dialog; otroci in 

odrasli niso samo del tega dinamičnega odnosa, ampak tudi odraz mesta. 

KAKO JE VSE SKUPAJ ZAŒELO?

V teku leta so otroci in odrasli iz vrtcev raziskovali tri mestne prostore in pri tem upora-

bljali strategije, ki jih posedujejo že od nekdaj: živahno pozornost, radovednost, odzivnost, 

zmožnost za empatijo in reinterpretacijo stvari, ki so jih srečevali. To so bili na primer 

elementi arhitekture, kot so: robniki, cestne oznake pa tudi vrata in njihove kljuke za trka-

nje, zvoki in vonji. Dogovorili smo se, da bodo raziskali ideje preoblikovanja zaznav 

mesta, ustvarili humorne premike in razseljenosti. Ironični humor otrok in njihova 

sposobnost za metamorfozo sta bila že od vsega začetka naša zaveznika. S projektom Cità 

inatessa smo skušali odpreti vpoglede v strategije, ustvarjalnost in v domišljijske kvalite-

te otrok, tako da smo dovolili njihovim zabavnim, igrivim in domišljijskim pristopom in 

pogledom, da so usmerjali naše in nas navduševali (Cavallini, Filippini, Trancossi, Vecchi 

2008: 8–9). 

kakøne barve je sreœa
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→ Znanje je socialno konstruirano 
Kot pravi Kroflič (2012), Malaguzzijeva filo-

zofija (Moss 2004) nasprotuje ideji znanja kot 

objektivne reprezentacije realnega svete; znanje 

razume kot socialno kontruirano znanje, ki ga 

konstruira vsak izmed nas v odnosih z drugimi. 

Malaguzzijeva pedagogika je kompleksna; dovo-

ljuje subjektivne, divergentne in neodvisne in-

terpretacije sveta; v nasprotju z linearnim zna-

njem, ki je rezultat akumulacije … Njen kredo je, 

da si vsak posameznik konstruira – v odnosih z 

drugimi in demokratičnem okviru – svojo lastno 

epistemologijo, svoj lastni pogled na svet ob za-

vedanju, da le-ta predstavlja le delni pogled ob 

drugih mogočih pogledih. 

kakøne barve
je sreœa
→  Bližal se je praznični december in otroci Vrtca Lendava – Lendvai 

Óvoda so se vsak dan pogovarjali o tem, kaj si želijo, kakšna darila 

bodo dobili … Ob spremljanju voščil so ugotovili, da si v njih pogosto 

zaželimo srečo, veselje …

Razmišljali so tudi, kaj bi ob prazničnem času lahko zaželeli 
drugim otrokom po svetu: 

»Naj bodo vsi veseli in zdravi.« 

»Da ne bi bilo volne (vojne)!«

»Da bi bili srečni.« 

Tako so se začela razpravljanja o sreči. V 

igralnici smo otrokom pripravili poseben 

prostorsko ločen kotiček, v katerem so se 

srečevali in se v manjših skupinah pogovar-

jali o tem, kdaj so srečni in kaj sreča sploh 

je … 

KAKŠNE BARVE JE SREČA
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→ Graditev teorij: učenje kot kreati-
ven proces 
C. Rinaldi (2006) pravi: »Ko otrok sporoča svo-

je teorije v komunikaciji z odraslimi in drugimi 

otroki, se njegov intrinzični osebni svet spreme-

ni v svet, ki ga deli z drugimi. Otrok doživlja, 

da se njegovo znanje deli z drugimi, to deljenje 

teorij pa je ključna komponenta, ki razbremeni 

otrokove občutke negotovosti in osamljenosti. 

Vzgojitelj, ki se »odpre« otrokovim teorijam in 

interpretacijam, ustvarja pogoje za učenje skozi 

kreativnost; zato je poslušanje temelj vsakega 

učnega odnosa. Skozi »relacijsko kreativnost« 

otroci razvijajo svojo naravno senzibilnost do 

ustvarjanja idej, cenijo in razvijajo ideje drugih 

ter ustvarjajo skupne pomene. Zato menim, da 

je proces v bistvu kreativen proces. 

Malaguzzi pravi, da je naša naloga, kar zadeva 

kreativnost, pomagati otrokom, da splezajo na 

lastno gorovje, in sicer čim višje, kot je mogoče. 

Nihče ne more narediti več … Kreativnost po-

stane vidnejša, ko se odrasli potrudijo biti po-

zornejši na kognitivne procese otrok kot pa na 

rezultate, ki jih dosegajo na različnih področjih 

delovanja in razumevanja. Širša kot je izbira 

možnosti, priložnosti, ki jih ponujamo otrokom, 

intenzivnejša bo njihova motivacija in bogatejše 

njihove izkušnje. Zato moramo razširiti temati-

ke in cilje, različnost situacij in njihovo različno 

stopnjo strukturiranosti, način kombiniranja 

virov in materialov ter mogočih interakcij s 

stvarmi, z vrstniki in odraslimi. 

»Hm … težko vprašanje.«

» Ko si srečen … ko se lepo igraš, ko te nihče ne bije (tepe) … ko padeš s kolesa, pa se ti nič ne 

zgodi.«

»Ko grem na rojstni dan.«

»Ko kolesarim.«

» Nima sreče … (Zakaj ne?) Ker mi je nagajala … 

»Najsrečnejši sem, ko prideta k meni L. in S. … pa ko pride ati domov.«

»Najbolj srečen sem, ko prinesemo iz knjižnice pet knjig, dve za I., pa vse preberemo.«

»Ko se mama ali ati igrata z menoj.«

»Ko mi mama zjutraj da dosti pusik (poljubov), ne samo eno.«

»Tega (sreče) pa ne moreš kupiti z denarjem.« 

Ob svojih razmišljanjih o sreči so le-to risali, slikali, plesali … 

»SREŒE NE MOREØ KUPITI Z DENARJEM«

Med razpravo o dogajanjih in ob pregledu dokumentacije (fotografije, zapisi izjav otrok) 

smo se strokovne delavke strinjale, da se je ob tej izjavi treba ustaviti in ji posvetiti neko-

liko več pozornosti. Čeprav so se nam začele utrinjati ideje, kako bi dejavnost razvijale na-

prej, smo želele odločilno vlogo pri usmerjanju poteka projekta prepustiti otrokom. V čim 

večji meri smo jim želele omogočiti participacijo, ne samo kot sodelovanje otrok, ampak 

predvsem kot način vključevanja v vzgojno-izobraževalni proces, ki stremi k oblikovanju 

skupne identitete in občutka pripadnosti skupini. 
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→ Dokumentacija za razumevanje
Vzgojitelji poudarjajo, da je v vrtcih Reggio Emi-

lia ključni namen zbiranja podatkov, kot ga defi-

nirajo sami, v tem, da odrasli »skuša razumeti«, 

kako otrok razmišlja, kakšne »teorije« gradi …, 

kako pojasnjuje, osmišlja svet okrog sebe, življe-

nje … kakšne zamisli, ideje ima, kakšni so nje-

govi/njeni interesi, pričakovanja, želje, kakšne 

strategije uporablja za reševanje problemov. 

Različne tehnike opazovanja in beleženja otro-

kovega udejstvovanja v dejavnostih ter zbiranja 

drugih dokumentov, risb in preostalih grafičnih 

reprezentacij, zbiranja (pisnih, zvočnih, vide-

ozapisov) otroškega pripovedovanja … so torej 

namenjene prepoznavanju »otroškega zornega 

kota« ali »otroške perspektive. Drugače rečeno: 

ko vzgojiteljica gleda otrokovo risbo, ne skuša 

(najprej) oceniti, npr. koliko detajlov je otrok 

že narisal, ali je prešel fazo risanja »glavonož-

cev«, ali risba izraža vse elemente kreativnosti 

itn., ampak skuša razumeti in prepoznati npr. 

kaj otrokova risba sporoča, kako otrok vidi in 

upodablja ljudi, dogodke, sebe, kakšno je nje-

govo doživljanje resničnosti. Ko vzgojitelj sne-

ma igro otrok, njegov namen ni (prvenstveno) 

prepoznati, ali se je igra pomaknila od praktične 

in raziskovalne do socialne in simbolne igre, am-

pak skuša prepoznati in interpretirati svet, ki ga 

otrok reprezentira skozi igro. 

Razbiranje dokumentacije je primarno proces 

interpretacije, ta pa je vedno subjektivna, perso-

nalna, pristranska. Vendar vzgojitelji poudarja-

jo, da je prav v subjektivnosti prednost; omogoča 

namreč soočanje z različnimi pogledi akterjev. 

Avtorici (Lanzi in Neron 2005: 3) poudarjata, 

da je bilo zanje še posebej pomembno, da so se 

soočali z različnimi pogledi sodelujočih, saj je 

omogočalo spreminjanje obstoječih pogledov in 

strategij v teku projekta. 

