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POVZETEK 

 

Raziskave kažejo, da večina slovenskih otrok doživlja, da odločitve odraslih v vrtcu 

prevladajo nad njihovimi željami; navedeno ponazarja izjava otroka povzeta v kvalitativni 

raziskavi: »Vidve sta glavni.« Odločanje je omejeno zgolj na aktivnosti, na otroški »svet«, 

medtem ko otroci lahko zelo malo vplivajo na organizacijo življenja v vrtcu, na vsakdanje 

rutine ter dejavnosti in vsebine, katerih pobudniki so odrasli. Vzgojitelji pogosto ne vedo, 

kakšnih odločitev so otroci zmožni, o čem se otroci lahko odločajo, ali kako jih vključiti v 

odločanje (Turnšek, 2011).  

 

V prvem delu diplomske naloge so predstavljena teoretična izhodišča participacije, posebna 

pozornost je namenjena pedagoškemu konceptu Reggio Emilia, ki prek odnosne pedagogike, 

pedagogike poslušanja, etike participacije, aktivnega učenja in raziskovalnih projektov 

uresničuje participacijo otrok tako v teoretičnih izhodiščih kot v praksi. Podrobneje so podana 

mnenja različnih strokovnjakov o prednostih in pomanjkljivostih tega pristopa. V tem delu 

sem se osredotočila tudi na dileme in mnenja vzgojiteljev, ki so ključnega pomena pri 

uresničevanju načel participacije v slovenskih vrtcih, in opisala metodo reševanja problema 

odprtega tipa (open-ended problem solving) (Maxim, 1989), ki sem jo uporabila pri izvedbi 

projekta.  

 

V empiričnem delu je predstavljen projekt Moj novi vrtec – participacija otrok v vrtcu, v 

katerem so otroci prek reševanja problema odprtega tipa podajali rešitve za probleme, ideje in 

želje po dejavnostih v novi igralnici in jih z aktivnim sodelovanjem tudi uresničevali. Podana 

je tudi analiza intervjuja z vzgojiteljicami, ki so predstavile svoje izkušnje in poglede na 

participativno vključenost otrok ter izrazile dileme in vprašanja, ki so se jim ob tem pojavljali.  

 

Ključne besede: participacija, Reggio Emilia, projektno delo, odprti tip reševanja problemov. 

 

 





 

ABSTRACT 

 

The majority of Slovene children believe that their wishes are overpowered by the decisions 

of adults. This viewpoint can be illustrated by this statement: "You two are in charge." 

Decision making is restricted to activities and the children's "world"; children thus have very 

little influence on the organisation of life in kindergarten, everyday routines and activities and 

content that are initiated by adults. Kindergarten teachers are often unaware of what decisions 

children are capable of making, what they can decide on and how to involve them in decision 

making (Turnšek, 2011). 

 

The first part of the thesis presents theoretical background for participation, with special 

attention devoted to the pedagogical concept of Reggio Emilia. This approach puts the 

theoretical participation of children into practice through relational pedagogy, the pedagogy 

of listening, the ethic of participation, active learning and research projects. Furthermore, the 

thesis provides the opinions of different experts regarding the advantages and disadvantages 

of this approach. It also deals with the dilemmas and opinions of teachers, who are crucial for 

implementing the principles of participation in Slovene kindergartens, and describes the 

method of open-ended problem solving (Maxim, 1989) that was applied in the project.  

 

The empirical part of the thesis outlines the project entitled My new preschool – children's 

participation in the preschool setting in which the children engaged in open-ended problem 

solving to find solutions to problems, ideas and wishes in different activities in the new 

playroom. They also implemented them through active participation. The thesis contains an 

analysis of interviews with the teachers who shared their experience and views on the 

participation of children. They also pointed to certain dilemmas and questions they 

encountered in the process.  

 

Key words: participation, Reggio Emilia, project work, open-ended problem solving. 
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UVOD 

 

Participacija je povezana z danes popularnim pogledom na otroka kot kompetentno bitje, ki se 

poudarja v psihologiji in drugih družboslovnih znanostih, pa tudi v nekaterih pedagoških 

pristopih. Medtem ko je bilo poudarjanje aktivne udeležbe otrok v vzgojno-izobraževalnem 

procesu prej omejeno na alternativne pedagoške pristope, je v zadnjih desetletjih otrokova 

pravica do participacije v vrtcu zapisana v številnih nacionalnih kurikulih. Otrok je razumljen 

kot kompetenten, sposoben, močen in bogat, ki si neprenehoma sam in v partnerstvu z 

odraslimi izgrajuje znanje, identiteto in vrednote. Tako razumljen otrok ima pravico, da je 

poslušan in prepoznan kot enakovreden član skupnosti (Rinaldi, 2006). V vrtcih s pristopom 

Reggio Emilia imata participacija in demokracija osrednje mesto. Participacija, ki pomembno 

prispeva k demokraciji, velja za osnovno načelo. Pomembna je participacija otrok, staršev in 

članov lokalne skupnosti. Vsi udeleženi participirajo v življenju in delu vrtca (načrtovanje, 

izvajanje in evalvacija projektov), pri vsakodnevnih opravilih vrtca, pri njegovem vodenju in 

sodelovanju s širšim okoljem (Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009).  

 

Reševanje problemov odprtega tipa je pedagoški pristop, ki zagotavlja visoko stopnjo 

soudeležbe otrok in njihovega soustvarjanja v življenju vrtca. Zanj je značilno, da otroke 

spodbujamo k preizkušanju različnih (alternativnih) rešitev zastavljenega problema oz. 

vprašanja. Otroci razmišljajo o več možnostih, iščejo izvirne, raznovrstne rešitve, zato s tem 

pristopom spodbujamo zlasti kreativnost in divergentno mišljenje (Turnšek, 2004). Naveden 

pristop zagotavlja, da vzgojitelj otrokom v vrtcu ponudi okolje, ki jim omogoča izražanje in 

udejanjanje njihove ustvarjalnosti, in jim na nek način predstavi demokracijo kot obliko 

odločanja, kjer vsak glas šteje. To je bilo vodilo pri izvedbi projekta Moj novi vrtec – 

participacija otrok v vrtcu, saj sem želela, da je prav vsak od otrok viden in slišan, njegove 

ideje in zamisli pa v čim višji meri uresničene. Otrokom damo moč soodločanja in izbire, prek 

pedagoških pristopov reševanja problema odprtega tipa in projektnega dela pa jim 

omogočimo, da svoje zamisli uresničujejo v praksi in so aktivni udeleženci pri izvedbi svoje 

ideje od zamisli do končne izvedbe. Praksa v vrtcih namreč kaže, da so odrasli tisti, ki 

odločajo, otroci pa tisti, ki delajo po zamislih odraslih. Tudi sama sem spremljala odzivnost 

otrok na novi pristop in kot odrasla oseba želela prispevati k otrokovi sposobnosti 

sprejemanja demokratičnih odločitev, sprejemanja zamisli drugih otrok, sodelovanja in 

pomoči.   
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I TEORETIČNI DEL 

 

1 PARTICIPACIJA  V PEDAGOŠKEM KONCEPTU REGGIO 

EMILIA 

 

Participacija je pomemben kriterij kakovosti institucionalne predšolske vzgoje, za otroke pa je 

pomembna tudi s pravnega vidika. Participacija je pravica otrok, da aktivno sodelujejo pri 

odločitvah, ki konkretno zadevajo njihovo življenje, in s tem vplivajo na življenje in proces 

učenja v vrtcih. To pravico jim omogoča tudi Konvencija o otrokovih pravicah (1989), ki je 

poskrbela za demokratizacijo vzgoje v vrtcih (Bartley, 1998, povzeto po: Devjak, Batistič 

Zorec, Turnšek, Krnel, Hodnik Čadež, Skubic in Hočevar, 2009).  

 

Za koncept Reggio Emilia je značilno, da njegove ideje ne izhajajo le iz priznanih teorij ali 

uradnih modelov, ampak tudi iz lastnega zgodovinskega in kulturnega okolja. Na razvoj 

koncepta so pomembno vplivali naslednji teoretiki: Montessori, Dewey, Vigotski, Piaget, 

Gardner in še mnogi drugi filozofi in psihologi (Batistič Zorec in Krnel, 2009). Začetek 

koncepta Reggio Emilia sega v leto 1963, ko je prvič zaživel v vrtcu v mestu Reggio Emilia. 

Njegov utemeljitelj je profesor Loris Malaguzzi, njegovo delo pa je nadaljevala Carlina 

Rinaldi. Zaradi svoje uspešnosti in zaradi velikih dosežkov otrok, ki so obiskovali vrtce s tem 

t. i. sodobnim konceptom, se je model Reggio Emilia v 90. letih razmeroma hitro razširil po 

vsej Italiji in v druga evropska in ameriška mesta. Koncept se opira na več teorij in ima 

naslednje temelje: 

 vrtec je vpet v kulturo okolja: odprt je v okolje in okolju; 

 otroci so različni − razvoj otrokove identitete: vsak razvoj posamezne identitete otroka 

se spodbuja s pomočjo ukrepov, ki jih našteva Plestenjakova »npr. v organizaciji, 

razporedu in ureditvi prostorov, konstantnosti socialnega okolja, opremi, omogočanju 

različnih oblik izražanja …« (Plestenjak, 1995); 

 razvoj in uporaba vseh čutov v spoznavnem procesu: v ospredju koncepta je razvijanje 

sposobnosti opazovanja, pri katerem naj bi otrok uporabljal in razvijal vse čute; 

 spodbujanje in omogočanje različnih oblik izražanja: razvijanje vseh t. i. 100 jezikov, 

s katerimi se otrok rodi; 
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 prednost učenja pred poučevanjem: vzgojitelj otroku pomaga, da razvija svojo lastno 

strategijo spoznavanja; 

 kvalitetna interakcija in komunikacija: povezanost, druženje in sodelovanje med 

otroki, vzgojitelji in starši – pomembne so vse možne kombinacije odnosov med njimi 

(Plestenjak, 1995); 

 timsko delo vzgojiteljev in drugih delavcev v vrtcu: zaposlitev dveh vzgojiteljev v 

vrtcu, ki opazujeta in interpretirata dejavnosti, pojave in probleme; 

 projektno delo: vzgojitelji/-ce spodbujajo otroke, da se odločijo, kaj bi radi delali; 

 dokumentacija in arhiviranje izdelkov ter življenja in dela v vrtcu: znotraj in zunaj 

vrtca so predstavljena različna gradiva, ki prikazujejo ustvarjanje in življenje otrok; 

 prostori v vrtcu: za vrtce s konceptom Reggio Emilia so značilne pritlične zgradbe, ki 

omogočajo dobro komunikacijo znotraj zgradbe in s svetom zunaj stavbe; ogledala v 

igralnici, da se otroci lahko opazujejo in razvijajo ob opazovanju samega sebe; veliko 

stekla, ki omogoča povezanost zunanjega in notranjega prostora; razstavljena dela 

otrok, igralnica, ki je zelo dobo izkoriščena in razdeljena na več kotičkov; razdeljenost 

igralnice na dva prostora (da je lahko otrok v prostoru, kjer je vzgojiteljica, ali tam, 

kjer je ni); dostop vsake igralnice do svojega ateljeja in osrednjega prostora, ki ga 

imenujejo »piazza« (Devjak et al., 2009). 

 

V nadaljevanju predstavljam koncepte oz. pedagogike, ki so pomembne za participacijo in 

predstavljajo temelj koncepta Reggio Emilia.  

 

Skupno navedenim konceptom je pojmovanje otroka kot kompetentnega sogovornika 

odraslim, akterja in soustvarjalca, ki je − seveda v mejah svojih fizičnih sposobnostih − 

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

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

da otroštvo ni deficit ali zgolj vmesna postaja v odraslost. Prinašajo zaupanje v otroka in 

spoštovanje do njega. Kot kaže, so mnogim vzgojiteljicam te predpostavke blizu, saj se 

projekti z navedenimi elementi vse bolj uveljavljajo tudi v naših vrtcih (Turnšek et al., 2009).  
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1.1 Odnosna pedagogika 

 

Je predhodnica in temelj pedagogike poslušanja. Rinaldijeva je že konec 20. stoletja zapisala, 

da so prav demokratični odnosi, zasnovani na aktivni participaciji med tremi ključnimi akterji 

(otrok, vzgojitelj, starši), temelj zasnove javnih vrtcev s konceptom Reggio Emili (Rinaldi, 

2006). Pedagogika odnosov poudarja pomen medosebnih odnosov – med otroki, skupinami 

otrok, odraslimi (vzgojitelji in starši) in lokalno skupnostjo. Je nov teoretični okvir za 

razumevanje bistva vzgoje in vzgojnih akterjev (vzgojitelja in otroka) (Kroflič, 2010). 

