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POVZETEK

Cilj diplomskega dela z naslovom Primerjava načinov pedagoškega dela in odnosa do otrok
v slovenskih in španskih vrtcih je ugotoviti in prikazati najpomembnejše razlike v izvajanju
slovenske in španske predšolske vzgoje. Cilji predšolske vzgoje v Sloveniji, ki so izpeljani iz
načel v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011) so: v vrtec vključiti večji deleţ otrok,
starih štiri in pet let in večji deleţ otrok, ki prihajajo iz socialno in kulturno manj spodbudnega
okolja: zagotoviti spodbujanje različnih področij razvoja v skladu z zakonitostmi razvojnega
obdobja ter značilnostmi posameznega otroka ter zagotoviti moţnost razvoja in učenja
posebnih sposobnosti in spretnosti. V Španiji je predšolska vzgoja ena izmed stopenj
izobraţevanja, ki je namenjena otrokom od rojstva do šestih let in ni obvezna, njen cilj pa je
prispevati k fizičnemu, čustvenemu, socialnemu in intelektualnemu razvoju otrok (Nacionalni
izobraţevalni zakonik, 2007). Empirično raziskavo sem izvedla s pomočjo anketnega
vprašalnika, namenjenega slovenskim in španskim vzgojiteljicam. Na vprašalnik je
odgovarjalo 20 diplomiranih vzgojiteljic (iz vsake drţave 10), starih med 21 in 60 let. Z
vprašalnikom sem ţelela raziskati in primerjati njihove poglede na zgodnje poučevanje otrok
in otroško igro. Raziskati sem ţelela tudi razlike v načrtovanju in izvajanju dejavnosti v vrtcu,
načinu spodbujanja otrokove ustvarjalnosti in samostojnosti, področju gibanja, bivanja na
prostem, počitka in sodelovanja s starši. Rezultati so pokazali precejšne razlike. V Španiji je
po poročanju vzgojiteljic prisotnega več učenja s pomočjo učbenikov kot v Sloveniji, v
Sloveniji pa v raziskavi sodelujoče vzgojiteljice otrokom omogočajo več časa za igro kot
njihove španske kolegice. Prav tako anketirane vzgojiteljice v Sloveniji menijo, da otrokom
večkrat kot v Španiji omogočijo vključevanje v načrtovanje dejavnosti, ki se izvajajo v vrtcu.
Glede na odgovore sodelujočih vzgojiteljic lahko trdim tudi, da je slovenskim otrokom
omogočenega več gibanja ter bivanja na prostem in da imajo kvalitetnejši počitek v vrtcu kot
španski otroci.

KLJUČNE BESEDE: Slovenija, Španija, vrtec, kurikulum, dnevna rutina, zgodnje učenje,
otroška igra.

SUMMARY

The objective of the diploma paper entitled Comparison of pedagogical working methods and
attitudes towards children in Slovenian and Spanish kindergartens is to find and present the
most important differences in Slovenian and Spanish pre-school systems. The goals of preschool education in Slovenia are based on the principles from White Paper on Education
(2011): the inclusion of a major proportion of children, aged four and five years, and a major
proportion of children from socially and culturally less supportive environments in
kindergartens: to ensure the encouragement of different fields of development in compliance
with the specifics of a development period and the characteristics of an individual child and to
ensure the possibility of developing and learning special capabilities and skills. In Spain, the
pre-school education is one of scholar levels, which is intended for children from birth to six
years and it is not obligatory, and its objective is to contribute to physical, emotional, social
and intellectual development of children (National Education Code, 2007). I carried out an
empirical research with a survey questionnaire intended for Slovenian and Spanish
kindergarten teachers. 20 graduated kindergarten teachers, aged from 21 to 60 years,
answered the questionnaire (10 from each country). With the questionnaire I wanted to
research and compare their views of early education of children and child’s play. I also
wanted to research the differences in planning and implementing activities in kindergartens,
the method of encouraging child’s creativity and independence, their movement, stay outside,
rest and cooperation with parents. The results showed considerable differences. According to
the reports of kindergarten teachers in Spain, they learn more with textbooks than in Slovenia;
however, the Slovenian kindergarten teachers who participated in the research ensure more
time for play to children than their Spanish colleagues. The surveyed kindergarten teachers in
Slovenia also believe that they let children participate in kindergarten activity planning more
often than in Spain. Considering the answers of the participating kindergarten teachers, I can
also claim that Slovenian children have more movement and stay outside and that they have
more qualitative rest in kindergarten than Spanish children.

KEY WORDS: Slovenia, Spain, kindergarten, curriculum, daily routine, early education,
child's play.
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UVOD
V prvem semestru tretjega letnika, sem se udeleţila študijske izmenjave v Španiji. V vrtcu
Nuestra Señora de Belén, ki ima svoje prostore zdruţene z dvojezično osnovno šolo, sem
imela moţnost opravljati praktično delo. Trije tedni so bili dovolj, da sem opazila številne
razlike med španskim in slovenskim sistemom predšolske vzgoje, kar me je tudi spodbudilo k
pisanju diplomskega dela. Bolj poglobljeno sem ţelela raziskati razlike v samem sistemu
predšolske vzgoje ter načinih pedagoškega dela in odnosih do otrok vzgojiteljic iz obeh drţav
in jih hkrati predstaviti tudi ostalim, ki jih zanima to področje.
Predšolsko obdobje je za otroka posebno občutljivo obdobje. Predšolska vzgoja je pomembna
za vzgojo in izobraţevanje otrok ter za celovit razvoj otrokovih osebnih potencialov na
različnih področjih. Pri tem igrajo vlogo številni dejavniki, najpomembnejšo vlogo pa imajo
seveda strokovne delavke – vzgojiteljice predšolskih otrok (Devjak, Skubic, Polak, Kolšek,
2012, str. 119). Vsaka slovenska vzgojiteljica ima svoj specifičen način dela, glede na moje
izkušnje iz Španije, pa se način dela španskih vzgojiteljic zelo razlikuje od našega. Če se
oprem na eno izmed načel predšolske vzgoje v vrtcu iz našega kurikula (1999, str. 19):
»Predšolsko vzgojo je treba razumeti kot pomembno za predšolskega otroka in ne kot
pripravo na neko naslednjo stopnjo vzgoje in izobraţevanja«, bi lahko ţe na podlagi svoje
izkušnje iz prakse v tujini trdila, da je španski sistem v nasprotju s tem načelom in je zelo
»šolsko naravnan«. Otroci se večinoma učijo iz učbenikov, kar je prav tako v nasprotju z
načeli našega kurikula, ki strokovne delavce v vrtcu usmerjajo, naj učenje otroka temelji na
neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju konkretnih izkušenj z ljudmi, stvarmi… ter
poudarjajo, da je prav otroška igra tista, ki je, če je opredeljena dovolj široko, razumljena kot
način otrokovega razvoja in učenja v predšolskem obdobju (prav tam).
V teoretičnem delu bom predstavila organizacijo in delovanje vrtcev v Sloveniji in Španiji ter
programe izobraţevanja strokovnih delavcev. Posvetila se bom tudi primerjavi značilnosti
dnevne rutine, področja otroške igre ter zgodnjega učenja in poučevanja predšolskih otrok,
bivanja na prostem, spanja oziroma počitka ter sodelovanja s starši v obeh drţavah.
Podatke za slovenske vrtce bom povzemala iz strokovne literature in jih dopolnjevala z
izkušnjami iz svojega praktičnega dela v času študija ter večletnega študentskega dela v vrtcu.
Na podlagi izkušnje iz vrtca Nuestra Señora de Belén, pa bom predstavila značilnosti španske
predšolske vzgoje. Značilnosti delovanja španskih vrtcev bom črpala iz dokumentov
dosegljivih na internetu ter svojih opaţanj z Erasmus izmenjave in analize zbranega gradiva
(osebne zabeleţke, fotografije, videoposnetki) in informacij, ki mi jih je posredovala
mentorica.
V empiričnem delu bom izsledke iz anketnega vprašalnika, namenjenega vzgojiteljicam iz
obeh drţav primerjala s strokovno literaturo. Posvetila se bom predvsem načinu dela
vzgojiteljic in odnosu do otrok.
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I.

TEORETIČNI DEL

1. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE VRTCEV

1. 1 ZGODOVINA IN PRAVNE OSNOVE ORGANIZIRANJA VRTCEV

1. 1. 1 Zgodovina in pravne osnove organiziranja slovenskih vrtcev
V Beli knjigi o vzgoji in izobraţevanju v Republiki Sloveniji (2011, str. 65 - 66) je zapisano,
da je predšolska vzgoja v Sloveniji postala del celotnega vzgojno-izobraţevalnega sistema z
zakonom o vzgoji in izobraţevanju predšolskih otrok šele leta 1980. Zakon je med drugim
opredelil, da vzgojno-varstveno delo poteka v različnih starostnih skupinah otrok. »Pred tem,
je pojem »predšolska vzgoja« pomenil vzgojo otrok neposredno pred šolo, šele kasneje se je
pojem razširil na celotno obdobje vzgoje otrok od prvega leta starosti do vstopa v šolo.«
(Devjak, Skubic, Polak, Kolšek, 2012, str. 9). »Po osamosvojitvi Slovenije in oblikovanju
prve slovenske vlade so bili vrtci najprej umeščeni pod Republiški komite za zdravstveno in
socialno varstvo, nato pa leta 1992 pod Ministrstvo za zdravje, druţino in socialne zadeve.«
Pred vključitvijo predšolske vzgoje v Ministrstvo za šolstvo in šport leta 1993 so razmišljali
celo o delitvi vrtcev na varstvene in edukacijske. Odločili so se za ohranitev skupnega vrtca.
Ministrstvo za šolstvo in šport je začelo pripravljati »reformo celotnega sistema vzgoje in
izobraţevanja«. »Konceptualne, sistemske in vsebinske rešitve, ki so bile opredeljene v Beli
knjigi o vzgoji in izobraţevanju (1995), Zakonu o vrtcih (1996), Kurikulumu za vrtce (1999),
so vzpostavile skupni vrtec, ki ima notranjo sistemsko in vsebinsko členitev na dve starostni
obdobji, sicer pa ohranja specifičnost predšolske vzgoje in je hkrati smiselno povezan z
osnovnošolskim izobraţevanjem.«

1. 1. 2 Zgodovina in pravne osnove organiziranja španskih vrtcev
V Španiji je bil do leta 1990 sistem vzgoje in izobraţevanja razdeljen na dva ločena sistema s
povsem različno organizacijo in načinom dela (za otroke od 0 do 3 let in od 3 do 6 let). Z
letom 1990 pa je z zakonom o splošnem usklajevanju izobraţevalnih sistemov (Ley de
ordenacion general del sistema educativo – LOGSE) prišlo do novih okvirov v predšolski
vzgoji in izobraţevanju. In sicer tako, kot pri nas, koncept poučevanja v zgodnjem otroštvu od
rojstva do šestih let. Trenutno pa je sistem vzgoje in izobraţevanja znan kot LOE (Ley
Organica de Educación) oziroma temeljni zakon o izobraževanju (Lindon 2000, str. 164). Za
celoten predšolski in šolski sistem je odgovorno Ministrstvo za izobraţevanje in
izobraţevalne sluţbe posameznih regionalnih skupnosti (prav tam).
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1. 2. ORGANIZACIJA DELA V VRTCIH IN VRTČEVSKI PROGRAMI

1. 2. 1 Organizacija dela v vrtcih in vrtčevski programi v Sloveniji
Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih. V oddelke prvega starostnega
obdobja vključeni otroci, stari od enega do treh let, v oddelke drugega pa otroci, stari od treh
let do vstopa v šolo. »Otroci so razporejeni v starostno homogene, heterogene ali kombinirane
oddelke. V homogene oddelke so vključeni otroci v starostnem razponu enega leta, v
heterogene oddelke so vključeni otroci prvega ali drugega starostnega obdobja, v kombinirane
oddelke pa so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja. (Bela knjiga, 2011, str.
76).«
Starši lahko za varstvo svojih otrok izbirajo med javnimi in zasebnimi vrtci. Vrtci glede na
svoje zmogljivosti ponujajo različne programe glede na trajanje in organizacijo, in sicer
dnevni, poldnevni in skrajšani program ter vzgojno-varstvene druţine. Vsi programi so
namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo. Posamezni vrtci vključujejo tudi
manjše skupine otrok s posebnimi potrebami. (povzeto po: Bela knjiga, 2011, str 76,
Rezutnik Bozovičar in Kranjc, 2011, str. 163).

1. 2. 2 Organizacija dela v vrtcih in vrtčevski programi v Španiji
Kljub poenotenemu sistemu predšolske vzgoje, je le-ta še vedno ločen na dve stopnji: od 0 do
3 in od 3 do 6 let. V Španiji se starši lahko odločijo med javnim ali zasebnim vrtcem, na voljo
pa so jim tudi dnevna varstva. Običajno so centri za otroke od 0 do 3 let samostojni in znani
kot »nursery schools« oziroma »otroške jasli« Centri za otroke od 3 do 6 let pa so priključeni
osnovnim šolam. Ta stopnja se pogosto obravnava kot del izobraţevalnega sistema. Obstaja
pa tudi vedno več osnovnih šol, ki nudi prostore tudi otrokom prve stopnje predšolske vzgoje
(povzeto
po
internetnem
viru:
http://www.donquijote.org/culture/spain/society/customs/education-in-spain.asp)..

1. 2. 3 Primerjava organizacije dela v vrtcih in vrtčevskih programov v Sloveniji
in Španiji
V obeh drţavah je predšolska vzgoja razdeljena v 2 starostni obdobji in sicer za otroke do 3.
leta starosti in otroke stare od 3 do 6 let. Razlika je v tem, da je vrtec za obe starostni v
skupini v Sloveniji skupen, v Španiji pa načeloma poteka v ločenih centrih. V obeh drţavah
pa starši lahko izbirajo med javnimi in zasebnimi vrtci.
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1. 3 STAROST OTROK OB VSTOPU V VRTEC

1. 3. 1 Starost otrok ob vstopu v vrtec v Sloveniji
V Sloveniji so predšolske storitve na voljo od otrokovega 1. leta starosti (Turnšek in Batistič
Zorec, 2009, str. 71), oziroma kot pravi Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju v Republiki
Sloveniji (2011, str. 76) od konca porodniškega dopusta staršev do vstopa v šolo.

1. 3. 2 Starost otrok ob vstopu v vrtec v Španiji
V LOE (2007) je zapisano, da predšolska vzgoja namenjena otrokom od 1. do 6. leta starosti.

1. 3. 3 Primerjava starosti otrok ob vstopu v vrtec v Sloveniji in Španiji
V obeh drţavah je predšolska vzgoja namenjena otrokom od 1. do 6. leta starosti oziroma do
vstopa v šolo.

1. 4 ODPIRALNI ČASI VRTCEV

1. 4. 1 Odpiralni časi vrtcev v Sloveniji
»Vrtci, glede na potrebe staršev v vrtce vključenih otrok, vsako leto z letnim delovnim
načrtom določijo poslovalni čas vrtca, ki je lahko daljši od trajanja programa (Bela knjiga,
2011, str. 77).« Večina otrok obiskuje dnevni program, kjer je staršem omogočeno
celodnevno varstvo otrok (jutranja in popoldanska izmena) (Bela knjiga, 2011, str. 77,
Rezutnik Bozovičar in Kranjc, 2011, str. 163). Pogosto odpiralni čas določijo lokalne oblasti,
in sicer glede lokalne potrebe. Vrtci se odpirajo med 5:30 in 7:00 uro, zapirajo pa med 16:30
in 17:30 uro (Bela knjiga, 2011, str. 80). Večina slovenskih vrtcev je odprta od 10 do 11,5 ur
na dan (prav tam, str. 77). »Vrtci poslujejo vsak delovni dan v tednu in letu, nekateri pa
opravljajo deţurstva ob sobotah (prav tam).« Vrtec je odprt čez celo leto, tako da imajo starši
moţnost varstva otrok tudi v času poletnih počitnic, čeprav program načrtovanih dejavnosti
traja od septembra, ko se začne šolsko leto, do vključno junija. Nekateri vrtci v manjših krajih
pa so za določen čas poleti tudi zaprti (kolektivni dopust).