Pobudo deklice smo predstavile celotni skupini otrok in jih s tem postavile pred miselni 

izziv. S tem smo sledile tudi načelu aktivnega učenja, ki je zapisano v Kurikulumu za vrtce 

(1999). Ob zagotavljanju za učenje spodbudnega okolja smo dejavnosti gradile na zmožno-

stih otrok ter jim omogočile pridobivanje novih doživetij, izkušenj in spoznanj. Pred njih 

smo postavile problemsko situacijo, ki je skladno z načeli koncepta pedagogike Reggio Emi-

lia dajala prednost učenju pred poučevanjem. Problem je vključeval aktivno učenje otrok, 

jim omogočal izražanje, doživljanje ter jih močno čustveno in socialno angažiral. 

→ Včasih si želimo kaj, vendar tega ne moremo kupiti z denarjem. 

KAKŠNE BARVE JE SREČA
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Kjer obstaja recipročnost odnosa, ni potre-

be po tradicionalnem ocenjevanju in vre-

dnotenju.

Na predavanju v Centro Internazionale Loris 

Malaguzzi, Reggio Emilia, 20. oktobra 2009 je 

Carlina Rinaldi poudarila naslednjo misel: »Kjer 

obstaja recipročnost odnosa, ni potrebe po tradi-

cionalnem ocenjevanju in vrednotenju.« Če (ko) 

so torej odrasli sprejeli otroke kot partnerje v 

skupnem učenju, soustvarjanju vrtca in družbe, 

graditelje znanja, če jih prepoznavajo kot zmo-

žne učenja, ustvarjanja …, postane ocenjevanje 

(otrokovih dosežkov, otrokovega razvoja) nesmi-

selno, nerelevantno. 

Če so odnosi recipročni, torej vzajemni in oboje-

stranski – utemeljeni na medsebojni povezano-

sti, odvisnosti ter na dogovarjanju in sporazu-

mevanju – so tudi odrasli učeči se posamezniki, 

ki skupaj z otroki iščejo odgovore, raziskujejo, 

prehajajo od zamisli do zamisli … in se razvijajo. 

Recipročnost odnosov je drža, ki odklanja vsa-

kršno uveljavljanje premoči. V takšnih odnosih 

pa načelno izginja potreba odraslih, da bi se po-

stavljali v vlogo »razsodnikov«, ki ocenjujejo, ali 

so otroci dosegli predpisane standarde znanja, 

vnaprejšnje cilje in starosti ustrezne razvojne 

mejnike. 

To seveda ne pomeni, da vzgojiteljem ni treba 

poznati zakonitosti otrokovega razvoja ter dru-

gih pedagoških in razvojnopsiholoških spoznanj. 

Pomeni, da se vloga teoretičnega znanja v pro-

fesionalni vlogi vzgojitelja bistveno spremeni; 

teoretično znanje nastopa kot »ozadno« znanje, 

ki nudi vzgojitelju razlage in interpretacije – ob 

tistih razlagah in interpretacijah, ki jih lahko 

povzamejo iz opazovanja otrok. V tem pogledu 

je dokumentacija orodje za prepoznavanje raz-

merij med znanstveno védnostjo in praktičnimi 

spoznanji. 

Z denarjem ne moremo kupiti:

- trave,

- sonca in neba,

- sreče in ljubezni …

- Znanje se da kupiti. V šolski trgovini.

Ob spremljanju pogovorov otrok in dokumentiranju dejavnosti smo na omenjenih izho-

diščih izdelali miselni zemljevid, ki je nakazoval več mogočih poti in izidov. Ker je bilo 

zelo težko predvideti, v katero smer bodo šla razmišljanja otrok, sta bila potek in razplet 

projekta v tej fazi nepredvidljiva. Zemljevid je dobival podobo spreminjajočega se labirinta 

– z novo idejo, izjavo, dejanjem katerega izmed sodelujočih otrok se je določena pot zaprla 

in hkrati odprla povsem nova možnost, ki je nakazovala tudi nove izhode oz. izide. Otroci 

so bili tako soudeleženi v dokumentiranju in načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela. S 

svojimi intervencijami v prostoru in z načinom vključevanja v delo skupine so pomembno 

vplivali na potek projekta. 

BANŒNA KARTICA

Ključni dogodek, ki je sodelujoče usmeril na izbrano pot, je bila najdba bančne kartice na 

parkirišču pred vrtcem. Bančno kartico so otroci povezali s plačevanjem in z denarjem. Ob 

navezavi njihovih razmišljanj na zastavljena izhodišča so prišli do ideje, da denar dobiš 

na bankomatu, sreče in veselja pa ne …?! Šele v tej točki se je labirint začel razpleta-

ti – vedno jasnejša sta postajala vsebina projekta in tudi najverjetnejši izhod. Izhajanje iz 

otrok in projektni način dela sta med oblikovanjem interakcij v skupini ustvarjala otrokom 

smiseln in razumljiv učni kontekst, ki je hkrati vplival na njihovo motiviranost za nadaljnje 

delo. Ob poslušanju, gledanju in ob zapisovanju interakcij med otroki pa je strokovnim 

delavkam omogočil kompetentno izbiranje ustreznih vsebin in materialov, s katerimi bodo 

otroci delali  skladno s svojimi sposobnostmi in z željami. 

AVTOMAT – KAKO DELUJE BANKOMAT?

Otroci so se odločili, da bodo izdelali avtomat. Začel se je projekt izdelave … 

Začeli so se spraševati, kako pravzaprav delujejo avtomati. Zaradi najdbe bančne kartice, 

jih je najbolj zanimalo delovanje bankomata. O denarju in karticah so spraševali starše; 

med sprehodi v okolico so bankomate takoj opazili in jih želeli preizkusiti. Njihovi želji smo 

ugodili in dvignili nekaj denarja. 

Otroci so narisali bankomat in pojasnili, kako si predstavlja-
jo njegovo delovanje:

»Noter daš kartico, vtipkaš številko in ven pride denar.«

» Greš v trgovino ... Zunaj je bankomat, ti daš kartico, teta iz trgovine pa ti skozi luknjo da 

denar.«

»Od zadaj so dinarčki pa dobiš tistega, ki ga želiš.«

»Potem pa ven pride račun.«
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→ Dokumentacija v profesionaliza-
ciji 
Avtorica nadalje poudarja, da dokumentaci-

ja tudi ni samo »moda«, ampak je bistveni del 

profesionalizacije poklica vzgojiteljice. Doku-

mentacijske tehnike lahko razumemo kot »vajo« 

odraslih v »pedagogiki poslušanja«. Ko vzgojite-

ljica opazuje otrokovo plesno ustvarjalnost skozi 

kamero, ko posluša in zapisuje predvidevanja 

otrok o tem, kako bi bilo najbolje narisati tigra 

v odhajanju …, se pozornost postopoma (pre)

usmerja (od odraslega) k otroku. Izostrijo se 

njene sposobnosti zaznavanja, opazovanja, pre-

poznavanja in interpretacije vsebine. Dokumen-

tacijski procesi so torej učinkovito »orodje« v ro-

kah vzgojitelja, ki omogoča postopen, a zanesljiv 

preobrat od tradicionalne paradigme k odrasle-

mu naravnani vzgoji; odmik od prevladujoče, 

globoko vsajene podobe vzgojitelja, ki se doživlja 

kot »glavni akter« in »glavni režiser« dogajanja. 

Bistveno bolj pa se okrepijo refleksijske kompe-

tence vzgojiteljev in njihove sposobnosti timske-

ga načrtovanja. 

Vzgojitelji v projektu Mestni park (Lanzi in Ne-

ron 2005) posebej poudarjajo, da je pomemb-

no imeti dokumentacijsko gradivo, da bi lahko 

razpravljali. Dokumentacijsko gradivo je v RE-

-vrtcih »medij«, ki vzpostavlja, ohranja ter kre-

pi timsko delo in timsko načrtovanje. Omogoča 

tudi pomemben premik od načrtovanja vzgojne-

ga dela, ki je utemeljeno na vnaprej postavljenih 

ciljih k tako imenovanemu »nastajajočemu« in 

»kontekstualnemu kurikulumu«, ki črpa vsebino 

in cilje vzgojnega dela iz sporočil in interpretacij 

dokumentacijskih gradiv. 

KAKŠNE BARVE JE SREČA

BANKOMAT – KAJ JE SKRITO ZADAJ?

Ker so si otroci delovanje bankomata razlagali vsak po svoje in niso prišli do enotnega 

zaključka, smo za sodelovanje prosili Novo Ljubljansko banko, d. d., poslovalnico Lendava. 