 

Vzgoja torej prvenstveno ni posredovanje znanja in izkušenj, kakor tudi ne zgolj zaščita 

otroka kot nebogljenega bitja, ampak aktiven odnos, ki poteka prek skupnih dejavnosti in se 

postopoma širi od prvih pomembnih oseb k pomembnim tretjim (odraslim) osebam in 

vrstnikom. Ker pa je vsak, tudi vzgojni odnos, lahko oblika prevlade/represije (pri čemer se 

moramo zavedati, da je tudi tiščanje otroka v položaj nebogljenosti/nekompetentnosti ali celo 

amoralnosti oblika represije, ki nas, odrasle, postavlja v apriorni položaj nadvlade), je etična 

in metodična zaščita, ki preprečuje paternalizem in druge oblike izkoriščanja otroka, nujno 

potrebna. Od tod tudi izjemen pomen, ki ga v odnosni pedagogiki predstavlja pristop 

pripoznanja (Kroflič, 2008). 

 

1.2 Pedagogika poslušanja 

 

Ključna paradigma na področju predšolske vzgoje je v zadnjih petnajstih letih postala 

pedagogika poslušanja. Ta pedagogika je spodbudila razvoj v smeri prepoznavanja »otroške 

perspektive« v procesu učenja in življenja v vrtcih. Pristop pedagogike poslušanja je najbolj 

razvit ravno v pedagoškem konceptu Reggio Emilia, kjer ima pomembno vlogo. Poslušanje je 

kompleksno, ima interpretativen odnos in je prežeto s čustvi in vrednotami. Vključuje več 

oblik sporazumevanja oziroma, kot pravi Malaguzzi, »otrokovih 100 jezikov« (Skubic, 2009). 

 

Poslušanje omogoča komunikacijo, ki je lastnost razuma in duha, še posebej pri predšolskem 

otroku. Otroci so največji poslušalci vsega, kar jih obkroža, poslušajo tudi druge − otroke in 

odrasle. Otroci poslušajo življenje v vseh oblikah in barvah in kmalu se zavejo, da je 

poslušanje, ki vključuje opazovanje, tipanje, vohanje, okušanje in raziskovanje, bistveno za 

sporazumevanje. Poslušanje je otrokova dovzetnost oz. prirojena lastnost, ki mu omogoča 
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socializacijo. Naloga vzgojiteljev je, da dopuščajo in negujejo otrokovo različnost v izražanju, 

v vseh njegovih jezikih, kot jih opredeljuje koncept Reggio Emilia (besedni, likovni, glasbeni, 

grafični jezik itn.). Prenos med jeziki in njihova medsebojna interakcija omogočata 

ustvarjanje in utrditev pojmov (Rinaldi, 2006).  

 

Carlina Rinaldi (2006) navaja, da pojem poslušanje pomeni: 

 občutljivost za vzorce, ki nas povezujejo z drugimi, in zavedanje, da je naše znanje le 

majhen del širšega znanja, ki povezuje univerzum; 

 metafora za odprtost oz. občutljivost biti poslušalec in poslušati – ne le z ušesi, ampak 

z vsemi čutili, ki jih imamo; 

 poslušanje vseh stotih jezikov, simbolov in kodov, ki jih uporabljamo za izražanje in 

komuniciranje; 

 notranje poslušanje, poslušanje samega sebe; 

 odprtost za različnost in drugačnost, prepoznavanje vrednosti mnenja drugih in 

njihove interpretacije, tudi če se ne strinjamo z njimi; 

 interpretiranje oz. dajanje pomena sporočilu in povratne informacije sporočevalcu; 

 uvod k vsakemu učnemu procesu, ki ga določa »učeči se subjekt« in se razvija v 

učenčevi glavi s pomočjo aktivnega delovanja in refleksije ter tako postaja znanje in 

spretnost; 

 kontekst poslušanja, kjer se učimo pripovedovati in poslušati in kjer se posamezniki 

čutijo upravičeni podati svoje teorije in svoja pojmovanja o določenem vprašanju.  

 

Rinaldijeva pravi, da ima pedagogika poslušanja dva pomembna vidika in oba vključujeta 

odnos do socialnega in fizičnega okolja. Prvi vidik se nanaša na učenje in poučevanje ter 

vključuje otrokovo iskanje »smisla« oz. osmišljanje in razumevanje sveta. Drugi vidik je 

»političen« in postavlja zahtevo po demokratičnem dialogu z družino, širšo lokalno 

skupnostjo in kulturo. Poslušanje otroških teorij nam omogoča, da razumemo, kako 

razmišljajo, kakšna vprašanja si postavljajo, kako napredujejo in kakšna razmerja 

vzpostavljajo s stvarnostjo oz. resničnostjo (Rinaldi, 2006).  

 

Vzgoja mora biti zato usmerjenja v dialoškost, od tod pomen poslušanja kot temeljnega 

pedagoška orodja za otrokovo pripoznanje samega sebe, ki vključuje tako (samo)zavedanje 

kot (samo)potrditev v socialni sredini s pomočjo »pozitivnih«, četudi konfliktnih odzivov 
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vrstnikov in odraslih pomembnih oseb. »Medij«, ki so ga v konceptu Reggio Emilia 

prepoznali kot najbolj produktivnega (oziroma kot enega osrednjih jezikov otroka), je 

umetniška ekspresija, še posebej prek likovnega ustvarjanja, ki ga lahko razumemo kot obliko 

otrokove avtorefleksije oziroma izgrajevanja sebstva (Kroflič, 2010). 

 

1.3 Etika participacije oz. soodločanja 

 

Etika soodločanja uči, da mora strokovnjak odstopiti od moči, ki mu jo daje posedovanje 

»resnic« in dokončnih odgovorov na vprašanja, saj mu ta moč ne pripada. Raje naj vedno 

znova ustvarja priložnosti za razgovor, iskanje skupnih interpretacij in soustvarjanje rešitev 

(Turnšek et al., 2009). V skladu s pristopom perspektive moči (Saleebey, 1992 v Turnšek et 

al., 2009) je naloga vzgojitelja, da mobilizira moč osebe (njene talente, znanja, sposobnosti, 

osebne vire) z namenom podpreti njena lastna prizadevanja za doseganje življenjskih ciljev in 

vizij, ki jih določa sama.  

 

Strokovnjaki se morajo odpovedati dvomu o kompetentnosti drugega oz. o sposobnosti 

otroka, da izrazi, kaj misli. Velikokrat namreč naletimo na prepričanje strokovnjakov 

(pedagogov), da oni bolje vedo, kaj je dobro za nekega učenca oz. uporabnika, kot ve sam. 

Etika udeleženosti spodbuja k sodelovanju, v katerem nima nihče zadnje besede. Pomembno 

je sodelovanje, soustvarjanje, raziskovanje in sointerpretiranje (Bahovec Dolar in Golobič 

Bregar, 2004). 

 

1.4 Projektno delo 

 

Ena najvidnejših značilnosti vrtcev s konceptom Reggio Emilia je vključevanje otrok v 

razširjene in poglobljene raziskovalne projekte. Projektno delo je organizirano tako, da 

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

njihovo življenje, jih zanima, vzbuja njihovo pozornost. Projekt zagotavlja, da se otroci sami 

odločajo in izbirajo – po navadi v sodelovanju z vrstniki in v dialogu z odraslimi. 

Predpostavka je, da tovrstno angažiranje otroka izboljšuje njegovo zaupanje v intelektualne 

zmožnosti in razvija dispozicijo za nadaljnje življenje (Katz in Chard, 1989, povzeto po 

Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel 2009).  
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Otroci v projektih sodelujejo na različne načine. Do informacij poskušajo priti z 

opazovanjem, postavljanjem vprašanj, zbiranjem dokumentov itn. Nato predstavijo svoja 

spoznanja, izkušnje, predstave, ideje, opažanja in občutke z različnimi grafičnimi jeziki oz. 

prek vizualnih medijev. Vizualni mediji so pomembni tudi zato, da vzgojitelji laže opazujejo, 

kako otroci gradijo svoja razumevanja pojavov, ki so predmet raziskovanja, in kakšen je 

njihov napredek v znanju (Turnšek et al., 2009). 

 

Otroci so za projektno delo angažirani, tako da neposredno opazujejo, postavljajo vprašanja 

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

spomine, izkušnje, občutke, domišljijske podobe, pojmovanja in predstave tudi predstavljajo 

na različne načine. Projektno delo jim zagotavlja prevzemanje dejavne vloge v procesu učenja 

in konstruiranju lastnega znanja (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). 

 

Smisel projektnega dela v vrtcih s konceptom Reggio Emilia je vzpostavljanje odnosov med 

odraslimi in otroki. Izhajajo iz predpostavke, da ljudje ne vstopajo v odnose »kar tako«; 

odnosi med odraslimi in otroki se vzpostavljajo okrog nečesa – primarno okrog projekta. Z 

drugimi besedami – vsebina medosebnega odnosa je neki skupni interes, ki predstavlja 

osnovo interakcije, to pa omogočajo skupni projekti odraslih in otrok (prav tam).  

 

Dokumentiranje (procesov) projekta je pravilo v projektih učenja v vrtcih s konceptom 

Reggio Emilia. Postopki dokumentiranja imajo vrsto dimenzij oz. prednosti. V prvi vrsti z 

dokumentiranjem postane angažiranje vseh udeležencev v projektu vidno, znanje bolj 

poglobljeno, otroci postanejo še radovednejši, saj lahko opazujejo svoje delovanje, in 

razmišljujoči; interes je trajnejši, saj obstajajo »dokazi« o napredku. Otroci so spodbujeni tudi 

z delom drugih, saj vidijo lastni napredek in napredek drugih. Starši so s pomočjo 

dokumentov bolje obveščeni o otrokovih aktivnostih in izkušnjah; v ta namen v vrtcih s 

konceptom Reggio Emilia fotografirajo otroke pri delu; zapisi njihovih vprašanj in 

komentarjev otrok glede projekta so razstavljeni na za starše dostopnem mestu. 

Dokumentiranje je tudi sredstvo in vir vzgojiteljevega raziskovanja ter avtorefleksije; 

vzgojitelj s pomočjo gradiva, ki ga zapisuje, izostri in osredini svojo pozornost za otrokove 

namere, poveča se razumevanje otrok, kar omogoča izoblikovanje oz. preoblikovanje vloge 

odraslega v otrokovih (učnih) izkušnjah spreminjanja učnih strategij. Dokumentacija 

poglablja vzgojiteljevo zmožnost spremljanja otrokovega napredka v projektu; na osnovi 

zapisov se laže odloča o tem, kako podpreti otrokov razvoj (prav tam).  
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1.5 Aktivno učenje 

 

Participacija v vrtcu se tesno povezuje z načelom aktivnega učenja, ki izhaja iz spoznanj 

kognitivnih psiholoških teorij, da otrok sam gradi svoje znanje in razumevanje. Najdemo ga 

že v teoriji Marie Montessori, pa tudi razlagi Piageta in Vigotskega temeljita na prepričanju, 

da pri sprejemanju informacij iz okolja ne gre za »polnjenje prazne posode«, temveč za 

aktivno predelavo informacij. Otrok informacije iz okolja preoblikuje in prilagaja svojemu 

načinu razmišljanja, hkrati pa se pod njihovim vplivom spreminja oz. razvija tudi njegov 

način razmišljanja (Batistič Zorec, 2010).  

 

Maria Montessori pravi, da otroci živijo s svojimi čuti, so radovedni, želijo ustvarjati stike; 

imajo neizmerno sposobnost sprejemanja in prilagajanja. Prepričana je bila, da je napačno 

siliti otroke k učenju, ker se sami radi učijo in najbolje vedo, kako naj se učijo. Otroci se učijo 

z aktivno udeležbo in s tem, da so vključeni v praktične aktivnosti (Batistič Zorec, 2009). 

 

Tudi vzgoja prvenstveno ni posredovanje znanja in izkušenj niti zaščita otroka kot 

nebogljenega bitja, ampak aktiven odnos, ki poteka prek skupnih dejavnosti in se postopoma 

širi od prvih pomembnih oseb k drugim odraslim osebam in vrstnikom (Kroflič, 2010). 

 

Aktivno učenje pa poudarja tudi naš Kurikulum za vrtce (1999), kjer je poudarjeno primerno 

in spodbudno okolje za nenačrtovano in neusmerjeno učenje, ki izhaja iz otrokovih 

samoiniciativnih spodbud, ter spodbujanje in navajanje na uporabo različnih strategij ter 

pripomočkov pri iskanju odgovorov.  

 

1.6 Prednosti in pomanjkljivosti koncepta Reggio Emilia 

 

Glavna prednost pristopa Reggio Emilia je odprtost, saj se pristop nenehno izpopolnjuje, 

sprejema različne znanstvene teorije in spoznanja, spreminja svoj odnos do okolja in 

nadgrajuje lastna pojmovanja in vzgojno prakso (Devjak et al., 2009). 

