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POVZETEK 

 

Otroci v vrtcu preživijo velik del dneva, tudi do 9 ur, zato se moramo vsakokrat vprašati, ali je 

vrtec res prostor, ki omogoča vnašanje otrokovih želja, potreb, mnenj, predvidevanj, 

pričakovanj in ki omogoča sodelovanje otrok pri načrtovanju ter organizaciji življenja in dela v 

tej vzgojno-izobraževalni ustanovi. Participacija, ki jo Slovar slovenskega knjižnega jezika 

(SSKJ, 2000) enači z udeležbo in sodelovanjem posameznikov, mora biti otroku prijazna, 

varna, nediskriminatorna in etična (Save the Children, 2003, v Rutar, 2013). Pomemben 

premik k drugačnemu pojmovanju otroštva in participacije otrok predstavlja Konvencija o 

otrokovih pravicah, ki je bila sprejeta leta 1989, saj jasno izraža udeležbo otrok in ne omenja 

samo dolžnosti, ki jih imajo odrasli do slednjih (Hart, 1990, v Batistič Zorec, 2009). Koncept 

participacije je zelo razvit in zavzema osrednje mesto na področju vzgojno-izobraževalnega 

dela v predšolskih ustanovah, ki delujejo pod okriljem pedagoškega koncepta Reggio Emilia, 

katerega utemeljitelj je Loris Malaguzzi. V tem pedagoškem konceptu je participacija 

uresničena s pedagogiko poslušanja in izražanja ter projektnim pristopom. 

 

V prvem delu diplomskega dela pišem o teoretičnih izhodiščih participacije in kako je slednja 

opredeljena v pomembnih dokumentih, kot sta Konvencija o otrokovih pravicah in Kurikulum 

za vrtce (1999). Dotaknem se tudi dveh raziskav, ki sta participacijo obravnavali na 

konkretnih primerih v vrtcih. V nadaljevanju posebno pozornost namenjam pedagoškemu 

konceptu Reggio Emilia, ker je participacija v njem predstavljena kot ena izmed osnovnih 

načel; podrobneje spregovorim o značilnostih omenjenega pedagoškega koncepta, pri čemer 

opozorim na pomen pedagogike poslušanja in izražanja ter projektni pristop (opisujem 

proces raziskovanja problema zaprtega tipa, ki sem ga uporabila pri izvedbi projekta, in 

proces reševanja problema odprtega tipa), ki spodbujata participacijo otrok v vrtcih Reggio 

Emilia. 

 

V empiričnem delu je predstavljena izvedba projekta Raziskujemo in ustvarjamo knjigo, 

znotraj katerega so s pomočjo raziskovanja problema zaprtega tipa imeli otroci možnost 

aktivnega učenja – izražali so svoje ideje, zamisli, domneve in s tem prevzemali večjo mero 

odgovornosti za lastno učenje. 

 

Ključne besede: participacija, pedagoški pristop Reggio Emilia, pedagogika poslušanja in 

izražanja, projektni pristop, raziskovanje problema zaprtega tipa  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Children spend in kindergardens most of the day, even up to 9 hours, so we need to ask 

ourselves whether is kindergarden really the place, which allows the introduction od 

children's desires, needs, opinions, projections, expectations and enabling children's 

participation in the planning and organization of life and work in this educational institution.  

Participation by the Dictionary of Slovenian Literary Language (SSKJ, 2000) equated with the 

participation and collaboration of individuals, must be child-friendly, safe, non-discriminatory 

and ethical (Save the Children, 2003, in Rutar, 2013). A significant shift towards a different 

conception of childhood and children's participation represents Convention on the Rights of 

the Child, which was adopted in 1989, as it clearly reflects the participation of children and do 

not mention only the duties which they have grown to the latter (Hart, 1990, Batistič Zorec, 

2009). The concept of participation is very developed and occupies a central place in the 

field of educational work in preschool institutions, which operate under the auspices of the 

pedagogical concept of Reggio Emilia, the founder of the Loris Malaguzzi. In this 

pedagogical concept participation is realized with the pedagogy of listening and expression 

and with the projected approach. 

 

In the first part of the diploma I will write about theoretical platform of the participation and 

how the latter is defined in the relevant documents such as the Convention on the Rights of 

the Child and the Curriculum for kindergarten (1999). I will also touch two studies, which 

discussed participation in the specific cases in kindergartens. In the following I will pay 

special attention to the concept of Reggio Emilia, since participation in it is presented as one 

of the basic principles; I will speak in detail about the characteristics of said teaching 

concept, with attention to the importance of pedagogy of listening and expression, and 

project-based approach (describing process of researching the problem of closed type, which 

I used in the implementation of the project and the process of solving the problem of open 

type), which promote the participation of children in kindergartens Reggio Emilia. 

 

In the empirical part is presented the implementation of a project Researching and creating 

the book, in which, with the help of research problems, closed-type children had the 

possibility of active learning - express their ideas, concepts, assumptions, and thus take on 

greater responsibility for their own learning.  

 

Keywords: participation, the Reggio Emilia Approach, pedagogy of listening and expression, 

project approach, exploring the problem of closed type 
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UVOD 

 

Koncept participacije izhaja iz predpostavke, da otroci želijo in tudi zmorejo soustvarjati 

življenje, kar zahteva sodelovanje z drugimi, zato ne moremo reči, da je otroštvo primanjkljaj, 

temveč je svojevrstno obdobje razvoja, ki ima že samo po sebi vrednost. Otroci so lahko že v 

otroštvu pomembni sogovorniki odraslih, zato je potrebno njihova mnenja, zamisli, 

prepričanja, domneve in ostale prispevke upoštevati (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). 

Tudi S. Rutar (2013) piše o tem, da je otrok že od najzgodnejšega obdobja v procesu vzgoje 

zmožen dogovarjanja, sodelovanja, načrtovanja svojega delovanja in slišanja drugega, zato 

to vsekakor ne predstavlja končnega cilja vzgoje, temveč se nenehno dogaja že v procesu 

vzgoje. Samo priložnosti mu moramo dati za izražanje. N. Turnšek, T. Hodnik Čadež in Krnel 

(2009) še dodajajo, da moramo odrasli odstopiti od dokončnih odgovorov na vprašanja in 

moči, ki nam jo daje posedovanje »resnic«, saj nam ta moč ne pripada. Šele ko otroci delijo 

moč z odraslimi in prevzemajo odgovornost za svoje odločitve, je najvišja ter hkrati najbolj 

zaželena stopnja participacije uresničena (Shier, 2001, v Rutar, 2013).  

 

Loris Malaguzzi – utemeljitelj pedagoškega koncepta Reggio Emilia – pravi, da je cilj 

omenjenega sodobnega koncepta vzgojiti otroke v varuhe demokracije in kritične mislece 

(Malaguzzi, 1998, v Devjak idr., 2009). Pedagoški koncept Reggio Emilia bi lahko 

poimenovali tudi kot nastajajoč kurikulum, saj je njegova izgradnja ves čas na delu. Njegova 

značilnost je tudi odprtost, ki se odraža skozi odnos do okolja, sprememb v praksi vzgoje in 

lastnih pojmovanjih ter skozi sprejemanje raznoterih teorij znanosti (Devjak idr., 2009). 

Participacija pa je v omenjenem konceptu predstavljena kot ena izmed osnovnih načel, 

katere cilj je, da otroci razvijejo občutek pripadnosti in občutek, da so del širšega okolja 

(Rinaldi, 1998, v Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009). Zagovorniki tega koncepta 

participacijo udejanjajo s pomočjo pedagogike poslušanja in izražanja ter projektnega 

pristopa. 

 

Poslušanje je sredstvo, ki spodbuja participacijo otrok pri učnem procesu in v življenju vrtca. 

Povsem osnovni namen poslušanja otrok je, da ugotovimo, kako otroci gledajo na ustanove 

in življenje v slednjih, s čimer jim omogočimo, da imajo lahko na to življenje vpliv tudi sami 

(Devjak idr., 2009). Pedagogika poslušanja je v pedagoškem konceptu Reggio Emilia 

najvažnejši pristop k življenju (Moss, 2006, v Devjak, Novak in Lepičnik Vodopivec, 2009). 

Največji poslušalci vsega, kar nas obkroža, so zagotovo otroci, ki so pri poslušanju polni 

pričakovanj in ki želijo, da se jih posluša (Rinaldi, 2006, v Skubic, 2009). 
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S projektnim delom, ki predstavlja del življenja oz. eno izmed najpomembnejših pristopov k 

učenju in poučevanju v vrtcih Reggio Emilia (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009), 

vzgojitelji spodbujajo otroke, da bi se sami ali pa skupaj z drugimi otroki odločili, kaj bodo v 

vrtcu počeli, kar privede do zaupanja otrok v lastno intelektualno moč. Poleg tega pa imajo 

otroci ob tem priložnost razviti mnogotere sposobnosti (Padovan, 1995, v Devjak idr., 2009), 

saj so poleg odraslih vključeni v celoten proces projekta – v načrtovanje, izvedbo, sprotno 

vrednotenje, predstavitev in končno vrednotenje projekta (Batistič Zorec, Kalin, Kržan in 

Sedeljšak, 2012). S takim načinom dela, ki temelji na nestrukturiranem kurikulumu, vzgojitelji 

sledijo otrokom in ne načrtom (Malaguzzi, 1998, v Hočevar in Kovač Šebart, 2010). 

 

S projektnim pristopom v okviru projekta Raziskujemo in ustvarjamo knjigo so se imeli otroci 

iz Vrtca Vodmat, Enota Klinični center, skupina Sončki, priložnost preizkusiti pri raziskovanju 

problema zaprtega tipa. O tem tipu raziskovanja govorimo takrat, ko otroci s pridobljenimi 

podatki in informacijami, ki jih zbirajo z različnimi tehnikami, rešujejo problem (Turnšek, 

Hodnik Čadež in Krnel, 2009). V času trajanja projekta sem se poleg otrok učila tudi sama, 

saj smo skupaj odkrivali novosti v povezavi z literarnim delom. Ves čas so se tudi 

vzpostavljali odnosi med mano (poleg drugih odraslih) in otroki, kar je pravzaprav smisel 

projektnega pristopa. Moje vodilo pri izpeljavi projekta je bilo, da otroci v največji možni meri 

obogatijo svoje znanje o nastanku literarnih del in da so prav vsi videni, njihove ideje, zamisli 

in domneve pa slišane ter upoštevane.   
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I TEORETIČNI DEL 

 

1 PARTICIPACIJA OTROK: OTROKOVO SOUSTVARJANJE ŽIVLJENJA IN 

SOODLOČANJE 

 

1.1 Kaj je participacija? 

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika definira participacijo na naslednji način: »participácija  -

e ž (á) knjiž. udeležba, sodelovanje: participacija delavcev pri odločanju; participacija med 

občinami za pospeševanje kulturnih dejavnosti; participacija in udejstvovanje ljudi v prostem 

času / ob participaciji občine bodo obnovili spomenik ∙ žarg. plačati participacijo prispevek za 

zdravstveno storitev ♦ ekon. participacija pri dohodku ♪« (SSKJ, 2000), se pravi, da jo enači 

z udeležbo in sodelovanjem posameznikov.  

 

Velja si zapomniti, kar je o participaciji zapisano v Slovarju izrazov izobraževanja za 

demokratično državljanstvo, in sicer da se participacije naučimo s konkretno udeležbo bolj 

kot s teorijo (Rutar, 2013), zato smo (bodoči) vzgojitelji tisti, ki moramo ustvarjati priložnosti 

za soustvarjanje, soodgovornost in sodelovanje otrok, kar pa od nas zahteva odstopitev od 

dokončnih odgovorov na vprašanja ter moči, ki nam jo daje posedovanje »resnic«, saj nam 

ta moč ne pripada (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009).  

 

Kroflič (2002, v Rutar, 2013) še opozarja, da cilj vzgoje ne more biti več ta, da bo otrok 

poslušen, ampak pripravljen sprejemati odločitve, ki so za večino članov skupnosti primerne, 

in iskati odgovore na moralne dileme. Pravzaprav se moramo osredotočiti na moč otroka, kar 

pomeni, da moramo spodbuditi, aktivirati njegove sposobnosti, znanja, talente in osebne vire, 

s čimer podpremo otrokova lastna prizadevanja za doseganje ciljev, ki si jih določi sam 

(Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009).  

 

Naj omenim še avtorja klasičnega dela o participaciji otrok z naslovom Childrens 

participation: from tokenism to citizenship, in sicer Rogerja Harta (1992, v Rutar, 2013), ki 

pojem participacije enači z osnovno državljansko pravico. Nujnost participacije otrok je 

obrazložil z naslednjim citatom: »Otroci morajo biti vključeni v smiselne projekte, skupaj z 

odraslimi. Nerealistično je pričakovati od otrok, da bodo nenadoma postali odgovorni, 

participativni odrasli pri šestnajstih, osemnajstih ali enaindvajsetih letih brez predhodnega 

izpostavljanja tem veščinam in odgovornostim. Razumevanje demokratične participacije, 

zaupanja v svojo kompetentnost za participacijo je mogoče pridobiti skozi prakso; ne more 
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biti poučevano kot abstrakcija /…/, veliko zahodnih narodov meni, da bodo do popolnosti 

dosegli demokracijo, če bodo učili principe demokracije na zelo natančen način v razredih, v 

katerih so sami model avtokracije. To ni sprejemljivo.« (Hart, 1992, v Rutar, 2013, str. 72)  

 

Če se vrnem na Hartovo definicijo participacije, ki pravi, da je participacija osnovna 

državljanska pravica, lahko na tej točki omenim še Bernsteina (1996, v Rutar, 2013), ki pravi, 

da je participacija pogoj za državljansko prakso in da pri participaciji ne gre zgolj za diskusijo, 

diskurz, ampak gre za prakso, ki mora imeti rezultate. Ker pa je participacija vpeta v vrednoto 

demokracije, se moramo najprej vprašati, kaj je sploh demokracija. Dewey (1996, v Rutar, 

2013) pravi, da gre demokracijo enačiti s spreminjanjem družbenih navad oz. z nenehnim 

prilagajanjem družbenih navad novim situacijam, ki jih oblikujejo medsebojni odnosi. 

Demokracija ni le svobodno vzajemno sodelovanje med skupinami v družbi ali prevzemanje 

nečesa danega, ampak dialog in iskanje nečesa novega ter skupnega, vse to pa na osnovi 

pobud, participacije soudeleženih. Na začetku dvajsetega stoletja je omenjeni avtor še 

poudaril, da je nujno potrebno izobraževanje, da bi se razvila demokracija, saj prav 

izobraževanje omogoča otrokom, da postanejo vključeni v socialnem razvoju (Turnšek, 

Hodnik Čadež in Krnel, 2009). 