Naši pr ošnji so se z veseljem odzvali ter manjši skupini otrok omogočili ogled banke in 

bankomata, vključno z ogledom ‘skritega’ dela in s pojasnilom, kaj se tam dogaja. Otroci so 

bili nad dogajanjem – premikanjem delov, oddajanjem zvokov in prižiganjem lučk v notra-

njosti avtomata – navdušeni. Njihove ugotovitve ob prikazu delovanja bankomata:

»Nikogar ni notri.«

»Dela brez rok.« Glej, tako gre … (z gibi rok posnema kroženje jermenov).

»Denar je v škatlicah.«

»Piska in ruži (ropota).«

»Tu pa ima žice.« 

Naslednje dni so razpravljali o tem, kako bomo izdelali avtomat. Razprava med otroki se je 

najprej vrtela okrog vprašanja, kaj sploh pomeni beseda avtomat. Njihove predstave:

»Neki stroj.«

»Stroji, ki popravljajo avtomobile.«

»Naprava pa pomeni napravili smo že.«

»Aparat pa pomeni fotografijski.«

SREŒKOMAT – TAK BO KOT BANKOMAT, 
SAMO ZA SREŒO
V tej fazi projekta smo se za trenutek ustavili ob njihovih razmišljanjih, v katerih so ome-

njali tudi računalnik. Odločili smo se, da bo le-ta vir informacij o avtomatih. Med iskanjem 

po svetovnem spletu smo prišli do novih pojmov: aparat, naprava, izum, inovacija. Našli 

smo tudi zgodbico, ki vsebuje vse te izraze. Zgodba o Zeleni kapici jim je bila tako všeč, da 

jih je spremljala ves čas projekta. Še posebej jim je bila v pomoč, ko so se začeli dogovarjati 

o izdelavi svojega avtomata.

»Tak bo kot bankomat, samo za srečo.«

»Ja, bansrečomat …«

»Kaj bomo vsi naredili enega ali jih bo več?«

»Velik mora biti, da bomo lahko šli noter.«

»To bo zelo dober izum. Kot bankomat, samo da bo stal … Imel bo predale, tipke, gumbe … 

tipke s črkami … in številkami … Znotraj bodo žice, take, kot so tam (pokaže na podalj-

šek za računalnik).«

»Za okras kakšno vetrnico … in tisto … okno kot bankomat.«

Med načrtovanjem so potekala tudi dogovarjanja in usklajevanja med otroki o izbiri imena. 

Iz začetnega predloga ‘Bansrečkomat’ so otroci po skupnem dogovoru sprejeli ime Srečk-

omat Avtomat – »Srečkomat mu bo ime, Avtomat pa bo priimek«. 
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Dokumentacija pomaga vzgojiteljem pri orien-

taciji – ne le kam in kako naprej s projektom, 

ampak predvsem zakaj oziroma s kakšnim na-

menom. Je torej neposredno povezana s posta-

vljanjem vzgojnih ciljev; ciljev, ki so smiselno 

utemeljeni v situaciji »tukaj in zdaj«, povezani 

s tukajšnjo stvarnostjo in tukajšnjimi otroki, z 

njihovim konkretnim delom, konkretnimi pro-

jekti. V kontekstualnem kurikulumu se cilji po-

stavljajo v kontekstu stvarne življenjske in učne 

situacije (v nasprotju s cilji, ki so postavljeni 

»vnaprej«, »zunaj« stvarnosti ali »zunaj konte-

ksta«). Govorimo tudi o nastajajočem kuriku-

lumu, saj se v načrtovanje dejavnosti/projektov 

vgrajujejo cilji, ideje, zamisli … vseh protagoni-

stov …, zlasti otrok. 

»SREŒKOMAT MU BO IME, AVTOMAT PA BO 
PRIIMEK«
Otroci so začeli risati prve načrte Srečkomata. Po začetni dilemi, ali bodo izdelali vsak svo-

jega ali enega skupnega, so se zedinili, da bo bolje, da naredijo enega večjega. Odločitev so 

utemeljili z ugotovitvami, da ga bodo tako lažje in prej izdelali, da en bankomat uporablja 

več ljudi in da se bodo tako tudi oni igrali z enim. Izdelava je bila projekt skupinskega dela 

in sodelovalnega učenja. 

Začeli so zbirati material za konstrukcijo; 
in začeli izdelovati …

Najprej je bilo treba poiskati veliko škatlo za ogrodje …
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IZZIVI

Naleteli so na številna vprašanja, ki so jih usmerjala v raziskovanje: 

Kako velik mora biti, da bomo lahko šli notri? Iz česa mora biti narejen zaslon, da se bo 

videlo skozenj? Kako se bodo vstavljale kartice? Katere črke potrebujemo, da bomo lahko 

napisali ljubezen, …? Kakšne barve je sreča, …? Začeli smo zbiranjm različnih materialov, 

ki so jih med seboj primerjali, preizkušali njihove lastnosti in presojali, ali so primerni za 

izdelavo katerega izmed delov Srečkomata. Otroci so bili za ustvarjanje zelo motivirani in v 

tej fazi projekta niso potrebovali dodatnih spodbud. 

… in jo pobarvati

KAKŠNE BARVE JE SREČA

→ Dokumentacija v graditvi etike 
soodvisnosti
Po mnenju C. Rinaldi dokumentacija omogoča 

ustvarjanje demokracije (angl. shared democra-

cy) v vrtcu. V tem smislu poudarja tudi etični 

vidik dokumentacije; dokumentacija ustvarja 

etiko medosebne soodvisnosti (angl. inter-de-

pendence). Z ohranjanjem in razbiranjem do-

kumentacije vzgojiteljice začenjajo razumeti 

vrednost perspektive, obstoj lastne perspektive 

ob perspektivah drugih odraslih in otrok. Vzgo-

jiteljica s pomočjo dokumentacije bolje razume, 

da je to, ker nastaja, rezultat odnosa med njo in 

otrokom. Dokumentacija torej ni le sled otroko-

vega učenja, ampak sled odnosa med otrokovim 

učenjem in učenjem odraslega.

Tudi Loris Malaguzzi (Moss 2004) poudarja da 

je pedagoška dokumentacija orodje, ki spreminja 

vrtce v prostore demokratičnega življenja in uče-

nja. S pedagoško dokumentacijo postane vzgoj-

no delo vidno ter zato predmet interpretacije 

in kritike, v kateri so dobrodošle razlike in kon-

frontacije, različne perspektive in nasprotujoče 

si interpretacije. Namen dokumentacije je tudi 

v evalvaciji, če to razumemo kot demokratični 

proces ustvarjanja različnih pomenov v primer-

javi z evalvacijo kot vrednotenjem kakovosti. V 

ozadju prakse dokumentiranja je etični koncept 

transparentnega vrtca in transparentne vzgoje. 
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»Kako velik mora biti 
Srečkomat, da bomo 
šli notri?«

»Iz česa mora biti narejen za-
slon, da se bo videlo skozenj?«

»Kako se bodo vstavljale 
kartice?«

Katere črke potrebujemo, 
da bomo lahko napisali 
ljubezen, …?
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Poglavitna vloge strokovnih delavk so bile opazovanje otrok, spremljanje njihovega ustvar-

janja in dokumentiranje le-tega. Ker nismo bili obremenjeni z vsakodnevnim načrtovanjem 

in tudi ne s tem, kaj bo nastalo, smo se lahko v celoti osredinili na otroke. Dokumentira-

nje dogajanj in aktivnosti ter timsko delo strokovnih delavk nam je omogočilo vpogled v 

proces ustvarjanja in razmišljanja otrok. Nismo le bežno spremljali njihovih izjav in dejanj, 

ampak smo se lahko poglobili vanje. Med tem smo prišli tudi do nekaterih globokih misli 

otrok:  

»Sreča se skriva v meni.« 

»Mamo razveselim, če ji kaj narišem in jo objamem.«

»Če bi se dalo srečo in veselje kupiti, potem ne bi bilo volne (vojne).«

»Najbolj sem srečna, ko je babica doma in ni v bolnici.«

»Sreča je, ko te ima nekdo rad.«

»Če bi bila jaz dobra vila, bi s čarobno palico začarala pogrinjek s finimi jedmi: torta, sala-

ma, pereci … in še sok in en sir. Vse lačne otroke bi povabila na obisk.« 

SREŒKOMAT IMA ZELO RAZLIŒNE SPOSOBNOSTI

Srečkomat, izdelan po načrtih otrok, jim je ponujal veliko možnosti za igro. Najprej so ga 

preizkušali in določali njegove tehnične lastnosti – kje se bo prižgal, kam se bo dala kartica, 

pomen tipk … Ko so določili osnovna pravila, so začeli igri dajati tudi vsebino. Srečkomat 

je postal lutkovni oder: Igrica se začne! Otroci so odigrali lutkovno igrico Žabec pozimi 

in si izmišljali tudi svoje vsebine. V naslednjih dneh se je Srečkomat spremenil v radijski 

oddajnik, na katerem so se predvajale različne pesmi – včasih celo več hkrati. Postal je tudi 

televizijskinzaslon, na katerem so se vrtele risanke. Otroci so ga vsakodnevno vključevali 

v svojo igro: uporabili so ga za parkirno uro, za klic na pomoč za ranjene živali ... Postal je 

središče dogajanj v oddelku. Otroci so ga uporabljali celo za reševanje medsebojnih konflik-

tov, in sicer tako, da so vtipkali besedo prijateljstvo. Kmalu so ugotovili, da bi bilo treba na-

rediti dodatne gumbe, kot na primer po ogledu prispevka o onesnaženosti našega planeta: 

»Vtipkati bi morali rešite Zemljo«. Pozneje so priredili tudi tipkovnico, saj so ugotovili, da 

jim manjkajo črke za izraze v madžarščini. Tako so dodali črke Á, É, Ő, Ó, Ü ... in sodeloval-

no so razvijali svoje predbralne in predpisalne sposobnosti.