 

Pomemben prispevek projekta Reggio Emilia sta tudi odprtost in odpoved prepričanju, da 

odrasli vedo, kakšni so otroci, kaj je zanje najbolje in kako jih vzgajati. Zavedajo se razlik 

med otroki in jih poskušajo spoznati prek izražanja v sto jezikih in njihove kulture. Zavestno 
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se odpovejo uvrščanju otrok v določene, vnaprej postavljene kategorije in norme. Raje se 

učijo od njih, jih aktivno poslušajo in spoznavajo s skrbnim dokumentiranjem (Batistič Zorec, 

2009).  

 

Pomembna prednost v vrtcih s tem konceptom je, da vzgojitelji svoja opažanja skrbno 

dokumentirajo in arhivirajo. Opazovanje otrok poteka s snemanjem in fotografiranjem, 

fotografijam in posnetkom pa so dodani komentarji otrok, transkripcije pogovorov s 

posameznimi otroki ali med otroki in opažanja vzgojiteljev (prav tam). 

 

Pristop odlikuje tudi bogato timsko delo strokovnih delavcev. V oddelku vrtca strokovni 

delavci timsko načrtujejo, izvajajo dejavnosti in timsko evalvirajo. O svojih opažanjih in 

interpretacijah timsko razpravljajo, kar omogoča soočanje med različnimi pogledi oz. vidiki in 

izmenjavo mnenj. Tim se oblikuje glede na temelju pozitivne soodvisnosti, z namenom 

oblikovanja in doseganja skupnih ciljev. Motivacija za takšno delo izvira iz psiholoških 

potreb, ki jih posameznik zadovoljuje znotraj tima, npr. potreba po varnosti, 

samoaktualizaciji, sprejetosti itn. V timu je pomembno tudi, kako njegovi člani zaznavajo 

ovire in konflikte ter kakšne strategije za reševanje uporabljajo. Tim se razvija, ko težave v 

njem predstavljajo vir zdrave timske interakcije in niso zaznani kot ogrožajoči (Polak, 2009).  

 

Prav je, da o konceptu Reggio Emilia obstajajo tudi kritike, saj se je treba zavedati pasti in 

nevarnosti, če se koncept nereflektirano uvaja v prakso vrtcev. Za masko »usmerjenosti k 

otroku in otrokovim potrebam« se lahko skriva še večje manipuliranje z njimi (Batistič Zorec, 

2010). 

 

Številni strokovnjaki so kritični do tega koncepta. Menijo, da je v njegovih utemeljitvah 

veliko teoretskih nedoslednosti. Pri branju literature o konceptu je treba paziti tudi na 

nevarnosti romantiziranja in nereflektiranega privzemanja trditev, ki obravnavajo ta 

pedagoški koncept (Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009). 

 

V vrtcih s koncept Reggio Emilia nimajo strukturiranega kurikuluma, saj verjamejo, da 

»kurikulum« nastaja sproti in je rezultat nenehnega procesa dogovarjanja med otroki in 

vzgojitelji ter med vzgojitelji. Kritiki so mnenja, da nestrukturiran »kurikulum«, kjer ni 

opredeljenih ciljev, povečuje nevarnost za nekonsistentnost in slabo načrtovano vzgojno 

prakso (prav tam).  
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Hočevarjeva, Kovač Šebartova in Štefanc (2009) omenjajo problematiko konfliktov v vrtcih s 

konceptom Reggio Emilia, saj trdijo, da je ta obravnavana le na opisni ravni. Namreč v 

besedilih o konceptu Reggio Emilia ni praktičnih odgovorov o tem, kaj vzgojitelji oz. otroci 

storijo, ko pride do konflikta in ko ni možen dogovor med posamezniki, ki so vključeni v 

konflikt. 

 

V konceptu Reggio Emilia manjka tudi pojasnitev oz. določitev meja participativne 

demokracije. Namreč neke meje in pravila v vrtcu morajo obstajati, tudi če vrtec omogoča 

participacijo. Avtorji menijo, da vrtec ni nedemokratičen, če ideje, nestrinjanja in mnenja, ki 

jih izražajo udeleženci v vzgojno-izobraževalnem pristopu, niso vedno izpolnjeni (prav tam).  

 

Koncept Reggio Emilia ima vsekakor več kvalitet kot pomanjkljivosti. Pristop je razširjen 

tako v Evropi kot v Ameriki in velja za sodobni oz. postmoderni koncept predšolske vzgoje. 

Tudi v našem prostoru poteka projekt »Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za 

izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju 

predšolske vzgoje«. Projekt se je začel leta 2008 in je trajal do leta 2013, potekal pa je na 

pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. S tem projektom so želeli analizirati elemente 

omenjenega koncepta in jih vključiti v slovenske vrtce kot nadgradnjo Kurikuluma za vrtce 

(Devjak et al., 2009). 

 

1.7 Dileme otroške participacije 

 

Participacija otrok je koncept, ki v strokovni javnosti sproža številne dileme. Rožičeva in 

Turnškova (2010) v svojem prispevku povzemata nekaj dilem participacije in odgovore 

zagovornikov participativne demokracije na drugi strani.  

 

Med najbolj razširjenimi argumenti, ki izražajo dvom o participaciji otrok, so trditve, da imajo 

otroci premalo sposobnosti in izkušenj, potrebnih za participacijo. Temu oporeka več 

avtorjev. Lansdown (2001, v Rožič in Turnšek, 2010) npr. trdi, da imajo otroci, prav tako kot 

odrasli, različno razvite sposobnosti na različnih področjih življenja. Poudarja, da možnost 

participacije ni odvisna toliko od starosti otrok kot od pojmovanja otroštva pri odraslih in od 

njihove pripravljenosti, da zagotovijo primerne načine in priložnosti za participacijo (ki bodo 

ustrezali starosti otrok). Meni, da je zelo majhen otrok sposoben povedati, kaj mu je v vrtcu 
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všeč in kaj ne. Vendar pa je treba ustvarjati ustrezne načine izražanja – bodisi prek slik, 

pesmi, fotografij, dramske umetnosti bodisi prek intervjujev, skupinskega dela ali vsakdanjih 

razgovorov. Tudi dojenčka ali malčka lahko vidimo kot osebo, ki participira, to je odvisno od 

našega razumevanja otrokovega razvoja. Naloga odraslih je kreirati takšne ustanove, ki 

maksimirajo otrokove priložnosti, da raziskujejo in sami spodbujajo dejavnosti. 

 

Mnogi oporekajo participaciji z utemeljitvijo, da se morajo otroci, preden so jim podeljene 

pravice, naučiti prevzemati odgovornost za svoja dejanja. Lansdown (prav tam) pa meni, da je 

eden od najučinkovitejših načinov spodbujanja otrokove odgovornosti prav spoštovanje 

njihovih pravic. Če otroci lahko delijo svoje ideje v skupini in jih odrasli resno upoštevajo, se 

pri tem naučijo, da imajo pravico biti slišani in da morajo drugi to spoštovati. Če otroci čutijo 

zaupanje in podporo ter vedo, da so slišani in upoštevani, pridobijo samozaupanje ter osebno 

in družbeno odgovornost (Rožič in Turnšek, 2010; Lansdown, 2001). 

 

Pogosto je izražen tudi očitek, da s participacijo otroke preveč obremenimo in jih s tem 

prikrajšamo za otroštvo. Zagovorniki participacije to trditev ovržejo z mnenjem, da otrok ne 

smemo siliti v odgovornosti, ki pripadajo odraslim. Otroci ne smejo biti prisiljeni prevzemati 

odgovornosti, za katere še niso pripravljeni. Lansdown (2001: 8, v Rožič in Turnšek) pa 

obenem meni, da je treba upoštevati, da so otroci v vsakem primeru vključeni v sprejemanje 

zelo »zahtevnih« odločitev. Že zelo majhen otrok je npr. vključen v sprejemanje odločitev o 

svojih prijateljstvih, nadalje v odločitve, povezane z razvezami staršev, v katerih je pogosto 

vključen v pogajanja in konflikte med starši … Poudarja (prav tam), da 12. člen Konvencije o 

otrokovih pravicah ne vsiljuje dolžnosti participacije, ampak jo zgolj zagotavlja kot 

človekovo pravico; ne gre torej za obveznost, ampak za možnost in priložnost.  

 

Nekateri so mnenja, da omogočanje participacije otrokom zmanjšuje avtoriteto in spoštovanje 

odraslih. Zagovorniki participacije pravijo, da temu ni tako, saj je končna odločitev še vedno 

v rokah odraslih, vendar bi bilo prav, da bi ta temeljila na interesih otrok. Otroci in odrasli naj 

čim več sodelujejo med seboj, se pogovarjajo kot enakovredni sogovorniki in upoštevajo 

mnenja drug drugega (prav tam).  

 

Dilema, ki se pojavlja, je tudi, ali participacija otrok krepi egoizem oz. individualizem, ki se 

kaže v izpostavljanju lastnih interesov pred interesi drugih. Millerjeva to zanika, saj na osnovi 

izpeljanih projektov ugotavlja, da so posledice participacije prav nasprotne. Otroci po 
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izkušnjah participiranja razvijajo sposobnosti komunikacije, pogajanja in uravnoteženosti med 

lastnimi potrebami in potrebami drugih (Miller, 2009, povzeto po: Rožič in Turnšek, 2010).  

 

Dileme, ki so ključnega pomena, pa se nanašajo na potencialne manipulacije in zlorabe 

otroške participacije. Avtorja M. Kovač - Šebart in Krek (2007; v Rožič in Turnšek, 2010) se 

sprašujeta, ali gre pri otroški participaciji za demokratičnost ali zgolj za videz 

demokratičnosti. Pravita, da gre za manipulacijo in videz svobodnega odločanja, ki se odraža 

v dejstvu, da so učinki nasprotni od želenih, če se otroci zavedajo, da odločajo le na videz in 

da njihove odločitve ne bodo spremenile ničesar. Otroci posledično lahko dobijo vtis, da je 

demokracija zgolj prevara in da ni vredno sodelovati pri odločanju (prav tam). 

 

Druga »past«, povezana s predhodno, je, da je otrokom omogočeno odločanje zgolj o 

nepomembnih zadevah, pa vendar to odraslim omogoča, da se »legitimirajo« kot 

»demokrati«. M. Kovač - Šebart in Krek (2007; v Rožič in Turnšek, 2010) ponazarjata 

situacijo s primerom vključevanja učencev v oblikovanje pravil šole, ki je videti kot eno 

pomembnejših znamenj demokratičnosti šole. Opozarjata, da morajo biti učencem omejitve 

njihove participacije jasno predstavljene, saj se v nasprotnem primeru kaj hitro zgodi, da 

učenci sami uvidijo, da za velikimi besedami o participaciji pri postavljanju pravil na ravni 

šole ali razreda participirajo le o obrobnih zadevah. Za večino je tisto, kar se na tej ravni 

dogaja, relativno nepomembno in s te perspektive lahko govorjenje o participaciji dojamejo 

kot farso (prav tam).  

 

Vsekakor je pri vključevanju participacije v vrtce treba razmisliti, o čem otroci lahko 

soodločajo in o čem ne. Če verjamemo, da otroci lahko soodločajo o vsem, v resnici 

participirajo le na videz. Če pojem participacija primerjamo z demokracijo, ugotovimo, da v 

vrtcu ne moremo imeti demokratične države v malem. Otroci lahko imajo svobodo odločanja 

in razpravljanja, vendar morajo spoštovati določene obveznosti, pravila in dolžnosti. Če 

participacijo enačimo s svobodo odločanja in odsotnostjo vseh pravil, se ta hitro sprevrže v 

nedemokratičnost, kjer prevladujeta lažna svoboda in način komunikacije z otroki, ki 

spodbujata laž in cinizem. Obstaja tudi nevarnost, da samooklicani »demokrati«, ki otrokom 

omogočajo participacijo, otrokom v resnici dajo možnost soodločanja le o nepomembnih 

stvareh (Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009).  
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Najbolj razširjen je dvom, ali so otroci sposobni in imajo dovolj izkušenj za participacijo – 

zlasti za sprejemanje odločitev in prevzemanje odgovornosti. S tem je povezana tudi dilema, o 

čem otroci lahko odločajo in katere odgovornosti lahko prevzemajo oz. načelno vprašanje, kje 

so »meje« participacije. Pogosto je izpostavljena tudi zahteva, da se morajo otroci, preden so 

jim dodeljene pravice (do soodločanja), naučiti prevzemati odgovornost za svoja dejanja. 