1. 4. 2 Odpiralni časi vrtcev v Španiji
Staršem je omogočeno celodnevno varstvo otrok (jutranja in popoldanska izmena). »Odpiralni
čas je odvisen od vrste varstva (javnega ali zasebnega) in od za to pristojnih organov. Poleg
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tega nekateri ponudniki začnejo delo bolj zgodaj, oziroma ga končajo pozneje in se tako
prilagajajo potrebam staršev« (Turnšek in Batistič Zorec, 2009, str. 73).
Po informacijah, ki sem jih dobila od kolegice, študentke predšolske vzgoje v Španiji (v LOE
ni podatkov), so javni vrtci, oziroma šolski centri odprti od 9.00 do 14.00. Odpiralni časi
zasebnih vrtcev pa so različni. Večina je odprta od 9.00 do 14.00 ali pa ima deljen odpiralni
čas, in sicer od 9.00 do 12.30 in od 15.30 do 17.30. Poleti so vrtci zaprti. Odprti so le centri za
dnevno varstvo otrok, oziroma igralne skupine.
Vrtec, kjer sem opravljala prakso, je bil skupaj z osnovno šolo del javnega šolskega centra za
predšolsko in osnovnošolsko izobraţevanje. Program je trajal od 9.00 do 14.00. V času prakse
so večino otrok starši pripeljali in prišli iskat hkrati. Vrtec ima moţnost jutranjega varstva in
podaljšanega bivanja za tiste starše, ki potrebujejo več varstva za svoje otroke. Program
načrtovanih dejavnosti traja od septembra do vključno junija. Od junija do konca avgusta je
vrtec zaprt.

1. 4. 3 Primerjava odpiralnih časov vrtcev v Sloveniji in Španiji
Odpiralni časi vrtcev v Sloveniji in Španiji so si med seboj zelo podobni. V obeh drţavah
imajo starši moţnost tako jutranjega kot popoldanskega varstva. V obeh drţavah se vrtci
prilagajajo potrebam staršev in imajo od vrtca do vrtca (glede na lokacijo) drugačen odpiralni
čas. Razlika je le v tem, da so v Sloveniji vrtci odprti tudi poleti, medtem ko si v Španiji
morajo starši poiskati drugo varstvo za svoje otroke.

1. 5. ZAGOTAVLJANJE PREHRANE V VRTCIH

1. 5. 1 Zagotavljanje prehrane v slovenskih vrtcih
Otroci dobijo dnevno 4 obroke, ki so všteti v mesečno plačilo za vrtec. Glavna sta zajtrk in
kosilo, dobijo pa tudi dopoldansko in popoldansko malico. Dopoldne je to raznoliko sezonsko
sadje in občasno zelenjava, popoldne pa na primer jogurt, kruh, sadje, rogljič, kolački,… B.
Šintler in M. Domicelj (1997) pravita, da moramo z načinom prehrane v vrtcu razvijati
ustrezne prehrambne navade otrok. Spodbujati pa moramo tudi odnos pedagoškega osebja in
staršev do zdrave prehrane.

1. 5. 2 Zagotavljanje prehrane v španskem vrtcu
Podatkov o prehrani v vrtcu v LOE ni. V vrtcu kjer sem opravljala prakso so za malico morali
poskrbeti otroci, oziroma starši sami. Glede na to, da so v vrtec prihajali ob 9.00 in odhajali
ob 14.00, so imeli le en obrok. Otroci so malico s seboj prinašali v zato namenjenih posodah
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oziroma škatlah. Običajno so bili to sendviči, le ob petkih je bila obvezna sadna malica. Vsak
otrok je s seboj prinesel tudi plastenko vode. V primeru, da otrok ni imel ničesar s seboj, je
ostal brez malice. Čas za malico je bil vsak dan ob 11:30 uri, pred šolsko pavzo oziroma
odmorom. Otroci so sami pripravili pogrinjke in si preden so začeli jesti, z vlaţilnimi robčki,
ki jim jih je razdelila vzgojiteljica, obrisali roke.
Otrokom, ki so v vrtec prihajali pred 9.00 uro in ostajali v vrtcu po 14.00 uri, sta bila z
doplačilom staršev na voljo zajtrk in kosilo.

Serija slik 1: Otroci pri malici v vrtcu Nuestra Señora de Belén

1. 5. 3 Primerjava zagotavljanja prehrane v slovenskih in španskih vrtcih
Za razliko od Slovenije, kjer otroci dnevno dobijo 4 obroke, ki jih jim zagotovi vrtec, v
Španiji dobijo le enega, ki pa ga dnevno prinesejo od doma. Medtem ko v Sloveniji starši
prehrano plačajo mesečno, je v Španiji plačljiva le, če se za zajtrk oziroma kosilo posebej
odločijo.
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1. 6 FINANCIRANJE DELOVANJA VRTCEV

1. 6. 1 Financiranje delovanja vrtcev v Sloveniji
V Sloveniji javne vrtce ustanavljajo financirajo občine (Bela knjiga, 2011, str. 78).
Financiranje vrtcev na lokalni in drţavni ravni v Sloveniji urejajo Zakon o organizaciji in
financiranju vrtcev (1996), Zakon o vrtcih (1996) in Spremembe in dopolnitve Zakona o
vrtcih (2008). Določeno je, da se vrtci financirajo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja,
plačil staršev ter donacij in drugih virov (prav tam, str. 95).
Plačila staršev ureja Zakon o vrtcih (1996) ter Zakon o spremembah in dopolnitvah ZVrt iz let
2000, 2003, 2008. Določeno je, da je osnova za plačilo staršev cena programa, v katerega je
otrok vključen. Plačilo staršev določi lokalna skupnost na podlagi lestvice, ki starše razvršča v
razrede, upoštevaje dohodek na druţinskega člana v primerjavi s povprečno plačo na
zaposlenega v Republiki Sloveniji in upoštevaje premoţenje druţine (Bela knjiga, 2011, str.
96). V posameznem plačilnem razredu je določen odstotek plačila staršev. Lestvica ima 8
plačilnih razredov: najniţje plačilo je v prvem razredu, in sicer 10%, najvišje pa je plačilo v
osmem plačilnem razredu, in sicer 80% cene programa (polno plačilo) (prav tam)

1. 6. 2 Financiranje delovanja vrtcev v Španiji
Španija spada med manjše število drţav, kjer se proračunska sredstva prenesejo s centralne
ravni na ponudnike predšolske vzgoje in varstva. Drţavna proračunska sredstva niso nikoli
edini vir financiranja; dodatna sredstva zagotovijo lokalne oblasti oziroma druţine (Turnšek
in Batistič Zorec, 2009, str. 113)
V španskih javnih vrtcih, ki jih obiskujejo otroci prve starostne skupine (mlajši od treh let),
starši navadno plačajo manjši prispevek za osnovne stroške (Lindon, 2000, str. 165), socialno
šibkejše
druţine
pa
imajo
moţnost
subvencije
(http://www.donquijote.org/culture/spain/society/customs/education-in-spain.asp,
2014).
Vrtec za drugo starostno skupino ni plačljiv. Plačljivi so le zasebni vrtci in dodatne storitve v
javnih vrtcih (Lindon, 2000, str. 165). Pod dodatne storitve se šteje jutranje oziroma
popoldansko varstvo, kjer otroci dobijo tudi zajtrk oziroma kosilo, ter učbeniki, ki so obvezni
za vse otroke v drugi starostni skupini. V LOE podatkov o financiranju vrtcev ni.

1. 6. 3 Primerjava financiranja delovanja vrtcev v Sloveniji in Španiji
Razlika v stroških, ki jih imajo starši otrok vključenih v slovenske in španske vrtce, je v tem,
da so v Sloveniji vrtci plačljivi za obe starostni obdobji, v Španiji pa so plačljivi le vrtci za
otroke prvega starostnega obdobja, pa še tu je strošek minimalen. Starši otrok, vključenih v
centre za otroke drugega starostnega obdobja, plačajo le za učni material oziroma dodatne
storitve.
7

2 . IZOBRAŢEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV ZA DELO V VRTCU

2. 1 ZAČETNO STROKOVNO IZOBRAŢEVANJE

2. 1. 1 Začetno strokovno izobraţevanje strokovnih delavcev v Sloveniji
Slovenija sodi med drţave z enovitimi vzgojnimi okolji, enotnim izobraţevanjem in
poklicnim profilom strokovnih delavcev Zanjo velja ista raven izobrazbe strokovnih delavcev
za celotno predšolsko vzgojo in varstvo, torej za celotno starostno obdobje otrok: od rojstva
oziroma 1. leta do 5. oziroma 6. leta (Turnšek in Batistič Zorec, 2009). Med strokovne
delavce se uvrščajo tako vzgojitelji kot pomočniki vzgojiteljev.
Vzgojitelj je lahko tisti, ki ima 3-letno visokošolsko izobrazbo (prav tam) oziroma
»izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu za pridobitev izobrazbe najmanj prve
stopnje«. Vzgojitelj je lahko, »kdor je končal višješolski ali visokošolski strokovni študijski
program predšolska vzgoja«. (Bela knjiga, 2011, str. 91). Študijski program »vsebuje splošni
izobraţevalni del (druţboslovje, umetnost in naravoslovje), strokovne predmete skupaj s
pedagoško in razvojno psihologijo, ter praktično izobraţevanje in delovno prakso v različnih
vzgojnih okoljih.« (Turnšek in Batistič, 2009, str. 107). »Vzgojitelj predšolskih otrok je lahko
tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program in si pridobil strokovni naziv profesor ali
univerzitetni študijski program s področja izobraţevanja, umetnosti, humanističnih ved in
druţboslovja ali visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz socialnega dela
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje.« (Bela knjiga, 2011,
str. 92).
»Ustrezno izobrazbo za pomočnika vzgojitelja ima, kdor je končal izobraţevalni program
srednjega strokovnega izobraţevanja iz predšolske vzgoje ali ima zaključen četrti letnik
gimnazije in opravljen izobraţevalni program poklicnega tečaja predšolska vzgoja.« (prav
tam).
»Tako je Sloveniji vzgojitelj odgovoren za kurikulum in učna gradiva, skupaj s pomočnikom
vzgojitelja pa načrtuje, izvaja in evalvira kurikulum.« Prav tako lahko »pomočniki opravljajo
iste ali podobne naloge kot vzgojitelji.« (Turnšek in Batistič Zorec, 2009, str. 107).

2. 1. 2 Začetno strokovno izobraţevanje strokovnih delavcev v Španiji
Španija spada med tiste drţave, ki imajo ločeno izobraţevanje za delo z otroki pod 3 leti in
otroki nad 3 leti.
Dvoletna visokošolska izobrazba je potrebna za naziv ˝tecnico superior en educacion infantil˝,
kar pomeni ˝vzgojitelj predšolskih otrok˝, oziroma ˝strokovnjak specialist za vzgojo mlajših
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otrok z višjo strokovno usposobljenostjo˝. Oseba s takšno izobrazbo lahko dela z otroki, ki so
mlajši od treh let ali pa kot pomočnik učitelju v drugi starostni skupini.
Za delovno mesto vzgojitelja otrok, ki so starejši od 3 let, pa je potrebna univerzitetna
izobrazba. Po treh letih študija si oseba pridobi naziv ˝maestro specialista en educacion
infantil˝, oziroma ˝učitelj, specializiran za predšolsko vzgojo˝, oziroma učitelj predšolskih
otrok. S takšno izobrazbo je oseba pristojna tudi za pripravo in nadzor vzgojnega dela v vrtcu.
(povzeto po: Turnšek in Batistič Zorec, 2009; Lindon, 2000).

2. 1. 3 Primerjava začetnega strokovnega izobraţevanja strokovnih delavcev v
Sloveniji in Španiji
Največja razlika v začetnem izobraţevanju strokovnih delavcev v slovenskih in španskih
vrtcih je v tem, da imajo v Španiji, za razliko od Slovenije ločeno izobraţevanje za delo z
otroki pod 3 leti in nad otroki nad 3 leti. Naslednja razlika je, da izobraţevanje za vzgojitelja
predšolskih otrok v Španiji poteka na univerzitetni ravni, medtem, ko v Sloveniji na
visokošolski, ki pa traja tri leta, tako kot v Španiji univerzitetna. Opazimo pa tudi razliko
glede začetnega izobraţevanja za mesto ˝pomočnika vzgojitelja˝. V Sloveniji je zato potrebna
srednješolska izobrazba. Oseba s takšno izobrazbo lahko dela v katerikoli starostni skupini, v
Španiji pa se oseba z dvoletno visokošolsko izobrazbo lahko zaposli v prvi starostni skupini
otrok ali pa dela kot pomočnik učitelju v drugi starostni skupini.

2. 2 NADALJNJE IZOBRAŢEVANJE IN USPOSABLJANJE STROKOVNIH
DELAVCEV V VRTCU

2. 2. 1 Nadaljnje izobraţevanje in usposabljanje strokovnih delavcev v Sloveniji
Avtorici N. Turnšek in M. Batistič Zorec (2009, str. 99) menita, da je »izobraţevanje in
usposabljanje strokovnih delavcev temeljno za kakovost predšolske vzgoje in varstva. Večina
strokovnjakov soglaša, da morajo biti vzgojitelji v predšolski vzgoji visokošolsko izobraţeni
in specializirani. Če te začetne izobrazbe nimajo, si morajo poklicne spretnosti pridobivati s
stalnim strokovnim izobraţevanjem.«
V Sloveniji je stalno strokovno izpopolnjevanje za strokovne delavce neobvezno in
prostovoljno (prav tam, str. 109). A. Polak in T. Devjak (2007, str. 33) sta zapisali, da je
osnovni cilj nadaljnjega izobraţevanja in usposabljanja »profesionalni razvoj ter strokovna in
osebnostna rast strokovnih delavcev«. S tem pa se povečuje tudi kakovost in učinkovitost
celotnega vzgojno-izobraţevalnega sistema.
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2. 2. 2 Nadaljnje izobraţevanje in usposabljanje strokovnih delavcev v Španiji
V Španiji je strokovno izpopolnjevanje za strokovne delavce neobvezno in prostovoljno.
Španska zakonodaja kljub temu navaja, da je »stalno strokovno izpopolnjevanje pravica in
dolţnost vsakega učitelja« (Turnšek in Batistič Zorec, 2009, str. 109). »Zaţeleno je, da se vsi
strokovni delavci (vzgojitelji predšolske vzgoje in osnovnošolski učitelji, višji tehniki za
malčke in podobno) udeleţijo strokovnega izpopolnjevanja, saj neposredno vpliva na njihovo
poklicno pot in plačo« (prav tam). Prav tako za Španijo velja, da se »stalno strokovno
izpopolnjevanje ujema s spremembami na strokovnem področju in povezuje s spremembami v
politiki o predšolski vzgoji in varstvu« (prav tam, str. 10)

2. 2. 3 Primerjava nadaljnjega izobraţevanja in usposabljanja strokovnih
delavcev v Sloveniji in Španiji
V obeh drţavah je stalno strokovno izpopolnjevanje neobvezno in prostovoljno.