 

NI »PRAVI«

Kljub neomejenim možnostim igre so nekega dne ugotovili, da ni ‚pravi‘, in na zaslon 

nalepili napis ne dela. Vrnili so se k načrtom in jih dopolnili z elementi, ki bi jih bilo treba 

dodati, da bi postal čisto pravi Srečkomat. 

»Ne dela, ker ni pravi.«

»Moral bi imeti lučke.«

»Pa žice notri.«

»Okrasiti bi ga morali z vetrnico.«

KAKŠNE BARVE JE SREČA

→ Dokumentacija za refleksijo
C. Rinaldi v predavanju poudarja, da je do-

kumentacija subjektivno orodje, ki omogoča 

rekonstrukcijo lastnega pristopa k stvarnosti. 

Je bistveni del (skupinske) refleksije in avto-

refleksije; je pripomoček, ki omogoča soočanje 

z lastnimi teorijami odraslih ter razumevanje 

odnosa med subjektivnimi teorijami vzgojiteljev 

in prakso. S pomočjo dokumentacije se vzgojitelj 

lahko spoprijema z lastnimi pogledi na otroštvo 

in učenje. Omogoča odraslemu vpogled v lastno 

(poklicno) identiteto, zlasti vpogled v dejstvo, 

da je tvoj pogled le eden izmed veliko pogledov. 

In razumevanje pristranskosti (angl. partiality) 

naših osebnih pogledov in teorij.

 

Vsebina dokumentov, beleženja in gradiv lahko 

tudi bistveno vpliva na spremembe pogledov, 

stališč in znanstvenih spoznanj o otroku. Zapisi 

pogovorov otrok, njihovih izjav in predvidevanj, 

videoposnetki, načrti in fotografije kompozicij 

in instalacij … lahko prinesejo drugačno podobo 

o predšolskem otroku, njegovem (spoznavnem) 

razvoju, mišljenju, zmožnostih in o omejitvah …, 

kot obstaja trenutno v znanosti in se posreduje 

v izobraževanju vzgojiteljev. S pomočjo zbiranja, 

analiziranja in interpretacije torej otroška per-

spektiva posredno sodeluje tudi v konstruiranju 

novih pojmovanj o tem, kdo (kakšen) je predšol-

ski otrok, kako se uči, kakšne so njegove potrebe, 

želje, pričakovanja …, in posredno o tem, kakšna 

je kakovostna vzgoja v vrtcih. Pomembne dolgo-

ročne implikacije dokumentiranja se torej odra-

žajo v specifičnih pogledih na vzgojo, ki jih za-

znamujemo kot postmoderne; zanje je značilno, 

da tudi otroke in starše vključujejo v določanje 

in opredeljevanje vzgoje, otrokovega razvoja, ka-

kovosti vrtcev … S pomočjo dokumentacije torej 

otrok postaja socialni akter, ki dejavno izgrajuje 

svoje otroštvo na osnovi lastnih pogledov in iz-

kušenj.
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Ker so otroci ugotovili, da ga sami ne morejo izdelati, smo pomoč z veseljem sprejeli. Svo-

jim ‚pomočnikom‘ so otroci predstavili načrt in ideje. Osnovo avtomata sta skladno z načrti 

otrok pripravila doma, skupaj z otroki pa sta ga potem sestavila in opremila.

 

»Ljubezen je rdeča, ljubezen na 
prvi pogled pa je oranžna.«

Pomen tipk:

tipka- ljubezen

tipka- ljubezen na prvi pogled

»To je isto.«

»Pa ni, ker je ljubezen rdeča, ljubezen na prvi pogled pa je oranžna.«

tipka- dobra zvezda

tipka-oprosti

tipka-veselje

tipka- srček

tipka-da bomo zdravi

Otroci so Srečkomatu, staršem in drugim družinskim članom veliko pripovedovali. Tako 

so nas začeli spraševati, kaj to sploh je. Z veseljem so sodelovali v njihovih razpravah, nam 

pomagali pri zbiranju materialov in spremljali naše delo. Dva očeta pa sta nam ponudila 

pomoč pri izdelavi. 
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SREŒANJE S STARØI

Otroci so bili tako ponosni nanj, da so se odločili pripraviti posebno srečanje za starše. Na-

pisali so vabila s srčnimi sporočili za starše in izdelali presenečenje – sestavljanko. Staršem 

so zapeli in zaplesali ter jim predstavili srečo, veselje …

Pogovor otrok med pripravami na srečanje s starši:

»Mi jim bomo razdelili te puzzle ...«

»Se mi je zdelo, da bom v hipu sestavila.«

»Mislim, da bodo celi rdeči, ker ne bodo znali takoj sestaviti.«

»Ko si rdeč, si zaljubljen.« 

»Kameleon tudi spreminja barvo,… ker mu je vroče …Spusti barvo.« 

»Če je jezen, spusti oranžno barvo.«

»Vtipkaj v Srečkomat- sprememba barve!« 

SREŒKOMAT JE OŒARAL BANŒNE USLUÆBENKE

Ker se je naša zgodba začela pri bankomatu, smo naš Srečkomat najprej postavili pred 

banko ob pravi bankomat. Uslužbenke banke so bile naravnost očarane. Tudi med mimoi-

dočimi je zbudil veliko zanimanja in presenečenja:

KAKŠNE BARVE JE SREČA

→ Nastajal je čisto »pravi« Srečkomat.→ Relacijska kreativnost
Izvor kreativnosti je v otrokovih prizadevanjih 

postavljanja vprašanj in iskanja odgovorov na-

nje. Vedenje, ki ga vzgojitelj kaže v odnosu do 

otrokovih procesov iskanja in ustvarjanja za-

ključkov, podpira ali pa zavira otrokovo kreativ-

nost. Vloga vzgojitelja je, da se skupaj z otrokom 

vključi v »relacijsko kreativnost« – ta omogoča 

otrokovo kreativnost in tudi kreativnost vzgoji-

telja pri iskanju pomoči otrokom pri opazovanju, 

analiziranju, interpretiranju in pri graditvi teo-

rij. Avtorica (Rinaldi 2006) meni, da so teori-

je otrok čudovite, npr. »dežuje, zato ker se Bog 

joka«. Prav s spoštovanjem otrokovih teorij (ne 

pa s popravljanjem njihovih napačnih odgovo-

rov) in z omogočanjem otrokom, da nadaljujejo 

procese spraševanja, vzgojitelji opravi svojo po-

membno vlogo v zagotavljanju podpore otrokovi 

kreativnosti. To pa pogosto pomeni, da se mora-

mo upočasniti; posvetiti več pozornosti otroku, 

ki že deset minut opazuje rožo, dežne kaplje na 

oknu … Da bi otroci izdelali svoje interpretativ-

ne teorije in odgovore nanje, potrebujemo torej 

čas. Potrebo po času za učenje, študij … je tre-

ba posebej spoštovati (Malaguzzi, v Edwards in 

sod., 1993).
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»Sapramiška bi potrebovala 
Srečkomat, ker ji od žalosti 
poka srce. Uporabila bi tipko 
srček.«

»Čestitamo vsem, ki so sodelovali pri projektu, še posebej otrokom za idejo. Videz bankomata v 

izvedbi SREČKOMATA je še vsebinsko privlačnejši. Iskreno čestitamo vsem! «

(NLB, Poslovalnica Lendava)

»Zelo izvirno, krasno zamišljeno in lepo izdelano!« 

(mimoidoči)

»Čestitam za inovativnost in ustvarjalnost, ki jo prenašate v delo z otroki!« 

(vzgojiteljica)

»Veseli smo, da smo lahko preizkusili Srečkomat. Zdaj bomo imeli srečo …« 

(otroci iz druge enote vrtca)

Otroci so opazili, da so se tisti, ki so se ustavili ob njihovem Srečkomatu, nasmehnili 

in razveselili. Ker pa so vsi spraševali, kako se uporablja, smo dodali navodila 

z uporabo. 