Mnogi opozarjajo na implikacije soodločanja otrok; prisotna je zlasti teza, da s soodločanjem 

otroke preveč obremenimo oz. jih prikrajšamo za otroštvo. Za nekatere vodi participacija 

otrok v zmanjševanje avtoritete odraslih, drugi pa izpostavljajo nevarnosti praks participacije 

otrok; odrasli lahko z otroki manipulirajo in izrabljajo svojo moč (Rožič in Turnšek, 2010, str. 

345). 
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II EMPIRIČNI DEL 

 

2 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Participacija otrok pomeni soudeležbo otrok v procesu vzgoje in izobraževanja ter 

sodelovanje pri oblikovanju življenja v vrtcu.  

 

Participacija v vrtcu se pojavlja zlasti na dveh področjih − v zvezi z aktivnim učenjem in 

poučevanjem in kot aktivni pristop vzgoje za aktivno državljanstvo (Rožič in Turnšek v 

Devjak, Batistič Zorec, Vogrinc, Skubic, Berčnik, 2010). 

 

Včasih zavedno, velikokrat pa tudi nezavedno vzgojiteljice v vrtcu naredimo nekaj, kar bi 

otroci zmogli sami. S svojimi dejanji posegamo v določitev prostorov, v katerih stojijo 

kotički, omejimo kotičke na velikost in vrsto, otrokom določimo znake, načrtujemo dejavnosti 

brez upoštevanja otrok. Ob tem se velikokrat zgodi, da izvajanje dejavnosti ne sledi 

otrokovim kompetencam in da se njihovih sposobnosti ne upošteva v celoti. 

 

Večina slovenskih otrok meni, da odločitve odraslih prevladajo nad njihovi željami; stališče 

ponazarja izjava: »Vedve sta ta glavni.« Odločanje je omejeno samo na aktivnosti, na otroški 

»svet«, medtem ko otroci zelo malo vplivajo na organizacijo življenja v vrtcu, na vsakdanje 

rutine ter dejavnosti in vsebine, katerih pobudniki so odrasli. Vzgojitelji pogosto ne vedo, 

kakšnih odločitev so otroci zmožni, o čem se otroci lahko odločajo, ali kako jih vključiti v 

odločanje (Turnšek, 2011). 

 

Sama sem se zato odločila, da izkoristim selitev v novi vrtec in veliko večino odločitev v 

zvezi z ureditvijo prostora ter življenjem in učenjem v vrtcu prepustim otrokom. Moj cilj je 

vzporedno voditi dejavnosti otrok, ki si jih želijo, in obenem prepustiti otrokom dela v 

igralnici, kot so: postavitev kotičkov, oblikovanje znakov, izbira imena skupine ipd. Na ta 

način bom zagotovila čim večjo stopnjo soustvarjanja in soudeležbe otrok v vrtcu.  

 

Obenem bom z intervjujem z vzgojiteljicami, ki so moj projekt spremljale, ugotavljala, v 

kakšni meri vzgojiteljice poznajo participacijo otrok v vrtcu, kaj menijo o takem pristopu 

oziroma v kolikšni meri so otroci merilo njihovih odločitev glede vsakodnevnih dejavnosti v 
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vrtcu. Ugotavljala bom tudi, kaj razumejo pod pojmom kompetenten otrok in v kolikšni meri 

sta jim demokratičnost in participacija vodilo pri delu z njimi. 

 

2.1 Cilji diplomske naloge 

 

Cilji, ki sem si jih zastavila v diplomski nalogi, so: 

 opredelitev participacije, 

 predstavitev pedagoškega koncepta Reggio Emilia, 

 predstavitev procesa reševanja problemov odprtega tipa, 

 ugotoviti, ali participativni pristop vzgoje v vrtcu otroke bolj spodbuja k 

sooblikovanju dejavnosti in soodločanju pri opremljanju igralnice, 

 s pomočjo projekta odprtega tipa raziskovanja preizkusiti in analizirati participacijo 

otrok pri opremljanju igralnice in ustvarjanju kotičkov ter dejavnostih po željah otrok 

in v vsakodnevnem življenju otrok, 

 pridobiti mnenje vzgojiteljic, ki so spremljale projekt, o participaciji otrok in samem 

projektu. 

 

2.2 Raziskovalna vprašanja 

 

 Kako je mogoče doseči višjo stopnjo demokratičnosti in participacije v vsakodnevnem 

življenju v vrtcu? 

 Kaj otroci menijo o vključenosti v odločitve o opremljanju igralnice, ureditvi kotičkov 

in izvedbi dejavnosti po njihovih željah? 

 Kako je odprti tip raziskovanja uspešen pri večji vključenosti otrok? 

 Kaj vzgojiteljice menijo o participaciji in kako pri odločanju upoštevajo otroke? 

 

2.3 Raziskovalna metoda 

 

V empiričnem delu sem uporabila metode evalvacije projekta in reševanja problema odprtega 

tipa (ang. problem-solving). Metode evalvacije projekta so bili dnevniški zapisi lastnih 

opazovanj in spremljanj otrok ter dokumentiranje projekta v vseh fazah izvedbe (slikanje, 

snemanje, zapisovanje, lastna evalvacija), ki sem ga analizirala in predstavila njegove 

zaključke. Zadovoljstvo otrok sem spremljala tudi z individualnimi in skupinskimi kratkimi 
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vprašanji ter z opazovanjem otrok pri izvedbi dejavnosti. Opravila bom tudi polstrukturiran 

intervju s tremi vzgojiteljicami, ki so spremljale projekt. Zanima me, v kolikšni meri 

vključujejo načela demokratičnosti in participacije v svoje delo z otroki v vrtcu. Zbrane 

podatke bom obdelala z deskriptivno analizo.  

 

2.4 Opis vzorca 

 

Tema raziskovanja: Projekt Moj novi vrtec − participacija otrok v vrtcu 

Kraj: Vrtec Ribnica 

Čas: november 2013–junij 2014 

Število otrok: 19 

Starost otrok: 3–4 

Vrsta vzorca: namenski vzorec 

 

3 NAČRT PROJEKTA MOJ NOVI VRTEC– PARTICIPACIJA 

OTROK V VRTCU 

 

 

OPREDELITEV 
PROBLEMA 

• Kaj bi radi počeli v novem vrtcu? 

• Kako naj uredimo igralnico, kakšne kotičke si želite? 

ISKANJE 
ALTERNATIVNIH 

REŠITEV 

• Otroci odgovarjajo na zastavljena vprašanja. 

• Otroci z idejami pomagajo pri opremljanju igralnice, postavitvi kotičkov, 
vzpostavljanju rutine v novem vrtcu ... 

IZBIRA IN 
PREIZKUS 
REŠITEV 

• Z otroki zberemo ideje, se pogovorimo o njih. 

• Načrtovanje in izvedba dejavnosti po željah otrok. 

• Opremljanje igralnice, postavitev želenih kotičkov, izvedba želenih 
dejavnosti ... 
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4 IZVEDBA PROJEKTA MOJ NOVI VRTEC – 

PARTICIPACIJA OTROK V VRTCU 

 

4.1 Selitev v novi vrtec: Uvod v problem odprtega tipa 

 

30. 11. 2013 

 

CILJI: 

 Vsakemu otroku dam možnost, da izrazi svoje želje in zamisli. 

  Otrokom prisluhnem in njihove želje upoštevam. 

 

Izvedba: Danes se je začel naš projekt in z otroki smo prvič obiskali novo igralnico Vrtca 

Ribnica, v katero se bomo preselili 4. 11. 2013. Po zajtrku smo se napotili v notranjost novega 

vrtca. To je bil njihov prvi obisk, čeprav smo se o selitvi že pogovarjali in vsi vedo, da smo 

bili danes zadnji dan v starem vrtcu. Otroci so ob vstopu v vrtec potihnili, bili so zaposleni z 

ogledovanjem. Z vzgojiteljico sva jih popeljali v igralnico, ki bo njihova. V njej je bilo 

postavljeno pohištvo na sredini sobe, še nerazporejeno po prostoru, soba je bila brez igrač. 

Pustili sva jim čas, da se razgledajo in komentirajo. Odpravili smo se še na novo igrišče, na 

katerega lahko dostopamo neposredno iz igralnice. Čez nekaj časa sem jih poklicala k sebi in 

OCENA 
REŠITEV 

•  Vsak otrok poda mnenje o dejavnosti. 

•  Skupaj z otroki smiselno ocenimo, kako bi izvedli podane ideje. 

UPORABA 
REŠITEV 

•  Izvedba dejavnosti.  

• Preverim uporabnost izvedenih dejavnosti in funkcionalnost izvedenih del 
pri opremljanju igralnice. 

ANALIZA 
PROJEKTA 

• Pri vsaki dejavnosti napišem refleksijo, na koncu analiziram izvedeni 
projekt. 

• Na koncu projekta izvedem analizo.  
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jih prosila, da mi povejo, kaj bi radi počeli v novem vrtcu, kakšne dejavnosti si želijo v novi 

igralnici. Ob t. i. metodi »brainstorming« so otroci povedali naslednje predloge: 

 Igrali se bomo.  

 Bomo kocke prinesli od gosenic.  

 Risali bomo. 

 V trgovini bomo prodajali bombone pa jabuk, pa sok.  

 Pa pravljico bomo poslušali.  

 Gugali se bomo zunaj. 

 Tam bi šli lahko v kino. 

 Z vodo se bomo špricali, ko bo gorko. 

 Gledali bomo dež.  

 Pa sadili bi semena tam v zemljo. 

 Mizo bomo naredili pa tja postavili.  

 Sliko bomo nalimali k'je vse belo. 

 

  

Slika 1: Igrišče in igralnice novega vrtca Slika 2: Otroci gledajo skozi okno na igrišče 

 

  

Slika 3: Prvi pogled v novo igralnico Slika 4: Otroci so že polni idej o tem, kaj bodo 

počeli na igrišču 
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REFLEKSIJA 

Moja zamisel je bila, da bi bila igralnica popolnoma prazna in bi jo postopno opremljali, 

vendar je pohištvo že bilo v igralnici, ni pa bilo razporejeno. Pričakovala sem nekaj zanimivih 

odgovorov, po začetni tišini in nekaj povsem navadnih željah po dejavnostih, ki jih otroci 

skoraj vsakodnevno izvajajo, pa sem bila presenečena nad odzivi otrok in idejami, ki so se mi 

zdele res izvirne in izvedljive. Presenetila me je tudi vsakdanja želja, da bodo gledali dež, 

toda najverjetneje je to zato, ker ima novi vrtec veliko oken, ki segajo do tal, in je zato dober 

razgled.  

 

4.2 Kakšno igralnico si želim: Risanje načrta igralnice  

 

Ponedeljek, 4. 11. 2013 

 

CILJI: 

 Omogočiti otrokom, da predstavijo svoje vizije igralnice. 

 Otrokom, ki so po navadi v ozadju, dati možnost, da izrazijo svoje želje.  

 Upoštevati otrokove ideje in zamisli in jih spremeniti le po potrebi in posvetu z njimi. 

 

Izvedba: Zamislila sem si, da bi otroci narisali igralnico, kakršno si želijo. To se je zgodilo 

prvo jutro, ki smo ga preživeli v novi igralnici. Postavili smo stole in mize, kotički pa so bili 

še neoznačeni, igrač v igralnici skorajda ni bilo. Otroci so bili nenavadno tiho že med 

zajtrkom, tudi zanje je bil ta dan nekaj posebnega – dobili so nove, še neznane prostore, novo 

garderobo, novo preprogo. Po zajtrku je deček vprašal: »Kje pa je naša preproga?« Ko smo 

našli novo rdečo preprogo, ki je nadomestila že znano zeleno, smo se začeli pogovarjati o 

spremembah. Končno sem jim tudi jaz povedala, da jih v novi igralnici čaka kar nekaj dela. 

Najprej sem jim zastavila vprašanje: »Kakšne kotičke si želite v naši igralnici?« Odgovori so 

bili naslednji: 

 Zgoraj bi se igral s kockami. 

 Jaz bi kotiček z igračkami. 

 Kotiček z barvicami. 

 Zgoraj (na galeriji) bomo gledali knjigice. 

 Pa jedli bi zunaj. 

 Frizerka bom tle. 
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 Jaz bi imela tist kotiček s strehico, tam bi v trgovini prodajala sladoled, čaj pa jabuke. 

 

Otroke sem potem vprašala, kam naj pospravimo barvice, in odgovori so kar deževali. Ker se 

nismo mogli odločiti, sem jim pokazala načrt igralnice. Otroci so najprej rekli, da je to risba. 