 

N. Turnšek, T. Hodnik Čadež in Krnel (2009) za koncept participacije pravijo, da izhaja iz 

predpostavke, da otroci želijo in tudi zmorejo soustvarjati življenje, kar zahteva sodelovanje z 

drugimi. Omenjeni avtorji poudarjajo, da otroštvo ni primanjkljaj, izguba, ampak svojevrstno 

obdobje razvoja, ki ima že samo po sebi vrednost. Otroštvo torej ni vmesna postaja na poti v 

odraslost, saj so lahko otroci že v otroštvu pomembni sogovorniki odraslih, zato je treba 

njihova mnenja in ostale prispevke upoštevati. Da pa bi lahko upoštevali mnenja in ostale 

prispevke otrok, koncept participacije od nas – (bodočih) vzgojiteljev zahteva vzpostavljanje 

dialoga z otroki. Udejanjanje participacije ima mnoge pozitivne učinke, med katerimi so 

spoštovanje otrok in zaupanje v njihove potenciale ter sposobnosti, vendar se moramo 

vedno znova spraševati, ali sodoben vrtec res omogoča vnašanje otrokovih potreb, 

pričakovanj in ali omogoča soodločanje otrok ter sodelovanje slednjih pri oblikovanju življenja 

v vzgojno-izobraževalni ustanovi. 

 

1.2 Participacija v Konvenciji o otrokovih pravicah 

 

Konvencija o otrokovih pravicah, ki je bila sprejeta leta 1989, predstavlja pomenljiv premik k 

drugačnemu pojmovanju otroštva, saj je sprejetje tega dokumenta zahtevalo, da države 

podpisnice stopijo korak naprej od tradicionalnega pojmovanja otroštva (Batistič Zorec, 

2009).  
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Ker omenjeni dokument jasno izraža udeležbo otrok in ne omenja samo dolžnosti, ki jih imajo 

odrasli do otrok, Hart (1990, v Batistič Zorec, 2009) pravi, da je to ključni dosežek Konvencije 

Združenih narodov o pravicah otrok. Znotraj omenjenega dokumenta lahko pravice otrok 

razdelimo na tri skupine, in sicer na pravice do zaščite, oskrbe in soudeležbe. Prav slednje 

so omembe vredne za mojo temo diplomskega dela, zato jih je smiselno v nadaljevanju 

podrobneje omeniti. Pravica do soudeležbe pomeni, da ima otrok pravico sodelovati pri 

odločitvah, ki so vezane na njegovo življenje. Na višji kot je stopnji razvoja, več možnosti 

sodelovanja bi moral otrok imeti (Rutar, 2013).  

 

Na otroka kot na subjekt pravic opozarja več členov omenjenega dokumenta, predvsem 5. 

člen, 9. člen, 13. člen, 15. člen, 17. člen in 29. člen, najpomembnejši pa je 12. člen, saj 

vzpostavlja participacijo otrok in vidnost slednjih v socialnem okolju (Turnšek, Hodnik Čadež 

in Krnel, 2009). 12. člen pravi:  

 

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

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

presoja v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo.  

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

postopku v zvezi z njim, bodisi neposredno bodisi preko zastopnika ali ustreznega organa, 

na način, ki je v skladu s procesnimi pravili notranje zakonodaje« (Vojnovič, Otavnik in 

Pleško, 2009). 

 

12. člen od nas – odraslih zahteva, da otrokom prisluhnemo in povedano vzamemo resno ter 

premislimo o odgovornosti do otrok, kar pa še ne pomeni, da odrasli ob priznavanju pravic 

otrokom odgovornost do otrok izgubimo. Gre za to, da bi odrasli tesneje sodelovali z otroki in 

jim pomagali pri artikuliranju življenjskih ciljev (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). 

Strinjam se s tem, kar je zapisal Lansdown (1996, v Batistič Zorec, 2009), in sicer da odrasli 

laže udejanjamo pravice, ki govorijo o zaščiti in odgovornosti do otrok, kot pa to, da se 

moramo o nekaterih stvareh pogovarjati ter dogovarjati z otroki. Prepričana sem, da je 

potrebno vložiti ogromno truda, če želimo otroke vzgojiti v samostojne državljane, saj 

omenjeni avtor pravi, da to od nas terja, da se naučimo otroke poslušati, jim pojasnjevati 

posledice njihovih odločitev, želja in jih spodbujati, da v skladu s svojo stopnjo zrelosti ter 

starostjo sprejemajo posledice za vse svoje odločitve. Ampak ker se pojavljajo dileme med 

spoštovanjem otroka in dopuščanjem na eni strani ter omejevanjem otroka na drugi strani, 

bo vprašanje, kako vzgajati otroke, ostalo vedno odprto. Čeprav obstaja ogromno strokovnih 

nasvetov in razlag, kako vzgojiti otroke v avtonomne, odgovorne in kritične državljane, ki 

bodo prispevali h kulturi zrelosti, vzgoja nikoli v zgodovini ni bila tako težka naloga, kot je 



6 
 

danes (prav tam). Kot pravi nemški filozof Immanuel Kant – vzgoja je umetnost. Ko vzgajamo 

otroke, pa se moramo zavedati, da otroštvo ni stanje nekompetentnosti, nedoraslosti in 

nezmožnosti razumevanja sveta. Otrokom moramo dati priložnost, da že v obdobju svojega 

otroštva prispevajo k družbi, v kateri živijo, saj je otrokova pravica do participacije eden 

izmed vidikov demokratične države (Rožič in Turnšek, 2010). Res je, kot pravi Hart (1992, v 

Rutar, 2013), da je soudeležba otrok postala legitimna s sprejetjem že prej omenjenega 

dokumenta – Konvencije o otrokovih pravicah, ampak dvomi o tem, ali je otrok zmožen 

participacije zaradi svojih razvojnih zmožnosti in kompetentnosti, obstajajo še vedno. Obstaja 

pa še en problem. Nekateri odrasli želijo otroke pretirano zaščititi, da bo lahko njihovo 

otroštvo brezskrbno, vendar na tej točki pozabljajo, da je koncept participacije onemogočen, 

če so vloga, moč in položaj samih otrok razumljeni na tak način.  

 

Če se vrnem na Konvencijo o otrokovih pravicah, moram omeniti še avtorico G. Lansdown, ki 

je v enem izmed svojih del pisala o pomenih Konvencije o otrokovih pravicah na ravni 

participacije otrok, pri čemer je izpostavila nekaj poudarkov, ki jih bom povzela v 

nadaljevanju (Lansdown, 2001, v Rutar, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ker so že majhni otroci ob 

ustrezni spodbudi sposobni izraziti 

premišljeno mnenje o nekem 

problemu, ne smemo njihovim 

mnenjem v vsakem primeru 

določiti manjše teže kot mnenjem 

starejših otrok, temveč se od nas 

zahteva, da težo izraženemu 

mnenju pripišemo na podlagi 

stopnje razumevanja določenega 

problema, o katerem otrok izraža 

svoje mnenje. 

Otrok ima pravico biti slišan v vseh 

situacijah in pri vseh odločitvah, ki so 

vezane na njegovo življenje, ampak da so 

otroci slišani, še zdaleč ni dovolj. 

Pomembno je, da imamo odrasli resen 

odnos do vsega, kar otrok izraža, kar pa še 

ne pomeni, da se moramo z vsem, kar otroci 

rečejo, strinjati. Vsekakor pa se od nas 

zahteva, da spoštujemo in upoštevamo 

poglede otrok. 
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1.2.1 Zakaj je potrebno definirati otrokove pravice?  

 

Ker odrasli vedno ne vedo, kaj je najboljše za otroke, in ker se lahko zgodi, da tudi ne 

delujejo vsakokrat najboljše ter na najspoštljivejši način do otrok, je Strainton Rogers (2004, 

v Rutar, 2013) mnenja, da je potrebno definirati otrokove pravice.  

 

Sinclar (2000, v Rutar, 2013) dodaja, da so pravice otrok pisali odrasli. O njih tudi 

razpravljajo in jih interpretirajo, zato je to kaj hitro povezano z močjo, ki jo imajo odrasli, s 

katero potiskajo otroke v podrejen položaj v družbenem okolju. Iz teh razlogov je otrokove 

pravice potrebno opredeliti, ker je to v otrokovo korist, saj se je s tem v obdobju, ko pravice 

še niso bile definirane, preprečilo, da bi imeli odrasli nadmoč nad otroki.  

 

Čeprav so pravice otrok v današnjem času definirane, se še vedno pojavlja problem nadmoči 

odraslih, ker otroci drugače interpretirajo svoje pravice kot odrasli, vendar pa lahko rečemo, 

da je v današnjem času že moč zaslediti vključevanje otrok v raziskave in upoštevanje 

njihovih perspektiv ter navsezadnje prizadevanje za njihove pravice (Lindsay, 2000, v Rutar, 

2013). 

 

Kljub definirani otrokovi pravici do participacije nam primanjkuje skupna definicija samega 

koncepta participacije otrok, zaradi česar je bila slednja uporabljena v različnih kulturnih 

okoljih na najrazličnejše načine. Oblikovanje skupne definicije predstavlja problem, ker je 

koncept participacije pogojen s pričakovanji družbe, v kateri živimo in delujemo (Jones in 

Mnenje lahko izrazi kateri koli otrok ne glede 

na svojo starost. Če imajo zelo majhni otroci 

ali otroci s posebnimi potrebami težave pri 

besednem izražanju svojih pogledov, jih lahko 

spodbudimo, da svoje poglede izrazijo skozi 

igro, poezijo, umetnost, s petjem, pisanjem, z 

risanjem ali računalnikom. 

Odrasli moramo omogočati 

priložnosti, da lahko otroci izrazijo 

svoje mnenje, poglede. 12. člen 

Konvencije o otrokovih pravicah 

nam narekuje, da moramo poleg 

prej omenjenega omogočanja 

priložnosti tudi opogumljati otroke, 

da izražajo svoje poglede v 

povezavi z vsemi pomembnimi 

stvarmi. Če si otroci mnenja ne 

želijo izraziti, jih k temu ne silimo. 
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Welch, 2010, v Rutar, 2013). V nekaterih kulturah se otrok ne spodbuja k izražanju mnenj in 

pričakuje se, da so otroci ob odraslih tiho, se pravi odrasli na otroke ne gledajo kot na 

socialne in politične akterje, kar pomeni, da v takih kulturah ni primerno deliti moči ali 

informacij z otroki (Children as Active Citizens, 2008, v Rutar, 2013). Ker lahko pravice 

staršev nadvladajo pravice otrok in ker imajo otroci različne položaje v družini ter širši 

skupnosti zaradi določenega sistema vrednot v različnih kulturnih okoljih, Lansdown (2001, v 

Rutar, 2013) opozarja, da lahko pride do fizičnega, psihičnega in spolnega izkoriščanja otrok. 

Nad otroki se lahko uporablja tudi moč, kar pa ni v skladu z interesi otrok. Inglehart (2000, v 

Rutar, 2013) pravi, da se družbe razlikujejo po tem, ali so zagovornice vrednot izražanja ali 

pa vrednot preživetja. Tiste družbe, ki zagovarjajo vrednote izražanja, so bolj demokratične 

in pomembno jim je dobro počutje ter kakovost življenja, zato je v takih družbah lažje 

uresničevati participacijo otrok. Lahko rečemo, da se to dogaja v naprednih industrijskih 

družbah. V družbah, ki zagovarjajo vrednote preživetja, pa je osebno počutje, medosebno 

zaupanje in zaupanje v tehnologijo ter znanost na relativno nizki stopnji. Te družbe večjo 

naklonjenost izkazujejo avtoritarnemu vladanju. 

 

1.3 Participacija v Kurikulumu za vrtce 

 

Kurikulum za vrtce (1999) poudarja otrokove pravice, spoštuje razlike med otroki, poudarja 

možnost izbire, spoštuje zasebnost in intimnost, poudarja aktivno učenje itn., vendar v 

Kurikulumu za vrtce participacija ni neposredno opredeljena. Kurikulum ponuja le možnost 

izbire, kar je opisano v točki 2.4 oz. v Načelu omogočanja izbire in drugačnosti. To načelo se 

glasi: »/…/ na ravni načrtovanja dejavnosti in na ravni organizacije tako prostora kot časa, ki 

omogoča otrokom, da izbirajo med različnimi dejavnostmi in vsebinami glede na njihove 

želje, interese, sposobnosti, razpoloženje ipd., pri čemer je zelo pomembno, da gre za izbiro 

med alternativnimi dejavnostmi in vsebinami, ne pa za izbiro med sodelovanjem in 

nesodelovanjem, aktivnostjo in neaktivnostjo, ''usmerjeno zaposlitvijo'' in prosto igro« 

(Bahovec idr., 2011, str. 12). Iz omenjenega načela in iz načela pod točko 2.16 z naslovom 

Načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja, 

ki pravi »/…/ cilj učenja v predšolski dobi je sam proces učenja, katerega cilj niso pravilni in 

nepravilni odgovori, temveč spodbujanje otrokovih lastnih (simbolnih, fantazijskih in 

domišljijskih) strategij dojemanja, izražanja, razmišljanja itn., ki so zanj značilne v 

posameznem razvojnem obdobju« (Bahovec idr., 2011, str. 16), lahko le posredno sklepamo 

na participacijo otrok v vrtcu. 

 

Če otroke vprašamo, kaj bomo počeli danes, imajo otroci povsem odprte možnosti, da se na 

demokratičen način odločijo za odgovor. Če pa otroke vprašamo, ali se bomo igrali v igralnih 
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kotičkih ali gremo na igrišče, je otrokom ponujena demokratična izbira odločanja, vendar je ta 

omejena. Otroci se v drugem primeru odločajo v okvirih, ki jim jih ponudimo, zato v takem 

primeru ne moremo govoriti o participaciji. Vzgojitelji (bodoči) v vrtcu smo tisti, ki lahko 

omogočamo in spodbujamo možnost izbire in drugačnosti. Že s svojim ravnanjem dajemo 

otrokom zgled in sporočila, v kolikšni meri je zaželena soudeležba otrok pri sprejemanju 

skupnih odločitev v zvezi z vsebinami, materiali, s časom, prostorom, pravili idr., zato je pri 

vsem tem vloga in odgovornost odraslega poglavitna. Vzdušje v skupini je lahko 

zadovoljujoče in prijetno, če imajo otroci možnost raziskovanja, sodelovanja, odkrivanja 

izvirnih rešitev in nalog. Pri vsem tem je pomembna tudi komunikacija (Rakovič, 2004). V 

vseh interakcijah v vrtcu je odrasla oseba usmerjevalka, ampak ne direktivna. Mora biti zgled 

za prijazno in prijetno komunikacijo. Odrasli se moramo na otrokova vprašanja in prošnje 

odzivati, jih spodbujati k zastavljanju vprašanj in razgovoru, otroke moramo spodbujati k 

delitvi idej, izkušenj ter počutja, odrasli moramo spoštljivo in pozorno poslušati otroke. 

Uporabljati moramo tudi pozitivna navodila in usmeritve, kot npr. preusmerjanje otrok na bolj 

sprejemljive oblike vedenja in dejavnosti. Tak način komunikacije prispeva k ugodni socialni 

klimi v oddelku (Bahovec idr., 2011).  

 

D. Rakovič (2004) še dodaja, da naj je življenje v vrtcu prostorsko in časovno organizirano 

tako, da bo čim manj samoumevnega oz. da bodo otroci čim bolj sodelovali tudi pri tem delu 

kurikuluma – pri načinu organiziranja in izbiranja vsebin, pri poteku spanja ter hranjenja, pri 

urejenosti vrtca. D. Rakovič (prav tam) poudarja, da moramo podvomiti o stvareh, ki so v 

vrtcih na prvi pogled najbolj samoumevne. Sama se zavedam, da začetna nesamoumevnost 

na poklicni poti postaja vse bolj samoumevna in se zaradi tega z leti vse manj sprašujemo: 

»Zakaj ravno na ta način?«. Na svoji bodoči poklicni poti se bom trudila umakniti od 

omenjenega »tradicionalnega« delovanja. 