3. CILJI IN KURIKULUMI PREDŠOLSKE VZGOJE

3. 1 Cilji in kurikulumi predšolske vzgoje v slovenskih vrtcih
Osnova za načrtovanje dela v vrtcu je nacionalni dokument kurikulum za vrtce, ki »v središče
postavlja otroka, njegove razvojne in tudi individualne zmoţnosti in posebnosti.« (Retuznik
Bozovičar in Kranjc, 2011, str. 163). »Temelji na številnih analizah, predlogih in rešitvah, ki
so konceptualno in sistemsko uokvirile predšolsko vzgojo v slovenskih vrtcih.« (Devjak,
Skubic, Polak, Kolšek, 2012, str. 44; po: Bela knjiga, 1995, Zakon o vrtcih, Šolska
zakonodaja I, 1996).
Slovenija spada med drţave, ki na predšolsko vzgojo gleda celostno ter organizira in načrtuje
posamezne kurikule ter vzgojne metode za celotno starostno skupino od 0 do 6 let (Turnšek in
Batistič Zorec, 2009). Tako je tudi Kurikulum za vrtce namenjen otrokom prvega in drugega
starostnega obdobja (Bela knjiga, 2011). »Prvi del kurikula vključuje splošne cilje in načela
za uresničevanje le-teh.« Uvodno poglavje v kurikulu govori o »razvoju in učenju v širšem
socialnem in kulturnem kontekstu, z jasnim poudarkom na vlogi vsakodnevnih dejavnosti v
vrtcu, nujnosti stalnega spodbujanja socialnih interakcij in rabe govora ter sodelovanju s
starši.« (Bela knjiga, 2011, str. 85). »V osrednjem delu kurikula je opredeljenih šest področij
dejavnosti: gibanje, jezik, umetnost, druţba, narava in matematika. Za vsako področje posebej
so opredeljeni cilji, primeri dejavnosti in vloga odraslih. Na vseh šestih področjih so cilji
opredeljeni skupno za otroke prvega in drugega starostnega obdobja. Ločeno za obe obdobji
so opredeljeni le nekateri primeri dejavnosti glede na razvojno psihološko specifičnost
različno starih otrok.« (prav tam).
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Cilji predšolske vzgoje v Sloveniji so izpeljani iz načel, opredeljenih v Beli knjigi (2011, str.
75). In sicer:






»v vrtec vključiti večji deleţ otrok, zlasti otrok, starih štiri in pet let«;
»v vrtec vključiti večji deleţ otrok, ki prihajajo iz socialno in kulturno manj
spodbudnega okolja«;
»zagotoviti spodbujanje različnih področij razvoja v skladu z zakonitostmi razvojnega
obdobja ter značilnostmi posameznega otroka, in sicer:
-razvijati sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
-razvijati sposobnosti za razumevanje različnosti, vključevanja in sodelovanja
v skupini ter prosocialnega vedenja,
-razvijati sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega
doţivljanja in izraţanja,
-spodbujati razvoj in učenje govora za učinkovito sporazumevanje, ustvarjalno
rabo govora in fleksibilno mišljenje,
-negovati in spodbujati radovednost, domišljijo, raziskovalni duh ter neodvisno
mišljenje
-spodbujati zmoţnost zgodnjega branja in pisanja (zmoţnosti porajajoče se
pismenosti),
-spodbujati umetniško doţivljanje in ustvarjalno izraţanje,
-spodbujati gibalne sposobnosti in spretnosti,
-posredovati znanja različnih področij znanosti in iz vsakdanjega ţivljenja,
-razvijati samostojnost pri higienskih navadah in odgovornost za lastno zdravje
ter zdravo okolje;
zagotoviti moţnost razvoja in učenja posebnih sposobnosti in spretnosti.«

3. 2 Cilji in kurikulumi predšolske vzgoje v španskih vrtcih
Osnova za načrtovanje dela v španskih vrtcih je »Nacionalni temeljni kurikulum«. Obdobje
predšolske vzgoje je razdeljeno v dve stopnji. In sicer: od rojstva do treh let in od treh do
šestih let. »S šolskim letom 2008/2009 je Nacionalni temeljni kurikulum začel veljati le za
drugo starostno obdobje, kurikulum za prvo obdobje pa pripravljajo avtonomne skupnosti«
(Turnšek in Batistič Zorec, 2009, str. 91). Prav tako za drugo starostno obdobje vsaka regija
Španije pripravi svoj kurikulum na podlagi Nacionalnega temeljnega kurikuluma.
(http://www.donquijote.org/culture/spain/society/customs/education-in-spain.asp,
13.
8.
2014).
Cilji za obe stopnji so si med seboj zelo podobni in si prizadevajo za celovit pristop do
vsestranskega razvoja otrok. Običajno je drugo starostno obdobje smatrano kot del
izobraţevalnega sistema oziroma priprava na osnovno šolo, otrokom prvega starostnega
obdobja
pa
predšolske
ustanove
nudijo
zgolj
varstvo
(http://www.donquijote.org/culture/spain/society/customs/education-in-spain.asp,
13.
8.
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2014). Pri otrocih, starih 4 in 5 let, naj bi vrtci stremeli tudi k temu, da se otroci naučijo delati
v skupinah (H. Collins, 1993, str. 174).
Splošna načela in cilji predšolske vzgoje, so zapisani v »LOE – Ley orgánica de Educacíon«,
oziroma v Nacionalnem izobraţevalnem zakoniku. (LOE, 2007, str. 43-46). Prav tam je
zapisano tudi, da si vsaka posamezna šola oziroma vrtec ustvari svojo vizijo za obe starostni
obdobji.
Splošna načela predšolske vzgoje v Španiji (prav tam):
 predšolska vzgoja je ena izmed stopenj izobraţevanja, ki je namenjena
otrokom od rojstva do šestih let;
 predšolska vzgoja ni obvezna, njen cilj je prispevati k fizičnemu, čustvenemu,
socialnemu in intelektualnemu razvoju otrok;
 zaradi spoštovanja glavne odgovornosti staršev oziroma skrbnikov otrok,
vključenih v predšolsko vzgojo, centri za predšolsko vzgojo tesno sodelujejo z
njimi.
Cilji predšolske vzgoje v Španiji (prav tam):
 Predšolska prispeva k razvoju sposobnosti, ki otrokom omogočajo:
-razumevanje in spoznavanje lastnega in tujega telesa in njegovih
zmoţnosti delovanja, gibanja, ter naučiti se spoštovati drugačnost;
-opazovanje in raziskovanje druţinskega, naravnega in socialnega
okolja;
-razvijanje samostojnosti pri vsakdanjih aktivnostih;
-razvijanje čustvenih sposobnosti;
-sodelovanje z drugimi, pridobivanje smernic za skupno ţivljenje in
druţbene odnose ter mirno reševanje konfliktov;
-razvijanje komunikacijskih spretnosti v različnih oblikah izraţanja;
-razvijanje logično-matematične spretnosti, branje in pisanje
(pismenost), razvijanje gibalnih spretnosti in ritma.

3. 3 Primerjava ciljev in kurikulumov v slovenskih in španskih vrtcih
Na osnovi ciljev in kurikulumov v slovenskih in španskih vrtcih vidimo, da obe drţavi
pripravljata kurikulume za obe starostni obdobji. Razlika je v tem, da je v Sloveniji kurikulum
skupen za obe starostni obdobji, v Španiji pa je le-ta ločen. Kurikuluma se razlikujeta tudi v
tem, da vsi slovenski vrtci delujejo po Kurikulumu za vrtce, v Španiji pa si posamezni vrtci na
podlagi Nacionalnega izobraţevalnega zakonika, ustvarijo svoj kurikulum, z lastno vizijo o
predšolski vzgoji.
V obeh drţavah je predšolska vzgoja neobvezna. Tako v Sloveniji kot Španiji je cilj
prispevati k fizičnemu, čustvenemu, socialnemu in intelektualnemu razvoju otrok, in sicer v
skladu z zakonitostmi razvojnega obdobja ter značilnostmi posameznega otroka.
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4. DNEVNA RUTINA

4. 1 Dnevna rutina v slovenskih vrtcih
Dnevna rutina poteka pribliţno enako v vseh slovenskih vrtcih. Med seboj se v določeni meri
razlikuje zaradi različnih odpiralnih časov vrtcev in pa seveda zaradi različnega načina dela
vzgojiteljic.
Otroci prihajajo v vrtec ob različnih urah, odvisno od delavnika njihovih staršev. Od sprejema
do zajtrka je čas za igro. Običajno se igrajo z namiznimi didaktičnimi igrami, rišejo, barvajo,
se igrajo z igračami, ki so jih prinesli od doma itd. Pogosto pa se otroci tudi ˝crkljajo˝ pri
vzgojiteljicah.
Od 8.00 do 8.30 je zajtrk. Čas zajtrka je prav tako odvisen od odpiralnega časa vrtca, najbolj
pa je to odvisno od starosti otrok. Otroci prve starostne skupine imajo zajtrk prej kot otroci
druge starostne skupine. Zajtrk traja pribliţno 30 minut. Pri prvi starostni skupini je po zajtrku
čas za nego.
Zajtrku običajno sledijo načrtovane dejavnosti. Večina vzgojiteljic jih začne s tako
imenovanim jutranjim krogom, ki se od skupine do skupine zelo razlikuje. Vzgojiteljice čas v
jutranjem krogu posvetijo pozdravu, preverjanju prisotnosti, socialnim igram, uvodu v
načrtovane dejavnosti… Pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti ni stroge časovne omejitve.
Običajno se izvajajo v manjših skupinah: ena skupina dela, ostale imajo čas za igro. Okrog
10:00 ure je sadna oziroma zelenjavna malica, nato pa, ali nadaljujejo z vodenimi dejavnostmi
in se igrajo, ali pa gredo na igrišče oziroma sprehod. Še posebej v toplejših mesecih otroci
veliko časa preţivijo zunaj.
Kosilo je med 11:30 in 12:30 uro, kar je odvisno od starostne skupine otrok. Po kosilu je čas
za počitek, ki je različen glede na starostno skupino. Po počitku otroci začnejo odhajati
domov. Vrtci se zapirajo med 15:30 in 17:30 uro. Do takrat imajo otroci čas za prosto igro,
ustvarjanje itd. V toplejših mesecih čas po počitku do odhoda domov večkrat preţivijo na
vrtčevskem igrišču.

4. 2 Dnevna rutina v španskem vrtcu 1
Delovni čas vrtca je vsak dan od 9:00 do 14.00, kar pomeni, da so otroci v vrtcu 5 ur dnevno,
razen tisti, katerih starši se odločijo za jutranje varstvo oziroma podaljšano bivanje. Starši
otroke pripeljejo pred vrtec, kjer jih, ko zazvoni šolski zvonec, sprejme vzgojiteljica. Otroci
so v vrtcu obuti, slečejo si samo jakno in po ţelji oblečejo zaščitne halje ter odloţijo
1

Izhajala sem predvsem iz organizacije vrtca, v katerem sem imela prakso v času Erasmus izmenjave.
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nahrbtnike, v katerih si prinesejo malico. Nekateri otroci imajo tudi uniforme, vendar le-te v
vrtcu niso obvezne.
Otroci se posedejo za mize, sledi jutranji pozdrav oziroma uvod v dan. Vsako jutro so
preverili prisotnost, se pogovorili o tem, kako se počutijo in kaj so počeli prejšnji dan. Otroci
so bili med šolskim letom razdeljeni v 5 skupin (rumena, modra, rdeča, zelena in roza). Te
barve so določale tudi mizo, za katero so sedeli vsak dan, simbol in slika otroka pa sta
določala mesto za mizo. Vsako jutro je mentorica ţe takoj na začetku skupaj z otroki določila,
v katerem igralnem kotičku se lahko tisti dan igra katera skupina.
Po jutranjem krogu so sledile vodene dejavnosti (do 10:45). Dejavnosti so potekale točno po
urniku. Vsak dan so imeli matematiko in jezik, dvakrat na teden pa religijo. Religija je bila do
nedavnega obvezna za vse otroke, s šolskim letom 2011/2012 pa je postala izbirni predmet.
Štirje otroci od 25 je niso obiskovali. Zanje je medtem vzgojiteljica pripravila dodatno
dejavnost. Ob 10:45 so imeli otroci 15 minut časa za prosto igro. Kot sem omenila na začetku,
so otroci vsak dan imeli določeno, v katerem kotičku se lahko igrajo.
Čas za malico, ki so jo otroci prinesli s seboj, je bil vsak dan ob 11.00. Po malici ob 11:30 je
sledil odmor. Vsak dan so vsi oddelki iz vrtca hkrati šli na vrtčevsko igrišče, oziroma v
španskem jeziku patio. Igrišče ni vsebovalo zelenih površin in igral. Otroci so se večinoma
igrali v pesku, ki je bil po celem igrišču ali pa tekali naokrog. Po igri na igrišču je ob 12:00
sledil počitek.
Po počitku je sledil drugi del vodenih dejavnosti oziroma pouka. Enkrat na teden so imeli
bralno značko, trikrat na teden pa pouk angleščine. Teh dveh predmetov ni poučevala
vzgojiteljica, ampak dva pomočnika vzgojiteljice, ki sta lahko tudi učitelja. Enkrat tedensko
so imeli tudi gibanje v za to opremljenem prostoru in pod vodstvom drugega učitelja.
Program v vrtcu se je zaključil ob 14.00. Če so z dejavnostmi predčasno zaključili, so
običajno imeli čas še za igro. Ob petkih je bila na urniku celo »dvd projekcija«, pri kateri so
pred odhodom domov gledali risanke. Nato so pospravili igralnico, se preoblekli ter se
postavili v vrsto pred vrata. Skupaj z vzgojiteljico so vsak dan zapeli pesmico in se poslovili.
Pred vhodom so jih sprejeli starši. Domov so odšli vsi otroci hkrati, razen seveda tisti, ki so
ostali v podaljšanem bivanju, ki ga vrtec omogoči staršem, ki potrebujejo več varstva za svoje
otroke.
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Preglednica 1: Primer urnika2
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V prilogah prilagam urnik v slovenskem jeziku za boljše razumevanje.
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4. 3 Primerjava dnevne rutine v slovenskih in španskih vrtcih
Dnevna rutina se med slovenskimi vrtci in vrtcem, kjer sem opravljala prakso, zelo razlikuje.
Razliko lahko opazimo pri prihodu otrok v vrtec. Ţe tukaj opazimo šolsko naravnan sistem
španske predšolske vzgoje. Medtem ko v Sloveniji otroci prihajajo v vrtec ob različnem času,
v Španiji pridejo v vrtec vsi hkrati. Enako je pri odhodu otrok iz vrtca. V Sloveniji otroci
odhajajo domov glede na to, kdaj jih pridejo starši iskat, v Španiji pa vsi hkrati, razen, če kdo
ostane v popoldanskem varstvu. Razlika je tudi v tem, da so v Španiji otroci v vrtcu čez dan v
čevljih, medtem ko se v Slovenskih vrtcih obvezno preobujejo v copate.
Največja razlika med obema vrtcema pa je v samem poteku dneva, in sicer v tedenskem
urniku, ki ga prakticirajo v Španiji. V Sloveniji se dan načeloma odvija spontano, prepletata
se otroška igra in poučevanje otrok, časovno se strogo drţijo le ure obrokov in počitka. V
Španiji pa imajo z urnikom točno določeno, kdaj se odvijajo načrtovane dejavnosti z različnih
področij kurikuluma in kdaj je čas za otroško igro.
Če se oprem na Hohmann-a in Weikart-a (2005, str. 7), ki sta zapisala, da je rutina nekaj, kar
»otrokom omogoči predvideti, kaj se bo zgodilo in jim hkrati omogoča nadzor na tem, kaj
bodo počeli v posameznih delih svojega dne«, lahko trdim, da je v Španiji dnevna rutina
boljša, saj vse dejavnosti potekajo vsak dan ob istem času. Dnevna rutina otrokom omogoči
tudi to, da se v vrtcu počutijo varne. Pomaga jim odgovoriti na vprašanja, kot so »Kaj se bo
zgodilo sedaj?«, Kaj bomo počeli potem?«, »Kdaj bomo šli ven?«, »Kdaj se bomo lahko
igrali?« Odraslim pa »dnevna rutina pomaga organizirati čas z otroki« (prav tam, str. 151).
Glede na izkušnjo bi lahko trdila, da je strokovnim delavcem v Španiji laţje organizirati in
izpeljati dan, kot strokovnim delavcem v Sloveniji, kjer dan ne poteka po urniku.

5. OTROŠKA IGRA

5. 1 Otroška igra v slovenskih vrtcih
V kurikulumu za vrtce (1999, str. 19) je zapisano, da je otroška igra tista dejavnost, ki se
izvaja zaradi nje same, je notranje motivirana in za otroka prijetna, ter »dejavnost, ki na
najbolj naraven način zdruţuje temeljna načela predšolske vzgoje in je v primeru, da je
opredeljena dovolj široko v smislu preseganja svoje vpetosti v razvojni pristop v predšolski
vzgoji, razumljena kot način otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju.«
Ravno to je razlog, da v slovenskih vrtcih igri dajejo prednost pred učenjem oziroma se
poučevanje in igra tesno povezujeta med seboj. Vodene dejavnosti, skozi katere na bi se
otroci učili, najpogosteje potekajo skozi igro. Odvisno od posamezne vzgojiteljice pa je,
koliko spontane in samostojne igre otrokom omogoči dnevno. Vrtci imajo navadno na voljo
veliko igrač (knjige, sestavljanke, različne didaktične igrače, kocke, igrače iz naravnih
materialov, material za ustvarjanje, ogromno je nestrukturiranih materialov, ki jih velikokrat
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priskrbijo starši…) Igrače priskrbi vrtec, včasih tudi starši. Navada je tudi, da si posamezni
oddelki igrače med seboj posojajo oziroma menjajo.
Največkrat strokovne delavke igralnico razdelijo v »igralne kotičke˝. V vsakem kotičku je
navadno druga vrsta igrač, velikokrat pa imajo tudi kotiček, ki je namenjen simbolni igri otrok
(zdravnik, frizer, kuhinja, druţina itd.). Kotički se pogosto med letom menjajo, da je
dogajanje v vrtcu bolj dinamično. Otroci se lahko igrajo kjerkoli, vendar je običajno število
otrok v posameznem kotičku omejeno.