Ena deklica pa je rekla: »Ja, ampak tu ni barvic!« Otrokom sem povedala, da bomo poiskali 

svinčnike in barvice ter jih za zdaj dali na mize, da bo vsak lahko narisal svoj načrt igralnice – 

kam bi postavil kotiček z barvicami, kam druge kotičke, ki si jih želi. Ko so otroci svoje 

risanje zaključevali, smo se spet zbrali na blazini, pregledali in pokomentirali načrte. Otroci 

so v svoje načrte risali streho, okna, kotičke, avtomobile … Kotičke, kamor smo morali 

razporediti igrače, ki smo jih prinesli, smo na koncu poiskali skupaj, za kotiček z barvicami so 

otroci dvignili roke in upoštevali smo predlog večine. Nezapolnjenih polic je ostalo še kar 

nekaj, ker se na nekatere stvari otroci še niso spomnili, tako da sem se odločila, da jih bomo 

namestili, potem ko jih bodo otroci potrebovali ali pogrešili.  

 

 

Slika 5: Načrt igralnice 

 

 

Slika 6: Načrt igralnice (Gašper) 
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Narisal sem mizo pa stole pa blazino pa okno je odprto.  

Pa police imamo za knjige pa barvice bomo dali.  

To so pa avti. 

 

 

Slika 7: Načrt igralnice (Hana) 

 

Streha pa okna. To so pa otroci. Pa igrače. 

 

4.3 Kakšno igralnico si želim: Konstrukcija igralnice iz lego kock 

 

Naslednja dejavnost je bila konstrukcija igralnice iz lego kock. Otrokom sem ponudila kocke 

in jim rekla, naj svojo zamisel igralnice naredijo iz lego kock. Nastale so konstrukcije, ki so 

jih otroci tudi predstavili. 

 

  

Slika 8: Konstrukcija igralnice iz lego kock (1) Slika 9: Konstrukcija igralnice iz lego kock (2) 
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Slika 10Konstrukcija igralnice iz lego kock (3) Slika 11: Otroci med ustvarjanjem 

 

REFLEKSIJA 

Vesela sem bila, da sem delila z otroki tako pomemben dan, ko so dobili nove, lepe prostore. 

Želela sem, da postane ta prostor tudi prostor novega koncepta, ki bo otroke bolj upošteval in 

vključeval v odločanje in sprejemanje odločitev. To sem začela uresničevati s prvimi 

dejavnostmi. Otroci še niso videli načrta, čeprav je takšen načrt visel tudi v stari igralnici. 

Zato so tudi mislili, da je to le risba. Mislim, da je naša napaka, da otrokom ne predstavimo 

tako osnovnih stvari. Ob načrtu smo se pogovorili še o tem, kje so izhodi iz vrtca, pogovor je 

za nekaj časa stekel v popolnoma drugo smer, in sicer, kaj bi naredili v primeru požara. Ob 

tem sem se zavedla, da jim verjetno vseh teh pomembnih informacij danes ne bi predstavila, 

ampak bi se o tem pogovarjali šele, ko bi dobili navodila, naj izpeljemo kakšno evakuacijsko 

vajo. Otroci se niso upirali risanju načrta, saj jim prazna skica načrta in prazna igralnica nista 

bili všeč. Risbe otrok so bile polne zanimivih detajlov, pri sestavljanju igralnice iz kock pa se 

je pokazalo kar nekaj težav, ker so si otroci med seboj jemali kocke in si podirali že 

sestavljeno, če so sestavljali skupaj. Zato sem morala kar nekajkrat poseči vmes in jim reči, da 

ne smejo podirati drug drugemu tega, kar so ustvarili, ali si jemati kock. Kljub temu sem iz 

otrok izčrpala še več idej o postavitvi igralnice. Igrače in material, ki smo ga potem 

razporejali, smo postavili tako, kot je želela večina. V enem primeru zaradi same postavitve 

igralnice to ni bilo mogoče, vendar sem vseeno postavila mizo tja, potem pa otroka vprašala, 

kako bodo prišli v kopalnico, ko bodo to želeli, in sledilo je premikanje. Drugače pa me je 

presenetilo, ker predlogi otrok sploh niso bili slabi. Se je pa izkazalo, da je v skupini par 

močnih posameznikov, ki pritegnejo k sebi veliko otrok in tako dosežejo uresničitev svojih 

želja. Prav zato sem bila še bolj vesela, da so se otroci lahko izrazili tudi prek risanja in 

sestavljanja, saj so tako tudi »tišji« prišli na svoj račun. 
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4.4 Izdelovanje simbolov 

 

Torek, 5. 11. 2013, prvič 

 

CILJI: 

 Otrokom omogočim, da si izdelajo simbole po svoji zamisli. 

 Otroci prek dejavnosti spoznavajo občutek lastne pomembnosti.  

 

Izvedba: Otroci so se včeraj po napornem prvem dnevu odpravili k počitku, bili pa so nemalo 

presenečeni, da njihovi novi ležalniki niso označeni, pa tudi police, kamor lahko odlagajo 

predmete, ki jih prinesejo s seboj, jopice, igrače …, niso bile označene. Kmalu je nastala nova 

problemska situacija, ki jo je neka deklica povedala na glas: »Ne najdem svojga znakca.« 

Mislila je na svoj simbol, po katerem prepozna svojo polico, ležalnik in prostor v garderobi. 

Otrokom sem pokazala zaskrbljen obraz in jih vprašala, kaj bomo zdaj naredili. Odgovori so 

bili naslednji: 

 Ja, nove boš dala. 

 Gremo iskat v vrtec znake.  

 Nalepili bomo druge.  

 Ja, druge si bomo zbrali.  

 Jast bi rada sonček mela.  

 

Otrokom sem odgovorila, da jim bom pomagala pripraviti nove znake, da pa jih tokrat oni ne 

bodo samo izbirali, ampak jih bodo morali tudi narisati kar sami. Otrokom sem dala škatlo, v 

kateri je bil papir velikosti 5 x 5 cm, in jim povedala, da naj si naredijo znake, kakršne koli 

želijo, in z njimi označijo po eno poličko in en ležalnik. Otroci so svoje znake narisali, 

uporabljali različna pisala in jih tudi sami prilepili. Dejavnost bomo izvedli vsakič, ko bo 

treba, zato sem škatlo s papirji dala na polico in otrokom povedala, da naj si ustvarijo znak 

vsakič, ko ga bodo potrebovali.  
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Slika 12: Lepljenje znakov (1) Slika 13: Lepljenje znakov (2) 

  

Slika 14: Lepljenje znakov (3) Slika 15: »To so rože pri nas doma.« 

  

Slika 16: Hana: »To je sonce.« Slika 17: Martin: »Moja miška.« 

 

 

Slika 18: Lija: »To je žabica.« 
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REFLEKSIJA 

Pobuda za to dejavnost je bila v sami problemski situaciji, ki je nastala zaradi neoznačenih 

mest. Otroci so bili navajeni, da smo jim mesta označile vzgojiteljice, letos tako, da so znake 

izbrali sami, vse ostalo delo pa smo naredile me. To potrjujejo tudi besede dečka, ko je na 

vprašanje, kaj bomo naredili, rekel: »Ja, nove boš dala.« Otroci so najprej pokazali 

presenečenje, potem pa so bili zelo veseli, ne samo zato, ker so sami risali znake, ampak tudi 

zato, ker so lahko uporabili katero koli pisalo in jih nismo omejili na npr. barvice. Najprej so 

si označili svoje poličke, nato so si nekateri označili še ležalnike. Zanimivo je bilo, da so 

nekateri narisali podobne simbole za dve različni mesti, nekateri pa zelo različne. Moja 

nadaljnja naloga bo, da spremljam prepoznavanje teh znakov, tudi zato smo poleg njihovih 

oznak zraven prilepili še imena. S to nalogo so otroci spet dokazali, česa so sposobni, in to, da 

njihova domišljija sega prek naše – pri risanju se niso omejili le na živali, čeprav so v starem 

vrtcu imeli največ simbolov iz živalskega sveta, niti niso risali starih znakov, pač pa so res 

risali po svojih zamislih: sonce, rožo, bager, žabico (deklica ima plišasto igračo žabico, ki jo 

vedno prinese v vrtec), miško (fantek ima miško doma kot domačo žival), bager, princesko, 

vlak, gugalnico …  

 

4.5 Odločanje o nadaljnjih dejavnostih otrok 

 

Petek, 8. 11. 2013 

 

CILJ: 

 Otroci soodločajo o nadaljnjih dejavnostih v igralnici. 

 

Izvedba: V novi igralnici smo ustvarili kotičke s knjigami, skupaj uredili likovni material in 

police, ki so jih sami označili. Menila sem, da je na vrsti uresničevanje otroških zamisli in s 

tem postavitev kotičkov po željah otrok ter izvajanje dejavnosti v njih. Otroke sem na blazini 

spomnila, kakšne ideje so imeli, in sledilo je odločanje, kateri kotiček bomo uredili najprej. Z 

glasovanjem so otroci odločili, da je prvi frizerski salon, potem trgovina, sledi ustvarjanje 

skupne slike, sejanje semen. Za te dejavnosti je bilo navdušenih največ otrok, kar so pokazali 

z dvigovanjem rok, in tako smo se odločili, da naslednji dan ustvarimo frizerski salon. Otroci 

so dobili domačo nalogo, da prinesejo stvari, ki jih rabimo v salonu.  
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4.6 Naredimo kotiček: Frizerski salon in se v njem igramo 

 

Ponedeljek, 11. 11. 2013 

 

Izvedba: Po jutranjem pozdravu sem otrokom rekla, naj prinesejo stvari, ki so jih namenili za 

kotiček frizerski salon. Skupaj smo zbrali kar nekaj stvari: fen, škarje, pregrinjalo, cel kup 

plastičnih embalaž, navijalke, deklice pa so prinesle ogromno lasnic, obročev in pentelj. 

Otroci so si izbrali kos pohištva, ki ima pipo z vodo, in vanj pospravili material. Tako je bil 

kotiček urejen. Naslednji korak je bil, da določimo frizerje in stranke. Ker je bila navdušenost 

otrok prevelika, smo z žrebom določili prvo skupino, ki se je igrala v tem kotičku. 

 

REFLEKSIJA 

Otroci niso pozabili, kaj morajo prinesti v vrtec, da uredimo želeni kotiček. Pri prinašanju 

materiala so prednjačile deklice, saj so bile tudi najbolj zavzete za postavitev tega kotička. 

Nisem bila presenečena, da kar nekaj fantov ni imelo nič za ta kotiček. Zaradi navdušenja nad 

novim kotičkom sem bila najprej razočarana nad igro otrok, saj je bilo veliko prerekanja, kdo 

bo frizer in kdo bo »le sedel na stolu«. Za začetek sva tako midve z vzgojiteljico velikokrat šli 

k frizerju in z ustrezno komunikacijo otroke spodbujali k sodelovanju, dogovarjanju in 

izmenjavi vlog. Po kakšnem tednu obstoja tega kotička sem bila pozitivno presenečena, kako 

je potekala igra v kotičku: otroci so si prinesli stole, zložili revije za stranke, deklice pa so z 

veseljem prepuščale vlogo frizerja fantom, ki so v kotičku uživali. Tudi sama sem večkrat 

obiskala frizerski salon in v trenutku nepazljivosti spregledala, da ima en fantek v roki prave 

škarje ter tako izgubila pramen las. V kotičku je bilo veliko dogovarjanja, pozitivne 

komunikacije med otroki in vsak dan manj prerekanja. Najbolj me je razveselilo, ko sem v 

njem opazila deklico, ki se sicer zelo težko sprosti, kako veselo komunicira z otroki in posoja 

svoje »špangice«. Tudi ko sem ob pogovoru preverjala zadovoljstvo otrok, sem ugotovila, da 

jih kotiček ni pustil ravnodušnih. Zanimivo je bilo, da so tudi starši povedali, da otroci 

omenjajo doma igro v frizerskem salonu in kako frizirajo vzgojiteljici. 
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Slika 19: Igra v frizerskem salonu (1) Slika 20: Igra v frizerskem salonu (2) 

  

Slika 21: Igra v frizerskem salonu (3) Slika 22: Igra v frizerskem salonu (4) 

 

4.7 Naredimo kotiček: Trgovina 

 

Ponedeljek, 18. 11. 2013 

 

Na sprehodu smo se ustavili pred trgovino in otroke sem vprašala, če si v igralnici še želijo 

imeti prodajalno. Po pritrdilnem pogovoru sem jim povedala, da bomo šli v trgovino, oni pa 

imajo nalogo, da kupijo čokolado. Po smehu in odgovorih, da tega ne morejo, ker nimajo 

denarja, sem jim dala denar in nalogo so nadaljevali. Otroci so se s pomočjo prodajalke 

sprehodili po trgovini, pozdravili mesarja, izbrali čokolado, odšli na blagajno in kupili 

čokolado. Ko so uspešno opravili nalogo, smo se pred trgovino še slikali in odšli v vrtec. Po 

obisku v trgovini so bili otroci polni idej in navdušenja. Hitro so našli kos pohištva s strešico, 

potem smo se dogovorili, kdo bo kaj prinesel in kaj bomo prodajali. 
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Torek, 19. 11. 2013 

 

Otroci so že zjutraj spraševali, kdaj bodo lahko prodajali. Dogovorili smo se, da bomo 

prodajali jabolka, bombone, čokolade in drugo sadje. Otroci so hrano sami razporedili po 

policah. Ena deklica je prinesla denar, za blagajno so otroci predlagali tipkovnico, sami pa so 

uporabili tudi računalniško miško kot odčitovalec cen. Tokrat smo z žrebom določili 

prodajalca in blagajnika, ostali otroci pa so bili kupci.  