 

Spremenjene in bolj raznolike vsebine še ne spremenijo načina življenja v vrtcih. Kurikularna 

prenova vrtcev je lahko uspešna le s sočasno notranjo prenovo, se pravi z voljo, željo in 

znanjem odraslih, ki so z otroki v neposrednem stiku. Obstaja pa ovira pri spreminjanju 

dosedanje prakse v vrtcih − to je prikriti kurikulum. Moja naloga v vrtcu bo, da se možnih 

učinkov prikritega kurikuluma zavem, da se z njimi spopadem in da jih vključim v načrtovanje 

ter vrednotenje svojega dela (prav tam).  
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1.4 Od manipulacije, dekoracije in tokenizma do smiselne ter etične 

participacije 

 

Vsi otroci imajo pravico do soudeležbe oz. participacije, kar je tudi prav, vendar ta otrokova 

pravica še ne zagotavlja, da bo ta udejanjena v praksi tako, da bo za otroka primerna. Prav 

zaradi tega organizacija Save the Children (2003, v Rutar, 2013) opozarja, kaj mora veljati, 

da lahko govorimo o smiselni participaciji. Participacija mora biti otroku prijazna, varna, 

nediskriminatorna in etična. Če začnem pri prvi značilnosti smiselne participacije, lahko 

rečemo, da je participacija otroku prijazna takrat, ko mu je omogočena po njegovih najboljših 

močeh. Kar zadeva varnosti, morajo biti zagotovljene otrokove pravice do zaščite. Ko imajo 

vsi otroci enake priložnosti za soudeležbo, lahko govorimo o nediskriminatorni participaciji, 

ko pa participacija otrokom zagotavlja dostojanstvo in vsakega otroka spoštuje, pa lahko 

govorimo tudi o etični participaciji.  

 

K tem štirim značilnostim smiselne participacije G. Lansdown (2005b, v Rutar, 2013) dodaja 

še nekaj značilnosti smiselne in etične participacije, ki preprečujejo manipulacijo, in sicer so 

te značilnosti naslednje:  

 

− odrasli morajo biti predani načelom participacije;  

− opredeljena morajo biti načela o tem, kako se ljudje vedejo v medosebnih odnosih; 

− odrasli morajo omogočiti prostor za otroke, kjer lahko slednji udejanjajo svoje ideje in so 

aktivni; 

− odrasli se morajo z otroki pogovarjati o možnih ovirah; 

− otroci morajo imeti ustrezne informacije o predlogih, znotraj katerih bodo aktivno 

participirali. 

 

Da pa bi lahko vzpostavljali smiselno in etično participacijo, katere značilnosti sem omenila 

zgoraj, je pomembno, da prepoznavamo manipulacijo, ki se lahko pojavlja na področju 

navidezne participacije otrok. Hart (1992, v Rutar, 2013), ki je prvi spregovoril o navidezni 

participaciji, pravi, da je manipulacija kot stopnja, za katero je značilna navidezna 

participacija. Manipulacija se po avtorjevem mnenju lahko pojavlja na dva načina, in sicer kot 

manipulacija, kadar otroci ne razumejo stvari, v kateri aktivno sodelujejo, in kot manipulacija 

v situaciji, ko se odrasli z otroki posvetujejo o neki stvari, o čemer pa otroci potem ne dobijo 

nobene povratne informacije.  

 

Drugi naveden način manipulacije bi lahko obrazložili s primerom, ko otroke vprašamo, 

kakšno igralnico bi želeli imeti. Otroci povedo svoje predloge, ki jih lahko izrazijo tudi prek 
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risbe, ampak se o teh predlogih kasneje z otroki ne razpravlja več. Celo nobene povratne 

informacije ne dobijo o tem, kako in če sploh so bili predlogi iz njihove strani upoštevani. 

Zgoraj omenjeni avtor navidezno participacijo opisuje tudi skozi projekte, ki jih v večini 

primerov načrtujejo in v prakso izpeljujejo odrasli ter pri čemer imajo otroci vnaprej 

predpisano vlogo. Za primer vzame petje, ples ali gledališko predstavo otrok, saj lahko pri 

vsem tem pride do problema, ko je vloga otrok nejasna ali pa celo manipulativna. Tudi ko 

otroci izbirajo med danimi alternativami, gre za manipulacijo oz. zlorabo otroške participacije 

(Hart, 1992, v Rutar, 2013).  

 

Vredno si je zapomniti, da so učinki navidezne manipulacije nasprotni od želenih, saj se 

začnejo otroci čez čas zavedati, da odločajo le na videz. Ko ugotovijo, da njihove odločitve 

ne spremenijo ničesar, lahko posledično dobijo vtis, da je demokracija ena sama prevara in 

da ni vredno sodelovati pri odločanju v prihodnje (Rožič in Turnšek, 2010).  

 

Hart (1992, v Rutar, 2013) poleg manipulacije omenja še dva načina vključevanja otrok, ki 

nista v skladu s konceptom smiselne in etične participacije, in sicer sta to dekoracija in 

tokenizem oz. navidezna ponujena možnost izražanja. Slednji pojem enači s situacijami, pri 

katerih imajo otroci možnost izraziti svoj glas, vendar imajo s svojim glasom malo ali pa celo 

nimajo možnosti izbirati vsebine ali načina sporazumevanja v teh situacijah. In primer 

tokenizma so okrogle mize. Otroci so pri tem dogodku udeleženi brez predhodne priprave in 

tam sedijo zato, ker so jih določili odrasli. V tem primeru, ko se otrokom ne razloži, kako so 

bili izbrani za ta dogodek, ne moremo govoriti o smiselni in etični participaciji, čeprav lahko 

pride do tega, da se otroci počutijo odlično v vlogah, ki so jim jih dodelili odrasli, vendar pri 

vsem tem obstaja velik problem – otrokom je skozi take dogodke participacija predstavljena 

kot prevara.  

 

Ko otroci dobijo npr. majice, ki so v povezavi z nekim dogodkom, na katerem lahko tudi 

nastopajo, ob tem pa o tem dogodku malo vedo in ga ne organizirajo skupaj z odraslimi, Hart 

(1992, v Rutar, 2013) to poimenuje dekoracija, ki je še en način nesmiselne participacije. Kot 

primer lahko omenim Mednarodni festival leta Igraj se z mano, ki se ga udeležijo tudi otroci iz 

nekaterih šol, zavodov ipd. Tja lahko pridejo oblečeni v majice z izbranimi logotipi in tam tudi 

nastopajo. Ampak ali ti otroci sploh vedo, da je vodilno načelo dogodkov v okviru 

Mednarodnega festivalskega leta Igraj se z mano povezovanje ljudi skozi igro, pri kateri se 

spodbuja inkluzija oseb s posebnimi potrebami? Ali vedo, da je festival dobil ime po 

besedah, ki jih je vsak od nas že kdaj izrekel v življenju in s katerimi smo nekoga povabili k 

druženju, povezovanju, igri, pri kateri smo si pogosto bolj enaki ter enakovredni (Igraj se z 
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mano, 2012)? Menim, da je vključevanje otrok na takem festivalu, o katerem otroci morebiti 

malo ali nič ne vedo, neustrezno, in da je to primer nesmiselne participacije.  

 

1.5 Stopnje participacije po Shierju 

 

Shier (2001, v Rutar, 2013) je s svojo lestvico, ki jo bom predstavila v nadaljevanju, pojasnil, 

kako se po njegovem mnenju razvija participacija od najnižje do najvišje – 5. – stopnje, ki je 

zaželena stopnja participacije. Ob tem opozarja, da se od odraslih zahteva predanost, 

odprtost in znanje, da bi se participacija lahko uresničevala. 

 

STOPNJA PARTICIPACIJE O ČEM GOVORI DOLOČENA STOPNJA 

PARTICIPACIJE? 

1. stopnja  Otroke se posluša. 

2. stopnja  Otroke se spodbuja, da izrazijo svoje 

poglede. 

3. stopnja Otrokove poglede se upošteva. 

4. stopnja  Otroke se vključuje v procese odločanja. 

5. stopnja  Otroci prevzemajo odgovornost in delijo moč 

za odločitve. 

 

Če odrasle osebe pozorno poslušajo otroke, ko ti želijo izraziti svoje poglede brez 

organiziranih/pripravljenih posebnih priložnosti za izražanje pogledov glede pomembnih 

odločitev, je po Shierju (2001, v Rutar, 2013) udejanjena prva stopnja participacije, medtem 

ko je za drugo stopnjo značilno, da odrasli namenjajo posebno skrb in pripravljajo priložnosti, 

da bi otroci izrazili svoje poglede. Prvi dve stopnji spadata v navidezno participacijo, saj so 

pravzaprav šele s tretjo stopnjo upoštevani pogledi otrok, ko se oblikujejo odločitve. Pri tretji 

stopnji govorimo bolj o posvetovanju odraslih z otroki, pri četrti stopnji pa nastopi aktivna 

participacija otrok pri odločanju. Zadnja, najvišja in najbolj zaželena stopnja participacije pa 

je peta stopnja. Slednja stopnja je uresničena, ko otroci prevzemajo odgovornost in delijo 

moč z odraslimi za svoje odločitve. Ker otroci določenih stvari, situacij še ne razumejo, se od 

njih vsekakor ne pričakuje, da bi zanje prevzemali odgovornost, vendar Shier (prav tam) 

opozarja, da se pogosto dogaja, da imajo odrasli prenizka pričakovanja do otrokove 

odgovornosti, kar ni v skladu s spoštovanjem kompetentnosti otrok. 

 

Če so odrasli pripravljeni poslušati otroke, ko slednji dajo pobudo za to, to še ni dovolj, pravi 

Shier (prav tam), da bi lahko govorili o stopnji prevzemanja odgovornosti in deljenja moči 



13 
 

otrok z odraslimi. K temu razmišljanju se pridružuje tudi Smith (2007, v Rutar, 2013), saj 

pravi, da obstaja majhna verjetnost, da bodo otroci na lastno pobudo izražali svoje poglede, 

če jim odrasli ne omogočijo pogojev, ki bi jim nudili pomoč pri artikuliranju svojih pogledov 

glede določene stvari, situacije. Pri tej razlagi omenjeni avtor svoje razmišljanje poveže tudi s 

sociokulturno teorijo Vigotskega. Teorija Vigotskega (1978, v Rutar, 2013) pravi, da morajo 

obstajati aktivnosti, ki so nad trenutno stopnjo otrokovega razvoja in ki se nahajajo v okviru 

območja bližnjega razvoja, da lahko postanejo otroci usposobljeni za soodločanje in 

prevzemanje odgovornosti skupaj z odraslimi.  

 

1.6 Participacija s posrednikom kot pokazateljica kakovosti predšolskega 

programa 

 

Danski psiholog Langsted (1994, v Rutar, 2013) poudarja, da je za vrednotenje predšolskega 

programa najpomembnejše, kako otrok doživlja kakovost tega, vendar opozarja, da so otroci 

redko slišani udeleženci v predšolskih ustanovah. Tudi S. Sheridan in I. Pramling 

Samuelsson (2001, v Rutar, 2013) sta zapisala, da je nujno potrebno upoštevati glas otroka, 

ko poteka evalvacija o kakovosti vzgoje v predšolskih ustanovah, saj je to v skladu s 

Konvencijo o otrokovih pravicah in švedskim kurikulumom za predšolske otroke, ki 

vključujeta pravico otrok, da lahko slednji izrazijo svoje mnenje, poglede o tistih stvareh, 

situacijah, ki so z njimi povezane. Še ena izmed avtorjev, ki zagovarjajo otrokovo perspektivo 

razumevanja kakovosti, je avtorica L. Katz (1993, v Rutar, 2013), ki je utemeljevala, da je 

omenjena perspektiva enako pomembna kot vse ostale perspektive. L. Marjanovič Umek, U. 

Fekonja in K. Bajc (2005, v Rutar, 2013) pravijo, da so prav otroci tista skupina oseb, katerih 

stališče o kakovosti v vrtcih je še kako pomembno.  

 

L. Katz (1993, v Rutar, 2013) pravi, da je ob upoštevanju perspektive otrok o kakovosti v 

vrtcih možna tudi samorefleksija strokovnih delavcev s pomočjo nabora vprašanj, ki so ga 

novozelandski raziskovalci poimenovali »child voice questions«. Ta nabor vprašanj izhaja iz 

perspektiv otrok (Carr idr., 2002, v Rutar, 2013) in o teh vprašanjih (npr. »Ali ceniš in 

razumeš moje sposobnosti ter interese? Ali skrbno zadovoljuješ moje potrebe? Ali me 

povabiš h komunikaciji? Ali me opogumljaš in mi pomagaš, da bi bil del skupine? Ali mi nudiš 

izzive, ki spodbujajo moje mišljenje?«) so se vrtci v času raziskave spraševali na začetku 

evalvacije; postavljali so si jih vzgojitelji z otroške perspektive, kar jih je vodilo k refleksiji o 

tem, kakšno vlogo imajo odrasli v predšolski ustanovi. Udeleženci v raziskavi so v zahvalo tej 

refleksiji začeli načrtovati dejavnosti iz otrokove perspektive (npr. »Je to pravično do 

mene?«), medtem ko so se prej pri načrtovanju samo spraševali, katere dejavnosti bodo 
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zagotovili otrokom. Ena izmed strokovnih delavk, ki je bila vključena v raziskavo, je s svojo 

izjavo potrdila, da so jo ta vprašanja vodila k refleksiji. Povedala je naslednje:  

 

»Ko sem v skupini otrok, gredo ta vprašanja skozi mojo glavo. Saj veste – mi omogočaš 

razvoj – ali delamo to?« (Podmore, 2006: 154, prav tam)  

 

Posredno refleksijo strokovnih delavcev, ki temelji na prej omenjenih vprašan jih otrok, lahko 

poimenujemo kot fazo participacije s posrednikom, pri kateri so misli osredotočene na otroka, 

ampak otroku še ni dana priložnost, da bi neposredno izrazil svoje mnenje, ker če želimo 

dobiti mnenje otrok glede kakovosti predšolskega programa in to njihovo mnenje vključiti pri 

oblikovanju omenjenega programa, je prav to ključnega pomena (Rutar, 2013). 

 

Ne smemo pa pozabiti, da nam lahko k refleksiji pripomore poleg posrednega glasu otroka, v 

obliki prej omenjenih vprašanj, ki predstavljajo otrokovo perspektivo, tudi neposreden otrokov 

glas, ki pa je v obliki risb, posnetkov, fotografij, strategij poslušanja otrok. Vse to nam pove, 

kaj je všeč otrokom in kaj bi oni želeli spremeniti v vrtcu. Ampak pri vsem tem si je vredno 

zapomniti, da lahko uvidimo v perspektivo otrok le ob omogočanju dialoga med otroki in 

strokovnimi delavci, saj ima v dialogu otrok priložnost izraziti svoje mnenje, poglede glede 

določene stvari, situacije (prav tam). Tako je imel tudi petletni otrok, vključen v raziskavo 

BASUN, ki je bila izvedena v nordijskih državah in je temeljila na vsakodnevnem življenju 

otrok, v zahvalo vzgojiteljici, ki je z njim vzpostavila dialog, priložnost izraziti svoje mnenje. 