5. 2 Otroška igra v španskem vrtcu
V vrtcu, kjer sem opravljala prakso, je bil čas za igro vsakodnevno ob istem času, in sicer ob
10:45. Igra je trajala od 15 do 30 minut. Za igro so imeli na voljo 5 kotičkov: hiška - dom in
druţina, didaktične igrače, plastelin (v barvi skupine), kotiček z raznimi kockami, keglji,
avtomobili... ter knjiţni kotiček. Vsak dan v tednu se je le ena skupina lahko igrala v enem
kotičku. Tekom celega tedna so se skupine menjale, tako da so vsi otroci prišli na vrsto za
igro v vsakem kotičku. Otroci niso smeli prehajati iz skupine v skupino, četudi so za to prosili
vzgojiteljico. Kotiček, kjer so imeli moţnost simbolne igre, so imeli običajno najraje, saj so
pri igri lahko uporabili svojo domišljijo. Otroci so se zelo radi igrali, kljub temu pa so se
drţali navodil vzgojiteljice oziroma urnika. Po besedah mentorice si je takšen sistem izbrala
zato, ker je s 25 otroki večino dneva sama in tako najlaţje vzpostavi red v skupini.

Serija slik 2: Knjiţni kotiček v vrtcu Nuestra Señora de Belén
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Serija slik 3: Ustvarjalni kotiček v vrtcu Nuestra Señora de Belén – igra s plastelinom

Serija slik 4: ˝Hišica˝- dom in druţina
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5. 3 Primerjava otroške igre v slovenskih in španskih vrtcih
Največja razlika v otroški igri med slovenskimi in španskimi vrtci je, da je v Španiji vpeta v
urnik vsak dan ob točno določenem času, v Sloveniji pa do nje največkrat pride spontano in je
načeloma časovno neomejena. Večina dela tudi temelji na igri, medtem ko je v Španiji igra
kot nekakšna ˝sprostitev˝oziroma ˝odmor˝ med ostalimi dejavnostmi v času dnevne rutine. Tu
lahko trdimo, da je otroška igra v Sloveniji veliko bolje zastavljena kot v Španiji, saj je, kot
navajata A. Retuznik Bozovičar in M. Kranjc (2012, str. 121) »poglavitna oblika otrokove
dejavnosti in glavni dejavnik njegovega razvoja.«, pa tudi aktivnost otrok pri igri naj bi bila
večja, kot pri drugih oblikah učenja (prav tam).
Podobnost med otroško igro v slovenskih in španskih vrtcih pa je tudi v tem, da strokovne
delavke v obeh drţavah igralnico razdelijo v igralne kotičke in s tem otrokom omogočijo, da
si sami izberejo, kje in kaj se bodo igrali. Prav tako imajo v obeh drţavah na voljo veliko
različnih igrač in didaktičnih sredstev, le da je v Sloveniji, če primerjamo z vrtcem iz Španije
v katerem sem bila na praksi med Erasmus izmenjavo, na voljo veliko več nestrukturiranega
materiala (npr. gumbi, les, odpadni material…)

6. ZGODNJE UČENJE IN POUČEVANJE PREDŠOLSKIH OTROK

6. 1 Zgodnje učenje in poučevanje predšolskih otrok v slovenskih vrtcih
Kot smo ţe omenili v prejšnjem poglavju, se zgodnje poučevanje oziroma učenje otrok v
vrtcu tesno povezuje z otroško igro. Večina pedagoškega dela v slovenskih vrtcih poteka
preko igre, gibanja,… skratka na sproščen in otrokom zabaven način. Vzgojiteljice pri
pripravi dejavnosti upoštevajo cilje iz kurikuluma za vrtce, pomagajo pa si lahko s primeri
dejavnosti, ki so tako kot cilji, zapisani za vsa področja kurikuluma: matematika, umetnost,
jezik, gibanje, narava in druţba, in so posebej opredeljeni za otroke od 1 do 3 let, ter otroke
od 3 do 6 let. Vzgojiteljice imajo tako za pripravo dejavnosti zelo odprte poti. Glede na svoje
izkušnje iz pedagoške prakse in študentskega dela v vrtcih lahko trdim, da se večina
vzgojiteljic v svoje delo trudi vključevati čim več različnih oblik in načinov pedagoškega dela
in pri načrtovanju dejavnosti izhaja iz otrok.

6. 2 Zgodnje učenje in poučevanje predšolskih otrok v španskem vrtcu
Zanimalo me je tudi. kakšen je pogled na zgodnje učenje in poučevanje predšolskih otrok v
Španiji, zato sem podatke skušala pridobiti iz internetnih virov. Ugotovila sem, da je drugo
starostno obdobje mišljeno kot del izobraţevalnega sistema oziroma priprava na šolo
(http://www.donquijote.org/culture/spain/society/customs/education-in-spain.asp,
13.
8.
2014), kar je verjetno razlog, da večina dela poteka v frontalni učni obliki, in sicer tako, da
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otroci rešujejo učbenike (jezik, matematika, religija) oziroma delovne liste. Navadno je
vzgojiteljica pripravila kratek uvod na učno uro, otrokom pokazala stran v učbeniku in jim
podala navodila, nato pa so vsi hkrati začeli reševati. Vzgojiteljica je pomagala otrokom, ki so
potrebovali pomoč in jim po potrebi ponovno razloţila. Ko je otrok rešil določeno nalogo, jo
je pokazal vzgojiteljici, ta pa je izdelek podpisala in ocenila s kljukico za uspešno opravljeno
nalogo, oziroma z dvema kljukicama, za zelo uspešno opravljeno nalogo.

Slika 1: Vzgojiteljica pregleduje rešen učni list
Pri dejavnostih s področja jezika so se v glavnem učili pisati črke. Tedensko pa je bila na
urniku tudi Bralna značka. Otroci so skupaj s starši doma prebrali pravljico po izbiri in nato v
˝potujočo knjigo˝ narisali obnovo zgodbe oziroma svoja občutja ob branju. Svojo risbo so
nato tudi predstavili ostalim otrokom.
Za uro angleščine, so imeli drugega učitelja. Otroke je učil s pomočjo ročne lutke – papige z
imenom kapitan, največkrat preko igre ter plesa in gibanja.

Slika 2: Učitelj angleščine z lutko

Slika 2: Učenje angleščine s plesom

Pri področju matematike so se najpogosteje učili pisati številke, učbenik pa je vseboval tudi
like, telesa in različne oblike ter naloge za utrjevanje štetja. Večina nalog je bila zastavljenih
tako, da so morali določeno nalogo ponoviti v vsaki vrstici oziroma nadaljevati vzorec. Uvod
v dejavnosti je največkrat potekal prek igre. Na primer: preštej igrače, nanizaj določeno
število kroglic na vrvico itd.
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Serija slik 5: Pouk matematike v vrtcu Nuestra Señora de Belén

S področja umetnosti je vzgojiteljica enkrat v treh tednih pripravila likovno dejavnost, katere
cilj je bil, da se otroci spoznajo z različnimi tehnikami risanja (tempere, flomastri, voščenke).
Ustvarjali so na temo igrač, kar je bila tudi tema tistega meseca. Delo je potekalo v skupinah,
in sicer tako, da so vsi otroci prišli na vrsto za vse tehnike. Na koncu pa so otroci narisali še
vsak svojo risbo.
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Serija slik 6: Področje umetnosti: spoznavanje z različnimi tehnikami

Enkrat tedensko so na programu imeli tudi uro religije, vendar le-ta ni bila obvezna za vse
otroke. Običajno je vzgojiteljica otrokom povedala oziroma prebrala zgodbico, se o njej
pogovorila z otroki, nato pa so reševali naloge v učbeniku, delovne liste ali pa risali.

Serija slik 7: Primera nalog iz učbenika za pouk religije v vrtcu Nuestra Señora de Belén
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Enkrat tedensko se je izvajala tudi ura gibanja v za to opremljenem prostoru. Na voljo so
imeli različne rekvizite, kot so obroči, ţoge, kolebnice, blazine, gredi, stenska lestev. Uro je
izvajal učitelj športa. Otroci so na primer morali preteči dve dolţini telovadnice na znak
piščalke, večina iger je potekala po principu izpadanja. S kolegico, prav tako študentko na
Erasmus izmenjavi, sva imeli moţnost pripraviti dejavnost za otroke in odločili sva se za
gibalno urico. Izvedli sva gibalni igri ˝Lisička, kaj rada ješ?˝ 3 in ˝Poplava, potres, letalo˝4, ter
dejavnost po metodi igre. Pri zadnji dejavnosti so bila tema pomaranče. Otroci so morali ţoge,
ki so bile v tem primeru simbol za pomaranče, z vodenjem spraviti do zaboja v kotu
telovadnice. V primeru »vetra« (element distrakcije v metodi igre), ki ga je ponazarjalo
igranje na inštrument, so otroci morali kar se da hitro poiskati zavetje v hišici, ki je bila
zgrajena iz blazin. Ob prenehanju vetra so igro lahko nadaljevali. Otroci so se zelo vţiveli v
vse tri igre. Čutiti je bilo navdušenje tako s strani otrok kot mentorice. Še nadaljnja dva tedna,
so se otroci v času odmora vsak dan ţeleli igrati ˝Lisička, kaj rada ješ?˝, kar sem razumela kot
dokaz, da imajo premalo priloţnosti za igro in spontane dejavnosti v času dnevne rutine v
vrtcu.

6. 3 Primerjava zgodnjega učenja in poučevanja predšolskih otrok v slovenskih in
španskih vrtcih
Največja razlika glede zgodnjega poučevanja in učenja predšolskih otrok v slovenskih in
španskem vrtcu je v tem, da imajo slovenske vzgojiteljice veliko bolj odprte moţnosti za
načrtovanje dejavnosti kot španske. V Sloveniji za delo v vrtcu načeloma ne uporabljajo
učbenikov, ki imajo sami po sebi določene cilje, ampak delujejo po ciljih iz kurikuluma, kjer
so cilji zastavljeni zelo široko. Poučevanje poteka preko igre in največkrat tako, da so v eni
dejavnosti prepletena različna področja kurikuluma. V Španiji pa so učbeniki plačljivi, torej
vzgojiteljicam ne preostane drugega, kot da delo načrtujejo tako, da jih v prvi vrsti vključijo v
dejavnosti. S tem razlogom pa nimajo moţnosti prepletanja različnih področij in tega, da bi
dejavnosti bolj spontano prehajale ena v drugo, tako kot je to v Sloveniji. Ker pri nas večina
izobraţevalnega dela poteka prek igre, otroci nimajo občutka, da so določeno stvar prisiljeni
narediti, ampak jim to da motivacijo za učenje, katere pa je španskim otrokom večkrat
primanjkovalo. A. Rezutnik Bozovičar in M. Krajnc (2011, str. 131) menita, da je v
preteklosti prevladovalo mnenje, da »sta igra in učenje dve nasprotujoči si zadevi«. Glede na
svojo izkušnjo menim, da so v Španiji še vedno takšna mnenja, saj imajo ţe v tedenskem
urniku ločen izobraţevalni del ter igro.

3

Otroci v koloni hodijo po prostoru. Otrok, ki vodi kolono ima vlogo lisice, otroci, ki mu sledijo, pa so

piščančki. Otroci sprašujejo lisičko, kaj rada je, ta pa našteva stvari, dokler na koncu ne reče ˝piščančke˝. Takrat
se otroci razbeţijo po prostoru in tisti, ki je ujet, ima naslednji vlogo lisice.
4

Otroci tečejo po celem prostoru in pozorno poslušajo, kaj govori vzgojiteljica. V primeru, ki sva ga izvedli s

kolegico, so na znak ˝poplava˝ morali steči na blazino in pri temu upoštevati pravilo, da so na eni blazini lahko
samo štirje otroci. Na znak ˝potres˝ so se morali postaviti k steni in na znak ˝letalo˝so se morali uleči na trebuh.
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7. BIVANJE NA PROSTEM

7. 1 Bivanje na prostem v slovenskih vrtcih
Otroci med letom veliko časa preţivijo na prostem, bodisi na igrišču, bodisi izven vrtca
(sprehodi, pohodi na bliţnje hribe, izleti …). Veliko je odvisno od strokovne delavke, a
navada je, da vsaj 30 minut dnevno, ne glede na vreme, preţivijo na sveţem zraku. V
toplejših mesecih ter poleti so otroci večino dneva zunaj. Igrišča so običajno opremljena s
kakovostnimi igrali, zelenimi površinami, drevesi, potkami, mizami in klopcami, ... tako da
imajo otroci veliko moţnosti za igro. Velikokrat strokovne delavke pripravijo tudi dejavnosti,
ki se izvajajo na prostem ali pa načrtujejo izlete v naravo, po bliţnji okolici itd.

7. 2 Bivanje na prostem v španskem vrtcu
Za bivanje na prostem podatkov v LOE ni. Po izkušnji iz vrtca, kjer sem opravljala prakso,
otroci zunaj preţivijo 30 minut dnevno. Med odmorom, ki je bil na urniku takoj za igro
oziroma malico, in sicer od 11:30 do 12:00, so otroci šli na oziroma dvorišče oziroma patio v
španskem jeziku. Takrat so imeli tudi moţnost za prosto igro. Ker z igrali vrtec ni bil
opremljen, ampak je bil po celem dvorišču le pesek, so bile to navadno igre v pesku (z
lopatami, posodami, itd.), tekanje, lovljenje itd. Po podatkih, ki sem jih prejela od kolegice,
študentke iz Španije, včasih v času odmora gredo tudi na sprehod.

Serija slik 8: Igra otrok na vrtčevskem igrišču v vrtcu Nuestra Señora de Belén

7. 3 Primerjava bivanja na prostem v slovenskih in španskih vrtcih
Po izkušnji iz prakse v Španiji je največja razlika glede bivanja otrok na prostem med
Slovenijo in Španijo v tem, da je bivanje na prostem pri nas pomemben del vsakdana v vrtcu,
v Španiji pa vsaj za otroke 2. starostnega obdobja bivanje na prostem sluţi kot nekakšen
odmor med izobraţevalnim delom dnevne rutine. V Sloveniji bivanje na prostem vzgojiteljice
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velikokrat izkoristijo ali pa celo načrtujejo za zgodnje poučevanje otrok, po besedah
mentorice iz Španije pa je naloga vzgojiteljice le paziti na otroke, ko so na igrišču.

8. SPANJE IN POČITEK V VRTCU

8. 1 Spanje in počitek v slovenskih vrtcih
V vrtcih po Sloveniji otroci počivajo vsakodnevno. Običajno ima vsak otrok svoj leţalnik ter
odejo. Počivajo tako otroci prve kot druge starostne skupine. Počitek je vedno po kosilu.
Mlajši otroci vedno počivajo vsi, starejši imajo, odvisno od odločitve vzgojiteljice in
naravnanosti vrtca, moţnost izbire. Če otrok ne ţeli počivati, je praksa, da tiho leţi na
leţalniku, dokler ostali otroci ne zaspijo, nato pa se lahko igra, vendar v tišini (namizne igre,
risanje, listanje revij, knjig). Način, kako uspavati otroke, se razlikuje od vzgojiteljice do
vzgojiteljice. Nekatere jim pojejo, druge prebirajo pravljice, včasih poslušajo umirjeno
glasbo, otroci druge starostne skupine, pa poslušajo tudi glasbene pravljice. Otroci spijo od 2
do 3 ure dnevno. Vzgojiteljice na ţeljo staršev otroke tudi zbujajo, oziroma pustijo spati dlje.
Starejše otroke se navaja, da, ko se zbudijo, zloţijo odejo na leţalnik. Vsak otrok ima za
počitek lahko tudi ljubkovalno igračo.