»Tako ga bodo lahko uporabljali tudi, ko nas ne bo zraven.« 

»Srečkomat je tistim namenjen, ki so osamljeni, nesrečni in žalostni.« 
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Ob tem so otroci predlagali, da bi ga lahko postavili tudi kam drugam, in sicer:

»V zdravstveni dom, da otroke ne bi bilo tako strah, ko grejo k zdravniku.«

»V naš mestni park Roža Lendave, ker gre veliko ljudi mimo in se ne smejejo.«

»Pred trgovino, da bi bile prodajalke bolj prijazne.« 

»V drugi vrtec, da ga bodo videli tudi drugi otroci.«

Projekt Srečkomat Avtomat je pri vseh sodelujočih pustil globok pečat. Otroci so bili za 

izvedbo projekta zelo motivirani, starši so projekt spremljali z velikim zanimanjem in se 

vanj tudi aktivno vključevali. Trajni pečat pa je projekt gotovo pustil na strokovnih delav-

kah. Ob evalvaciji je ena izmed vzgojiteljic izjavila: »V svoji dolgoletni praksi še nikoli nisem 

tako uživala pri svojem delu.« Ne samo, da smo ugotovile, da je projekt ob uspešnem vnosu 

elementov pedagogike Reggio Emilia upošteval vsa načela in zajel dejavnosti vseh področja 

kurikuluma, imel je tudi dodano vrednost. Na vprašanje, ki si ga ob izvajanju vzgojno-izo-

braževalnih dejavnosti zastavljamo vedno znova: »Kaj so od tega imeli otroci?«, namreč lah-

ko nanizamo veliko odgovorov. Naše projektno delo in interakcije, ki so se ob tem razvile, 

lahko povzamemo z besedami kralja Salomona Armstronga:

»Nihče ni tako velik, da ne bi potreboval pomoči, 
in nihče ni tako majhen, da je ne bi mogel nuditi.«
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vrtec - 
mozaik raziskovanja
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naø vrtec je mozaik
… mozaik majhnih in velikih, deklic in dečkov, 

različnih in hkrati povezanih v celoto …

V projektu Mozaik, ki se je začel na pobudo otrok, in ki je nastajal z vsakodnevnim sku-

pnim vrednotenjem dokumentiranega in načrtovanjem (kako, kam naprej …), smo sledile 

otrokom, njihovim kompetencam in idejam ter jim tako omogočale raziskovanje in izraža-

nje. Želele smo, da otroci v projektu opazujejo, razlagajo, razmišljajo, sodelujejo, načrtujejo, 

eksperimentirajo, uporabljajo matematične strategije, se učijo, igrajo, razvijajo domišljijo, 

spoznavajo nove materiale in z njimi manipulirajo, ustvarjajo, razvijajo in uporabljajo vsa 

čutila, se vključujejo in izražajo na sebi lasten način ter tako prispevajo svoj delež k mozai-

ku raziskovanja …

S pomočjo otrok in odraslih (zunanjih strokovnjakov, staršev …), ki so v tesni povezavi z 

okoljem (lokalno skupnostjo in društvi) ter njihovega razmišljanja, izražanja v stotih jezi-

kih, raziskovanja, zamisli, idej, interesov, želja, pričakovanj in strategij, smo želeli priti do 

svojevrstnega in raznolikega mozaika.

Sprehajali smo se in opazovali 

znamenitosti mesta. Ob vsej po-

nudbi starih mestnih hiš, lepe 

cerkve, Plečnikovega spomenika

 in mostu čez Sopot, so otroci 

opazili hišo, ki je obložena 

s koščki ploščic različnih oblik 

in barv.

Izjave otrok:

»… take čudne hiše pa še nisem videl …«  (Maj)

»… to je eden naredil tako, da je velike plošče razbil s pravim, velikim kladivom in dobil 

majhne koščke …«  (Žan)

»… moja mamica pa oblaga kopalnico. To naredi tako, da ploščico s kladivom razbije, potem 

pa koščke skupaj zlaga in lepi s posebnim lepilom. Rekla je, da se temu reče mozaik …«

(Rubi Gala)

Otroci so bili nad »sestavljanko« na hiši očarani. Postala jim je izziv za opazovanje, razi-

skovanje, za pogovor. Med sprehodom po mestu smo našli več »sestavljank«, kot so sami 

poimenovali mozaik: tlakovci na poti skozi stari del mesta, opeka na strehah, kamenčki na 

poti, okna na bloku …

→ Prepletanje vrtca z zunanjim svetom 

Vrtec ni ‘svet v posebnem zabojniku’. Vsako-

dnevno dogajanje v vrtcu predstavlja ‘mikro-

družbo’: značilnosti in prostor, funkcionalen in 

estetski, odraža zgoščenost, sočasnost dogajanja 

na različnih ravneh in ‘okužbe’ družbe. 

→ Zlitje čutnih zaznav

Okolje mora omogočati raziskovanje z vsem ču-

tili, ne samo v smislu, da okolje ponuja raznovr-

stne izkušnje čutilom, ampak temelji na vredno-

tah glede zaznavanja okolja s čutili, s katerimi 

se vsak posameznik lahko uglasi skladno z nje-

govo osebnostjo. To z drugimi besedami pomeni, 

da ni univerzalne rešitve pri oblikovanju okolja, 

v katerem omogočamo raziskovanje z vsemi ču-

tili. Zlitje čutnih zaznav je ključnega pomena pri 

učenju in osebni rasti.

→ Prostor se odziva

Raziskovanje realnosti je nenehno prisotna ak-

tivnost v otroštvu. Otroci naseljujejo/polnijo 

prostor, v katerem se nahajajo, z neprestanim 

konstruiranjem novih svetov/prostorov (real-

nih in imaginarnih). Priprava okolja (z vnaša-

njem največkrat preprostih objektov) za majh-

ne otroke bi morala upoštevati njihove želje in 

sposobnosti za oblikovanje novih svetov, pro-

storov. Prostor se odziva in spreminja na osnovi 

dejavnosti skozi dan, teden … Prostor kot živi 

organizem se spreminja s projekti, ki se v tem 

prostoru dogajajo. Evolucija prostora je osnovna 

operativna in kulturna karakteristika prostora.

VRTEC  MOZAIK RAZISKOVANJA 
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→ Poslušanje kot odnos

Strategija ‚pozornosti‘ pomeni pripravljenost 

poslušati in biti odprt za druge, kar je ključnega 

pomena za vsak izobraževalni kontekst. Poslu-

šanje kot metafora tako za odnos kot za medij 

dialoga in izmenjave. Cilj je oblikovati empa-

tično okolje za poslušanje otrok in njihovih sto 

jezikov (Ceppi, Zini, 2003).

Strokovne delavke smo zaznale, da bi bila lahko ta hiša zelo dobro izhodišče in mo-

tivacija za nadaljnje raziskovanje.

Ob prihodu v vrtec so svoja doživetja in videnja pripovedovali tudi drugim otrokom in jih s 

tem motivirali, da so si vsi želeli ogledati hišo. 

Nekateri otroci so takoj po sprehodu želeli izraziti svoja doživetja in videnje hiše na papir, 

drugi otroci pa so sestavljali hiše iz lego gradnikov različnih barv.

Strokovne delavke smo se na skupnem načrtovanju odločile, da bodo v projektu sodelovali 

otroci vseh osmih oddelkov, starosti od enega do šestih let. Vrtec je postal mozaik razisko-

vanja.

Otroci mlajših skupin so bili na obisku pri starejših otrocih, ki so sestavljali veliko hišo iz 

lego gradnikov, takšno, kot so jo videli na sprehodu. 

Tudi za mlajše otroke je bila to tako močna motivacija, da so tudi oni želeli videti to hišo. 

Strokovne delavke so jih popeljale do hiše in jih pustile, da so si jo ogledovali, jo tipali, se 

ob tem pogovarjali, čudili. Izjave otrok so si zapisovale in jih upoštevale pri načrtovanju 

nadaljnjega dela. 

SESTAVLJANKE, ZLAGANKE - MOZAIKI RAZLIŒNIH 
MATERIALOV
V vrtcu smo otrokom ponudile lego gradnike. Pustile smo, da so z njimi manipulirali, jih 

tipali, sestavljali, prenašali – se igrali. Strokovne delavke smo jih opazovale, si zapisovale 

komentarje in njihova odzivanja, jih fotografirale in snemale. 

»... Hišo sem naredila ...«  (Sola)

Otroci so sestavljali vsak zase, kar je za obdobje treh let še precej značilno. Pozneje pa smo 

opazile dva dečka, ki sta sestavljala skupaj, pri tem sodelovala in komunicirala. Na področju 

socialnega razvoja je v tej starosti to velik napredek. 
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V naslednjih dneh smo strokovne delavke otrokom postopno in načrtno ponujale raznovr-

sten odpadni material, različnih barv, oblik, tekstur, ki so ga najprej tipali, okušali, spozna-

vali in se z njim igrali, nato pa ob ustrezni spodbudi odraslih, material tudi razstavljali in 

sestavljali, kar je osnovna ideja mozaika.  