 

REFLEKSIJA 

Kljub temu da so otroci sami predlagali kotiček trgovina, sem jih peljala v pravo trgovino, kar 

je otroke še dodatno motiviralo, moj namen pa je bil tudi, da otroci pozorno spremljajo 

interakcijo v trgovini, predvsem pa, kako se ljudje obnašamo v različnih vlogah. Otroci so 

prek reševanja konkretne problemske naloge spontano spoznali celoten proces dela v trgovini. 

Po obisku v trgovini je bilo navdušenje nad igro v kotičku še večje, zato sem namerno žrebala 

otroke, saj so vsi želeli biti v vlogi prodajalcev in prodajalk. Opazila sem, da je bila v tem 

kotičku že na začetku med otroki prisotna boljša komunikacija, bilo je več dogovarjanja in 

strpnosti kot v kotičku frizer. Po vzpostaviti kotička smo v naslednjih dneh izžrebali le nekaj 

otrok, ki so se v svoje vloge še bolje vživeli.  

 

  

Slika 23: Igra v kotičku trgovina (1) Slika 24: Igra v kotičku trgovina (2) 
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Slika 25: Igra v kotičku trgovina (3) 

 

4.8 Uresničitev ideje posejmo semena  

 

Sreda, 4. 12. 2013, prvič 

 

CILJI: 

 Otroci pridobijo znanja, kako posejemo semena v posode. 

 Otroci spoznajo, kaj rabi seme, da vzkali in zraste v rastlino. 

 Otroci spoznavajo in spremljajo razvoj rastline. 

 

Izvedba: Danes sem v vrečki prinesla seme božičnega žita in otrokom prebrala sestavek o 

tradiciji sejanja tega žita. Povedala sem jim tudi, da je danes eden od najprimernejših dni za 

sejanje tega žita, ki tako vzklije še pred božičem. Spomnila sem jih na željo, da bi radi 

posejali semena in jih postavili na okensko polico. »A to bo drugačno drevesce?« je vprašal 

Gašper. Odgovorila sem, da je lahko tako, kakšno bo, pa bomo videli, ko bodo semena začela 

kaliti. Ob sejanju so uživali in sodelovali med seboj, kar naenkrat so našli lonček in se v 

kopalnico odpravili po vodo. Ko so vodo nosili, so vsi hoteli držati lonček, jaz pa sem pustila, 

da sami najdejo način, da se jim voda ne bo polivala. Zanimivo je bilo opazovati, kako je ena 

deklica umikala stole in delala pot, drugi pa so nosili lonček. Otroci so vriskali od veselja in 

na koncu pomagali tudi pospraviti.  

 

REFLEKSIJA 

Uresničili smo še eno idejo otrok več. Z veseljem sem opazovala navdušenost otrok, ki so 

vsako jutro najprej pogledali, kaj se dogaja z žitom. Presenetilo me je, kako hitro so sprejeli 

zamisel fantka, da bomo imeli žito namesto božičnega drevesa, in na koncu je bilo res tako. 
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Ko so otroci iz sosednjih skupin prišli gledat našo novoletno jelko, pa so hiteli razlagat, da je 

pri nas drugačno novoletno drevo, da imamo božično žito. To je bila tudi priložnost, da 

vzgojiteljicam drugih skupin povem o projektu v skupini, ki je bil zdaj že v polnem teku.  

 

  

Slika 26: Posejemo božično žito (1) Slika 27: Posejemo božično žito (2) 

 

 

Slika 28: Posejemo božično žito (3) 

 

Ponedeljek, 12. 5. 2014, drugič 

 

Na terasi pred igralnico imamo gredico, ki je še nismo izkoristili, zato sem idejo otrok, da 

posejemo semena, nadgradila s tem, da bomo zdaj, ko je vreme toplo, sejali v gredico. Po 

premisleku z otroki smo se odločili, da bomo posejali korenje.  

 

Otroci so sodelovali v vseh korakih. Semena so raztrosili v lončke, jih zalili in dali na police. 

Ob tem so si pridobili znanje, kako posejati semena v lončke. Najprej smo semena namočili. 

Vsak od otrok je natresel nekaj zemlje v lončke, potem dal notri nekaj semen in potem še eno 

plast zemlje, ki je ta semena pokrila. Vsak otrok je z nekaj vode tudi zalil lončke. Otroke sem 
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vprašala, kam naj lončke postavimo. Ena deklica je takoj odgovorila, da na okensko polico, 

ker je tam sonce. Ob tem sem otroke vprašala, če se spomnijo, zakaj nismo pozimi dali 

semena božičnega žita tudi na zunanjo polico. Odgovorili so, da bi zmrznili, en deček je rekel, 

da bi jih pojedel mraz. Torej smo ugotovili, da rastline potrebujejo še toploto, ki jo prav tako 

daje sonce. Otroci so bili ob vsaki vidni spremembi navdušeni. Največje presenečenje pa nas 

je čakalo na koncu, ko smo skupaj ugotovili, da nismo posejali korenja, ampak paradižnik. 

Odločili smo se, da sadike posadimo v zunanjo gredico in tam spremljamo njihovo nadaljnjo 

rast.  

 

REFLEKSIJA 

Otroci so se sejanja teh semen lotili bolj načrtno in opazila sem, da jim je sejanje žita ostalo v 

spominu, saj so se med seboj opominjali, da ne smejo preveč zaliti lončkov in da se semen ne 

sme videti iz zemlje. Celoten proces je trajal skoraj dva meseca, največje veselje pa je bilo, ko 

so paradižniki obrodili in smo jih narezali. Prav vsi otroci so jih želeli pokusiti in bili so 

»slastni«, kot se je izrazil Martin.  

 

 

Slika 29: Skrb za gredico 
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4.9 Uresničitev ideje: Naredimo sliko  

 

Ponedeljek, 6. 1. 2014 

 

Prvotna ideja otrok je bila, da bomo »sliko nalimali k'je vse belo«. Ko sem jih spomnila na to 

idejo, so začeli naštevati, kaj bi narisali. Ker sem želela z dejavnostjo doseči, da se otroci 

dogovarjajo in sodelujejo, sem jih vprašala, kako bi naredili skupno sliko in kakšna bi bila. 

Odgovori so bili:  

 Velika. 

 Tam bi lahko na šipo risali.  

 Vse roke bi prišle gor.  

 Jaz mam doma sliko roke na steni.  

 

Ula je povedala, da ima doma odtis roke. Rekla je, da nam jo naslednji dan prinese pokazat v 

vrtec. Res jo je prinesla, obenem pa še mavčno zmes, da si bodo še drugi otroci lahko odtisnili 

roko. Navdušena sem bila nad zavzetostjo deklice in edino prav je bilo, da material porabimo. 

Odločili smo se, da si odtiskujemo roke tako na mavčno zmes kot na velik plakat, da bo 

nastala velika slika, ki bo zapolnila prazno steno. Ker so bile te dejavnosti precej obsežne, 

smo jih izpeljali v dveh dneh.  

 

REFLEKSIJA 

Dejavnost nastajanja skupne slike je pripomogla k utrjevanju odnosov v skupini, saj so se 

otroci čutili povezani med seboj, komentar ene deklice med dejavnostjo je bil: »Naša slika je 

zelo lepa.« Pomembno se mi je zdelo tudi, da upoštevam ideje otrok, in ko je Ula prinesla 

mavec, je ob tem, ko smo ga uporabili, dobila občutek upoštevanja nje kot individualne osebe. 

Otroci so se zelo zabavali ob nastajanju skupne slike, in ko smo jo prilepili na steno, so na 

predlog Zale, ki jih je spomnila na okvir, naredili še tega. Igralnica je dobivala podobo, ki so 

si jo zamislili otroci, sami pa so dobili občutek, da njihove ideje »štejejo« in se uresničujejo.  
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Slika 30: Odtiskovanje rok (1) Slika 31: Odtiskovanje rok (2) 

 

  

Slika 32: Odtiskovanje rok (3) Slika 33: Skupna slika po odtiskovanju rok 

 

4.10 Uresničitev ideje: Risanje na šipo 

 

Ponedeljek, 13. 1. 2014, prvič 

 

Ob pogovoru, kako bomo naredili skupno sliko, je Tia rekla, da lahko rišemo na šipo. V 

mislih je imela veliko okroglo okno, ki nam odpira pogled na hodnik. Tudi to zamisel smo 

uresničili. Otrokom sem prinesla poseben tuš in jim povedala, da bomo ustvarjali še eno 

skupno sliko. Otroci so hkrati risali na obeh straneh šipe. 

 

REFLEKSIJA 

Namerno sem pustila otrokom, da rišejo na obeh straneh šipe, saj sem želela preveriti, če bodo 

risbo drugega otroka, ki riše na drugi strani, pustili ali bodo risali čez njo. To je bil na začetku 

res problem, otroci so se pritoževali drug čez drugega in se opozarjali med seboj. Enkrat se je 

Zala znašla in najprej označila svoj prostor risanja s krogom, potem pa tja narisala svojo risbo. 
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Tu sem posegla vmes in jim povedala, da tako ne nastane skupna risba. To dejavnost smo 

ponavljali mesečno in otroci si niso več čečkali slik, začeli so jih celo dopolnjevati. 

Nepričakovano se je dejavnost izkazala za zelo pomembno pri utrjevanju strpnosti in 

upoštevanju drug drugega. 

 

 

Slika 34: Risanje na šipo v mesecu januarju 

 

 

Slika 35: Risanje na šipo v mesecu juniju (1) 

 

  

Slika 36: Risanje na šipo v mesecu juniju (2) Slika 37: Risanje na šipo v mesecu juniju (3) 
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4.11 Ime skupine 

 

Ponedeljek, 3. 2. 2014 

 

CILJI: 

 Omogočiti posamezniku, da predstavi svojo idejo in v tem uživa 

 Omogočiti otrokom demokratično izbiro imena 

 

Izvedba: Igralnica, ki smo jo dobili, je že imela na vratih napisano ime Želve in zraven je bila 

želva tudi narisana. Otroci so še pred preselitvijo vedeli, da bodo postali »Želvice«. Zato ideja 

o popolnoma novem imenu že takoj na začetku ni bila smiselna, sem pa želela otrokom 

omogočiti vpliv tudi na spremembo imena in jim pokazati, da ga lahko spremenimo. Zato se 

je vprašanje glasilo: »Kaj bi lahko še bili, če ne bi bili Želvice?« Da sem lažje sledila, sem 

dejavnost snemala. Odgovori so bili naslednji: 

 Papige, Pajkci. 

 Krokodili. Morski kiti. Morski psi.  

 Pa Ribica. 

 Pa Čebele.  

 Pa Slon. Pa Osa. Žirafa. Želva.  

 Jeleni. 

 Verižice.  

 Ogrlice. 

 Božiček. 

 Fantje. Pa Spidermeni. 

 Lahko pa Punčke.  

 Pa Medo, Severni medved.  

 

Po končanih zamislih sem otrokom povedala, da imajo lahko le eno ime. Želela sem 

predlagati glasovanje o imenih, ko me je Maks prehitel: »Lahko žrebamo ime.« Tako smo vse 

predloge zapisali in žrebali. Napetost sem še stopnjevala, ko sem otrokom naročila, naj 

govorijo ime, za katero želijo, da je izžrebano. Najglasnejši predlogi so bili Spidermeni, 

Punčke in Ogrlice. Sledilo je veselje, predvsem deklic, saj smo izžrebali Ogrlice. Vprašala 

sem jih, kako naj to označimo, da bodo vsi vedeli, da smo mi Ogrlice. Odgovori so bili: 
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 Naredili bomo ogrlice. 

 Napisali bomo ogrlice.  

 Pa želvo skrili.  

 

Z otroki smo se dogovorili, da v naslednjih dneh oblikujemo napis in res izdelamo ogrlice.  

 

4.12 Izdelava napisa 

 

Torek, 4.2. 2014 

 

Na leseno ploščico sem z velikimi tiskanimi črkami napisala napis. Otrokom sem rekla, da je 

njihova naloga, da ga lepo oblikujejo in pazijo na črke, ker bo to naš nov znak skupine. Otroci 

so dokončali napis, tako da so se med seboj menjavali, da je vsak nekaj časa sodeloval pri 

njegovem nastajanju.  