Dialog pravi takole: 

 

I: »Ali ti v vrtcu kdaj rečejo, naj narediš kaj, česar ne želiš narediti?« 

O: »Da.« 

I: »Kaj, na primer?« 

O: »Venčke ali kaj iz listja. Ne maram tega delati, ampak moramo.« 

I: »Kaj rečeš, ko ti rečejo, da to moraš narediti?« 

O: »Rečem ne, potem rečejo, da moramo narediti, potem rečem dobro, pa bom.« 

I: »Zakaj rečeš dobro, pa bom, na koncu?« 

O: »Zato ker se ne maram prepirati z njimi.« (Langsted, 1994, v Rutar, 2013, str. 38) 

 

Otrok je tako videl, da njegova želja ni slišana, zato je razvil določeno strategijo ravnanja in 

jo sprejel v situaciji, v kateri odločajo predvsem odrasli, vendar če otroka ne sprejmemo kot 

strokovnjaka na ravni njegovega življenja, ki dobro pozna svoje želje in pričakovanja, s tem 

izgubimo možnost preoblikovanja našega delovanja in samorefleksije (Langsted, 1994, v 

Rutar, 2013). Tako kot se Langsted (1994, v Rutar, 2013) sprašuje, se tudi sama sprašujem, 
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če sploh kogar koli zanima, kakšno vsakdanje življenje si posamezen otrok želi. O tem bi se 

morali spraševati vsi (bodoči) vzgojitelji. 

 

1.7 Raziskavi, ki sta participacijo otrok obravnavali na konkretnih primerih v 

vrtcih  

 

Na temo participacije je bilo izvedenih kar nekaj raziskav, rezultate dveh pa bom omenila v 

nadaljevanju.  

 

S. Sheridan in I. Pramling Samuelsson (2001, v Batistič Zorec, 2010) sta s petletnimi otroki 

na osnovi intervjujev raziskovali, ali/in koliko soodločajo v vrtcih. Otroci, ki so po mojem 

mnenju najiskrenejša človeška bitja, so povedali, da vzgojitelji odločajo skoraj o vsem – 

izbirajo vrsto in vsebino aktivnosti, organizirajo delo ter rutino. Otroci so še povedali, da sami 

odločajo le o tem, s kom se bodo igrali in kaj se bodo igrali, ne pa tudi, kdaj se bodo igrali. 

Izpostavili so oceno, da več odločajo doma kot pa v vzgojno-izobraževalni ustanovi.  

 

Še ena raziskava, ki jo želim omeniti, je raziskava, ki jo je izvedla na področju participacije N. 

Turnšek (2009, v Batistič Zorec, 2010). Študija je temeljila na intervjuju vzgojiteljic z otroki. 

Rezultati so bili podobni rezultatom zgoraj omenjene raziskave, kajti tudi pri tej raziskavi so 

otroci povedali, da imajo redko priložnost povedati, kaj si želijo v vrtcu početi in da največkrat 

izbirajo med danimi alternativami (npr. kam se bodo odpravili na sprehod). Razvidno je bilo, 

da o življenju in delu v vrtcu pretežno odločajo odrasli, otroci pa si želijo več igre. Na podlagi 

zadnje omenjene želje otrok lahko sklepamo, da otroci še vedno doživljajo kurikulum v vrtcu 

kot deljen na prosto igro in obvezno delo. Sprašujem se, zakaj do tega prihaja in kaj hitro 

pridem do odgovora. Nekateri vzgojitelji in tudi učitelji v prvem razredu devetletne osnovne 

šole že s svojim načrtovanjem dela sami ločujejo prosto igro od »resnega« oz. obveznega 

dela, saj sem na praktičnem pedagoškem usposabljanju v prvem razredu v eni izmed 

osnovnih šol opazila, da je premalo učenja skozi igro. Otroci so imeli pouk po vnaprej 

določenem urniku, med potekom pouka pa so imeli približno le 15 minut časa za prosto igro.  

 

Za vzgojiteljevo/učiteljevo delovanje so pomembne subjektivne teorije. Pešić (1987, v Rutar, 

2013) meni, da so osebne teorije vzgojiteljic osebno zgrajeni sistemi, v katerih se prepletajo 

prepričanja, znanja in vrednote o razvoju otrok, ciljih vzgoje ter načinih, kako dosegati te cilje. 

B. Marentič Požarnik (2000, v Rutar, 2013) pa pravi, da so to osebne ideje o pojavih, s 

katerimi si pomagamo razlagati svet in se v njem znajti. Te osebne ideje, osebna pojmovanja 

niso povsem logična in zavestna, prav tako pa so čustveno prežeta. Čeprav subjektivne 

teorije niso ozaveščene, Apple (1992, v Rutar, 2013) opozarja, da vseeno obstajajo na ravni 
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prikritega kurikuluma. Da pa bi se omenjenim teorijam lahko izognili, Moss (v Kroflič, 2011b, 

v Rutar, 2013) predlaga nenehno kritično refleksijo in izpraševanje samega sebe o 

razumevanju situacij, pomenih ter »governmentalnosti«. Slednji izraz po Foucaultu v obliki 

besedne igre pomeni součinkovanje, povezanost vladanja in duševnosti (Završnik, 2007). 

 

2 PREDSTAVITEV PEDAGOŠKEGA KONCEPTA REGGIO EMILIA 

2.1 Izvor pedagoškega koncepta Reggio Emilia 

 

Pedagoški koncept predšolske vzgoje Reggio Emilia izvira iz isto imenovanega italijanskega 

mesta, ki se nahaja v regiji Emilia Romagna, in šteje 135.000 prebivalcev. Začetke tega 

koncepta piše že leto 1963 (Devjak idr., 2009), ko je Loris Malaguzzi – utemeljitelj 

omenjenega pedagoškega koncepta – ustanovil prvi vrtec, v katerem naj bi odrasli nudili 

otrokom varstvo, poleg tega pa naj bi bili slednji deležni tudi vzgoje (Retuznik Bozovičar in 

Krajnc, 2010), vendar se je svet začel za koncept Reggio Emilia zanimati po letu 1983, ker 

se je takrat v Stockholmu odvijala razstava, na kateri so se s svojimi izdelki, kot so 

fotografije, kipci, makete, projekti, risbe itd. predstavili otroci iz vrtcev Reggio Emilia. Izdelki 

so odražali ustvarjalnost otrok, kar je pritegnilo širšo javnost. Razstava je nato obšla svet in 

svoj pečat pustila v Barceloni, Madridu, Berlinu, Hamburgu, Frankfurtu, Rimu, Parizu, 

Londonu in v nekaterih ameriških mestih. Leta 1991 je ameriški tednik Newsweek izvedel 

svetovno tekmovanje, na katerem si je prav pedagoški model Reggio Emilia prislužil naslov 

najboljše in najnaprednejše predšolske ustanove, pri čemer ne gre pozabiti omeniti, da je v 

največji meri za to zaslužen Loris Malaguzzi (Devjak idr., 2009). Svojo karierno pot je začel s 

poučevanjem učencev v osnovni šoli, potem pa je začel študirati psihologijo v Rimu. Tudi 

delo z vzgojitelji v različnih vrtcih mu ni bilo tuje. Po študiju je ustanovil center za otroke, ki so 

imeli težave pri učenju (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010). Malaguzzi pravi, da je cilj 

sodobnega koncepta Reggio Emilia vzgojiti otroke v varuhe demokracije in kritične mislece 

(Malaguzzi, 1998, v Devjak idr., 2009). Po njegovem mnenju bi moralo delo v vseh 

predšolskih ustanovah izhajati iz dejstva, da so otroci različni (Batistič Zorec, Kalin, Kržan in 

Sedeljšak, 2012).  

 

Koncept Reggo Emilia ima nekaj podobnosti s slovenskim nacionalnim dokumentom, na 

katerem temelji predšolska vzgoja, in sicer s Kurikulumom za vrtce. Oba temeljita na 

človekovih in otrokovih pravicah, pravni državi in vrednotah demokracije, poleg tega pa sta 

zagovornika številnih vednosti ter združevanja več različnih znanosti. Niti pedagoški koncept 

Reggio Emilia niti Kurikulum za vrtce (1999) ne poudarjata obveznosti, da je potrebno izhajati 
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iz otrokovih potreb in biti usmerjen v otroka, pač pa poudarjata pravice otrok (Devjak idr., 

2009).  

 

V mestu Reggio Emilia se isto imenovani pedagoški koncept izvaja v 22 vrtcih, uvajajo pa ga 

tudi v vrtcih po širnem svetu kot npr. v Ameriki in na Švedskem (prav tam).  

 

2.2 Značilnosti pedagoškega koncepta Reggio Emilia 

 

Pedagoški koncept Reggio Emilia bi lahko poimenovali tudi kot nastajajoč kurikulum, saj je 

njegova izgradnja ves čas na delu. Njegova značilnost je tudi odprtost, ki se odraža skozi 

odnos do okolja, sprememb v praksi vzgoje in lastnih pojmovanjih ter skozi sprejemanje 

raznoterih teorij znanosti (Devjak idr., 2009). Vsi udeleženi v vzgojno-izobraževalnem 

procesu nikoli ne pravijo, da je njihovo delo ali razumevanje zaključeno, saj nenehno vsi 

skupaj iščejo tisto najboljše, kar se da ponuditi otrokom (G. Dahlberg, Moss in Pence, 2000, 

prav tam). Malaguzzi (Edwards idr., 1998, v Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009) je 

poudaril, da vrtci, ki delujejo pod okriljem omenjenega koncepta, skušajo dosegati cilje, ki 

poudarjajo sprejemanje otroka (kako otroka sprejemajo odrasli, kako otroci oz. njegovi 

vrstniki). Na ta način otrok začuti, da pripada skupini in razvije samozaupanje za 

participativno udejanjanje v življenju ter delu vrtca. K. Špoljar (1999, v Hočevar, Kovač 

Šebart in Štefanc, 2009) dodaja, da so aktivnosti vrtca Reggio Emilia usmerjene v delovanje, 

ustvarjanje, akcijo in reševanje problemov, saj se s tem razvija samostojnost otrok. Po 

Krofličevem (2002, v Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009) mnenju pa je v pedagoškem 

konceptu Reggio Emilia pomembno, da otroci razvijajo sposobnosti izkustvenega učenja, 

koncentracije in motivacije, da se krepi radovednost otrok in da si otroci pridobijo socialne 

kompetence, ki jih potrebujejo za življenje zunaj družinskega okolja. Vse našteto bi lahko 

enačili s prednostjo koncepta Reggio Emilia pred drugimi pedagoškimi koncepti (Devjak idr., 

2009). 

 

2.2.1 Vzgojitelji v vrtcu Reggio Emilia 

 

Vzgojitelji v vrtcih Reggio Emilia morajo pri svojem delu dati poseben poudarek na 

prepoznavanju, razvijanju in sledenju otrokovim interesom, zato se od njih zahteva, da sproti 

ustvarjajo vzgojno-izobraževalni načrt, ki temelji na potrebah otrok. Vsekakor pa pri svojem 

delu ne improvizirajo, saj morajo upoštevati splošne cilje vzgoje. Bolj kot to, da dosežejo nek 

cilj, jim je pomembno spraševanje o tem, zakaj in kako nek cilj doseči. Neizogiben 

pripomoček pri njihovem delu pa so lutke, s katerimi spodbujajo razvoj otrok na čustvenem in 

socialnem področju, fino motoriko, govorno sporazumevanje, domišljijo, občutek za ritem, 
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glasbene sposobnosti in navsezadnje tudi telesno izražanje otrok (Retuznik Bozovičar in 

Krajnc, 2010). 

 

2.2.2 Prednost učenja pred poučevanjem 

 

Kot piše M. Montessori, ki je ena izmed pomembnih avtoric za konceptualizacijo vrtcev 

Reggio (Malaguzzi, 1993, v Batistič Zorec in Krnel, 2009), imajo otroci največji potencial za 

učenje v predšolskem obdobju, saj so radovedni, živijo in delujejo z vsemi svojimi čutili, imajo 

sposobnost sprejemanja in prilagajanja ter želijo ustvarjati stike. Vse našteto M. Montessori 

povzame z besedno zvezo, ki velja za otroke do približno šestega leta, in sicer imajo otroci 

»duh, ki vse vpija« (Seitz in Hallwachs, 1996, v Batistič Zorec in Krnel, 2009), vendar je M. 

Montessori še opozorila na svoje prepričanje o tem, da je napačno, če otroke silimo k učenju, 

saj se radi učijo in sami najbolje vedo, kako naj se učijo (Pollard, 1997, v Batistič Zorec in 

Krnel, 2009). Zapomnimo si, da se lahko otroci učijo takrat, ko jim je omogočena praktična 

dejavnost, v kateri so aktivni udeleženci (Montessori, 1990, v Batistič Zorec in Krnel, 2009). 

C. Rinaldi (2006) pravi, da je izkušnja učenja za otroka (pa tudi za odraslega) izobraževalno 

prizadevanje. Vzgojitelji v vrtcih Reggio Emilia otrokom vnaprej ne posredujejo že splošno 

sprejetih razlag, ampak jih poslušajo, kako razmišljajo, kakšne ideje imajo in kakšna je 

njihova razlaga sveta. To vzgojiteljem uspeva tako, da sledijo otrokom namesto načrtom, 

zato v omenjenih vrtcih nimajo vnaprej določenega kurikuluma, kot ga imamo v slovenskem 

prostoru. Vnaprej določen kurikulum lahko kaj hitro pripelje do tega, da v vzgojnem procesu 

začne prevladovati poučevanje namesto učenja (Batistič Zorec, Kalin, Kržan in Sedeljšak, 

2012), zato M. Batistič Zorec (2003, v Devjak idr., 2009) svari, da naj ne »poučujemo« otrok 

o tem, o čemer bi se lahko naučili sami. Malaguzzi opisuje učenje, ki ima v konceptu Reggio 

Emilia prednost pred poučevanjem, s slikovito metaforo drevesa, saj je učenje zgrajeno z 

napredki in zastoji, ki potekajo v več smeri, se pravi da učenje ni nekaj linearnega ter 

določenega z razvojnimi stadiji, ki so vnaprej predvidljivi. Če pa se zgodi, da otroci še ne 

zmorejo nečesa spoznati sami, pedagogi v vrtcih Reggio Emilia poiščejo situacije, s pomočjo 

katerih lahko otroci to uvidijo. Vzgojitelji so bolj v vlogi opazovalcev in razlagalcev teh 

problemskih situacij, manj pa posredovalci že splošno sprejetih razlag oz. znanja. Izbirajo 

problemske situacije, ki so vezane na otrokov vsakdanji svet, v katerem živi, saj je učenje v 

omenjenih vrtcih osredotočeno na skupno reševanje problemov in ustvarjanje izdelkov, ki jim 

določena kultura pripisuje smisel in vrednost (Batistič Zorec, Kalin, Kržan in Sedeljšak, 

2012). 