Večina otrok je lepila naključno izbran mate-

rial, ena deklica pa je izbirala material enakih 

oblik in različnih barv.

 Ponudile smo jim tudi naravne materiale 

– kamne različnih velikosti in oblik, lesene 

palice, obročke. 

Kamne so otroci prenašali, jih polnili v po-

sode, stresali, kotalili, pri tem pa so nastajali 

različni zvoki. Opazile smo dečka, ki je v 

roko vzel dva kamna in udarjal skupaj ter ob tem glasovno posnemal zvok »tok, tok«. 

Deklica je zlagala kamen ob kamen in dejala: »Poglej, kako velika cesta.« To cesto je deklica 

postavljala več dni, jo spreminjala in ni dovolila, da bi ji kdo od otrok pomagal.

Otroci so kamne tudi razvrščali po velikosti – »daj velike skupaj, majhne pa skupaj.«

Ob igri, manipuliranju z različnimi materiali, 

so nastajali „mozaiki“, ki so jih otroci vedno 

znova postavljali in podirali. Najprej so se-

stavljali, postavljali vsak zase, pozneje pa so 

nastajale postavitve tudi v parih.

Strokovne delavke smo delo dokumentirale 

na različne načine. Fotografije in otroške 

izjave smo na njim in njihovim staršem 

dostopnem mestu sproti razstavljale in dopolnjevale. Tako smo jih imeli vsi možnost videti 

in se o njih pogovarjati.

Otrokom smo ponudile testo, ki so ga najprej mečkali, gnetli, svaljkali, vonjali. 

Anže je dal testo v usta, se pri tem spačil in pljunil. 

V testo so odtiskovali svoje dlani in prstke.

Jan je prinesel kamne ter jih odtiskoval in vstavljal v testo. Skupinica otrok ga je najprej 

opazovala, nato pa ga pri tem posnemala. Naš namen, da otroci z lastno aktivnostjo in s 

preizkušanjem pridejo do mozaika, je bil dosežen.

→ Nepredvidljivost okolja

Mogoče je oblikovati okolje za učenje, ki je meh-

kejše, manj rigidno, bolj odprto za nepredvidlji-

ve izkušnje. Okolje, katerega oblika in identiteta 

je določena z odnosi, ki to okolje kreirajo. Okolje 

ni kreirano s selekcijo in poenostavljanjem idej, 

ampak kot fuzija različnih polov: zunaj – zno-

traj, formalno - fleksibilno, materialno – nema-

terialno…

V takem okolju je estetika odvisna (tudi) od kva-

litete odnosov.

VRTEC  MOZAIK RAZISKOVANJA 
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V našem mestu imamo tovarno Muflon, v 

kateri izdelujejo raznobarvne, samolepilne 

nalepke, zato smo se pri izbiri materiala 

za mozaik spomnili tudi nanje. Otroci so 

izrezovali različne oblike iz raznobarvnega 

samolepilnega papirja in nalepk ter jih lepili 

na različne formate listov. Ob tem se je 

vzgojiteljica z otroki pogovarjala, poimeno-

vala barve in tako otroke seznanjala z imeni 

barv.

Deklica Ana Marija je bila še posebej vztraj-

na in je polepila skoraj vso površino papirja.

→ Identiteta vrtca

Koncepta konstrukcija in sodelovanje opredelju-

jeta identiteto vrtca ter generirata etične meha-

nizme, ki določajo kakovost odnosov vseh, ki so 

v vrtec vključeni. Skupnost, v kateri so prisotne 

empatičnost, povezanost, trdne vezi, ki vsake-

mu omogočajo, da spozna drugega in da v dru-

gem prepozna sebe. 

→ Dinamično prepletanje izkušenj

Vrtec je prostor za raziskovanje, je laboratorij za 

posameznikovo in skupinsko učenje, je prostor 

konstruktivizma. Konstruktivizem razumemo 

kot pustolovščino, ki usmerja kognitivni in kul-

turni/sociološki razvoj posameznika in skupine. 

Konstrukcija ali še bolje kompozicija znanja se 

ne zgodi linearno, progresivno, ampak kot raz-

vijajoča se mreža povezav, ki jo posameznik 

oblikuje na osnovi dinamičnih prepletanj med 

seboj povezanih izkušenj. Dojemanje, akcija in 

refleksija so osnovno gonilo posameznikovega 

kognitivnega razvoja. Posameznikovo znanje 

pa je konstruirano, dekonstruirano in učvrščeno 

kot rezultat izmenjave in relacij z drugimi po-

samezniki.

MI-MOZAIKI

Pri vodeni socialni igri s svojimi teles, so otroci oblikovali različne forme v prostoru. Ob 

dotikanju, obračanju, ob prestavljanju so uživali, se smejali ... otroci so tako nevede sesta-

vljali mozaik s svojimi telesi. Idejo sestavljanja s telesi so potem povezali in nadgrajevali s 

stoli.

 

Med doživeto igro so otroci potiskali stole v različne postavitve (vlak, balon, avtomobil).

»Pridi, Maj, greva v Ljubljano ... « (Aisha)

»... na, moj vlak gre ...« (Maj)

 

Vse leto si v vseh skupinah drugega starostnega obdobja pomagamo z različnimi sklopi 

socialnih iger. V začetku leta so to igre spoznavanja in predstavljanja, nadaljujemo z igrami 

sodelovanja, igrami skupinske identitete in pripadnosti, igrami reševanja sporov ter z igra-

mi razlik in podobnosti.

Skozi socialne igre vplivamo na oba vidika socialne kompetenc; na razvoj socialnih spre-

tnosti in otrokovo samovrednotenje (samopodobo).

Pri sklopu socialnih iger, iger razlik in podobnost, so otroci prepoznali motiv mozaika in 

nas razveseljevali z vedno novimi opažanji, ki smo jih z veseljem zapisovale.
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»Poglej, sestavili smo sestavljanko iz rok« (Timi)

»Pa res, nastal je“roke” mozaik.« (Žan)

»Dajmo skupaj še noge.« (Zoja)

»Ja, bo nastal nogavični mozaik.« (Kristjan)

»Ne, iz nog je nastal mozaik.« (Zoja)

»Pa iz nogavic tudi.« (Kristjan)

»Potem je pa tudi iz hlač.« (Neja)

»Jaz imam pa kiklico.« (Klara)

»Primimo se še za roke, pa bomo mi mozaik naše igralnice.« (Blaž)

»Dajmo skupaj še copate.« (Tjaša)

Otroci so skozi igro ugotovili, kaj je mozaik (sestavljanka, kot so ga prvotno poimenovali).

V igralnici so našli mozaik v parketu na tleh, ladijskem podu, s katerim je obit strop, plošči-

cah v kopalnici, risbicah, ki so bile pripete druga ob drugi na razstavnem panoju, fotogra-

fijah otrok pred igralnico, barvicah, ki so se raztresle po mizi, lončkih, ki so bili zloženi na 

pladnju, v prtičih in priborih, ki so ga pripravili za kosilo …

Tudi v sami okolici vrtca so nas otroci vedno znova pozitivno presenečali z novimi spozna-

nji ...

POSTAVITVE
V vrtcu smo poiskali različne igrače in predmete, različnih barv, in materialov ter se z njimi 

igrali, ustvarjali, postavljali, razstavljali, se materiala dotikali, ga prijemali, obračali … 

Nastajale so različne postavitve, ki so jih otroci opazovali, se ob njih pogovarjali, razpravlja-

li, pripovedovali, spreminjali, razstavljali, razvrščali, urejali, sestavljali vzorce, preštevali, 

merili, primerjali, oblikovali … Tako niso nastajali le mozaiki, ampak tudi različne figure, 

prevozna sredstva, vlaki, stolpi, živalski vrt, trgovina, pokopališče …

Vzgojiteljice smo otrokom postavile vprašanje, kako bi izdelali takšno sestavljanko, kot 

smo jo videli na hiši.

Otroci so zbirali material, ki jim je bil všeč, se jim je zdel lep, barvit. 

Iskali so takšnega, ki je najbolj podoben ploščicam na hiši.

»Poglej, tudi ti barvasti papirji so v redu, kakšne lepe barve so, pa poglej, kako sodijo sku-

paj.« (Lana)

DRUGAŒNOST, IZVIRNOST, EDINSTVENOST

Otrokom smo pri delu dopuščale popolno svobodo raziskovanja, uporabljanja materialov. 

Prav zato izdelki, ki so nastali, odražajo otroško neposrednost, izvirnost in drugačnost. 