8. 2 Spanje in počitek v španskem vrtcu
V vrtcu, kjer sem opravljala prakso, je bil počitek vedno po odmoru oziroma času, ki ga otroci
preţivijo na igrišču. Otroci počivajo tako, da se usedejo za mizo in naslonijo na roke. Vsak
dan sta izbrana dva otroka, ki s ti. magičnim čopičem (čopič za slikanje, ki ga vzgojiteljica
imenuje magični čopič oziroma v španskem jeziku pencelito magico) hodita po sobi in po
obrazu in hrbtu boţata ostale otroke, ki počivajo. Vmes se otroci z magičnim čopičem večkrat
zamenjajo. Ob tem poslušajo umirjeno glasbo. Počitek traja nekaj minut. Včasih so namesto
počitka otroci gledali risanke. Podatkov o počitku v LOE ni. Prav tako nimam podatkov o
počitku za prvo starostno obdobje. Podatki so zapisani na podlagi izkušnje in informacij,
prejetih od kolegice iz Španije.
Serija slik 9: Počitek v vrtcu Nuestra Señora de Belén
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8. 3 Primerjava spanja in počitka v slovenskih in španskih vrtcih
Čeprav naj počitek in spanje v vrtcu ne bi smela biti obvezna, niti preveč strogo določena, je
zelo zanimiva razlika med počitkom v Sloveniji in Španiji. V Španiji na počitek ne gledajo
kot na »stanje telesnega in duševnega počitka s popolnim ali delnim zmanjšanjem zavesti«
oziroma kot na »daljšo prekinitev kake dejavnosti zlasti zaradi telesne sprostitve in
okrepitve.« (Slovar slovenskega knjiţnega jezika, 1995). Otroci namreč ne zaspijo na
leţalnikih, kot v Sloveniji, temveč za kratek čas počivajo naslonjeni na mize. Organizacija
počitka naj bi bila odvisna od individualnih potreb otrok, prilagajala pa naj bi se tudi, če so
bili otroci tekom dneva še posebej aktivni (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 21). T. Priboţič in
B. Dolenc (2012, str. 106, v Ţeljanov Seničar, 2012) menita, da bi morali počitku v vrtcu
posvetiti vso pozornost in skrb, saj je spanje ena temeljnih ţivljenjskih aktivnosti, ki močno
vpliva na zdravje otroka. V Španiji so tri-letni otroci počivali samo naslonjeni na mize, čeprav
so bili nekateri res zelo utrujeni in bi vsekakor potrebovali počitek na leţalniku.

9. SODELOVANJE S STARŠI

9. 1 Sodelovanje s starši v slovenskih vrtcih
Kurikulum (1999, str. 24) v delu, ki se nanaša na sodelovanje s starši, poudarja pravice staršev
pri vzgoji otroka v vrtcu, in sicer: pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec in moţnosti
dogovarjanja glede tega; pravico do sodelovanja pri načrtovanju ţivljenja in dela v vrtcu in v
oddelku; pravico do javno dostopnih pisnih in ustnih obvestil o programih v vrtcu in odvijanja
ţivljenja v vrtcu; pravico do aktivnega sodelovanja pri vzgojnem delu, vendar po dogovoru z
vzgojiteljem in ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca ter pravica do stalnega dostopa
do publikacije o vrtcu, ki vključuje vse informacije v skladu z zakonom in ustreznimi
pravilniki.
V slovenskih vrtcih je sodelovanje s starši otrok, vključenih v vrtec, zelo poudarjeno. Poleg
formalnih oblik sodelovanja, kot sta roditeljski sestanek in pogovorna ura, je v delo
vključenih tudi vedno več neformalnih oblik sodelovanja. Največ je vsakodnevnega stika in
sprotnih informacij, in sicer ţe ob prihodu in odhodu otrok v/iz vrtca, ter preko oglasne deske
posameznega oddelka. Veliko je dejavnosti, ki se odvijajo izven delovnega časa vrtca. To so
na primer različne likovne delavnice, predstave, ki jih otroci zaigrajo za svoje starše, pikniki
oziroma športni popoldnevi ob zaključku šolskega leta… V času dnevne rutine vzgojiteljice
skupaj s starši velikokrat pripravijo različne delavnice, kot so predstavitve poklicev ter
pohode in izlete. V to vedno več vključujejo tudi stare starše. Večina staršev pa tudi aktivno
sodeluje pri zbiranju igrač, različnih predmetov, nestrukturiranih materialov za delo v skupini,
itd.
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9. 2 Sodelovanje s starši v španskem vrtcu
V Nacionalnem zakoniku o izobraţevanju v Španiji (str. 43) je zapisano, da morajo šole
oziroma vrtci, zaradi spoštovanja do staršev oziroma skrbnikov tesno sodelovati z njimi.
Drugih podatkov na to temo ni.
V vrtcih je prisotno zgolj formalno sodelovanje, kot sta roditeljski sestanek in pogovorna ura.
Neformalno pa vzgojitelji s starši sodelujejo prek oglasne deske in z vsakodnevnim stikom ob
prihodu in odhodu otrok iz vrtca, čeprav je le-to glede na to, da vsi pridejo in odidejo hkrati,
oteţeno.

9. 3 Primerjava sodelovanja s starši v slovenskih in španskih vrtcih
Dobro sodelovanje in odnos vzgojiteljev s starši omogoča laţje zaznavanje otrokovih potreb,
ţelja in občutenj (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010, str. 235). M. Ţnidaršič v svojem
članku Sodobni pogledi na sodelovanje med vrtcem in starši (2012, str. 6, v: Ţeljeznov
Seničar, 2012) trdi, da je za učinkovitost delovanja vrtca in otrokov uspeh pomembno tudi,
kako se druţina in vrtec poveţeta med seboj. Če primerjamo področje sodelovanja s starši v
slovenskih in španskem vrtcu, lahko rečemo, da v Sloveniji temu področju pripisujejo veliko
večji pomen, saj je poleg formalnega sodelovanja (roditeljski sestanki in govorilne ure)
prisotnega tudi veliko neformalnega sodelovanja. V Španiji je prisotno samo formalno
sodelovanje. Področje sodelovanja s starši v Sloveniji je vpeto tudi v kurikulum za vrtce
(1999, str. 24). »Sodelovanje s starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav
to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju druţinske in institucionalne
vzgoje«. LOE omenja sodelovanje s starši le kot spoštovanje do staršev.
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II. EMPIRIČNI DEL

1. PROBLEM IN CILJI
1. 1 Opredelitev problema in cilji
Vrtec je prostor, kjer je staršem otrok omogočeno tako varstvo za njihove otroke, kot tudi
predšolsko izobraţevanje. Način dela strokovnih delavk se v določeni meri med seboj
razlikuje ţe v Sloveniji, po moji izkušnji iz Španije pa je tam le-ta povsem drugačen.
V empiričnem delu sem ţelela ugotoviti, kako se razlikujejo pogledi na delo v vrtcu in odnos
do otrok slovenskih in španskih strokovnih delavcev, ki delajo z otroki 2. starostne skupine.
Cilji empiričnega dela so: primerjati načine poučevanja otrok ter vključevanje otrok v
načrtovanje dejavnosti in pogled na otroško igro v Sloveniji in Španiji; predstaviti razliko v
spodbujanju aktivnosti, samostojnosti in ustvarjalnosti otrok med obema drţavama in
posamezne dele dnevne rutine kot sta bivanje na prostem in počitek; prikazati bistvene razlike
v sodelovanju s starši med obema drţavama in odnos vzgojiteljev do stvari, kot so otrokov
rojstni dan, prihod otroka v vrtec in konflikti med otroki ter neupoštevanje vrtčevskih pravil.

1. 2 Raziskovalna vprašanja
RV1: Kdaj se po mnenju vzgojiteljic otroci naučijo več: preko igre ali direktnega učenja?
RV2: Kaj po mnenju vzgojiteljic bolj spodbuja aktivnost otrok: direktno učenje ali učenje
skozi igro?
RV3: V kateri drţavi je več direktnega učenja?
RV4: V kateri drţavi, Sloveniji ali Španiji, strokovni delavci otrokom omogočajo več
vključevanja v načrtovanje dejavnosti v vrtcu?
RV5: Kako se razlikuje področje gibanja v Sloveniji in Španiji?
RV6: V kateri drţavi dajejo večji pomen dokumentiranju vodenih dejavnosti ter shranjevanju
stvari, ki jih otrok izdela v vrtcu?
RV7: V kateri drţavi je prisotnih več dejavnosti, ki se izvajajo izven vrtca?
RV8: Kako se razlikuje na bivanje prostem v obeh drţavah?
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RV9: V kateri drţavi, Sloveniji ali Španiji, otrokom v vrtcu zagotavljajo več spontane in
domišljijske igre in igre po lastni izbiri otroka, oziroma v kateri drţavi je večji poudarek na
otroški igri?
RV10: V čem se razlikuje počitek otrok v slovenskih in španskih vrtcih?
RV11: Katere so bistvene razlike v sodelovanju s starši (in starimi starši) v obeh drţavah?
RV12: Kakšne so razlike in podobnosti v spodbujanju razvijanja otrokove ustvarjalnosti v
obeh drţavah?
RV13: Kako se med slovenskimi in španskimi vzgojiteljicami razlikuje spodbujanje otrokove
samostojnosti?
RV14: V kateri drţavi dajejo otrokom v vrtcu več moţnosti, da sami rešujejo konflikte in v
kateri drţavi je prisotnega več kaznovanja v primeru neupoštevanja pravil?
RV15: V kateri drţavi posvečajo več pozornosti otrokom ob prihodu v vrtec?
RV16: Kako se med slovenskimi in španskimi vrtci razlikuje praznovanje rojstnih dni otrok v
vrtcu?

2. METODOLOGIJA

2. 1 Raziskovalna metoda
V empiričnem delu sem uporabila neeksperimentalno, deskriptivno, kvalitativno metodo
raziskovanja. Z raziskavo sem ţelela pridobiti zanesljive in objektivne podatke o načinu
pedagoškega dela in odnosa do otrok slovenskih in španskih vzgojiteljic in jih nato primerjati
med seboj.

2. 2 Vzorec
Vzorec raziskave je neslučajnostni, in sicer priloţnosti.
Raziskava zajema odgovore 10 slovenskih vzgojiteljic (ljubljanski in gorenjski vrtci) ter
odgovore 10 vzgojiteljic iz Španije, starih med 21 in 60 let.
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Koliko ste stari?
4
3
Slovenija

2

Španija

1
0
manj kot 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let
20 let

Diagram 1: Starost vzgojiteljic

Na vprašalnike so odgovorile 4 vzgojiteljice iz Slovenije in 3 iz Španije, stare med 21 in 30
let; 3 vzgojiteljice iz Slovenije in 4 iz Španije, stare med 31 in 40 let; 1 vzgojiteljica iz
Slovenije in 2 iz Španije, stare med 41 in 50 let ter 2 vzgojiteljici iz Slovenije in 1 iz Španije,
stare med 51 in 60 let.
V vzorcu je bilo 9 slovenskih diplomiranih vzgojiteljic predšolskih otrok s VIII. stopnjo
izobrazbe in 1 z univerzitetno stopnjo izobrazbe, v vzorcu iz Španije pa ima vseh 10
anketiranih vzgojiteljic univerzitetno stopnjo izobrazbe in sicer ˝maestra specialista de
educacion infantil˝.
V javnem vrtcu je bilo zaposlenih 7 vzgojiteljic iz Slovenije, ki so odgovarjale na vprašanja in
4 vzgojiteljice iz Španije. V zasebnem vrtcu pa 3 slovenske vzgojiteljice in 6 španskih.

2. 3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov
Podatke sem zbirala s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je bil namenjen preverjanju načina
pedagoškega dela in odnosa do otrok vzgojiteljic iz Slovenije in Španije. Anketni vprašalnik
je vseboval vprašanja zaprtega in odprtega tipa ter ocenjevalne lestvice.
Vprašalniki, ki so jih izpolnjevale slovenske vzgojiteljice, so bili osebno izročeni 10
naključnim vzgojiteljicam iz enega ljubljanskega in enega gorenjskega vrtca. Vrnile so jih v
mapi, ki sem ju pustila v zbornici vrtcev. Španskim vzgojiteljicam pa sem nekaj vprašalnikov
posredovala s pomočjo kolegice iz Španije, ki jih je izročila svojim kolegom v vrtcu, ostale pa
s pomočjo vzgojiteljice, ki je bila moja mentorica v času izmenjave. Izmenjava vprašalnikov
je potekala preko e-pošte.
Pri obdelavi podatkov in prikazu rezultatov, ki sem jih pridobila z anketnim vprašalnikom,
sem si pomagala s programoma Microsoft Word in Microsoft Excel. Pridobljene podatke sem
prikazala z diagrami in jih interpretirala.
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3. REZULTATI IN INTERPRETACIJA

3. 1 Mnenja vzgojiteljic iz Slovenije in Španije o učinkovitosti učenja skozi igro
oziroma direktnega učenja
Na zgoraj navedeno raziskovalno vprašanje sem odgovore iskala s 1. in 2. trditvijo v 6.
vprašanju, pri katerem so se anketirane vzgojiteljice odločale za stopnjo strinjanja (se ne
strijam, se delno strinjam, se popolnoma strinjam).
Otroci se največ naučijo s pomočjo učbenikov
oziroma delovnih listov.

Otroci se največ naučijo skozi igro.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

6
5
4
3
2
1
0

Slovenija

Slovenija

Španija

Španija

Diagram 2: Učenje skozi igro

Diagram 3: Direktno učenje

Iz diagramov 2 in 3 lahko razberem, da se pogledi slovenskih in španskih anketiranih
vzgojiteljic na učenje skozi igro in direktno učenje zelo razlikujejo med seboj. Bistvena
razlika je v tem, da se kar 6 anketiranih vzgojiteljic iz Slovenije ne strinja s trditvijo, da se
otroci največ naučijo s pomočjo učbenikov oziroma delovnih listov, anketirane vzgojiteljice iz
Španije pa se s tem popolnoma (f=6) oziroma delno (f=4) strinjajo. Popolnoma se s tem
strinja le 1 vzgojiteljica iz Slovenije, ki je sodelovala v raziskavi, delno pa 3.
Glede učenja skozi igro so vse anketirane vzgojiteljice iz Slovenije mnenja, da je prav igra
tista, skozi katero se otroci naučijo največ. 6 anketiranih vzgojiteljic iz Španije s tem
popolnoma strinja, 4 pa le delno.
Igra se torej zdi bolj pomembna anketiranim vzgojiteljicam iz Slovenije; učenje s pomočjo
učbenikov pa anketiranim vzgojiteljicam iz Španije. Tudi sama sem mnenja, da se otroci
največ naučijo prav z igro. Strinjam se z A. Retuznik Bozovičar in M. Krajnc (2011, str. 6970), ki navajata, da »otroci svoje znanje gradijo skozi neposredne, takojšne izkušnje.«
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Pomembno je, da vzgojitelji le-teh otrokom posredujejo čim več. Učenje temelji na tudi
neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju konkretnih izkušenj z ljudmi, stvarmi, na
notranji motivaciji in reševanju konkretnih problemov ter pridobivanju socialnih izkušenj
(prav tam).

Odgovore na omenjeno raziskovalno vprašanje sem iskala tudi z analizo 3. in 4. trditve iz 6.
vprašanja v vprašalniku, pri katerem so se pri raziskavi sodelujoče vzgojiteljice odločale za
stopnjo strinjanja (se ne strinjam, se delno strinjam, se popolnoma strinjam).
Otrokovo aktivnost najbolj spodbuja
direktno učenje.

Otrokovo aktivnost najbolj spodbuja
učenje skozi igro.
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Diagram 4: Spodbujanje otrokove
aktivnosti z direktnim učenjem

Diagram 5: Spodbujanje otrokove
aktivnosti z učenjem skozi igro

Kar 6 od 10 slovenskih anketiranih vzgojiteljic se ne strinja s trditvijo, da otrokovo aktivnost
najbolj spodbuja direktno učenje, 9 jih pa meni, da je igra tista, ki najbolj spodbuja otrokovo
aktivnost. 8 anketiranih vzgojiteljic iz Španije se popolnoma strinja s trditvijo, da otrokovo
aktivnost najbolj spodbuja direktno učenje, 7 pa se jih popolnoma strinja s trditvijo, da
otrokovo aktivnost najbolj spodbuja učenje skozi igro.
Bistveno razliko opazim glede mnenja o direktnem učenju, ki ga bolj zagovarjajo španske
anketirane vzgojiteljice kot slovenske. Anketirane vzgojiteljice iz obeh drţav pa so
podobnega mnenja glede spodbujanja otrokove aktivnosti z igro.
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3. 2 Načrtovanje in izvajanje direktnega učenja v slovenskih in španskih vrtcih
Na raziskovalno vprašanje sem odgovore iskala z 2. trditvijo iz 7. vprašanja v vprašalniku, pri
kateri so se v raziskavi sodelujoče vzgojiteljice odločale za stopnjo pogostosti (nikoli,
nekajkrat letno, nekajkrat mesečno, nekajkrat tedensko, vsak dan).
Načrtujem in izvajam vodene dejavnosti pri katerih
uporabljamo učne liste oziroma učbenike.
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Diagram 6: Uporaba učbenikov oziroma učnih listov
Glede na odgovore lahko povzamem, da v Španiji bistveno bolj prevladuje direktno učenje,
saj vse vključene vzgojiteljice učbenike uporabljajo vsak dan. V Sloveniji anketirane
vzgojiteljice učbenikov ne uporabljajo (f=4), oziroma le nekajkrat letno (f=6). Tako lahko
trdim, da v Španiji med anketiranimi vzgojiteljicami prevladuje direktno učenje.