 

S pomočjo vzgojiteljev si lahko otroci zastavljajo dobra vprašanja, vzgojitelji pa jim le 

pomagajo raziskati odgovore na ta vprašanja, ne pa da jim na ta vprašanja tudi odgovorijo. 
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Otrokom pustijo, da delajo napake in se iz njih učijo, saj so napake sestavni del življenja 

vsakega izmed nas. Da vzgojitelj otrokom dopusti, da delajo napake, jim malo govori in jih v 

večji meri zgolj opazuje, je razvidno iz primera o delu v vrtcu Reggio Emilia, ko so štirje otroci 

iz gline oblikovali stole, na katerih so sedeli, in mizo. Vzgojiteljica je otroke pri delu opazovala 

in vmes le malo govorila (na vsake toliko časa jim je postavila katero izmed nevsiljivih 

vprašanj, ki so bila vezana na to, kaj so ti štirje otroci že ustvarili, kaj še nameravajo ustvariti 

itn.), s čimer je izrazila spoštovanje do otrok oz. njihovega umetniškega ustvarjanja. Ko je 

bila poleg njih, je v otrocih vzbudila občutek varnosti in zaupanja. Ker se je pri umetniškem 

oblikovanju otrok izkazalo, da se velikost mize ni ujemala z velikostjo nekaterih stolov, je 

vzgojiteljica otroke spodbudila, naj primerjajo svoje izdelke z realnimi predmeti, ki so bili v 

prostoru. Tako so skupaj poiskali rešitev, ki je bila ugodnejša, in vse to v zahvalo vzgojiteljici, 

ki je spodbujala sodelovanje in skupno iskanje te ugodnejše rešitve (prav tam). 

 

Zaradi vsega naštetega velja, da lahko k večinskemu deležu tistega, kar se otroci v vrtcih 

Reggio Emilia naučijo, pripišemo, da je to posledica lastnega raziskovanja sveta otrok ob 

vseh spodbudah, ki jim jih nudi okolje (prav tam), se pravi, da za pristop Reggio Emilia velja, 

da znanosti ne poimenujejo kot nekaj, kar posedujemo odrasli in kar prenašamo otrokom 

(Batistič Zorec in Krnel, 2009). 

 

2.2.3 Kakovostna komunikacija med otroki in odraslimi 

 

Brajša (1993, v Devjak, Novak in Lepičnik Vodopivec, 2009) pravi, da bi moral vzgojitelj, ki se 

zaveda, da je strokovnost in uspešnost procesa v vzgojno-izobraževalni ustanovi odvisna od 

strokovne, uspešne ter kakovostne komunikacije med vzgojiteljem, otrokom in vsebino, voditi 

pedagoško komunikacijo, ki bi pri otroku razvijala jezikovno in pragmatično kompetenco. 

Pedagoški govor, ki poteka v pedagoškem procesu, je sestavljen iz dveh komponent, in sicer 

iz odnosnega ter spoznavnega govora. Cilji uporabe odnosnega govora, s pomočjo katerega 

posredujemo navodila ali izražamo želje in pobude, so omogočiti menjavo idej in povzročiti 

aktivnost otrok v obliki vodenega pogovora. Z odnosnim govorom vzgojitelj otroke spodbuja k 

pomoči drugim in sodelovanju, prav tako pa z njim uravnava medosebne donose. S 

spoznavnim govorom, ki pa je vezan na učno vsebino, vzgojitelj otrokom prenaša strokovne 

podatke, ki jih slednji sprejmejo in si jih zapomnijo (Kunst Gnamuš, 1992, v Devjak, Novak in 

Lepičnik Vodopivec, 2009).  

 

Pri pedagoškem konceptu Reggio Emilia je pomembno, da se vsi udeleženci v vzgojno-

izobraževalnem procesu med seboj družijo, sodelujejo in povezujejo (Devjak idr., 2009), saj 

se otroci učijo skozi komunikacijo in dejanske izkušnje, pri čemer je pomemben prispevek 
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vsakega izmed udeležencev v vzgojnem procesu (Malaguzzi, 1993, v Devjak idr., 2009). In 

še to. Komunikacija in interakcija predstavljata jedro vzgoje predšolskih otrok (Devjak, Novak 

in Lepičnik Vodopivec, 2009). Otrok čuti, da mora biti vključen v komunikacijo z okoljem, saj 

je to izredno pomemben dejavnik za njegovo preživetje v rani mladosti. Poleg fizičnega 

preživetja je dobra komunikacija med vrtcem in družino pomembna tudi zaradi tega, ker 

predstavlja pot, s pomočjo katere se otrok zaveda svoje identitete, potreb in želja. Poleg tega 

pa so medosebni odnosi, v katere vstopa otrok, pomembni pri pospešitvi razvoja 

samozavesti poleg pospešitve razvoja identitete, kot sem omenila že zgoraj (Rinaldi, 2006).  

 

Čeprav se v vrtcih Reggio Emilia spodbuja kakovostno sporazumevanje in sodelovanje med 

vključenimi v proces, ne gre pozabiti omeniti, da konflikti med otroki niso izključeni. Otroci so 

tako prepuščeni razpravljanju in reševanju teh konfliktov, a vse to v okolju, ki je varno za 

otroka in kjer se otroci dobro počutijo (Batistič Zorec, Kalin, Kržan in Sedeljšak, 2012).  

 

Zakaj so medosebni odnosi sploh tako zelo pomembni? C. Rinaldi (1993, v Batistič Zorec, 

Kalin, Kržan in Sedeljšak, 2012) pravi, da so otroci aktivni oblikovalci svoje identitete, ki jo 

sooblikujejo skupaj z vrstniki, ko vzpostavljajo medosebne odnose z vzgojitelji. Otrok je kot 

»socialni konstruktivist«, saj gradi svoje razumevanje sveta, ko je v odnosu z drugimi ljudmi, 

s kulturnim okoljem in z lastno zgodovino. Če vzpostavlja vzgojitelj kakovosten odnos z 

otrokom, se v njegovih starših prebudi želja po sodelovanju. To vključevanje staršev vpliva 

na vzgojitelje tako, da se še bolj potrudijo pri svojem delu (Katz, 1994, v Batistič Zorec, Kalin, 

Kržan in Sedeljšak, 2012). Lahko bi rekli, da je to začaran krog, kjer ena situacija vpliva na 

drugo, druga pa vpliva na prvo in jo ob tem izboljšuje. In še nekaj. Komunikacija med 

otrokom in vzgojiteljem, ki jo poimenujemo z besedno zvezo pedagoška komunikacija, 

pomeni za otroka nadaljevanje komunikacije, ki jo je vzpostavil v svoji družini, zato je 

pomembno, da vzgojitelj tako z besednimi kot nebesednimi sporočili deluje načrtno, ciljno, 

suvereno in konstruktivno, da bi lahko nadaljeval/-a komunikacijo z otrokom, ki jo je 

vzpostavil doma, in mu nudil/-a pomoč, če morebiti komunikacija v družini ni bila 

vzpostavljena pozitivno, ustrezno, pravilno (Devjak, Novak in Lepičnik Vodopivec, 2009). 

 

2.2.4 Spodbujanje različnih oblik izražanja – »sto jezikov« otrok 

 

Kot menijo v pedagoškem pristopu Reggio Emilia, ima otrok ob rojstvu potenciale, da se 

lahko izraža na različne načine, vendar da bi lahko te oblike izražanja razvil, potrebuje 

podporo in pomoč odraslih (Batistič Zorec, Kalin, Kržan in Sedeljšak, 2012). Se pravi, da se 

otrok rodi s sto jeziki, kot to poimenujejo avtorji omenjenega koncepta, vendar mu kaj hitro 

preostane en samcat jezik, in sicer govorno izražanje (Devjak idr., 2008 v Devjak idr., 2009). 
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Ostalih devetindevetdeset jezikov ne razvijamo in jih zanemarjamo v procesu odraščanja 

otrok (Batistič Zorec, Kalin, Kržan in Sedeljšak, 2012), zato v prej omenjenem konceptu 

otroke spodbujajo, da na različne načine izražajo odnos do sebe, narave, drugih ljudi in 

prostora ter časa, v katerem živijo. Te različni načini izražanja so lutka, glasba, govor, gib, 

mimika, uporaba barv, ritem, risba itn (Devjak idr., 2008 v Devjak idr., 2009). 

 

2.2.5 Timsko delo v vrtcu 

 

Timsko delo v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki je v Pedagoški enciklopediji (1989, v 

Polak, 2012) opredeljeno kot aktivnost, ki jo na podlagi sodelovanja opravljajo pedagoški 

strokovnjaki, pri čemer je sodelovanje enakovredno in neposredno, poudarja tudi pedagoški 

koncept Reggio Emilia. Timsko delo se prične z vzgojiteljema v oddelku (Malaguzzi, 1993, v 

Devjak idr., 2009), vendar so vanj vključeni tudi ostali – kuharica, hišnik, starši, ki imajo še 

posebej močno vlogo pri vključevanju v vrtec, ateljerist itn (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 

2010). Vzgojitelja vse pojave, probleme in aktivnosti opazujeta pa tudi interpretirata z 

raznolikih vsebinskih in situacijskih zornih kotov (Malaguzzi, 1993, v Devjak idr., 2009). Poleg 

timskega evalviranja aktivnosti pedagoško delo skupaj tudi načrtujeta in ga izvajata. Celoten 

proces dela skrbno dokumentirata in pisno reflektirata, saj jima to gradivo potem služi za 

diskusijo s kolegi iz drugih oddelkov. Ker pa je za omenjeni koncept značilno sodelovanje 

različnih strokovnih delavcev znotraj vrtca, zunanjih strokovnjakov in staršev, je kakovost 

timskega dela v vrtcu še toliko bolj pomembna (Polak, 2012), saj s timskim sodelovanjem 

skupaj raziskujejo, kaj je najboljše za otroke (Batistič Zorec, Kalin, Kržan in Sedeljšak, 2012). 

Tako pedagoški kot nepedagoški delavci se v vrtcih srečujejo enkrat na teden in takrat 

načrtujejo delo ter se pogovarjajo o problemih in uspehih (Katz, 1993, v Batistič Zorec, Kalin, 

Kržan in Sedeljšak, 2012). Ob uveljavljanju koncepta Reggio Emilia so ameriški predšolski 

učitelji izrazili, da jim je pri timskem delu pomembno to, da dosegajo cilje, kot je na drugačen 

način pristopati k že znanim dejavnostim, spodbujati sodelovanje staršev, da bi načrtovali 

porajajoči se kurikulum, da bi se pogovarjali o idejah in tehnikah dela ter jih ob tem kritično 

evalvirali, da bi raziskali različne reprezentacijske medije in da bi navsezadnje učinkovito 

izkoristili čas za načrtovanje ter izvajanje dejavnosti (Fyfe, 1994, v Polak, 2009). 

 

2.2.6 Dokumentiranje učnega procesa 

 

Fotoaparat in blok za zapisovanje sta pripomočka, ki ju imata vzgojitelja ves čas pri roki, saj 

s fotografiranjem, z zapisovanjem, s snemanjem, z zapisi komentarjev otrok in pogovorov z 

njimi ter med njimi, z zapisi svojih opažanj, vtisi in mislimi staršev ter krajanov, ki so si nek 

projekt ogledali, vzgojitelji dokumentirajo učni proces, tako da ne govorimo o arhiviranju 
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samo končnih izdelkov otrok. V vrtcih Reggio Emilia v dokumentacijo uvrščajo tudi portfolio 

otroka, dokumentacijo projektov, publikacije, ki nastanejo ob zaključku projektov, zapisnike s 

sestankov in pogovorov s starši, dnevnik za starše, ki se nahaja v vsakem oddelku ter je 

zapisan po dnevih. Z dokumentacijo vzgojitelji naredijo učenje vidno, tako da lahko otrok ob 

ogledu dokumentacije sam pripoveduje potek oz. zgodbo svojega lastnega učenja, zaposleni 

pa prihajajo z dokumentacijo do novih idej za nadaljnje delo. Prav tako dokumentacija 

vzgojiteljem služi za razumevanje otroških teorij in da navsezadnje lažje razumejo otroke 

(Batistič Zorec, Kalin, Kržan in Sedeljšak, 2012), uporabljajo pa jo tudi pri diskusijah s starši 

otrok (Malaguzzi, 1993, v Devjak idr., 2009). Zbrani izdelki oz. dokumenti nikakor ne služijo 

za polepšanje prostorov vrtca ali pa kot razstava, temveč je poglavitni namen zasledovanje 

in načrtovanje procesa učenja (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). Vzgojitelji v vrtcih 

Reggio Emilia še poudarjajo, da njihova opazovanja, zapisi in druge oblike dokumentacije ne 

morejo biti nikoli objektivne, saj je že samo opazovanje ter interpretiranje prepleteno s 

subjektivnostjo, zato dajejo poudarek izmenjavi interpretacij s kolegi, saj kritična analiza 

najbolje ilustrira nek izpeljan projekt (Batistič Zorec, Kalin, Kržan in Sedeljšak, 2012). Vsa 

gradiva, ki nastajajo v vzgojnem procesu otrok, so predstavljena na raznolikih mestih v vrtcu 

in tudi zunaj njega (Malaguzzi, 1993, v Devjak idr., 2009).  

 

2.2.7 Razvoj identitete otroka in spoštovanje različnosti otrok 

 

Ker naj bi vsak posamezen otrok razvil občutek pripadnosti in samozaupanja za sodelovanje 

pri skupnih aktivnostih, udeleženi v pedagoškem procesu Reggio Emilia namenjajo prav 

razvoju identitete vsakega otroka posebno pozornost, vendar to od njih zahteva, da priznajo 

različnost vsakega izmed otrok. Pomembno je tudi obvladati jezik na vseh ravneh in 

kontekstih, pomembno pa je širiti tudi socialne odnose otrok (Malaguzzi, 1993, v Batistič 

Zorec, 2009). Da bi vsak otrok lahko razvil lastno identiteto in odnos do drugih, je še 

pomembno, da v vrtcu ni preveč skupin oz. otrok, ker bi se lahko posamezen otrok v več jem 

številu posameznikov »izgubil«, zato imajo vrtci Reggio Emilia največ tri skupine, se pravi je 

v vrtec vključenih od 50 do 70 otrok (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010). Udeleženi v 

omenjenem pedagoškem procesu gledajo na vsakega otroka kot na subjekt, ki je enkraten. 

Ne samo da ima ta subjekt specifične potrebe, kajti ima tudi pravice (Devjak idr., 2009). 

Najpomembnejše pri razvoju identitete otrok pa je, da morajo biti vrtci majhni, saj velike 

socialne skupnosti, ki so kaj hitro nepregledne, ovirajo razvoj identitete. Vsaka skupina v 

vrtcu Reggio Emilia vključuje neodvisne posameznike in podskupine posameznikov, ki imajo 

raznotere sposobnosti ter nagnjenja. Kako se otroci najraje izražajo in kako se najbolje učijo, 

nam pokažejo že zelo zgodaj, kar nam priča o različnih kognitivnih stilih pri otrocih. Nekateri 

se najraje izražajo z gibom, spet drugi z glasbeno ali likovno govorico, spet tretji z besedo 
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itn., pri učenju pa so vidne razlike med otroki glede tega, ali jim je pomembno, da nekaj 

vidijo/slišijo/tipajo ipd. Vsak otrok ima torej neke svoje značilnosti in sposobnosti, kar pa 

morajo vzgojitelji spoznati in kar je najpomembnejše – to spoštovati (Batistič Zorec, Kalin, 

Kržan in Sedeljšak, 2012).  