Otroci so šli »prek vseh meja« ustvarjalnosti in izbire materialov, izumljali so jih in ustvar-

jali, zamišljali in oblikovali. 

 »… če se imamo vsi radi, je to tudi mozaik …« ( Tian)

VRTEC  MOZAIK RAZISKOVANJA 

»Primimo se še za roke, pa 
bomo mi mozaik naše igralni-
ce.«

 »… če se imamo vsi radi, je to 
tudi mozaik …« 
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→ Dokumentiranje
Dokumentirati ne pomeni prikazati zgolj re-

zultatov nekega procesa, ampak prikazati tudi 

proces učenja, ki narekuje oziroma daje možno-

sti vzgojiteljem za uvid didaktične poti in pred-

stavlja ključno referenco za prihodnje delovanje. 

Dokumentiranje naracije, pripovedovanja otrok, 

njihovih odločitev, izbir, ki služijo kot reference 

pri globljem razumevanju otrok in sebe, gene-

rirajo vrtčevsko okolje kot hologram (vsak naj-

manjši del ima podobo celote). 

POTREBEN JE NAŒRT

Skupina fantov je bila ves čas usmerjena samo v videno hišo. Z vsemi materiali so želeli 

sestaviti prav takšno hišo. 

Pri opazovanju je bilo zelo zanimivo, da je Brin prevzel vlogo vodje. Predlagal je, da najprej 

hišo narišejo in naredijo načrt za izdelavo. Ker so sledili načrtu, so hišo večkrat sestavili in 

razstavili. 

Najprej so jo sestavili samo iz barvnih ploščice, vendar niso bili zadovoljni. 

Poiskali so velik karton, hišo narisali z barvnim flomastrom in jo začeli oblagati z barvnimi 

ploščicami.

 »… lahko zložim samo modre ploščic, pa je mozaik, lahko pa dodam še rumene in zelene, 

to pa je barvasti mozaik ...« (Brin)

»… lej, lahko pa celo vrata doriševa, zdaj pa se vidi, da je to hiša, na kateri je barvni 

mozaik ...« (Blaž)

Nastajati so začele različne postavitve, ki so jih otroci opazovali, se ob njih pogovarjali, po-

imenovali, razpravljali, pripovedovali, spreminjali, razstavljali, preštevali elemente, merili, 

primerjali, oblikovali …
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V nadaljevanju projekta so nas zanimala naslednja 
vpraøanja:

KAJ JE MOZAIK?

KAKO BI NAREDILI MOZAIK? 

KAJ NAM POMENI MOZAIK?

Informacije smo iskali v knjigah, na internetu, v revijah … In v bližnji okolici.

“Mozaik je slika iz raznobarvnih kamnitih, steklenih, 
plastičnih kock, ploščic, ki so vložene v malto ali kit, 

tesno druga ob drugo: izdelovati, sestavljati … 

Država je pravi mozaik narodnosti, pisatelj je organiziral mozaik besed, pesmi …

 (Slovar slovenskega knjižnega jezika)

KAJ JE MOZAIK IN KAJ NAM POMENI

Razmišljanja otrok:

»Če več listkov nalepimo skupaj, pa dobimo eno sliko.« (Gašper)

»A je mozaik tudi kopalnica?« (Ana)

»Ko gremo na sprehod na Dobravo, je tam škarpa, ki je sestavljena iz veliko kamnov.« 

(Brin)

»Okna na velikem bloku so potem mozaik.« (Maja)

»Zvezde na nebu, zvečer, ko pogledamo ven.« (Brin)

»Če se igramo s pikicami in jih damo v vse luknjice.« (Zoja)

»Dajmo, postavimo vse ležalnike v igralnico, pa bomo imeli mozaik.« (Blaž)

»A ko smo bili zadnjič s starši v vrtcu in smo se držali za roke, smo bili mi vsi skupaj 

mozaik.« (Lea)

KAKO BI NAREDILI MOZAIK?

Iskanja odgovorov, načrtovanje …

»Lahko prinesemo ploščice, pa jih razbijemo, potem pa delamo.« (Jaka)

»Ja, pa lahko naredimo v obliki metuljčka, ko bi bilo tako lepo pisano.« (Nea)

»Kaj pa če prinesemo plastenke, pa jih skupaj zlepimo, pa še take lepe barvaste so.« (Izza)

»Ja, barve so pa res lepe, lahko prinesemo tiste zelene, pa od kokakole so rdeče.« (Urh)

»Lahko pa naberemo kamenčke, pa jih damo v beton, in se bodo zlepili skupaj, tako kot moj 

dedi dela škarpo.« (Rožle)

»Lahko pa damo na kup več kosov lesa, lahko vse stole v igralnici, pa bo mozaik.« (Tjaš)

»… Lahko pa bi zbirali vrečke, tiste iz trgovine, potem pa bi jih s kljukicam speli na vrv za 

perilo, pa bi nastal mozaik iz vrečk …« (Lea)

→ Konstruktivizem kot pustolovščina

Vrtec je prosto ta raziskovanje, je laboratorij za 

posameznikovo in skupinsko učenje, je prostor 

konstruktivizma. Konstruktivizem razumemo 

kot pustolovščino, ki usmerja kognitivni in kul-

turni/sociološki razvoj posameznika in skupine. 

Konstrukcija ali še bolje, kompozicija, znanja 

se ne zgodi linearno, progresivno, ampak kot 

razvijajoča se mreža povezav, ki jo posameznik 

oblikuje na osnovi dinamičnih prepletanj med 

seboj povezanih izkušenj. Dojemanje, akcija in 

refleksija so osnovno gonilo posameznikovega 

kognitivnega razvoja. Posameznikovo znanje 

pa je konstruirano, dekonstruirano in učvrščeno 

kot rezultat izmenjave in relacij z drugimi posa-

mezniki.

VRTEC  MOZAIK RAZISKOVANJA



55

Iskanja materialov
V delovnem procesu, ki je temeljil na idejah, teorijah in na izkušnjah otrok, so se iz mate-

rialov, ki so jih prinašali, razvijali igra, kreativnost, učenje, sodelovanje in posledično tudi 

izdelki, na katere so bili zelo ponosni.

Na plastenkah so otroci opazili različne barve plastičnih zamaškov. Spomnili smo se, da 

imamo veliko takšnih zamaškov, zbranih v dobrodelne namene. Zamaške smo si za igro 

sposodili in jih potem vrnili v zabojnike.

Zamaški so bili različnih velikosti, barv in oblik. 

Zanimivo je bilo, ko so otroci najprej velike količine zamaškov mešali, stresali iz ene poso-

de v drugo, prenašali, se jih dotikali,spozneje pa so jih začeli razvrščati po barvi, velikosti.

»Daj, no, Anže, dvigni ta obroč, pa bomo videli, 

kaj se bo zgodilo …« (Maj)

→ Pametni materiali

k o s i  l e s a

v r e č k e

p l o š č i c e

p l a s t e n k e

k a m n i

z a m a š k i

g u m b i

s l a m i c e
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»Včeraj sem zložil tole torto, danes sem zložil tole žogo, jutri pa bom zložil luno.« 

(Kristjan)

Kristjan je zelo načrtno izbiral barve zamaškov, jih že vnaprej pripravljal in razvrščal, nato 

pa postavljal v obroč, sestavljal vzorce in ob postavitvi opisoval, kaj nastaja. Pri vsaki posta-

vitvi je iskal zvezo z vsakdanjim življenjem. Narisal in napisal je tudi načrt ter ga časovno 

opredelil. Pri tem smo ga strokovne delavke opazovale in ga z vprašanji spodbujale k mate-

matičnemu in ustvarjalnemu razmišljanju, interpretiranju in k iskanju novih situacij. Zelo 

dolgo je postavljal, razstavljal in vedno poiskal drugačno postavitev. Ob igri je zelo užival in 

ob vsakem svojem uspehu pokazal veselje. Prosil je, da vsak izdelek fotografiramo im mu 

fotografije pokažemo. Na začetku se je Kristjan samo igral, ko je imel vse postavljeno, pa je 

sam ugotovil, da je nastal mozaik. 

»… kaj pa, če bi delali tako, kot je tista hiša, iz ploščic.« (David, 4 leta)
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PRAVI MOZAIK – KOT NA HIØI

 Otroci so še vedno želeli narediti prav takšen mozaik, kot so ga videli na hiši. Pogovarjali 

smo se in iskali različne ideje, misli, želje otrok in odraslih, na kaj bi polagali ploščice. Pre-

dlagali so različne materiale; pozanimali so se, kako se polagajo ploščice, odšli smo v bližnjo 

trgovino z gradbenim materialom in tam dobili odgovore, kako in s čim lahko lepimo in 

polagamo ploščice. 