3. 3 Vključevanje otrok v načrtovanje dejavnosti v slovenskih in španskih vrtcih
Odgovore na zgoraj navedeno raziskovalno vprašanje sem iskala s 1. in 2. trditvijo iz 8.
vprašanja v vprašalniku, pri katerem so se sodelujoče vzgojiteljice odločale za stopnjo
pogostosti (nikoli, včasih, pogosto, vedno).
Pri načrtovanju vodenih dejavnosti
upoštevam tudi želje otrok.

Pri načrtovanju vodenih dejavnosti
upoštevam tudi interese otrok.
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Diagram 7: Upoštevanje interesa
otrok pri načrtovanju dejavnosti
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Diagram 8: Upoštevanje ţelja
otrok pri načrtovanju dejavnosti

Tako slovenske (f=7), kot španske (f=8) anketirane vzgojiteljice pri načrtovanju vodenih
dejavnosti pogosto upoštevajo interese otrok. Interese otrok pri pripravi dejavnosti vedno
upoštevata le 2 vzgojiteljici iz slovenskih vrtcev, včasih pa 1 vzgojiteljica iz Slovenije in 2 iz
Španije.
Diagram 8 prikazuje, da pri načrtovanju dejavnosti vedno upošteva ţelje otrok le 1 v
raziskavo vključena vzgojiteljica iz Slovenije. Pogosto to počne 8 slovenskih in 4 španske
vzgojiteljice. Včasih pa ţelje otrok upošteva 1 anketirana vzgojiteljica iz Slovenije in 6
vzgojiteljic iz Španije.
Pri vključevanju otrok v načrtovanje dejavnosti med v raziskavo vključenimi vzgojiteljicami
iz Slovenije in Španije ni bistvene razlike. Medtem, ko v obeh drţavah pogosto upoštevajo
interese otrok, ţelje otrok upošteva več anketiranih vzgojiteljic v Sloveniji kot v Španiji.

3. 4 Področje gibanja v slovenskih in španskih vrtcih
Odgovore na zgoraj omenjeno raziskovalno vprašanje sem iskala s 7. vprašanjem iz anketnega
vprašalnika. Anketirane vzgojiteljice so se pri 1. in 3. trditvi odločale za stopnjo pogostosti
(nikoli, nekajkrat letno, nekajkrat mesečno, nekajkrat tedensko, vsak dan).

Načrtujem vodene dejavnosti
s področja gibanja.

Dejavnosti s področja gibanja izvajam
v za to namenjem prostoru.
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Diagram 9: Načrtovanje
dejavnosti iz področja gibanja

Diagram 10: Izvajanje dejavnosti
s področja gibanja v telovadnici
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Bistvena razlika na področju gibanja otrok v vrtcu med Slovenijo in Španijo je v tem, da ga v
Sloveniji anketirane vzgojiteljice večinoma vključujejo v dejavnosti vsak dan (f=9), v Španiji
pa nekajkrat tedensko (f=8). Vsak dan v Španiji aktivnosti gibanja izvajata le 2 anketirani
vzgojiteljici, nekajkrat tedensko pa 1 slovenska anketirana vzgojiteljica. Če povzamemo,
gibanju otrok v vrtcu večji pomen dajejo slovenske anketirane vzgojiteljice.
Kljub temu, da je gibanje otrok v vrtcu bolj pogosto pri anketiranih vzgojiteljicah Sloveniji,
pa v Španiji pogosteje za izvajanje le-tega uporabljajo telovadnico. Nekajkrat tedensko
aktivnosti gibanja v za to namenjenem prostoru izvaja 5 španskih in 3 slovenske anketirane
vzgojiteljice. Nekajkrat mesečno pa 3 anketirane vzgojiteljice iz Španije in 6 iz Slovenije.

3. 5 Dokumentiranje vodenih dejavnosti in shranjevanje izdelkov otrok v
slovenskih in španskih vrtcih
Odgovore na omenjeno raziskovalno vprašanje sem iskala s 3. in 4. trditvijo v 8. vprašanju v
anketnem vprašalniku. Vključene vzgojiteljice so na vprašanje odgovarjale s stopnjo
pogostosti (nikoli, včasih, pogosto, vedno).
Potek vodenih dejavnosti
dokumentiram
(fotografiram, snemam).

Shranjujem izdelke otrok.
7

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

6
5
4
3
2
1
0
Slovenija
Španija

Diagram 11: Dokumentiranje
poteka vodenih dejavnosti
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Diagram 12: Shranjevanje
otrokovih izdelkov

Iz diagrama 11 lahko razberem, da se mnenje o dokumentiranju poteka dejavnosti slovenskih
in španskih anketiranih vzgojiteljic zelo razlikuje med seboj. Če povzamem, v Sloveniji temu
dajejo veliko večji pomen kot v Španiji, saj kar 9 vzgojiteljic iz Španije nikoli ne dokumentira
poteka vodenih dejavnosti, le 1 pa to počne včasih. V Sloveniji pa včasih to počnejo 3
anketirane vzgojiteljice, pogosto jih potek dejavnosti dokumentira 6 in vedno 1.
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Glede shranjevanja izdelkov otrok so si anketirane vzgojiteljice iz Slovenije in Španije bolj
podobne. Kar 7 iz Slovenije in 6 iz Španije jih to počne vedno. Pogosto izdelke shranjujejo po
3 anketirane vzgojiteljice iz vsake drţave in včasih 1 iz Španije.

3. 6 Organizacija dejavnosti, ki se izvajajo izven vrtcev v Sloveniji in Španiji
Na zgoraj navedeno raziskovalno vprašanje sem odgovarjala z 9. trditvijo v 7. vprašanju
anketnega vprašalnika. V raziskavo vključene vzgojiteljice so se odločale za stopnjo
pogostosti (nikoli, nekajkrat letno, nekajkrat mesečno, nekajkrat tedensko, vsak dan).

Za otroke organiziram dejavnosti , kot so izleti, pohodi,
obisk gledališča in drugih kulturnih ustanov.
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Diagram 12: Izleti, pohodi, obiski gledališč in drugih kulturnih ustanov
Pri organiziranju dejavnosti, ki se dogajajo izven vrtcev med slovenskimi in španskimi vrtci
ni bistvene razlike. Večina anketiranih vzgojiteljic iz Slovenije (f=6) in Španije (f=8)
dejavnosti organizira nekajkrat letno. Nekajkrat mesečno jih organizirajo 3 anketirane
vzgojiteljice iz Slovenije in 2 iz Španije, nikoli pa 1 slovenska vzgojiteljica.

3. 7 Bivanje na prostem v slovenskih in španskih vrtcih
Odgovore na omenjeno raziskovalno vprašanje sem iskala s 6., 7. in 8. trditvijo iz 7. vprašanja
v anketnem vprašalniku, pri katerem so se anketirane vzgojiteljice odločale za stopnjo
pogostosti (nikoli, nekajkrat letno, nekajkrat mesečno, nekajkrat tedensko, vsak dan) ter s 1.
trditvijo iz 9. vprašanja, pri katerem so se anketirane vzgojiteljice odločale med odgovoroma
DA in NE.
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Z otroki gremo na vrtčevsko igrišče.

Z otroki gremo na sprehod.
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Diagram 15: Bivanje na
vrtčevskem igrišču

Diagram 14: Sprehod

Z otroki gremo na sprehod/igrišče tudi
v primeru padavin.

Načrtovane dejavnosti
izvajam tudi na prostem.

10

4

9
3

8

2

Slovenija

1

Španija

7
6

Slovenija

5

Španija

4

0

3
2
1
0
DA

Diagram 16: Izvajanje načrtovanih
dejavnosti na prostem

NE

Diagram 17: Bivanje na prostem v
primeru padavin

V Sloveniji je izvajanje načrtovanih dejavnosti na prostem veliko bolj pogosto kot v Španiji.
Večina anketiranih vzgojiteljic to počne nekajkrat mesečno, in sicer 4 vzgojiteljice. 3
anketirane vzgojiteljice dejavnosti na prostem pripravljajo nekajkrat tedensko, 2 vzgojiteljici
vsak dan. V Španiji pa 2 anketirani vzgojiteljici nikoli, 4 anketirane vzgojiteljice nekajkrat
letno in 4 anketirane vzgojiteljice nekajkrat mesečno.
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Sprehod je v Sloveniji veliko bolj pogosta oblika bivanja na prostem kot v Španiji. Vsak dan
otroke na sprehod peljejo 3 anketirane vzgojiteljice Slovenije, nekajkrat tedensko pa 4.
Nekajkrat mesečno to prakticirata 2 sodelujoči slovenski vzgojiteljici in 3 španske. 5
vzgojiteljic iz Španije gre na sprehod z otroki nekajkrat letno in 2 vzgojiteljici nikoli.
V Sloveniji otroci 3 sodelujočih vzgojiteljic gredo vsak dan na vrtčevsko igrišče, otroci 6
sodelujočih vzgojiteljic nekajkrat tedensko in otroci 1 sodelujoče vzgojiteljice nekajkrat
mesečno. V Španiji pa otroci 4 anketiranih vzgojiteljic vsak dan, otroci 3 vzgojiteljic
nekajkrat tedensko in otroci 3 vzgojiteljic nekajkrat mesečno. Odgovori na to vprašanje so me
pri vzgojiteljicah iz Španije presenetili. Pričakovala sem, da bolj pogosto hodijo na vrtčevsko
igrišče, zato imam občutek, da je prišlo do nerazumevanja prevedenega vprašanja. Iz prakse v
času študijske izmenjave imam namreč izkušnjo, da so v treh tednih na igrišče šli vsak dan, in
to otroci vseh oddelkov vrtca.
V obeh drţavah je bivanje na prostem prisotno vsakodnevno. Razlika je v tem, da ga je v
Sloveniji med v raziskavo vključenimi vzgojiteljicami prisotno bistveno več. Prav tako
slovenske vzgojiteljice vključene v raziskavo pogosto na prostem izvajajo tudi načrtovane
dejavnosti. Za razliko od Španije pa v Sloveniji padavine niso ovira za bivanje na prostem. Na
sprehod na primer vključene slovenske vzgojiteljice otroke peljejo vsak dan, oziroma vsaj
nekajkrat tedensko, v Španiji pa nikoli, oziroma nekajkrat letno.
Po mnenju Hohmann-a in P. Weikart (2005, str. 282-284) je »bivanje na prostem za otroke
pomembno tako zaradi bivanja na sveţem zraku in stika z naravo, kot zaradi spontane,
ţivahne in glasne igre na prostem.« »Otroci med bivanjem na prostem krepijo srce, pljuča in
mišice.« Med igro na prostem so »telesno aktivni, odrasli pa jih pri tem podpirajo.« Bivanje
na prostem je za otroke odlična priloţnost, da lahko raziskujejo naravno okolico, hkrati pa ob
tem spoznavajo tudi letne čase in spremenljive vremenske razmere. »Zunaj imajo otroci na
voljo veliko prostora za tekanje, skakanje, metanje, guganje, plezanje in voţnjo s kolesom.«
Igra na prostem je torej za otroke zelo pomembna, saj jim omogoča, da se izraţajo na načine,
ki po navadi pri igri v prostoru niso mogoči. Je pa tudi odlična priloţnost za odrasle, da o
otrocih izvedo več ter za zgodnje poučevanje in učenje otrok.

3. 8 Področje otroške igre v slovenskih in španskih vrtcih
Na omenjeno raziskovalno vprašanje sem odgovarjala z analizo 4. in 5. trditve iz 7. vprašanja
v anketnem vprašalniku, ter analizo 7. in 8. trditve iz 8. vprašanja. V raziskavo vključene
vzgojiteljice so se odločale za stopnjo pogostosti (nikoli, nekajkrat letno, nekajkrat mesečno,
nekajkrat tedensko, vsak dan) oziroma (nikoli, včasih, pogosto, vedno).
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Otrokom omogočim igro vlog v za to
pripravljenih ˝ kotičkih˝.

Otrokom omogočim igro po njihovi
lastni izbiri.
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Diagram 18: Igra vlog

Diagram 19: Igra po izbiri otrok

Ko se otroci spontano zaigrajo, jaz
pa imam zanje pripravljeno vodeno
dejavnosti, njihovo igro prekinem.

Otrokom dovolim, da v vrtec prinašajo
svoje igrače.
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Diagram 20: Prinašanje igrač v vrtec od
doma

Diagram 21: Prekinitev spontane
igre v primeru načrtovane dejavnosti

Kar 9 anketiranih vzgojiteljic iz Španije otrokom nikoli ne dovoli, da od doma v vrtec
prinašajo igrače. Nikoli tega ne dovolita tudi 2 slovenski anketirani vzgojiteljici. Včasih
lahko svoje igrače v vrtec prinesejo otroci 3 vzgojiteljic iz Slovenije in 2 iz Španije. Pogosto
to otrokom dovolijo 3 sodelujoče slovenske vzgojiteljice, vedno pa 2. Iz tega lahko razberem,
da otroci slovenskih vrtcev vključenih v raziskavo, lahko v vrtec večkrat prinesejo svoje
igrače.
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Diagram 21 prikazuje, da anketirane vzgojiteljice iz Španije veliko bolj pogosto prekinejo
spontano igro otrok, če imajo pripravljeno vodeno dejavnost. Vedno to počnejo 4, pogosto 4
in včasih 3 anketirane vzgojiteljice. V Sloveniji pa otrokom omogočijo več spontane igre, saj
pogosto igro prekinejo le 3 anketirane vzgojiteljice, 5 jih to počne včasih in 2 nikoli.
Področje igre je torej veliko bolj pomembno anketiranim vzgojiteljicam iz Slovenije kot pa
anketiranim vzgojiteljicam iz Španije. Slovenske anketirane vzgojiteljice otrokom omogočijo
več igre vlog ter igre po lastni izbiri.

3. 9 Počitek kot del dnevne rutine v slovenskih in španskih vrtcih
Odgovore na zgoraj navedeno raziskovalno vprašanje sem preverjala s 4. trditvijo v 9.
vprašanju anketnega vprašalnika, pri katerem so se sodelujoče vzgojiteljice odločale med
odgovoroma DA in NE, ter z odprtim vprašanjem 10. C: Kako potekata počitek oziroma
spanje v vašem oddelku?

Otroci v času dnevne rutine v vrtcu
tudi počivajo/spijo.
Slovenija
Španija

10
5
0
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NE

Diagram 22: Počitek oziroma spanje.
Tako v Sloveniji kot Španiji otroci anketiranih vzgojiteljic v vrtcu tudi počivajo. Bistvena
razlika pa je v izvedbi počitka.
Vsem odgovorom anketiranih vzgojiteljic v Španiji je bilo skupno, da se otroci med počitkom
naslonijo na mize in se sproščajo ob umirjeni glasbi. V večini primerov vzgojiteljica določi
otroka, ki z plišasto igračo ali čopičem boţa ostale otroke. V nekaterih primerih to dela
pomočnica vzgojiteljice. Otroci počivajo dopoldne, po igri na igrišču in v primeru
popoldanskega pouka, ki je od 15:30 do 17:30, takoj ko pridejo v vrtec. Včasih otroci med
počitkom gledajo risanko.
V Sloveniji počitek poteka na leţalnikih, razen pri otrocih ene anketirane vzgojiteljice, ki
pravi, da počivajo samo včasih, ker večinoma ne potrebujejo več počitka. Navadno ima vsak
otrok svoj leţalnik, včasih si lahko celo izberejo mesto v igralnici, kjer bi radi počivali.
Vzgojiteljice pred počitkom prostor zatemnijo in prezračijo ter poskrbijo za umiritev otrok.
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Način se razlikuje od posamezne anketirane vzgojiteljice: otroke poboţajo in pokrijejo z
odejo, preberejo pravljico, predvajajo umirjeno glasbo oziroma glasbeno pravljico. V večini
primerov ima vsak otrok tudi ljubkovalno igračo. Vzgojiteljice starejše otroke spodbujajo k
samostojnosti, in sicer da se pred počitkom slečejo, zloţijo hlače in copate pod leţalnike. V
nekaterih primerih pri izvedbi počitka sodelujoče vzgojiteljice upoštevajo tudi ţelje otrok in
njihovih staršev, kar pomeni, da tistim, ki zares ne ţelijo, ni treba počivati. V tem primeru se
otroci lahko igrajo umirjene igre.