 

2.2.8 Prostori v vrtcu in delo v majhnih skupinah 

 

Za prostore v vrtcih Reggio Emilia velja, da so to »tretji vzgojitelji«, saj omogočajo interakcijo 

med otroki in odraslimi (Malaguzzi, 1993, v Devjak idr., 2009). Zaradi ugodnejšega vpliva na 

odnose med posamezniki, so igralnice v obliki črke T ali L (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 

2010). Večina vrtcev je pritličnih in ne prav velikih, saj je s tem omogočeno kakovostno 

sporazumevanje med osebami znotraj vrtca, prav tako pa je na ta način omogočeno 

sporazumevanje z zunanjim prostorom. V vrtcih so skupine v večini primerov starostno 

homogene, v katerih delo pogosto poteka v majhnih skupinah. Majhne skupine omogočajo 

več medsebojnega poslušanja, sodelovanja, omogočeno pa je tudi večje prilagajanje 

otrokom. V majhnih skupinah odrasli lažje opazujejo vsakega posameznika in celotno 

skupino. Vsak posameznik v skupini ima možnost bogatenja lastnih zamisli, saj se nenehno 

srečuje z drugačnimi načini mišljenja s strani drugih, ki so v skupino vključeni. V omenjenih 

vrtcih prednjačijo bele stene in veliko je ogledal, ki so ob stenah ali visijo iz stropa, kar 

otrokom omogoča, da raziskujejo sami sebe ter se opazujejo v raznolikih razpoloženjih in 

položajih. Vsa ta ogledala omogočajo otrokom zabavo, spravljajo jih v smeh in služijo 

njihovemu zadovoljstvu (Batistič Zorec, Kalin, Kržan in Sedeljšak, 2012). V vrtcih imajo tudi 

veliko zelenja. Vsaka igralnica je prostorsko izkoriščena, tako da imajo pogosto spalnice kar 

nad kotički (Malaguzzi, 1993, v Devjak idr., 2009). Ko otroci ne spijo, se spalnice uporabijo 

za aktivnosti v manjših skupinah. Vsak otrok ima v igralnici svoj predal, ki je označen s 

fotografijo otroka in njegovim imenom (Batistič Zorec, Kalin, Kržan in Sedeljšak, 2012), kar 

zasledimo tudi v modelu Marie Montessori. Vsaka igralnica je razdeljena v dva prostora, da 

ima otrok možnost biti ob vzgojitelju ali pa v prostoru, kjer njega/nje ni, s čimer je upoštevana 

Piagetova sugestija. Posebnost omenjenih vrtcev je tudi atelje, ki ga lahko poimenujemo kot 

studio za umetnost, kjer se uresničujejo projekti in kjer otroci ustvarjajo z vizualnimi jeziki, 

skupaj z ateljeristi, ki so diplomanti umetniške akademije. Pravzaprav so vizualizirani vsi 

prostori v vrtcu, saj nam vsak košček prostora govori, kako poteka življenje otrok v tej 

vzgojno-izobraževalni ustanovi (Devjak idr., 2008, v Devjak idr., 2009). Vrtci imajo še prostor 

za druženje in različne dejavnosti, ki so dopolnilo tistih iz igralnic. Ta prostor se imenuje 

piazza (Batistič Zorec, Kalin, Kržan in Sedeljšak, 2012). Nad vhodom v ta prostor je zapisan 

naslednji moto: Nič brez radosti (Devjak idr., 2008, v Devjak idr., 2009). Iz jedilnice, ki jo ima 

vsak vrtec, ima vsak vpogled v kuhinjo, saj ima ta steklene stene. Ker vrtci Reggio Emilia s 
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svojo urejenostjo prostorov stremijo k občutku »domačnosti«, so stvari v prostorih 

nameščene kot doma – tako npr. višina pohištva ni nujno prilagojena višini otrok, saj tudi 

doma ni, prostori imajo zofe in namizne svetilke, na stenah visijo predmeti in orodja, ki so na 

dosegu otrok, rože so razporejene kot doma itn (Hočevar in Kovač Šebart, 2010). Glasbena 

soba, arhiv, soba za timsko delo in otrokom dostopen material ter igrače so še ostale 

značilnosti vrtcev Reggio Emilia (Batistič Zorec, Kalin, Kržan in Sedeljšak, 2012).  

 

2.2.9 Razvoj in uporaba vseh čutov v spoznavnem procesu 

 

Ker odrasli, ki so vključeni v pedagoški pristop Reggio Emilia, pravijo, da so določena čutila, 

kot je čutilo za vonj, tip in okus, bolj zapostavljena, posebno pozornost namenjajo razvijanju 

sposobnosti takega opazovanja otrok, pri čemer slednji razvijajo prej našteta čutila poleg 

čutila za vid in sluh, ki sta bolj pogosto uporabljena (Devjak idr., 2009). Še dodajajo, da ima 

otrok željo po raziskovanju in da se poveča njegova uspešnost sodelovanja pri dejavnostih, 

če razvijamo vse njegove čute ter zadovoljujemo njegove potrebe po čutnem in celovitem 

doživljanju tako družbenega kot fizičnega sveta. Velik pomen pripisujejo vlogi roke, saj otroci 

z roko ustvarjajo odnos do drugih ljudi in stvari (Batistič Zorec, Kalin, Kržan in Sedeljšak, 

2012). 

 

2.2.10 Medsebojno vplivanje vrtca, lokalne skupnosti in kulturnega okolja 

 

Vrtec Reggio Emilia je po besedah Malaguzzija (1993, v Devjak idr., 2009) prostor, kjer se 

vzpostavljajo odnosi med otroci, vzgojitelji, starši in mestom, v katerem vrtec deluje. Tako se 

življenje, ki poteka v vrtcu, razteza v družine, ki imajo vso pravico z njim sodelovati, in v 

mesto. Slednje naj bi otroke sprejelo kot človeška bitja s posebnimi pravicami (Batistič Zorec, 

Kalin, Kržan in Sedeljšak, 2012). Vrtec je tudi »laboratorij kulture«, saj je prežet s kulturo, 

znotraj katere deluje, z javnim udejstvovanjem pa nanjo tudi vpliva (Batistič Zorec, Kalin, 

Kržan in Sedeljšak, 2012). Edwards in Forman (1993, v Devjak idr., 2009) pravita, da se 

otroci skozi igro, vodeno raziskovanje in samoizražanje uvajajo v pomembne sisteme znanja 

in simbole odraslih, kar prispeva k poglobljenemu občutku za dediščino, kulturno tradicijo in 

zgodovino vsakega otroka. Ob vsem naštetem pa si je vredno zapomniti nasvet, da je 

pomembno oblikovati tako okolje, kjer se bodo dobro počutili vsi – otroci, vzgojitelji in družine 

otrok (Plestenjak 2000, v Devjak idr., 2009). 
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3 PEDAGOGIKA POSLUŠANJA IN IZRAŽANJA TER PROJEKTNI 

PRISTOP KOT NAČINA SPODBUJANJA PARTICIPACIJE OTROK V 

VRTCIH REGGIO EMILIA 

 

3.1 Participacija otrok v življenju in delu vrtca Reggio Emilia  

 

Prav zaradi razvitosti koncepta participacije in njenega osrednjega mesta na področju 

vzgojno-izobraževalnega dela v predšolskih ustanovah Reggio Emilia sem se odločila, da v 

svojem diplomskem delu teorijo o participaciji povežem z omenjenim pedagoškim 

konceptom.  

 

Participacija je v konceptu Reggio Emilia predstavljena kot ena izmed osnovnih načel, katere 

cilj je, da otroci razvijejo občutek pripadnosti in občutek, da so del širšega okolja (Rinaldi, 

1998, v Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009). C. Rinaldi (2006) še dodaja, da se 

zagovorniki omenjenega koncepta zavzemajo za to, da se v vzgojno-izobraževalnem 

procesu trije glavni protagonisti – otroci, družina in zaposleno osebje – dobro počutijo, kar pa 

se lahko doseže s kakovostno komunikacijo, ki predstavlja središče participacije. Če je kdo v 

tem sistemu nesrečen, so v nevarnosti tudi ostali, saj vplivajo drug na drugega, torej so 

njihove usode tesno povezane med seboj. Participacijo v vrtcih Reggio Emilia udejanjajo 

skozi projektno delo, ki je podrobneje predstavljeno v poglavju 3.3, in skozi sodelovanje z 

lokalno skupnostjo v smislu aktivnosti ter obiskov otrok v njihovem lokalnem okolju.  

 

Otrok je v omenjenih vrtcih bitje, ki je kompetentno, sposobno, močno in ki že od svojega 

rojstva dalje raziskuje svet okoli sebe, odnose z drugimi ter navsezadnje sebe (Edwards, C., 

1993, v Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). Priložnost ima sodelovati pri vsakodnevnih 

opravilih, kot je pripravljanje in pospravljanje miz v času obrokov, pospravljanje igrač in 

materialov, s katerimi v vrtcu ustvarjajo, pomoč v kuhinji itn., se pravi vrtec spodbuja 

udeležbo otrok in sodelovanje v skupnosti (Katz, 1998, v Hočevar, Kovač Šebart, Štefanc, 

2009). A. Clark in Moss (2001, v Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009) dodajata, da je otrok 

tisti, ki sam oblikuje svoje življenje in ga interpretira, da je pravzaprav edini, ki najbolje pozna 

svoje življenje, da s svojo aktivno vlogo vpliva na svet, v katerem živi, in je z njim v odnosu, 

ter da je spreten uporabljati »sto jezikov«, s katerimi izraža svoje izkušnje in poglede. 

 

Kakšni so pogledi drugih avtorjev na otroštvo oz. participacijo otrok skozi zgodovino, pa 

poglejmo v nadaljevanju. Že poljski humanistični pedagog Korczak je omenjal, da je eden 

izmed vidikov demokracije prav pravica otrok do participacije, poleg tega pa je otrokom in 
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otroštvu pripisoval vrednost samo po sebi (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). Položaj 

otrok je primerjal z ranljivimi skupinami prebivalstva, kot npr. s kmeti, z ženskami ipd 

(Korczak, 1988, v Devjak idr., 2009). Participacija pa vsekakor ni tema, ki bi bila nova, saj je 

bila že stoletje nazaj osrednji koncept progresivne pedagogike. Dewey (ameriški filozof, 

psiholog in pedagog) je bil eden prvih, ki je zagovarjal, da otroci v vrtcu ali šoli sodelujejo pri 

oblikovanju svojega sveta. Poudarjal je vzgojo in izobraževanje prek delovanja in učenja 

(Batistič Zorec, 2010). Pravi, da morajo biti otrokom zagotovljene njihove lastne izkušnje 

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

se lahko po njegovem mnenju le tako pozitivno razvija družba raznolikosti (Dewey, 1999, v 

Turnšek, Hodnik in Krnel, 2009). 

 

Kot (bodoči) vzgojitelji bi morali namesto preučevanja otrok iskati različne načine za 

raziskovanje otroštva z otroki (James, 1999, v Batistič Zorec, 2010). Zanimati nas mora 

perspektiva otrok – otrokov pristop do življenja, otrokove ideje, odnosi z drugimi, se pravi 

otroštvo tukaj in zdaj, ne pa kaj bodo otroci postali v prihodnosti (Moss, Clark in Kjørholt, 

2005, v Batistič Zorec, 2010). Čeprav je na področju vzgoje in izobraževanja predšolskih 

otrok v zadnjem času participacija otrok pri izbiranju ter odločanju ena bolj popularnih tem, 

podobno kot je npr. kakovost v vrtcih, se mi zdi, da še vedno ni tako široko uveljavljena v 

dejanski praksi. Upam, da se bomo kmalu približali takemu načinu dela v vrtcih, kjer bo 

poudarjeno svobodno izbiranje aktivnosti in soodločanje otrok o življenju ter delu v vrtcu, kot 

je to moč zaslediti v vrtcih Reggio Emilia ali pa v skandinavskih državah, kjer so razvili 

vpliven diskurz o pravicah otrok, znotraj katerega je poudarek prav na participaciji, 

poslušanju otrok in dajanju glasu (Kjørholt, 2005, v Batistič Zorec, 2010). Otroštvo ne sme 

biti definirano kot stanje nekompetentnosti, nedoraslosti in nesposobnosti otrok, kot je to 

značilno za tradicionalno razvojno paradigmo, ki prevladuje tudi na področju predšolske 

vzgoje, zato koncepti, kot so participacija, pedagogika poslušanja, aktivno državljanstvo, 

krepitev moči, povzročajo težave, ker imajo nove poglede na otroka oz. zaupajo v 

sposobnosti otrok, jih spoštujejo in omogočajo vzpostavljanje komunikacije med otroki ter 

odraslimi (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). 

 

3.2 Pedagogika poslušanja in izražanja 

 

Pedagogika poslušanja je v pedagoškem konceptu Reggio Emilia najvažnejši pristop k 

življenju (Moss, 2006, v Devjak, Novak in Lepičnik Vodopivec, 2009). Poslušanje, ki vključuje 

čustva in vrednote, je v tem konceptu nekaj kompleksnega ter predstavlja aktiven dialoški in 

interpretativen odnos (Gardner, 1995, v Skubic, 2009).  
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C. Rinaldi, ki je idejna vodja omenjenega pedagoškega koncepta, v svojem delu (Rinaldi, 

2006, v Devjak idr., 2009) opredeljuje koncept pedagogike poslušanja, in sicer pedagogiko 

poslušanja opiše kot metaforo, ki kaže na občutljivost, odprtost za poslušanje in biti slišan na 

tisoč različnih načinov. Poslušamo z vsemi čutili – s pogledom, z vonjem, okusom, dotikom – 

in ne samo z ušesi. Poslušanje po njenem mnenju pomeni, da si odprt za druge ljudi, da 

priznavaš avtonomnost vsakega posameznika, da si odprt za dvom, negotovost in 

radovednost, da priznavaš poglede ter mnenja drugih … Vse našteto je izhodišče vsakega 

učenja. Od nas poslušanje zahteva, da zapustimo samega sebe in se prepustimo 

prepričanju, da je naša bit del širokega znanja ter da damo sebi in drugim čas za poslušanje. 

S tem, ko drugega poslušamo, mu dajemo vrednost, čeprav ni nujno, da se z njim strinjamo 

(Moss, 2006, v Devjak, Novak in Lepičnik Vodopivec, 2009) oz. lahko za poslušanje v 

pedagoškem pristopu Reggio Emilia povemo, da je to zmožnost slišanja, upoštevanja in 

spoštovanja teorij, mnenj, idej drugih, čeprav ni nujno, da nam te prinesejo pravi odgovor 

(Skubic, 2009). 

 

Pri pedagogiki poslušanja sta pomembna dva vidika, in sicer se prvi vidik nanaša na učenje 

in poučevanje, drugi vidik pa je »političen«. Prvi vidik vsebuje otrokovo razumevanje in 

osmišljanje sveta oz. se nanaša na učenje in poučevanje, drugi vidik pa postavlja zahtevo za 

demokratičen dialog s širšo lokalno skupnostjo, z njeno kulturo in družino (Rinaldi, 1993 in 

2006, v Devjak idr., 2009). Dialog, ki poteka med otrokom in vzgojiteljem, se ne sme končati 

z monologom, v katerem je vzgojitelj/učitelj tisti, ki otroku razlaga in ki vse ve ter zna, se 

pravi otrok ni v vlogi »prejemnika«. Dialog mora temeljiti na obojestranskem poslušanju, kjer 

obe strani poskušata uvideti pomen neke situacije. K vsemu temu se zavezuje prav 

pedagogika poslušanja (Gardner, 1995, v Skubic, 2009).  