Odločili smo se za mavčni prah, ki smo ga najprej presipavali, mešali z vodo ter opazovali 

in spoznavali, kako se zmes spreminja. Tako smo s preizkušanjem ugotavljali lastnosti 

snovi in iskali najboljšo rešitev, kako narediti mozaik.

»… poglej, če damo sem vse roke, pa nastane mozaik odtisov rok …« (Nea)

V mavec so najprej odtiskovali svoje prste, in roke ter opazovali, kako se snov prime in trdi 

na njihovih rokah. Začeli so z vstavljanjem različnega materiala v mavec.Ugotovili so, da se 

mavec zelo hitro suši in da je treba materiale hitro polagati, drugače se ne »prilepijo« več. 

Deklica je predlagala, da si najprej narišejo načrt na papir, da bodo lahko hitreje polagali 

predmete v mavec. Spontano so začeli najprej polagati ploščic, po že narisanem načrtu na 

papirju.

»… Daj, Leja, hitro polagaj, pa ne mavca uliti po celemu prostoru.«  (Zoja)

Mavec smo vlivali in vanj vstavljali različne materiale kar nekaj dni, nastali so različni 

skupni mozaiki. Pri opazovanju otrok in dokumentiranju smo bile še posebej pozorne na 

komunikacijo in socialne dimenzije otrok. Z različnimi oblikami zapisov, ki smo jih na na-

črtovanju strokovne delavke uporabljale za predvidevanja in načrtovanja projekta vnaprej, 

smo zapisovale, kako so se otroci povezovali, sodelovali, kdo je prevzel vlogo voditelja, kdo 

je usmerjal celotno otroško raziskovanje, delo, igro in kdo je samo opazoval. 

Nastajali so mozaiki različnih oblik in velikosti, nad katerimi smo bili veliki in majhni v 

vrtu navdušeni. Želeli smo, postaviti izdelke na ogled, se z njimi pohvaliti, vendar smo 

ugotovili, da imamo premajhen vrtec in preozek hodnik.
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RAZISKOVANJE PROSTORA

Otroci so ugotovili, da potrebujemo večji prostor. 

Strokovne delavke smo menile, da so izdelki presegli naša pričakovanja, da jih moramo 

razstaviti in se z njimi pokazati tudi v našem kraju. Nad idejo so bili navdušeni tudi otroci. 

Spomnili smo se, da imamo v našem mestu velik razstavni prostor, v katerem bi lahko 

razstavili vse naše izdelke, vse naše mozaike. 

Skupaj z otroki smo odšli na Občino in se dogovorili, da nam posodijo razstavni prostor v 

Kulturnem domu Radeče. V njem je bila še postavljena razstava, ki smo si jo ogledali. To 

je bilo za otroke še dodatna motivacija. Razstavljene slike smo pospravili in ostal je prazen 

prostor …

VRTEC  MOZAIK RAZISKOVANJA
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Kar nekaj dni smo raziskovali prostor. 

Tekali smo, se igrali, ugotavljali zvočne in prostorske značilnosti.

»… uau, koliko prostora …« (Nino) 

»… kako je svetlo …« (Melani) 

»… vse je iz oken.« (Maks) 

»… tukaj bi pa lahko folkloro vadili.« (Zala) 

»… poglej mojo senco …« (Nino) 

»… so tukaj narisali te lepe slike …« »… poglej, kako se vrti moja oblekica …« (Melani)

»… kako ste glasni, moram kar ušesa pokrit.« (Zoja)

Občutek prostora (orientacijo) so otroci pridobivali z vsemi čutili, predvsem z gibanjem. 

S pomočjo materialov, ki smo jih prinašali v prazen prostor, so otroci izumljali, eksperi-

mentirali, ustvarjali, komunicirali, izražali svoja mnenja, ideje, opazovanja, razmišljanja, 

občutek. 

→ Evolucija prostora
Raziskovanje realnosti je nenehno prisotna ak-

tivnost v otroštvu. Otroci naseljujejo/polnijo  

prostor, v katerem se nahajajo, z neprestanim 

konstruiranjem novih svetov/prostorv (realnih 

in imaginarnih). Priprava okolja (z vnašanje 

največkrat enostavnih objektov)  za majhne 

otroke bi morala upoštevati njihove želje in 

sposobnosti za oblikovanje novih svetov, pro-

storov. Prostor se odziva in spreminja na osnovi 

dejavnosti skozi dan, teden… Prostor, kot živi 

organizem, se spreminja s projekti, ki se v tem 

prostoru dogajajo. Evolucija prostora je osnovna 

operativna in kulturna karakteristika prostora.

Pri delu so bili izvirni, iznajdljivi, natančni, vztrajni, domiselni …– »ustvarjajoče misleči«.

»… Poglej, če slamice postaviva takole, nastane takšen podolgovat mozaik, potem pa še 

tukaj spodaj, pa nastane hiša …« (Maks) 
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 »Poglej, kako lepa roža!« »Pa kako je na steni velika!« (Laura)

Deklica je ves čas prebivanja v razstavnem prostoru zelo natančno in vztrajno izdelovala 

svojo umetnino.

»A boš naredila hišo.« ( Lea)

»Ja, takšno, kot v knjigi Hišica iz kock! A jo poznaš!« (Laura)

»Ne! Mi jo boš potem pokazala.« (Lea)

Ploščice, ki smo jih prinesli v prostor, so kar nekaj dni prenašali, iz njih sestavljali različne 

mozaike po barvi in obliki ter, dodajali in odvzemali, se igrali, med seboj dogovarjali, sode-

lovali, ustvarjali … 

VRTEC  MOZAIK RAZISKOVANJA
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Z vsakodnevnim vrednotenjem dokumentiranega in načrtovanjem smo sledile otrokom, 

njihovim kompetencam, idejam in jim tako omogočale raziskovanje in izražanje.

S POMOČJO OTROK IN ODRASLIH (ZUNANJIH STROKOVNJAKOV, 

STARŠEV …) V POVEZAVI Z OKOLJEM (LOKALNO SKUPNOSTJO, 

DRUŠTVI …), NJIHOVEGA RAZMIŠLJANJA, IZRAŽANJA V STO-

TIH JEZIKIH, RAZISKOVANJA, ZAMISLI, IDEJ, INTERESOV, ŽELJA, 

PRIČAKOVANJ, STRATEGIJ, SMO PRIŠLI DO SVOJEVRSTNEGA IN 

RAZNOLIKEGA MOZAIKA.

ŒISTO PRAVI »MOZAIK« NA RAZSTAVI

Razstavo smo dokončno postavile strokovne delavke. Izdelkom, ki so jih v prostor postavili 

in prinesli otroci, smo dodale še svetlobne in zvočne učinke, komentarje otrok in zanimive 

fotografije. Tako smo vse skupaj povezale v estetsko celoto – MOZAIK. 

V okviru slovenskega kulturnega praznika smo vsi – majhni in veliki v vrtcu Radeče – v 

sodelovanju z mladinskim centrom, v Kulturnem domu Radeče, pripravili razstavo mozaik 

in popoldanske delavnice za otroke. 

Na odprtje razstave smo s plakati, ki so jih izdelali otroci in smo jih razobesili po našem 

mestu, povabili tudi krajane.

Ob odprtju smo vsi majhni in veliki v vrtcu zapeli slovensko in vrtčevsko himno ter izvedli 

kratek kulturni program. 

Ravnateljica, pomočnica ravnateljice in predstavnica lokalne skupnosti so imele kratek 

govor in nam čestitale, potem pa smo si vsi skupaj ogledali razstavo.

Otroci so z navdušenjem vodili odrasle po razstavnem prostoru. Zanimivo je bilo opazo-

vati proces srečevanja in interpretiranja otrok ter poslušanja in spoštovanja, ki so jim ga 

namenjali odrasli.
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MOZAIK OBISKOVALCEV

Pred ogledom razstave je vsak obiskovalec odtisnil svojo dlan na platno, ki je bilo razpeto 

ob stopnicah – TAKO JE NASTAJAL MOZAIK OBISKOVALCEV MOZAIKA …

Člani Kluba Mladinski center Radeče so od 08. do 12. februarja, v popoldanskem času, 

vodili mozaične delavnice za otroke in odrasle. Občina Radeče je na lokalni televiziji objavi-

la povabilo na razstavo Mozaik in o dogodku pripravila kratko reportažo, ki je bila prika-

zana v oddaji Utrinki iz Radeč. Popoldanske dejavnosti in razstavo je za lokalno televizijo 

posnel profesionalni snemalec.

VRTEC  MOZAIK RAZISKOVANJA
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Vzgojitelji si štejemo v čast, da nam je uspelo združiti proces skupnega učenja otrok in 

odraslih, da je postalo naše raziskovanje ne samo vidno, ampak je pustilo v vseh odraslih 

spoštljiv in občudujoč pečat do otrok, njihovih idej, teorij in zmožnosti.
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