 

REFLEKSIJA 

Otroci ob mojem vprašanju, kako bi se poimenovali, sploh niso dojeli, da lahko spremenijo 

ime. To je še enkrat potrdilo mojo domnevo, da otroci šele spoznavajo, da jim z vzgojiteljico 

prepuščava pomembne odločitve in da njihov glas šteje. Ponavljali so, da so Želvice, čeprav 

so to šele zelo kratek čas. Zato je moje vprašanje moralo biti drugačno in končno so začeli 

podajati ideje. Sprva so bili zelo zadržani, potem pa so zamisli kar deževale. Najprej so se 

spomnili imen iz starega vrtca, potem so poimenovali precej skupin v novem vrtcu, šele na 

koncu so prišle nove zamisli. Odločili smo se, da imen iz starega vrtca in imen, ki jih imajo 

druge skupine, ne bomo uporabljali. Pri napisu sem otrokom pomagala, tako da sem jim 

napisala besedo, pa tudi med samo dejavnostjo nadaljnjega oblikovanja napisa sem morala 

nekatere otroke opozoriti, da naj gredo po mojih črtah, drugače ne bomo imeli želenega 

napisa. Tu se je videla razlika med otroki, saj nekateri že zelo dobro poznajo črke in jih 

prepoznajo, nekateri pa ne.  
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Slika 38: Izdelava napisa (1) Slika 39: Izdelava napisa (2) 

  

Slika 40: Izdelava napisa (3) Slika 41: Izdelava napisa (4) 

 

4.13 Naredimo ogrlice 

 

Torek, 6. 5. 2014 

 

Otrokom je bilo novo ime zelo všeč, toda na izdelavo ogrlic smo pozabili. V ponedeljek smo 

primerjali želje, ki smo jih že uresničili, od še ne izpeljanih pa najprej izbrali izdelavo ogrlic. 

Otrokom sem dala navodilo, naj prinesejo v vrtec material, ki ga potrebujemo za izdelavo. V 

torek je ena deklica prinesla lesene perlice, en deček pa je prinesel narezane tulce. Ko sem 

otroke vprašala, zakaj niso prinesli materiala, so odgovorili, da ga nimajo. Otroke sem 

spodbudila k razmišljanju, kaj bi lahko nanizali na vrvico in dobili ogrlico. Zala je vzkliknila: 

»Slamice!« Ostali otroci pa so takoj sprejeli idejo in naslednji dan smo imeli material, s 

katerim smo začeli ustvarjati. Otroci so si naredili ogrlice, potem pa so želeli še zapestnice in 

naredili so tudi te. Deček, ki je prinesel tulce, pa je rekel, da mu njegova ogrlica ni všeč, ker je 

prevelika. »Lahko pa okrasimo sobo!« je dejal. Takoj mu je pomagalo kar nekaj otrok, da so 
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naredili veliko ogrlico, ki smo jo obesili nad blazino. »To je velika ogrlica, k smo Ogrlice,« je 

razlagal mami, ko je prišla ponj.  

 

REFLEKSIJA 

Ob tej dejavnosti sem ugotovila, da je pomembno otroke spomniti, kaj smo že uresničili in 

česa ne. Njihov interes za dejavnost se ni zmanjšal, sem bila pa presenečena nad tem, kako 

malo materiala so prinesli. Ideja za slamice je padla, šele ko sem jim rekla, naj razmišljajo, iz 

česa vse bi ogrlice naredili. Ob tem sem se zavedla, da otroci vedno najdejo vsaj eno idejo, 

včasih jih je treba le napeljati k razmišljanju. Deček, ki mu prevelika ogrlica ni bila všeč, je 

kljub (po njegovem) slabemu materialu na koncu našel zelo dobro rešitev, saj je ogrlico 

porabil kot okras za igralnico. Mislim, da je do te ideje prišel tudi zato, ker smo igralnico že 

krasili z božičnim žitom in slikami, kar pomeni, da je iz prejšnjih izkušenj odnesel nekaj 

koristnega. Otroci so ogrlice in zapestnice skrbno nosili in tudi še čez dva meseca so nekateri 

od njih še vedno prišli v vrtec z ogrlico. Starši so poročali, da jim te ogrlice ogromno 

pomenijo in jih doma skrbno spravljajo. Veseli me, da otrokom toliko pomenijo, saj to kaže, 

da se čutijo povezane s skupino in so ponosni na svoje ime, ki so si ga sami izbrali.  

 

  

Slika 42: Izdelovanje ogrlic (1) Slika 43: Izdelovanje ogrlic (2) 

 

4.14 Uresničitev ideje: Dan za kinopredstavo 

 

Sreda, 12. 3. 2014 

 

Ko je na vrsto prišla kinopredstava, smo imeli veliko dela, saj sem otrokom predlagala, naj 

povabimo še nekaj drugih skupin, da se nam pridružijo. Z otroki smo naredili papirnate 
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posodice za kokice in izdelali napis za »kino«. Potrebovali smo tudi dobro risanko, ki smo jo 

spet izžrebali, potem ko so otroci prinesli v vrtec različne DVD-je. Pri organizaciji so nam 

pomagale vzgojiteljice drugih skupin, tako je ena vzgojiteljica pekla kokice, otroci pa so 

sprejemali drugi otroke in jim pregledovali vstopnice. Tako smo dobili «kino«, ki je zdaj naša 

stalnica, ideja pa se je porodila enemu od otrok.  

 

REFLEKSIJA 

Na vhodu nas je preplavilo pravo »kino« vzdušje. Ker je tudi v pravem kinematografu veliko 

ljudi, sem namerno povabila še otroke iz drugih skupin. Otroci so prav uživali, ko so jim 

najprej nosili vabila, potem jim naročili, naj si naredijo še papirnate posodice za kokice. Tako 

smo izkoristili in spoznali nov prostor v vrtcu, obenem pa se vedli kot v pravem 

kinematografu, kar je otroke močno pritegnilo, saj večina od njih tam še ni bila. Ob ogledu 

risanke Ledeno kraljestvo so zelo uživali, med gledanjem sem opazila, da si med seboj delijo 

kokice in se dogovarjajo, kdo bi jih še in komu jih je prehitro zmanjkalo. Preživeli smo zelo 

prijeten dan.  

 

  

Slika 44: Kinopredstava (1) Slika 45: Kinopredstava (2) 

  

Slika 46: Kinopredstava (3) Slika 47: Kinopredstava (4) 
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4.15 Uresničitev ideje: Naredimo mizo 

 

Ponedeljek, 12. 5. 2014 

 

Otrokom sem prinesla kolut in jim prebrala njihove želje, ki jih še nismo uresničili. Kolut so 

raziskovali in si ga ogledovali z vseh strani ter ugotavljali, kaj bi to lahko bilo. V luknjo na 

sredini so gledali, ugotavljali, če je kaj notri, potem so kolut začeli premikati. Pustila sem jim 

čas, da so predmet dobro raziskali, potem pa sem jih vprašala, kaj bi lahko naredili iz njega. 

Hitro so ga povezali z izdelavo mize. Ko sem jih vprašala, kaj bi naredili, so našteli, da bi 

kolut lahko prebarvali, na sredini pa je prostor za vazo. Dogovorili smo se, da bomo kolut 

prebarvali zunaj, tako da smo počakali na lepo vreme. Otrokom sem dala akrilne barve in 

lotili so se dela. Tako so ustvarili nov kos pohištva.  

 

REFLEKSIJA 

Kolut sem v igralnico prinesla kot predmet presenečenja in bila sem navdušena nad aktivnim 

raziskovanjem ter pogovori, ki so jih imeli otroci ob ogledovanju predmeta. Najprej so se le 

previdno približali, na koncu pa so ga že premikali in spuščali predmete v luknjo. Povezala 

sem želje, ki so jih izrazili, in vprašanje, kaj bi lahko nastalo iz predmeta, in tako so otroci res 

prišli do izdelave mize, kot so si jo zamislili sami. Brez težav so razumeli, da vsi naenkrat ne 

morejo barvati mize, in skoraj brez mojega posredovanja so se razvrstili sami. Med 

ustvarjanjem so zelo uživali, njihovo zadovoljstvo pa je bilo opaziti tudi, ko so otrokom 

sosednjih skupin, ki so prišli na igrišče, ponosno kazali novo mizo. Tudi uporaba mize je 

zaživela, velikokrat so jo uporabili v kotičku dom, nanjo nosili cvetje, na igrišču pa so okrog 

mize radi spili čaj.  
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Slika 48: Otroci poslikajo mizo (1) Slika 49: Otroci poslikajo mizo (2) 

 

  

Slika 50: Otroci uporabljajo mizo (1) Slika 51: Otroci uporabljajo mizo (2) 

 

4.16 Uresničitev ideje: Pa jedli bi zunaj 

 

Sreda, 4. 6. 2014 

 

Ker je bilo zunaj prijetno toplo, sem otrokom predlagala, da bi kosilo jedli zunaj, kar je bila 

ena od njihovih idej, ko so prvič videli zunanjo teraso. Otroci so ves dan komaj čakali kosilo. 

Dežurna sta počistila mize in razdelila prtičke. Kosilo je potekalo v posebnem vzdušju, otroci 

pa so naleteli tudi na težavo, saj so zunaj klopi, s katerih so najlažje vstajali otroci, ki so sedeli 

na koncu. To je med otroki sprožilo veliko komunikacije, ko so drug drugega prosili za 

pomoč pri podajanju pribora, razdeljevanju kosila ipd. Otroci so vedno znova ob lepem 

vremenu spraševali, ali lahko jemo zunaj, tako da je bila ta želja uresničena večkrat.  
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REFLEKSIJA 

Želja se mi na začetku ni zdela nič posebnega, izkazalo pa se je, da so otroci ob tem morali 

sodelovati in si pomagati, kar pred tem sploh nisem predvidela. Prav zato, ker vsak otrok ni 

mogel vstati, ne da bi ob tem vstalo kar nekaj otrok, je bilo med otroki potrebnega veliko 

sodelovanja in pomoči. Prav to je bil razlog, da sva z vzgojiteljico to željo uresničili še 

velikokrat in tako spodbujali strpnost in pomoč med otroki.  

 

  

Slika 52: Kosilo na terasi (1) Slika 53: Kosilo na terasi (2) 

 

4.17 Končna refleksija projekta skupaj z otroki 

 

Otrokom sem velikokrat prebrala, česa še nismo uresničili, in vedno znova smo se na podlagi 

različnih dejavnikov (vremena, želja, potrebnega materiala) sproti odločali, kaj bomo 

izpeljali. Listo želja sem povečala in ob vsaki izvedbi smo na plakat lepili fotografijo, da so 

otroci vedeli, kaj smo delali. Ko sem otroke na koncu obvestila, da smo prišli h koncu 

»izpolnjevanja želja«, sem v odgovor dobila glasen »neeee« in »ooooo«. Že to je bil 

pokazatelj, da so otroci ob dejavnostih resnično sodelovali in ob njih uživali bolj, ker so 

dejavnosti izbrali sami. Ko so bili otroci na igrišču, sem vsakega posameznika poklicala v 

igralnico in mu dala nalogo, da pove, kaj od vseh dejavnosti mu je bilo res najbolj všeč. 

Vsakega sem klicala posebej tudi zato, da otroci ne bi ponavljali odgovorov drugih. Uporabila 

sem modre oznake za fante in rdeče za dekleta. Rezultati so naslednji: 

 Trem je bil najbolj všeč kotiček frizer. 

 Po dva glasova so dobili kotiček trgovina, izdelovanje mize, skupna slika, ime 

skušine, izdelovanje ogrlic, izdelovanje konstrukcije igralnice iz lego kock. 

 Vse ostale dejavnosti so dobile po en glas.  
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Slika 54: Otroci so označili svojo najljubšo dejavnost 

 

Porazdelitev glasov med vse dejavnosti kaže na to, da sem z vsako dejavnostjo izpolnila željo 

ali zamisel enega ali več otrok in da so se v vsakem kotičku ali ob vsaki dejavnosti otroci 

imeli resnično dobro. Kot sem opazila že med izvedbo posameznih dejavnosti, so otroke 

najbolj navdušili kotička frizer in  trgovina (kjer so se najbolj prodajale čokoladice), vrtčev 

»kino« in izdelava mize.   

 

5 ANALIZA INTERVJUJA Z VZGOJITELJICAMI 

 

Projekt Moj novi vrtec – participacija otrok v vrtcu je potekal sedem mesecev in eden od 

pogojev je bil, da je tudi vzgojiteljica v oddelku podpirala mojo idejo, se z njo strinjala in mi 

pomagala pri sami izvedbi. Na koncu projekta sem naredila polstrukturiran intervju s tremi 

vzgojiteljicami, ki so izvedbo spremljale.  