 

Pedagogika odnosov, ki ima osrednje mesto v vrtcih Reggio Emilia, je lahko omogočena 

prav prek pedagogike poslušanja. Pedagogika odnosov izraža poudarek na pomenu 

medosebnih odnosov (tako med otroki, odraslimi, vzgojitelji in starši ter skupinami otrok) v 

kontekstu neprestanega dialoga z lokalno skupnostjo. Socialne odnose pa omogoča in 

spodbuja tudi fizično okolje (Rinaldi, 2006, v Devjak idr., 2009). 

 

Največji poslušalci vsega, kar nas obkroža, so zagotovo otroci, ki so pri poslušanju polni 

pričakovanj in ki želijo, da se jih posluša. Kaj kmalu se začnejo zavedati, da je opazovanje, 

okušanje, vohanje, tipanje, raziskovanje oz. z eno besedo poslušanje bistvenega pomena za 

komunikacijo. Otroci so socialna bitja, zato moramo odrasli njihovo socialnost živeti skupaj z 

njimi, pri čemer je pomembno, da je vrtec/šola kontekst za mnogovrstno poslušanje, ki 
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vključuje sebe in druge – posameznega otroka, skupino otrok in vzgojitelje/učitelje (Rinaldi, 

2006, v Skubic, 2009).  

 

In zakaj je navsezadnje pomembno, da prisluhnemo teorijam otrok? Samo na ta način bomo 

razumeli, o čem se otroci sprašujejo, kako razmišljajo in kakšne odnose vzpostavljajo z 

resničnim svetom (Rinaldi, 1993 in 2006, v Devjak idr., 2009). Poslušanje je prav tako 

sredstvo, ki spodbuja participacijo otrok pri učnem procesu in v življenju vrtca. Povsem 

osnovni namen poslušanja otrok pa je, da ugotovimo, kako otroci gledajo na ustanove in 

življenje v slednjih, s čimer jim omogočimo, da imajo lahko na to življenje vpliv tudi sami 

(Devjak idr., 2009). S poslušanjem in z dokumentiranjem tega, kar otroci izrazijo skozi vse 

svoje jezike, lahko pedagogi spoznajo spretnosti, sposobnosti in zanimanja otrok (Batistič 

Zorec, Kalin, Kržan in Sedeljšak, 2012), vendar da bi lahko otroci sploh izrazili svoje ideje, 

želje, pričakovanja oz. da bi se lahko izrazili na tiste načine, ki so prilagojeni njihovim 

načinom izražanja, morajo odrasli za to ustvariti priložnosti (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 

2009). S poslušanjem in z dokumentiranjem tega, kar otroci izrazijo, pa se odrasli izognejo 

tudi uvrščanju otrok v vnaprej postavljene kategorije, ki imajo svoj izvor v predstavah 

pedagogov, ki so zdravorazumske, ali pa v teorijah razvojne psihologije (Batistič Zorec, 

Kalin, Kržan in Sedeljšak, 2012). Tudi C. Rinaldi (2006, v Devjak, Novak in Lepičnik 

Vodopivec, 2009) opozarja, da poslušanje od nas zahteva, da izključimo sodbe in 

predsodke, ki prebivajo v nas, se pravi, da sprejmemo spremembe, zato poslušanje ni 

preprosto. In še Kroflič (2009, v Batistič Zorec, Kalin, Kržan in Sedeljšek, 2012) pravi, da se 

morajo vzgojitelji pri poslušanju otrok in poskusu tolmačenja otrokovega ravnanja znebiti 

svojih »normativnih kalupov«, v katere se morebiti zapirajo, ter da se morajo osrediniti na 

razumevanje otroka. Da bi vzgojitelj vse to dosegel, je potrebna velika uporaba moči, kar pa 

se obrestuje s podobo bogatega, kompetentnega otroka.  

 

3.3 Projektni pristop 

 

3.3.1 Kaj je projekt in kaj je projektno delo? 

 

Obstajajo raznolike definicije projekta in eno izmed njih je zapisal tudi H. Schroder (1970, v 

Glogovec, Lepičnik - Vodopivec in Vonta, 1993, str. 15) v svojem delu: »Projekt je lahko 

vsaka naloga, ki ima določljiv začetek in konec, ki zahteva uporabo več vrst virov za izvedbo 

posameznih, med seboj povezanih delnih nalog, da bi bil uresničen želeni cilj«. Kilpatrick, ki 

pa je eden izmed utemeljiteljev projektnega dela na vzgojno-izobraževalnem področju, je 

rekel, da je potrebno otroke naučiti, da sami mislijo, saj je to nujno potrebno za življenje v 

sodobnem svetu, v katerem živimo. Rešitev za to je našel prav v projekt - metodi ali projekt - 
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planu, ki poudarja miselno aktivnost otrok. Opozoril je, da se lahko termin projekt - metoda ali 

projekt - plan nadomesti tudi s terminom načrtno oz. projektno delo, ker je bistvo projekta, da 

načrtno izvajaš vnaprej projektirano delo. In za tipičen primer projekta v vsakdanjem življenju 

je navedel primer deklice, ki šiva obleko po svoji želji, saj je to načrtno delo, ki ima izvor v 

socialni potrebi deklice in v njenem srcu (Glogovec, Lepičnik - Vodopivec in Vonta, 1993). Na 

to izjavo se je navezal tudi Collings (v Glogovec, Lepičnik - Vodopivec in Vonta, 1993, str. 

15) z naslednjimi besedami: »Otroci morajo želeti nekaj delati, a ne delati, kar se želi«. 

Projekt lahko pravzaprav razumemo kot uresničevanje zamisli, da bi dosegli zastavljeni cilj 

(Novak, Žužek in Glogovec, 2009). 

 

Ker se v praksi pogostokrat ne loči termina projekt od termina projektno delo, moramo vedeti, 

da med tema dvema terminoma vselej obstaja razlika. Definicijo projekta sem navedla že 

zgoraj, za projektno delo pa velja, da je to metodični postopek oz. način dela, s katerim se 

učimo razmišljati, pridobivamo spretnosti, ki so potrebne za tovrstno delo, in se učimo 

projektno delati. Projektno delo se od projekta pravzaprav loči po tem, da oblikovanju pobud 

in končnega cilja, načrtovanju izvedbe ter uresničitvi cilja sledi še evalvacija izvedbe oz. 

analiza in ocena izvedbe projekta (prav tam). 

 

Projektno delo lahko uporabimo v različnih starostnih obdobjih, in sicer v vrtcih, osnovnih 

šolah (na nižji in višji stopnji), srednjih šolah in na univerzi oz. pri odraslih (Novak, 1990), 

vendar Glogovec, Lepičnik - Vodopivec in Vonta (1993) opozarjajo, da je že res, da sta npr. 

projektno delo v vrtcu in projektno učno delo med seboj identična, vendar sta vsak zase 

specifična zaradi različne uporabe obeh na različnih stopnjah razvoja.  

 

Projektno delo ima kar nekaj prednosti, saj se lahko individualizira, prilagodi posamezniku in 

njegovim potrebam, kvalitativno spreminja medsebojne odnose vseh, ki so vključeni vanj, v 

ospredju je aktiven, radoveden otrok, ki se sam ob podpori odraslih celostno razvija, 

vzgojitelj pa je le koordinator, organizator, soustvarjalec ter komentator (Glogovec, Lepičnik - 

Vodopivec in Vonta, 1993). Po besedah V. Z. Glogovec, J. Lepičnik - Vodopivec in T. Vonta 

(1993) je najpomembnejši cilj projektnega dela ta, da se ima otrok možnost celostno razvijati, 

poleg tega pa je ključni cilj tudi osebnostni in strokovni razvoj vzgojitelja. Tako otroci kot 

vzgojitelji lahko dosegajo razvoj le v medsebojni interakciji. 

 

3.3.2 Projektni pristop v vrtcih Reggio Emilia 

 

S projektnim delom, ki predstavlja del življenja v vrtcih Reggio Emilia, vzgojitelji spodbujajo 

otroke, da bi se sami ali pa skupaj z drugimi otroki odločili, kaj bodo v vrtcu počeli, kar 
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privede do zaupanja otrok v lastno intelektualno moč. Poleg tega pa imajo otroci ob tem 

priložnost razviti mnogotere sposobnosti (Padovan, 1995, v Devjak idr., 2009), saj so poleg 

odraslih vključeni v celoten proces projekta – v načrtovanje, izvedbo, sprotno vrednotenje, 

predstavitev in končno vrednotenje projekta (Batistič Zorec, Kalin, Kržan in Sedeljšak, 2012). 

Pri projektu lahko sodelujejo vsi otroci iz oddelka, lahko pa le skupina otrok, ker nekateri 

otroci izrazijo več zanimanja za sodelovanje pri projektih kot drugi. Tudi leto dni ali celo dlje 

lahko potekajo projekti v vrtcih Reggio Emilia, se pravi da niso vnaprej časovno omejeni, zato 

je ena izmed ključnih nalog odraslih, da vzdržujejo radovednost in veselje, voljo, 

pripravljenost otrok za izvedbo dejavnosti znotraj projektov (Batistič Zorec, Kalin, Kržan in 

Sedeljšak, 2012). Kot pravi R. Padovan (2011, prav tam), morajo imeti otroci na razpolago 

dovolj časa, da lahko rešujejo probleme projekta in kreirajo svoje zamisli. Pence in Moss 

(2000, prav tam) še dodajata, da so pomembnejši otrokovi občutki za čas in zadovoljstvo pri 

dejavnostih, še zdaleč pa ne gospodarjeva ura, zato otrokom pri projektih ni potrebno hiteti. 

Zaželeno je, da se v projekte, poleg otrok in odraslih v vrtcu, vključujejo tudi starši ter 

strokovnjaki iz tistega področja, ki se v času projekta raziskuje (Batistič Zorec, Kalin, Kržan in 

Sedeljšak, 2012). Projekti v pedagoškem konceptu Reggio Emilia se osredinjajo na tematike, 

ki so vezane na vsakdanje življenje otrok, saj je s tem otrokom omogočeno, da uporabijo 

lastne izkušnje, določajo smer, v kateri se bo raziskovanje nadaljevalo, in da postavljajo 

svoja vprašanja, vsekakor pa nenavadne tematike niso zapostavljene (Turnšek, Hodnik 

Čadež in Krnel, 2009). Pravzaprav vzgojitelj sledi pogovorom med otroki in z njimi tudi sam 

razpravlja o raznoterih problemih, tako da s pomočjo omenjene komunikacije išče vsebine, ki 

so za otroke zanimive. Če je izbrana vsebina lahko glavna tema projekta v skupini, ki želi 

sodelovati pri projektu, se vzgojitelj posvetuje še z drugimi strokovnimi delavci in nato pride 

do odločitve (Špoljar, 1999, v Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009). Špoljar (1999, v 

Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009) se ob tem še sprašuje, kako v vrtcih Reggio Emilia 

obravnavajo tiste vsebine, ki so za predšolsko vzgojo vselej pomembne, vendar otroci 

morebiti zanje niso izrazili interesa. Pravi, da to ostaja nejasno. 

 

Kot že rečeno, participacijo otrok v vrtcih Reggio Emilia udejanjajo s projektnim delom. In če 

projektno delo primerjamo s kurikulom, lahko rečemo, da je to primer integriranega 

kurikuluma oz. primer povezovanja vseh področij v celoto, saj se vsebine obravnavajo 

celostno z raznolikih zornih kotov. Obstaja pa razlika pri samem načrtovanju. Tako je pri nas 

značilno načrtovanje, pri katerem si strokovni delavci najprej postavijo cilje, ki jih želijo 

doseči, potem pa si izberejo še ustrezne vsebine, s katerimi bodo lahko dosegli zastavljene 

cilje. Predpišejo tudi oblike in metode vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku. Načrtovanje v 

vrtcih Reggio Emilia pa poteka na povsem drugačen način, ki je fleksibilnejši in ki dovoljuje, 

da se projekt v času izvajanja spreminja v smislu sprememb pri samem poteku, vsebinah 
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aktivnosti in preoblikovanju hipotez (Batistič Zorec, Kalin, Kržan in Sedeljšak, 2012); 

strokovni delavci v omenjenih vrtcih si pred začetkom projekta zastavijo hipoteze in ne 

predpišejo konkretnih ciljev. S hipotezami predvidijo, kaj bi se lahko zgodilo, pri čemer jim 

pomagajo dotedanje izkušnje in poznavanje otrok v oddelku. Ob omenjenih hipotezah pa 

prostor pri načrtovanju zapolnjujejo tudi cilji, ki so spremenljivi, prav tako pa so prilagojeni 

zanimanjem in potrebam otrok. Poleg navedenega odrasli oblikujejo še cilje, ki jim sledijo v 

času poteka dejavnosti (Edwards idr., 1993, prav tam). Ker odrasli pri projektih vključujejo 

tudi ideje, izbire in hipoteze otrok, so vedno pripravljeni na najrazličnejše rešitve projektov 

poleg tistih, ki jih najprej sploh niso pričakovali. Za opisan način načrtovanja dela in življenja 

v vrtcih Reggio Emilia se uporablja italijanski izraz »progettazione«, ki se ne prevaja v druge 

jezike, da ne bi glede načrtovanja dobili predstave o klasičnem načrtovanju (Batistič Zorec, 

Kalin, Kržan in Sedeljšak, 2012). Zagovorniki pedagoškega koncepta Reggio Emilia 

zagovarjajo prepričanje, da sproti nastajajoči kurikulum prinaša prednost, saj je rezultat 

nenehnega procesa dogovarjanja med vzgojitelji in med vzgojitelji ter otroki (Kantor in Eldas, 

1986, v Hočevar in Kovač Šebart, 2010), vendar Kroflič (2002, v Hočevar in Kovač Šebart, 

2010) opozarja, da se v Sloveniji za takšen način dela nismo odločili, ker lahko pride do 

slabo premišljenega in načrtovanega vzgojno-izobraževalnega dela, saj v nestrukturiranem 

kurikulumu splošni in operativni cilji niso točno določeni, je pa res, da upoštevamo procesno-

razvojni pristop poleg učno-ciljnega. A. Hočevar in M. Kovač Šebart (2010) svarita, da ne 

smemo zanemariti tega, da čeprav vzgojitelji v Sloveniji izbirajo in izvajajo aktivnosti, s 

katerimi bi dosegli zapisane cilje v nacionalnem kurikulumu ter zakonodaji, se imajo možnost 

avtonomno odločati, s pomočjo katerih vsebin, didaktičnih strategij in sredstev bodo otroci 

skozi aktivnosti dosegli zapisane cilje. 

 

Če se vrnemo na projektno delo v vrtcih Reggio Emilia, je potrebno naznaniti, da tak način 

dela vsekakor zahteva od kolektivov kar nekaj časa. Ti se srečujejo vsak teden po dve uri in 

pol v popoldanskem času, ko se dejavnosti otrok v večini primerov že zaključijo. Na teh 

druženjih kolektivi diskutirajo o projektih v posameznih skupinah, diskusijo pa oplemenitijo še 

s fotografijami, z videoposnetki, diapozitivi, s pisnimi gradivi itn., s čimer je bilo pravzaprav 

dokumentirano življenje in delo v času projekta (Padovan, 1995, v Devjak idr., 2009). 