3. 10 Sodelovanje s starši v slovenskih in španskih vrtcih
Odgovore na zgoraj navedeno raziskovalno vprašanje sem iskala z 10. in 11. trditvijo iz 7.
vprašanja v anketnem vprašalniku. V raziskavi sodelujoče vzgojiteljice so se pri tem
vprašanju odločale za stopnjo pogostosti (nikoli, nekajkrat letno, nekajkrat mesečno, nekajkrat
tedensko, vsak dan). Na isto raziskovalno vprašanje pa sem odgovarjala tudi z analizo
odgovorov anketiranih vzgojiteljic na vprašanji 10. D in 10. E v anketnem vprašalniku.
Pripravljam dejavnosti, ki so
namenjene sodelovanju
s starši otrok iz moje skupine.

Pripravljam dejavnosti, ki so
namenjene sodelovanju
s starimi starši otrok iz moje skupine.
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Diagram 23: Sodelovanje s starši

Diagram 24: Sodelovanje s starimi starši

Bistvena razlika v sodelovanju s starši med Slovenijo in Španijo je v tem, da slovenske
anketirane vzgojiteljice dejavnosti, namenjene sodelovanju s starši, pripravljajo nekajkrat
letno, španske pa nikoli.
Pri odgovorih na vprašanji 10. D (Na kakšne načine sodelujete s starši otrok iz vaše skupine?)
in 10. E (Na kakšen način obveščate starše o (dnevnem) dogajanju v vrtcu?) lahko sklepam,
da v Sloveniji anketirane vzgojiteljice sodelovanju s starši dajejo veliko večji pomen kot v
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Španiji, saj je poleg formalnega sodelovanja prisotnega tudi ogromno neformalnega
sodelovanja, ki pa ga v Španiji skoraj ni.
Kot sem omenila, v Sloveniji vrtci sodelovanju s starši dajejo velik pomen. Med anketiranimi
vzgojiteljicami so v prvi vrsti to roditeljski sestanki, ki se izvajajo 2 ali 3-krat letno in
mesečne individualne pogovorne ure. Ogromno pa je tudi neformalnih oblik sodelovanja, pri
čemer so anketirane vzgojiteljice zelo izvirne. S starši sodelujejo na popoldanskih druţenjih,
kot je na primer piknik ob zaključku šolskega leta ali športno popoldne, na delavnicah,
predstavitvah poklicev, izletih, pohodih. Včasih otroci za starše pripravijo različne nastope.
Ena izmed anketiranih vzgojiteljic je omenila celo obiske na domu oziroma na delovnem
mestu, v primeru zanimivega poklica staršev. V katoliškem vrtcu se skupaj zberejo na
zahvalni maši. Večina vrtcev v Sloveniji pa staršem omogoči tudi odprte učne ure.
Za razliko od Slovenije, anketirane vzgojiteljice v španskih vrtcih s starši otrok sodelujejo le
formalno: na roditeljskih sestankih in pogovornih urah. Anketirane vzgojiteljice poročajo, da
običajno ne pripravljajo dejavnosti, ki bi vključevale starše, vendar se še vseeno trudijo z
njimi obdrţati dober odnos. V nekaterih primerih vrtec s starši sodeluje tako, da ob koncu
tedna otroci od doma prinesejo knjigo, ki jo potem vzgojiteljica prebere otrokom. Eden izmed
načinov sodelovanja pa je potujoča knjiga, ki je namenjena izvedbi Bralne značke, v katero
otrok s pomočjo staršev nariše risbico, kot obnovo knjige, ki jo je prebral doma.
Razlika je tudi v obveščanju staršev o dnevnem dogajanju v vrtcu. Večina slovenskih
anketiranih vzgojiteljic starše obvešča preko obvestil na oglasni deski, kamor pripnejo list z
alinejami o dnevnem dogajanju in včasih fotografske utrinke. Pri izdelavi oglasne deske se
trudijo biti izvirne in ustvarjalne. Informacije starši dobijo tudi s vsakodnevnimi kratkimi
pogovori ob prihodu in odhodu. Nekatere vzgojiteljice so s starši redno v kontaktu tudi preko
e-pošte, včasih objavijo celo prispevek na spletno stran vrtca. V nekaterih primerih pa so
anketirane vzgojiteljice staršem dosegljive tudi na telefon.
V Španiji vzgojiteljice starše o dogajanju v vrtcu obveščajo na srečanjih oz. roditeljskem
sestanku vsake tri mesece oziroma vsak semester. Takrat predstavijo cilje, vsebine in
aktivnosti, ki jih bodo izvajali sledeči semester. Na teh sestankih lahko starši postavljajo tudi
vprašanja. Izvajajo pa tudi redna individualna srečanja s starši, kjer se pogovorijo o napredku
otroka in teţavah, če so le-te prisotne. Nekatere izmed anketiranih vzgojiteljic s starši
komunicirajo tudi preko e-pošte. Splošne informacije pa si starši lahko preberejo na oglasni
deski.
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3. 11 Spodbujanje razvijanja otrokove ustvarjalnosti v slovenskih in španskih
vrtcih
Zanimalo me je tudi, kako anketirane vzgojiteljice iz obeh drţav spodbujajo razvijanje
otrokove ustvarjalnosti, kar sem preverjala z vprašanjem 10. A: Na Kakšne načine spodbujate
otrokovo ustvarjalnost?
Podobnost najprej opazim v tem, da anketirane vzgojiteljice iz obeh drţav pri pripravi
dejavnosti, ki spodbujajo otrokovo ustvarjalnost vedno izhajajo iz otrok in se pred izvedbo z
njimi pogovorijo ter upoštevajo njihova mnenja, predloge in interese. Menim, da so slovenske
anketirane vzgojiteljice bolj izvirne pri pripravi in izvedbi dejavnosti, ki spodbujajo otrokovo
ustvarjalnost. Slovenskim otrokom je na voljo tudi veliko več nestrukturiranega materiala kot
španskim. Zanimivo pa je, da španske anketirane vzgojiteljice vidijo igro kot priloţnost, da so
otroci ustvarjalni.
Anketirane vzgojiteljice v Sloveniji dajejo velik pomen spodbujanju otrokove ustvarjalnosti.
Pravijo, da to počnejo tako, da otroke pri iskanju kognitivnih rešitev in pri ustvarjalnih
dejavnostih čim manj usmerjajo. Pomembna se jim zdi tudi ustrezna motivacija in pogovor o
interesih in ţeljah otrok pred izvedbo posameznih dejavnosti. Omogočajo jim dejavnosti, kjer
lahko preko raznovrstnega nestrukturiranega materiala, pripomočkov in sredstev uporabljajo
vsa čutila (tj. multi-senzorno učenje). Običajno si lahko te stvari izberejo sami. Pomembno se
jim zdi tudi, da otrokom omogočijo dovolj časa in prostora za ustvarjanje ter jih pri tem
spodbujajo in pohvalijo. Po mnenju nekaterih anketiranih vzgojiteljic sta pri spodbujanju
ustvarjalnosti zelo pomembna tudi gibanje in ples.
Tako kot slovenske, tudi anketirane vzgojiteljice iz Španije navajajo, da pri pripravi
dejavnosti, ki spodbujajo ustvarjalnost, vedno izhajajo iz otrok. Pred izvedbo jih vprašajo za
mnenja in predloge in se trudijo upoštevati njihove interese. Običajno so to glasbene in
likovne aktivnosti. Otroke spodbujajo k risanju in petju pesmic. Nekatere izmed vzgojiteljic
menijo, da je igra tista, ki spodbuja otrokovo ustvarjalnost. Pravijo, da jim tedensko
omogočijo 3 ure ˝igralnih uric˝, kjer imajo moţnost igre z različnimi vrstami igre, kot so lego
kocke, puzzle in različne modelirne mase. Ena izmed sodelujočih vzgojiteljic je celo omenila,
da se vedno trudi prihraniti nekaj časa za pogovor z otroki o katerikoli temi, ki jih zanima.
Poudarila pa je, da je to zelo teţko, saj je večina tedenskega dela vnaprej planirana in ker se
tega morajo strogo drţati, ostane zelo malo časa za druge stvari.

3. 12 Spodbujanje otrokove samostojnosti v slovenskih in španskih vrtcih
Kako sodelujoče vzgojiteljice spodbujajo samostojnost otrok, sem preverjala s trditvama 5 in
6 iz 8. vprašanja v anketnem vprašalniku. Anketiranke so se odločale za stopnjo pogostosti
(nikoli, včasih, pogosto, vedno).
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Otroke vključujem v dejavnosti, kot so
na primer brisanje miz
in priprava miz na obroke.

Otroke vključujem v urejanje igralnice.
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Diagram 25: Vključevanje otrok v
pripravo miz na obroke

Diagram 26: Vključevanje otrok v
urejanje igralnice

Glede vključevanja otrok v pripravo miz na obroke med Slovenijo in Španijo ni bistvene
razlike. Večina slovenskih (f=7) in tudi španskih (f=5) anketiranih vzgojiteljic otrokom vedno
omogoči, da pobrišejo mize, oziroma pomagajo pripraviti mizo za obrok.
Tudi pri vključevanju otrok v urejanje igralnice ni bistvene razlike med odgovori anketiranih
vzgojiteljic iz obeh drţav. Večina anketiranih vzgojiteljic iz Slovenije (f=7) in Španije (f=5)
otroke vedno vključuje v urejanje igralnice.
V raziskavi sodelujoče vzgojiteljice iz obeh drţav se torej trudijo spodbujati otrokovo
samostojnost, ki v otrokovem razvoju igra zelo pomembno vlogo. Sploh, če se omejimo na
predšolsko obdobje, je spodbujanje samostojnosti pomembno ne le za vstop v šolo, temveč
tudi v ţivljenje nasploh. Otrokom je tako treba ponuditi čim več izkušenj, da postanejo
samostojni na vseh področjih. (Povzeto po: Ule, 2013, str. 188, v: Ţeljeznov Seničar, 2013)

Zanimalo me je tudi, kako pogosto (nikoli, včasih, pogosto, vedno) otroci potrebujejo pomoč
pri preobuvanju in preoblačenju ter kako pogosto (nikoli, včasih, pogosto, vedno) anketirane
vzgojiteljice, da bi prihranile čas otrokom pomagajo pri stvareh, ki jih zmorejo sami.
Odgovore sem iskala s trditvama 9 in 10 iz 8. vprašanja v anketnem vprašalniku.
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Otroci potrebujejo mojo pomoč pri
preobuvanju in preoblačenju.

Da prihranim čas, otrokom pomagam pri
stvareh, ki jih sicer zmorejo sami.
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Diagram 28: Pomoč otrokom z
namenom, da prihranimo čas

Diagram 27: Samostojnost otrok
pri preobuvanju in preoblačenju

Iz diagrama 27 lahko razberem, da so otroci glede na mnenje anketiranih vzgojiteljice iz
Španije, bolj samostojni od slovenskih. Otroci 1 slovenske anketirane vzgojiteljice pomoč pri
preobuvanju in preoblačenju potrebujejo pogosto, otroci 6 vzgojiteljic včasih in otroci 1
vzgojiteljice nikoli. Nikoli pa pomoči ne potrebujejo otroci 3 anketiranih vzgojiteljic iz
Španije in le včasih otroci 7 vzgojiteljic iz Španije.
Otrokom z namenom, da bi prihranile na času, nikoli ne pomaga 8 slovenskih anketiranih
vzgojiteljic in 2 španski. Včasih to naredijo 3 vzgojiteljice iz Slovenije in 6 vzgojiteljic iz
Španije. Pogosto pa otrokom, da bi prihranili na času, pomagata 2 anketirani vzgojiteljici iz
Španije. Sklepam lahko, da slovenske anketirane vzgojiteljice bolj spodbujajo samostojnost
otrok, kar je zanimivo, če izhajamo iz rezultatov pri prejšnjem vprašanju o tem koliko pomoči
otroci potrebujejo. T. Lavtiţar (2013, str. 118, v: Ţeljeznov Seničar, 2013) je zapisala, da
samostojnost celo najprej vzgojimo pri oblačenju in obuvanju. »Čeprav so otroci sprva pri
tem zelo nerodni in počasni, strokovni delavci ne bi smeli izgubljati potrpljenja s čakanjem,
ali pa jim pomagati iz sočutja.« Čeprav rezultati raziskave kaţejo drugače, glede na svoje
izkušnje iz slovenskih vrtcev menim, da se ravno omenjeno prepogosto dogaja.

3. 13 Reševanje konfliktov med otroki in kaznovanje ob neupoštevanju
vrtčevskih pravil v slovenskih in španskih vrtcih
Na omenjeno raziskovalno vprašanje sem odgovore iskala s 6. vprašanjem v anketnem
vprašalniku. Tako pri 5. kot 6. trditvi so se sodelujoče vzgojiteljice odločale za stopnjo
strinjanja (se ne strinjam, se delno strinjam, se popolnoma strinjam).
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V primeru, da pride med otroki do konflikta
mora posredovati vzgojiteljica.

Ob neupoštevanju vrtčevskih pravil je
otroke potrebno kaznovati.
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Diagram 29: Reševanje konfliktov med
otroki

Diagram 30: Kaznovanje otrok

Mnenja slovenskih in španskih anketiranih vzgojiteljic o vpletanju med konflikte otrok ter
kaznovanju otrok so si zelo podobna med seboj. Večina anketiranih vzgojiteljic iz obeh drţav
se delno strinja tako s trditvijo, da v primeru, da pride do konflikta med otroki, mora
posredovati vzgojiteljica, kot s trditvijo, da je otroke ob neupoštevanju vrtčevskih pravil
potrebno kaznovati. Iz odgovorov bi lahko sklepala, da v obeh drţavah vzgojiteljice znajo
presoditi situacijo in na podlagi le-te pomagajo otrokom reševati konflikte, oziroma jih
kaznujejo.

3. 14 Namenjanje pozornosti otrokom ob prihodu v vrtec v slovenskih in
španskih vrtcih
Odgovor na omenjeno raziskovalno vprašanje sem preverjala z 11. trditvijo v 8. vprašanju
anketnega vprašalnika, pri kateri so se anketiranke odločale za stopnjo pogostosti (nikoli,
včasih, pogosto, vedno).
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Vsakemu otroku posebej, ob prihodu v vrtec namenim pozornost
(ga objamem, vzamem v naročje).
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Diagram 31: Namenjanje pozornosti otrokom ob prihodu v vrtec
8 anketiranih vzgojiteljic iz Slovenije in 7 anketiranih vzgojiteljic iz Španije otrokom vedno
nameni posebno pozornost ob prihodu v vrtec. Pogosto to naredijo 3 slovenske in 2 španski
vzgojiteljici.

3. 15 Način praznovanja rojstni dni otrok v slovenskih in španskih vrtcih
Odgovore na omenjeno raziskovalno vprašanje sem preverjala s 3. in 4. trditvijo v 9.
vprašanju anketnega vprašalnika, pri katerem so se v raziskavi sodelujoče vzgojiteljice
odločale med odgovoroma DA in NE in analizo odgovorov na vprašanje 10. B.
V vrtcu praznujemo rojstne dneve otrok.