 

Vzgojiteljice težijo k izpolnjevanju v Kurikulumu zapisanega cilja po večjem omogočanju 

individualnosti, drugačnosti in več izbire v nasprotju s skupinsko rutino. Tako pri dejavnostih, 

ki jih ponujajo, omogočajo možnost nesodelovanja, izbire druge dejavnosti, individualno 

obravnavo otroka, ki npr. ne more spati, in upoštevajo otrokove posebne prehranske navade, 

npr. iz verskih razlogov. Ideje izražene individualnosti pri izbiri imena ali ustvarjanja svojih 

simbolov ni doslej uresničila še nobena vzgojiteljica, vsem pa se zdi zelo zanimiva. Najbolj 

zanimivo se jim je zdelo to, da so se otroci odločili, da v skupini ne bo božičnega drevesca, 

ker smo imeli božično žito. Potem ko so spremljale označitev z znaki, ki so si jih naredili 

otroci sami, pa sta dve od njih rekli, da bodo tudi same poskusile s to idejo. Ena vzgojiteljica 

je izrazila dvom o dopuščanju prevelike svobode otrokom in razvila se je zanimiva debata o 

tem, kje je meja, kaj prepustiti otrokom v odločanje in kaj ne. Prišle smo do pomembnega 

zaključka, da mora biti vzgojiteljica v primeru izvajanja prepuščanja svobode otrokom še 

aktivnejša, saj mora biti opremljena z znanjem, kdaj posredovati, kako upoštevati vse 
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posameznike v skupini, in biti glavni mediator med otroki, ko imajo različne ideje, ki jih je 

treba nekako izpeljati, kot je bila npr. izbira imena skupine. Obenem pa ne sme izpeljati 

dejavnosti na način, da bi se otroci na koncu počutili izigrani in dobili občutek, da njihovo 

razmišljanje ne šteje.  

 

V pogovoru sem ugotovila, da si vzgojiteljice participacijo napačno razlagajo, saj so še vedno 

one tiste, ki že na papirju določijo predvidene dejavnosti in cilje, za katere želijo, da jih otroci 

dosežejo, in v tem okviru potem otrokom omogočajo sodelovanje in soodločanje.  

 

Vzgojiteljice imajo rutino vzpostavljanja standardnih kotičkov, kot so kotiček knjiga, čopič in 

kocka. Izbira ni prepuščena otrokom, so pa vzgojiteljice povedale o vzpostavitvi novih 

kotičkov, ki so jih naredile iz potrebe po projektih, ki so jih izvajale v skupini. Tako so že 

imele posebne kotičke, kot so kotiček z ribami, kotiček z želvo in polži, pa kotiček zgodnjega 

opismenjevanja in kotiček z oblačili za pust. Ideja o kotičkih po željah otrok jim je bila zelo 

blizu, a se je spet postavil dvom o številu kotičkov, ki jih moraš potem postaviti, da uresničiš 

vse želje. Tudi tu sem jim lahko posredovala dobro izkušnjo projekta, obenem pa je ena od 

vzgojiteljic poudarila, kako pomembna je vloga vzgojitelja pri postavljanju vprašanj otrokom 

in sledenju otrok, saj lahko že ob tem ugotovi, kakšen kotiček si otrok želi. Ena od vzgojiteljic 

je izpostavila težavo, kako uresničevati vse tekoče projekte v skupini in obenem otrokom 

ponuditi prostor, kjer bodo lahko participirali in bili demokratični. Menim, da je to eno od 

napačnih prepričanj, saj bo vzgojitelj, ki teži k vključevanju otrok, tako načrtoval kot izvajal 

dejavnosti, da bodo sledile iz otrok, ne pa da bodo otroci sledili projektom in dejavnostim.  

 

O samem projektu imajo pozitivno mnenje, še posebej pomembno se jim zdi, da sem jim o 

izvedbi poročala in podala nekatere ideje ter znanja, saj sem jim dala na razpolago tudi 

literaturo o participaciji otrok in jih napotila na zanimive zapise o projektih, ki so prav tako 

vsebovali participacijo otrok. Ker so za novo znanje in ideje resnično odprte, sem prepričana, 

da bo posredovana izkušnja spodbuda za vsaj kakšno podobno dejavnost. Vzgojiteljica v 

mojem oddelku je bila projektu ob izvajanju vse bolj naklonjena, saj sprejema drugačne 

načine dela, kar kaže tudi njen odnos do dela in spoštovanje do otrok. Tudi sama namreč teži 

k upoštevanju otrok v čim večji meri in si zelo prizadeva za dobro počutje otrok v skupini.  
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6 ZAKLJUČEK 

 

Diplomska naloga vsebuje šest ciljev in štiri raziskovalna vprašanja, na katera sem skušala 

odgovoriti tako v teoretičnem delu kot v empiričnem. V teoretičnem delu sem podrobneje 

opredelila participacijo otrok in predstavila pedagoški koncept Reggio Emilia, ki vpleta 

soudeleženost otrok v učnem procesu. Proces reševanja odprtega tipa sem najprej predstavila 

v teoriji, v praksi pa sem ga uporabila pri reševanju različnih težav otrok, ki so se pojavile, ko 

so npr. ugotavljali, kako bomo postavili igralnico, razporedili kotičke, kako posejali semena 

ali iz česa izdelali ogrlice. Izkazal se je kot pomemben pristop pri prizadevanju, da so otroci 

čim bolj vključeni v proces odločanja in sodelovanja. Prizadevala sem si, da so bili otroci 

aktivni udeleženci projektu Moj novi vrtec – participacija otrok v vrtcu, saj sem želela, da 

vrtec postane učno okolje, v katerem otroci ne samo živijo, pač pa ga sooblikujejo neposredno 

s svojimi idejami. To smo uresničili s postavitvijo pohištva in kotičkov po željah otrok, z 

udejanjanjem aktivnosti, ki so si jih zaželeli ob prvem ogledu novega vrtca, z dodatnim 

urejanjem igralnice s sliko, mizo, posaditvijo rastlin in vsakomesečnim risanjem na šipo. Ker 

je projekt potekal daljše časovno obdobje, sem opazovala tudi, kako so otroci sprejemali 

svojo novo vlogo, ki so jo imeli v skupini. Opazila sem, kako so na začetku zadržano podajali 

ideje in zamisli, ki so bile proti koncu vse izvirnejše, ko so videli, da se dejansko uresničujejo. 

Uporaba znakov, ki so si jih otroci narisali sami, se je izkazala za enkratno idejo, in četudi so 

si otroci narisali tri različne znake, so vse prepoznali. Kar nekaj otrok pa se je začelo še 

podpisovati, ko sva z vzgojiteljico zraven napisali še njihovo ime, da bi midve prepoznali 

njihove znake. Vsekakor je participativni pristop pripomogel, da so otroci aktivneje 

sodelovali, redno so npr. prinašali stvari v vrtec, nove ideje so podajali tudi, ko smo 

uresničevali prvotne (npr. ideja risanja na šipo in odtiskovanja rok v mavčno zmes je prišla ob 

ustvarjanju skupne slike), večkrat sva dobili tudi povratno informacijo od staršev, da se doma 

pogovarjajo o tem, kaj delajo v vrtcu.  

 

Ob sami izvedbi sem se počutila kot koordinator in ne vodja procesa, saj sem otroke večkrat 

spomnila, česa še nismo naredili, z glasovanjem ali žrebom razporejala otroke, obenem pa jih 

spodbujala k skupnem dogovarjanju in sodelovanju, ki se je izboljševalo. Z vzgojiteljico sva 

tudi sodelovali pri igri otrok v kotičkih, kar je bilo otrokom še posebej všeč.  
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Dejavnosti smo sproti ocenjevali, tako da sem otroke večkrat vprašala, kako so zadovoljni, ali 

se želijo še igrati, in seveda z opazovanjem ter beleženjem njihovih odzivov. Ob analizi 

različnih dejavnostih sem ugotovila, da smo izpolnjevali cilje na vseh kurikularnih področjih, 

ne da bi jih vnaprej načrtovala (npr. spoznavanje denarja v kotičku trgovina, spoznavanje 

različnih poklicev, likovno izražanje, razporejanje in urejanje, igra vlog in komunikacija, 

zgodnje opismenjevanje …). To sem povedala tudi vzgojiteljicam, ko so izrazile dvom, kako 

z dejavnostmi, ki si jih zamislijo otroci, izpolniš cilje, ki jih želiš doseči. Mislim, da se je prav 

tu pokazala ena od mojih vlog v tem procesu, saj sem v njihove dejavnosti in igro vpletla tudi 

kurikularne cilje, ki so otroke spontano nekaj naučili. Obenem pa se moramo zavedati, da v 

vrtcu ne moremo biti storilnostno naravnani na izpolnjevanje ciljev, ki jim otroci ne morejo 

slediti.  

 

O projektu so bili obveščeni tudi starši, ki so se strinjali s snemanjem in fotografiranjem (na 

oglasni deski so si lahko ogledali objavljane fotografije dejavnosti in kotičkov). Posredno so 

sodelovali pri izvedbi s prinašanjem potrebnega materiala, na zadnjem roditeljskem sestanku, 

kjer smo se o projektu tudi pogovarjali, pa so poročali o spremembah, ki so jih opazili pri 

otrocih: ti so veselo poročali o kotičkih, staršem so navdušeno pripovedovali, kako so 

ustvarili mizo in sliko, starši so bili obveščeni tudi o sodelovanju naju dveh z vzgojiteljico pri 

dejavnostih (kar kaže na otrokovo navdušenje in tudi na to, kako je pomembno, da 

sodelujemo pri igri otrok). Tudi novo ime se je zelo prijelo, otroci so starše namreč opozorili, 

vsakič ko so namesto imena Ogrlice uporabili Želvice.  

 

Z izvedbo projekta sem dosegla želene cilje in potrdila raziskovalna vprašanja. 

Demokratičnost in participacijo smo dosegli z namernimi tehnikami in metodami dela, ki so 

se pokazale za zelo uporabne. Ob sami izvedbi sem našla tudi svoj način dela z otroki, saj sem 

spontano tudi ob drugih dejavnostih, ki smo jih izvajali v vrtcu, težila k temu, da je otrokovo 

mnenje štelo in so se otroci čutili kot aktivni oblikovalci procesa. Nazadnje si upam trditi, da 

sem tudi nekaterim vzgojiteljicam predstavila zanimiv način dela kljub njihovi začetni 

zadržanosti in dokazala, da je dejavnosti tako lažje izvajati in da otroke bolje opremimo z 

znanjem in spretnostmi, če delajo nekaj, kar izhaja iz njih samih.  

 

Ob tem pa se ne morem izogniti prijetnim občutkom, ko sem otroke videla otroško nasmejane 

in navihane, ko so počeli nekaj, ob čemer so dejansko uživali. Prebuditi pristen otroški 
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nasmeh in igrivost, ustvarjalnost in spontanost, je nekaj, k čemur si moramo kot pomembni 

sooblikovalci njihovega otroštva, kar vzgojitelji v vrtcu tudi smo, prizadevati prav vsak dan.  
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8 PRILOGE 

 

Priloga 1: Intervju z vzgojiteljicami 

 

1. Kako dosegate v Kurikulumu zapisan cilj po večjem omogočanju individualnosti, 

drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino? 

2. Ali poznajo pristop participacije? Kaj vam pomeni ta pojem? 

3. Ali so si otroci že izbrali kakšen kotiček, ga naredili po svojih željah? 

4. Kako otroci sodelujejo pri odločanju o dejavnostih? 

5. Kaj je bilo pri projektu Moj novi vrtec – participacija otrok v vrtcu še posebej 

zanimivo? 

6. Ali ste na podlagi projekta dobile kakšno idejo, boste poskušale uresničiti kakšno 

podobno dejavnost? 
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Priloga 2: Soglasje staršev oz. skrbnikov 

 

Monika Marjanovič, pomočnica vzgojiteljice v Vrtcu Ribnica in študentka 3. letnika 

Predšolske vzgoje Pedagoške fakultete v Ljubljani, vas prosim za dovoljenje uporabe AV-

gradiva, ki je nastal pri projektu Moj novi vrtec – participacija otrok v vrtcu, izključno za 

uporabo pri pisanju diplomske naloge in objavo zgolj v diplomski nalogi.  

Za sodelovanje se Vam vnaprej zahvaljujem.  

 

S spoštovanjem,  

Monika Marjanovič 

 

 

SOGLASJE 

S podpisom dovoljujem fotografiranje in snemanje za potrebe izdelave diplomske naloge.  

 

 

 

Podpis staršev oz. skrbnikov 

__________________________ 

 

 

 

Ribnica, 3. 10. 2013 

 

 