Slavljenec za rojstni dan dobi darilo.
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Diagram 32: Praznovanje rojstnih dni v
vrtcu
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Diagram 33: Obdarovanje otrok z darili
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Od slovenskih sodelujočih vzgojiteljic je samo 1 na vprašanje odgovorila, da v vrtcu rojstnih
dni ne praznujejo. Prav tako 1 je dejala, da otroci za rojstne dneve v vrtcu ne dobijo darila.
Otroci pri 9 anketiranih vzgojiteljicah pa rojstne dneve v vrtcu praznujejo, prav tako dobijo
darilo. V Španiji pa rojstne dneve v vrtcu praznujejo pri vseh 10 sodelujočih vzgojiteljicah.
Darilo za rojstni dan podari 8 vzgojiteljic iz Španije, ki so sodelovale v raziskavi.
Diagrama 32 in 33 pokaţeta, da v obeh drţavah sodelujočih v raziskavi praznujejo rojstne
dneve otrok. Bistvena razlika pa je v izvajanju le-teh, kar lahko razberemo iz odgovorov na
vprašanje 10. B (Na kakšen način praznujete otrokov rojstni dan v vrtcu?).
Ugotovila sem, da veliko več pozornosti otrokovemu rojstnemu dnevu posvetijo anketirane
slovenske vzgojiteljice. V Španiji rojstni dan večinoma poteka tako, da otrok na svoj rojstni
dan za darilo dobi krono, ki jo na glavi nosi tekom dneva. Nekatere anketirane vzgojiteljice
otrokom dovolijo, da si krono okrasijo in pobarvajo po svojih ţeljah. Včasih si slavljenec
lahko izbere, katere pesmi mu bodo ostali zapeli. Zanimivo pa je to, da se otroci v skupini
obdarujejo med seboj. Stvar ni obvezna, je pa pogosto, da otroci svojim prijateljem v vrtec
prinesejo darila, ki jih običajno razdeli vzgojiteljica na koncu dneva. Vsem sodelujočim v
raziskavi pa je bil skupen odgovor, da slavljencu zapojejo ˝Vse najboljše˝, večina jih to naredi
pred odhodom domov.
Ugotavljam tudi, da so slovenske anketirane vzgojiteljice v primerjavi s španskimi veliko bolj
izvirne pri praznovanju rojstnih dni v vrtcu. Vsem je skupno, da otroku zapojejo
rojstnodnevno pesem ˝Vse najboljše˝. Nekatere to naredijo ob spremljavi kitare. Veliko jih
rojstni dan začne ţe v jutranjem krogu, kjer otroku namenijo posebno pozornost in mu dajo
moţnost, da si sam izbere, kaj se bodo čez dan igrali, katere pesmi bodo peli… Večina jih
pripravi tudi pogostitev: vsi skupaj se zberejo okrog mize, slavljenec upihne svečke na umetni
torti in razdeli, kar je prinesel s seboj za pogostitev (sadje, sladice, slano pecivo). Vedno
slavljencu voščijo vsi otroci iz skupine. Vzgojiteljica običajno za otroka izdela darilo (blazina,
vrečka za copate/knjige, naprstna lutka, ljubkovalna igrača, magnet v obliki simbola skupine),
ostali otroci pa mu narišejo risbice. Ena izmed vzgojiteljic za otroka pripravi poseben stol, na
katerem sedi tekom dneva. Večino ţe na vratih igralnice pričaka napis, ki naznanja rojstni dan
otroka. Eden izmed odgovorov slovenskih vzgojiteljic, vključenih v raziskavo, pa je bil, da v
vrtec na dan praznovanja rojstnega dne pridejo tudi starši slavljenca, ki za otroke pripravijo
dejavnost ter pogostitev s sadno kupo. Pri eni izmed anketiranih vzgojiteljic pa rojstnega dne
ne praznujejo.
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ZAKLJUČEK
V diplomskem delu z naslovom Primerjava načinov pedagoškega dela in odnosa do otrok v
slovenskih in španskih vrtcih sem v teoretičnem delu najprej predstavila organizacijo in
delovanje vrtcev v obeh drţavah ter izobraţevanje strokovnih delavcev za delo v vrtcu. V
nadaljevanju sem se posvetila primerjavi značilnosti dnevne rutine, otroške igre ter zgodnjega
učenja in poučevanja predšolskih otrok. Primerjala sem tudi bivanje otrok na prostem in
počitek v slovenskih in španskih vrtcih, ter področje sodelovanja s starši. V empiričnem delu
diplomskega dela pa sem z izsledki anketnega vprašalnika primerjala predvsem način dela
anketiranih strokovnih delavk iz Slovenije in Španije ter njihov odnos do otrok v vrtcu.
Če povzamemo bistvene razlike v organizaciji in delovanju slovenske in španske predšolske
vzgoje, lahko ugotovimo, da je prva razlika ţe v kurikulumu za vrtce. Medtem, ko za vse
slovenske vrtce velja en kurikulum, tj. Kurikulum za vrtce, v Španiji na podlagi Nacionalnega
izobraţevalnega zakonika oziroma v španskem jeziku Ley Orgánica De Educación oz. krajše
LOE, vsaka posamezna regija pripravi kurikulum z lastno vizijo o sistemu predšolske vzgoje.
Kurikulum se razlikuje tudi v tem, da je v Sloveniji skupen za obe starostni obdobji, v Španiji
pa ločen za otroke od 1 do 3 let ter otroke od 3 let do vstopa v šolo. Prav tako se vzgojnovarstveno delo v Španiji izvaja ločeno za prvo in drugo starostno obdobje, v Sloveniji pa je za
obe starostni obdobji vrtec skupen. Bistvena razlika v odpiralnih časih vrtcev je v tem, da so
za razliko od Slovenije, kjer so vrtci odprti celo leto, v Španiji od konca junija do konca
avgusta zaprti. Kar se tiče prehrane za razliko od Slovenije, kjer otrokom vrtec dnevno
priskrbi 4 obroke, ki jih starši plačajo z mesečnim plačilom, v Španiji dobijo le enega, pa še
tega prinesejo od doma. Vrtec v Sloveniji je v celoti plačljiv, v Španiji pa le vrtec za prvo
starostno obdobje. V vrtcu za drugo starostno obdobje starši plačajo material ter dodatne
storitve, kot je prehrana. Odločijo se lahko za zajtrk in kosilo in s tem tudi jutranje varstvo in
podaljšano bivanje v vrtcu. Razlika je tudi v izobraţevanju strokovnih delavcev za delo v
vrtcu. V Sloveniji izobraţevanje poteka na visokošolski ravni in traja tri leta, v Španiji pa prav
tako traja tri leta, vendar na univerzitetni ravni.
Dnevna rutina v vrtcu za drugo starostno obdobje se najbolj razlikuje v urniku, ki ga
prakticirajo v Španiji. Otroška igra se razlikuje v tem, da je v slovenskih vrtcih načeloma
časovno neomejena in do nje največkrat pride spontano, v Španiji pa je v urnik vpeta vsak dan
ob točno določenem času. Otroška igra v Sloveniji je tudi velik del zgodnjega učenja in
poučevanja otrok, medtem, ko v Španiji prevladuje direktno učenje oziroma učenje s pomočjo
učbenikov. Tudi bivanja na prostem v Sloveniji otrokom omogočijo več kot v Španiji.
Bistvena razlika je v počitku. V Sloveniji otroci počivajo vsak na svojem leţalniku in
običajno tudi zaspijo, v Španiji pa otroci počivajo naslonjeni na mize. Razliko pa opazimo
tudi v sodelovanju s starši, saj je v Španiji v primerjavi s Slovenijo prisotno le formalno
sodelovanje.
Zavedam se, da bi bili rezultati raziskave objektivnejši, če bi bil vzorec anketiranih
diplomiranih vzgojiteljic večji. K objektivnosti in raznolikosti rezultatov bi pripomoglo tudi,
če bi bil anketni vprašalnik razdeljen v več regij Španije, saj kot sem v diplomskem delu
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omenila, vsaka regija Španije pripravi svoj kurikulum. Raziskavo omejuje tudi to, da sem
imela moţnost opazovanja le v enem španskem vrtcu. Opazovala sem otroke in delo
vzgojiteljice v drugem starostnem obdobju, kar je tudi razlog, da nam diplomsko delo
večinoma omogoča vpogled le v to obdobje. Primerjava bi bila bolj korektna, če bi zajemala
obe starostni obdobji. Poleg opazovanj v vrtcu in rezultatov anketnega vprašalnika, pa bi
lahko izvedla tudi intervjuje s strokovnimi delavkami iz obeh drţav.
Sem mnenja, da smo lahko na sistem predšolske vzgoje v Sloveniji v primerjavi s sistemom
predšolske vzgoje v Španiji ponosni. Otroštvo je zelo pomemben del ţivljenja vsakega
posameznika, in menim, da je španskim otrokom s šolsko naravnanim sistemom predšolske
vzgoje le-to odvzeto zelo zgodaj. Čeprav naj bi se v skladu s sodobnimi spoznanji razvojne in
pedagoške psihologije ter specialnih didaktik prav v tem obdobju otroci največ naučili skozi
igro, v Španiji prevladuje direktno učenje. Tudi sama organizacija vrtcev, predvsem kar se
tiče prehrane in odpiralnih časov vrtca, je pri nas bolj prilagojena potrebam staršev in otrok.
Menim, da bi si moral vsak starš, ki je kadarkoli podvomil v poslanstvo in kakovost
slovenskih vrtcev moral prebrati to diplomsko delo.
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PRILOGE:
Priloga 1: Certifikat o študiju na Univerzi v Murcii, kot dokaz o opravljeni praksi v
tujini
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Priloga 2: Urnik v slovenskem jeziku

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

JUTRANJI KROG

9 – 10

10:00
-10:45

SKUPINSKA
KOMUNIKACIJA IN
DEJAVNOSTI NA TEMO,
KI SE JI TRENUTNO
POSVEČAJO

RELIGIJA
(10-10.45)

SKUPINSKA
KOMUNIKACIJA IN
DEJAVNOSTI NA
TEMO, KI SE JI
TRENUTNO POSVEČAJO

RELIGIJA
(10-10.45)

A/E

SKUPINSKA
KOMUNIKACIJA IN
DEJAVNOSTI NA TEMO,
KI SE JI TRENUTNO
POSVEČAJO

A/E
GRAFOMOTORIKA

10.45

IGRALNI KOTIČKI

GRAFOMOTORIKA

GRAFOMOTORIKA

IGRALNI KOTIČKI

IGRALNI KOTIČKI

IGRALNI KOTIČKI

IGRALNI KOTIČKI

ZAJTRK

ZAJTRK

ZAJTRK

ZAJTRK

SPROŠČANJE

SPROŠČANJE

INDIVIDUALNA
KOMUNIKACIJA IN
DEJAVNOSTI

GLASBENO IZRAŽANJE

–
11:30

GLASBENO IZRAŽANJE

ZAJTRK
11:30 -

ODDIH oz. ŠOLSKA PAVZA

12:00

12:00

SPROŠČANJE

SPROŠČANJE

–
13:00

INDIVIDUALNA
KOMUNIKACIJA IN
DEJAVNOSTI

INDIVIDUALNA
KOMUNIKACIJA IN
DEJAVNOSTI

PSIHOMOTORIKA
Oz.
GIBANJE

DRAMATIZACIJA
UMETNOST

13:00

UMETNOST

INDIVIDUALNA
KOMUNIKACIJA IN
DEJAVNOSTI

ANGLEŠČINA (13.30-14)

ANGLEŠČINA
(13.30-14)

SLOVO in ODHOD

SLOVO in ODHOD

–
14:00

UMETNOST

BRANJE

ANGLEŠČINA (13-13.30)

DVD PROJEKCIJA

SLOVO in ODHOD
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SLOVO in ODHOD

SLOVO in ODHOD

Priloga 3: Anketni vprašalnik za vzgojiteljice predšolskih otrok
Pozdravljeni!
Sem Barbara Pfajfar, študentka predšolske vzgoje na ljubljanski Pedagoški fakulteti. V svojem
diplomskem delu bom primerjala načine pedagoškega dela in odnos strokovnih delavk do otrok v
slovenskih in španskih vrtcih. Pred vami je vprašalnik, katerega rezultati mi bodo v veliko pomoč pri
raziskovanju in opisovanju teh razlik, zato vas prosim, da na vprašanja odgovarjate iskreno. Na
vprašanja, kjer je moţnih več odgovorov, izberite le enega, prav tako pri ocenjevalnih lestvicah. Na
odprta vprašanja poskusite odgovoriti čim bolj podrobno. Vprašalnik je anonimen.
Za sodelovanje se vam ţe vnaprej lepo zahvaljujem!

1. Drţava iz katere prihajate?
a) Slovenija
2. Koliko ste stari?
a)
manj kot 20 let

b)
21 – 30 let

b) Španija

c)
31 – 40 let

d)
41 – 50 let

e)
več kot 50 let

3. Spol: ŢENSKI / MOŠKI
4. Vrsta vaše izobrazbe? ____________________________________________________________
5. Vrsta vrtca v katerem ste zaposleni: JAVNI / ZASEBNI
6. Prosim ocenite, v kolikšni meri se strinjate z vsako od navedenih trditev. Obkroţite ustrezno
številko.
1
2
3
se ne strinjam
se delno strinjam
se popolnoma
strinjam
Trditev
Otroci se največ naučijo skozi igro.
Otroci se največ naučijo, če rešujejo učne liste/učbenike.
Otrokovo aktivnost najbolj spodbuja direktno učenje.
Otrokovo aktivnost najbolj spodbuja učenje skozi igro.
V primeru, da pride do konflikta med otroki, mora posredovati
vzgojitelj/ica.
Otroke je ob neupoštevanju vrtčevskih pravil potrebno kaznovati.

7. Kako pogosto izvajate spodaj navedene aktivnosti? Obkroţite ustrezno številko.
1
2
3
4
nikoli
nekajkrat letno
nekajkrat
nekajkrat
mesečno
tedensko
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Ocena
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3

5
vsak dan

Trditev
Načrtujem vodene dejavnosti s področja gibanja.
Načrtujem in izvajam dejavnosti pri katerih uporabljamo učne liste oziroma
učbenike.
Dejavnosti s področja gibanja izvajam v za to namenjenem prostoru.
Otrokom omogočim igro vlog (npr. druţina, frizer, trgovina, zdravnik…) v
pripravljenih »kotičkih«.
Otrokom omogočim igro po njihovi lastni izbiri.
Načrtovane dejavnosti izvajam tudi na prostem oziroma na vrtčevskem igrišču.
Z otroki gremo na sprehod.
Z otroki gremo na vrtčevsko igrišče.
Za otroke organiziram dejavnosti, kot so izleti, pohodi, obisk gledališča in
drugih kulturnih ustanov.
Pripravljam dejavnosti, ki so namenjene sodelovanju s starši otrok iz moje
skupine.
Pripravljam dejavnosti, ki so namenjene sodelovanju s starimi starši otrok iz
moje skupine.

Ocena
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

8. Prosim ocenite, v kolikšni meri spodnje trditve veljajo za vas. Obkroţite ustrezno številko.
1
2
3
4
Nikoli
Včasih
pogosto
vedno
Trditev
Pri načrtovanju vodenih dejavnosti upoštevam tudi interese otrok.
Pri načrtovanju vodenih dejavnosti upoštevam tudi ţelje otrok.
Potek vodenih dejavnosti dokumentiram (fotografiram, snemam).
Shranjujem izdelke otrok.
Otroke vključujem v dejavnosti, kot so na primer brisanje miz in priprava miz na
obroke.
Otroke vključujem v urejanje igralnice.
Otrokom dovolim, da v vrtec prinašajo svoje igrače.
Ko se otroci spontano zaigrajo, jaz pa imam zanje pripravljeno vodeno dejavnost,
njihovo igro prekinem.
Otroci potrebujejo mojo pomoč pri preobuvanju in preoblačenju.
Da prihranim čas, otrokom pomagam pri stvareh, ki jih sicer zmorejo sami.
Vsakemu otroku posebej, ob prihodu v vrtec namenim pozornost (ga objamem,
vzamem v naročje).

1
1
1
1
1

Ocena
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

9. Na spodnje trditve odgovorite z DA ali NE.
Z otroki grem na sprehod/igrišče tudi v primeru padavin.
V vrtcu praznujemo rojstne dneve otrok.
Slavljenec za rojstni dan dobi darilo.
V času dnevne rutine otroci v vrtcu tudi počivajo/spijo.
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DA
DA
DA
DA

NE
NE
NE
NE

10. Odgovore na spodnja vprašanja napišite na črte. Odgovarjajte kratko, a jedrnato. Nekatera
vprašanja se nanašajo na prejšnje trditve.
a) Na kakšne načine spodbujate otrokovo ustvarjalnost?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
b) Na kakšen način praznujete otrokov rojstni dan v vrtcu? (če ga ne praznujete, to zapišite)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
c) Kako potekata počitek oziroma spanje v vašem oddelku? (če otroci ne počivajo oziroma spijo, to
zapišite)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
d) Na kakšne načine sodelujete s starši (in starimi starši) otrok iz vaše skupine?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
e) Na kakšen način obveščate starše o (dnevnem) dogajanju v vrtcu?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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