 

Vredno omembe je tudi to, da se v zahvalo projektom v vrtcih Reggio Emilia učijo poleg otrok 

tudi odrasli – skupaj odkrivajo novosti in znanstvena spoznanja ter so do slednjih kritični 

(Batistič Zorec, Kalin, Kržan in Sedeljšak, 2012), poleg tega pa projekti s smislom 

oplemenitijo pojave in dogodke, ki so del okolja, iz katerega prihajajo otroci (Padovan, 1995, 

v Devjak idr., 2009). V času trajanja projektov se nenehno vzpostavljajo tudi odnosi med 

odraslimi in otroki, v prvi vrsti okrog teh projektov, kar je pravzaprav smisel projektnega dela. 
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Skupni interes odraslih in otrok v projektu je tisto, kar pravzaprav privede do interakcije med 

omenjenimi (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). 

 

Če povzamemo, lahko rečemo, da predstavlja projektno delo v omenjenih vrtcih eno izmed 

najpomembnejših pristopov k učenju in poučevanju, saj so s takim načinom dela prav otroci 

vključeni v raziskovanje določenega področja (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). S 

takim načinom dela, ki temelji na nestrukturiranem kurikulumu, vzgojitelji sledijo otrokom in 

ne načrtom (Malaguzzi, 1998, v Hočevar in Kovač Šebart, 2010). 

 

V raziskovanju določenega področja se lahko otroci preizkusijo na dva različna načina, in 

sicer lahko raziskujejo probleme zaprtega tipa ali pa so aktivni v projektih reševanja 

problemov odprtega tipa (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009), zato bom v nadaljevanju 

predstavila oba tipa raziskovanja. 

 

3.3.3 Proces raziskovanja problemov zaprtega tipa  

 

Učenje z raziskovanjem želi pri otrocih ohraniti motivacijo in radovednost za spoznavanje 

nečesa novega. O raziskovanju problema zaprtega tipa govorimo takrat, ko otroci s 

pridobljenimi podatki in informacijami, ki jih zbirajo z različnimi tehnikami, rešujejo problem. 

Rešitev problema temelji na analizi zbranih podatkov in informacij, ki pa jih otroci zbirajo z 

mnenjskim anketami, z deskriptivnimi tehnikami oz. metodami, ko nekaj opazujejo, izpeljejo 

intervju, podatke zberejo in jih prikažejo ter interpretirajo in s proučevanjem preteklosti, pri 

čemer jim pomagajo zbrani predmeti, dokumenti ipd. Za boljši uvid v proces raziskovanja 

problemov zaprtega tipa bom v nadaljevanju opisala faze takega načina raziskovanja 

(Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). 

 

Opredelitev problema 

Raziskovalni problemi se lahko pojavijo spontano na način, da nas otroci sprašujejo o 

nečem, kar je v njih vzbudilo zanimanje, včasih pa je odrasli tisti, ki želi vzbuditi zanimanje 

otrok za nek izbran raziskovalni problem. Da pa bi odrasli vzbudili zanimanje otrok, lahko 

uporabimo različne tehnike, in sicer lahko v en prostor vrtca postavimo fotokopijo pomembne 

osebe, v en kotiček damo lahko nabor literature, ki jo imajo otroci priložnost »brati«, 

učinkovita tehnika za uvod v problem pa je tudi tehnika »skrivnostnega predmeta« − v 

igralnico postavimo predmet, ki je otrokom neznan (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). 

Tudi Maxim (1987) pravi, da lahko zanimanje otrok vzbudimo z ureditvijo okolja, v katerem 

so otroci spodbujeni, da raziskujejo razne slike ali objekte, ki so razstavljeni. Tako 

raziskovanje zahteva vzdušje, kjer je zaželeno, da otroci postavljajo vprašanja o razstavljenih 
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stvareh in o njih diskutirajo. Otroke moramo spodbuditi k razmišljanju, zato jim moramo 

zastavljati odprta vprašanja, ki ne zahtevajo pravilnih ali napačnih odgovorov: Kaj mi lahko 

poveš o tem?, Kaj lahko s tem narediš?, Kaj misliš – kako se to uporablja?, Kaj misliš, da te 

ljudje delajo? Ta vprašanja lahko na vidno mesto tudi zabeležimo in se v procesu 

raziskovanja nanje sklicujemo. Maxim (prav tam) pa za vzbuditev zanimanja pri otrocih 

omenja tudi predstavitev zapletene dileme s strani odraslih. Z uvodnim delom se začnejo 

otroci zavedati, da obstaja neka uganka in poti, po katerih bomo hodili, da bomo prišli do 

rešitve te uganke (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). Velja opozoriti, da otroci ne želijo 

raziskovati nečesa, kar jih ne zanima (Maxim, 1987). 

 

Da bi kar se da jasno izrazili problem, ki ga želimo raziskovati, postavimo raziskovalna 

vprašanja – splošna in konkretna, saj bomo na ta način raziskovali res tisto, kar smo želeli. V 

času raziskovanja lahko vprašanja še dodajamo ali pa zbrišemo tista, ki za naš primer niso 

bistvena. Kako nastane oblačilo, po čem je moj kraj poseben, kako se pride na svet so samo 

eni od primerov raziskovalnih vprašanj iz različnih kurikularnih področij. V vrtcih Reggio 

Emilia se odrasli odločajo za vprašanja, ki so uganka tudi za njih same, saj se s tem 

odmaknejo od predvidljivih rešitev in pretiranega vodenja otrok (prav tam).  

 

Domneve – kaj predvidevamo, kaj že vemo? 

Z velikokrat uporabljeno tehniko »miselnega viharja« lahko prepoznavamo, v kolikšni meri 

otroci izbran problem že poznajo in kaj o raziskovalnih vprašanjih že vedo. Domneve otrok 

dokumentiramo s pomočjo risbe, posnetka, plakata ali česa podobnega, da lahko kasneje 

preverimo, kaj smo se v času raziskovanja problema novega naučili, kaj smo imeli prav in če 

smo se v čem motili. V vrtcih Reggio Emilia npr. plakate z izjavami otrok izobesijo v 

garderobo, da so v vpogled tudi staršem (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). 

 

Zbiranje in dokumentiranje informacij 

Potrebno je priti do odgovorov na zastavljena raziskovalna vprašanja, zato otroke 

spodbudimo k razmišljanju, od koga, kje in kako bi lahko prišli do teh odgovorov, nekaj virov, 

ki se nam zdijo ključni, pa predvidimo tudi odrasli. Te viri so lahko knjige, svetovni splet, 

muzeji, galerije, naravno okolje, mediji ipd. Vzporedno z naštetimi viri pa lahko otroci zbirajo 

informacije s tehnikami, kot so: intervju, anketa, neposredno opazovanje in zbiranje 

dokumentov, predmetov, pisnega in ustnega izročila, listin. Pomembno je, da se vse 

pridobljene informacije tudi dokumentirajo, da se ne bi pozabile in izgubile, zato je potrebno 

poiskati ustrezne tehnike dokumentiranja, ki najbolj ustrezajo uporabljenemu viru informacij. 

V vrtcih Reggio Emilia dajejo velik poudarek dokumentiranju gradiva, saj to prikazuje 
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intelektualne kompetence otrok, ves čas pa ob tem gradivu poteka komunikacija med otroki 

in odraslimi o tem, kako naprej (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). 

 

Odgovori na zastavljena vprašanja 

Odrasli z otroki pogledajo odgovore, ki so jih dobili na podlagi zastavljenih raziskovalnih 

vprašanj, in ugotavljajo, kaj so se novega naučili. Zanimivo je, če se ozremo nazaj in 

pogledamo domneve ter ugotovimo, katere so bile ustrezne, katere neustrezne in kaj smo 

novega spoznali (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). 

 

Uporaba spoznanj, veščin, spretnosti 

V tej fazi raziskovanja se odrasli z otroki odločimo, kako bi lahko pridobljene informacije 

uporabili v novi situaciji, da ne bi bile same sebi namen. Tako lahko pridobljeno znanje npr. o 

tem, kako živijo otroci v različnih državah po svetu, uporabimo za izdelavo brošur o načinu 

življenja teh otrok. V tej fazi raziskovanja lahko prestopimo v reševanje problema odprtega 

tipa in tako otrokom omogočimo, da se na podlagi lastnih idej odločijo, kako bi predstavili 

življenje otrok iz izbranih držav (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). 

 

3.3.4 Projekti reševanja problemov odprtega tipa 

 

O procesu reševanja problemov odprtega tipa govorimo takrat, ko so pri ustvarjanju življenja 

v vrtcu otrokove ideje, pobude, želje upoštevane, tako da se do rešitev problemov pride s 

pomočjo naštetega. Vse ideje otrok morajo biti dobrodošle, tako da se od odraslih zahteva, 

da se ne zavzamejo samo za ideje določenih otrok. Otroci v procesu reševanja problema 

odprtega tipa ves čas iščejo in preizkušajo rešitve zastavljenega problema, zato je na delu 

kreativnost otrok (Maxim, 1989, v Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). Cilji, ki jih s takim 

načinom dela dosegamo, so sledeči: otroci pridobijo izkušnjo, da so njihove ideje zaželene, 

otroci se urijo v procesu reševanja problemov po določenih fazah in otroci prevzemajo 

odgovornost za življenje njihove skupine v vrtcu oz. so udeleženi v oblikovanju življenja v 

vrtcu (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). Osnovne faze reševanja problema odprtega 

tipa, ki jih bom naštela in opisala v nadaljevanju, niso časovno zaporedne. 

 

Opredelitev problema 

Da bi lahko govorili o participaciji, si moramo zastaviti problem, ki je v povezavi z vsakdanjim 

življenjem otrok iz vrtčevske skupine. Problem moramo jasno izraziti, kar lahko storimo z 

vprašanjem, kot npr.: Naše igrišče ima premalo igral. Kaj lahko otroci naredimo, da bo 

postalo igrišče zanimivejše za igro? Odrasli otrokom pomagamo pri izpeljavi in preizkušanju 
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njihovih idej, pomembno pa je, da čim več naredijo otroci sami, ne pa da odrasli delamo za 

njih (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). 

 

Iskanje rešitev, zamisli, idej in njihovo dokumentiranje 

Ker se velikokrat zgodi, da odrasli rešujejo probleme brez otrok, je za otroke pravo 

presenečenje, ko imajo priložnost reševati zastavljen problem prav oni. Da bi otroci začeli 

izražati ideje, predloge, rešitve problema, jih moramo k temu spodbuditi. To lahko storimo s 

tehniko miselnega viharja, ki govori o tem, da si otroci podajajo npr. nek izbran predmet in 

tisti, ki ga ima v roki, pove svojo idejo. Tako predmet potuje od enega do drugega otroka, 

vzgojitelj pa si ob tem zapisuje vse predloge otrok. Ideje lahko otroci pozneje prenesejo tudi 

na plakat. Za moj zgoraj omenjeni problem v povezavi z igriščem pa bi lahko uporabili tudi 

tehniko risanja načrta igrišča, kakršnega si otroci želijo oz. kakor bi ga oni preuredili, da bi 

postal zanimivejši za igro. Pri takem delu je pomembno, da otroci rišejo v majhnih skupinah, 

ki štejejo do šest otrok. Na risbe otrok si lahko zapišemo tudi komentarje, ki jih otrok izrazi ob 

pojasnjevanju tega, kaj je ustvaril. Pomembno je, da vse zamisli otrok dokumentiramo 

(Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). 

. 

Preizkušanje rešitev, njihova ocena in izbira 

Da bi se rešitve otrok udejanjile, so včasih potrebni posebni pripomočki, kar nekaj časa in 

dela, včasih pa je uresničevanje idej preprostejše. Včasih so lahko ideje tudi nevarne ali 

predrage za uresničitev, zato se o njih z otroki še enkrat pogovorimo in poiščemo 

nadomestno rešitev. Idej, ki so lahko na prvi pogled neuresničljive, ne nadomeščamo takoj z 

drugimi, saj so lahko prav take ideje najbolj izvirne. Tudi če je ideja na videz preprosta za 

uresničitev, lahko kasneje ugotovimo, da nas je vsak problem pripeljal do naslednjega 

problema, kar je od nas zahtevalo kar nekaj časa, dela, energije. Če bi glede primera o 

urejanju igrišča otroci radi naredili velik bazen, v katerem bi bilo prostora za celo skupino 

otrok, je naloga odraslega, da začne postavljati otrokom podvprašanja, kot npr.: od koga bi 

lahko izvedeli, na katerem delu igrišča je najpametneje skopati luknjo za bazen, s čim bi 

lahko luknjo kopali, katero opravilo bo sledilo po kopanju luknje, katero vrsto materiala 

moramo položiti v izkopano luknjo, da bo zadrževala vodo, ki jo bomo natočili, kaj bomo 

naredili, da ob igri v bazenu ne bomo izpostavljeni direktnim sončnim žarkom ipd (Turnšek, 

Hodnik Čadež in Krnel, 2009). 

 

Ocena dela 

Že med trajanjem projekta reševanja nekega problema, ki pogosto traja več mesecev, lahko 

ovrednotimo, katere ideje so bile boljše za realizacijo, katere so bile slabše, ali se 

približujemo končni rešitvi problema itn., vsekakor pa je priporočljivo oceno dela izvesti ob 
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zaključku projekta reševanja zastavljenega problema (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 

2009). 
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II EMPIRIČNI DEL 

 

1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

M. Batistič Zorec (2010) je v enem izmed svojih strokovnih člankov zapisala rezultate študije, 

ki jo je izvedla N. Turnšek (2009, v Batistič Zorec, 2010) in ki je temeljila na intervjuju 

vzgojiteljic z otroki, in sicer so otroci povedali, da imajo redko priložnost izraziti, kaj želijo, in 

da največkrat izbirajo med danimi alternativami, kot npr. kam bodo šli na sprehod. Študija je 

pokazala, da otroci še vedno doživljajo kurikulum v vrtcu kot deljen na prosto igro in obvezno 

delo, kar je v študiji razvidno iz zapisane želje otrok, da bi se radi več igrali.  

 

Kot (bodoči) vzgojitelji se moramo čim večkrat vprašati, ali je res potrebno, da se o stvareh, 

ki zadevajo življenje in delo otrok v vrtcu, odločamo sami, in da nekaj naredimo ravno ob 

določeni uri na določen način. Iz prakse opažam, da je velikokrat to zgolj stvar utečene 

navade. Rakovič (2004) poudarja, da moramo podvomiti o stvareh, ki so v vrtcih na prvi 

pogled najbolj samoumevne. Sama se zavedam, da začetna nesamoumevnost na poklicni 

poti postaja vse bolj samoumevna in se zaradi tega z leti vse manj sprašujemo: »Zakaj ravno 

na ta način?« Od odraslih se pričakuje, da se umaknemo od omenjenega »tradicionalnega« 

delovanja, da bi lahko delovali v skladu s participacijo otrok, ki jo Slovar slovenskega 

knjižnega jezika (SSKJ, 2000) definira kot udeležbo, sodelovanje, zato je bil namen mojega 

diplomskega dela s pomočjo literature ugotoviti oz. razširiti svoje znanje o tem, na kakšne 

načine lahko (bodoči) vzgojitelji v vrtcih uveljavljamo participacijo otrok. In ker se v zadnjem 

času participacija otrok v vrtcu vse bolj izpostavlja, bolj kot kdajkoli prej, poleg tega pa 

kurikulumi poudarjajo, da so interesi in želje otrok izhodišče za vzgojno-izobraževalno delo v 

predšolskem obdobju, se mi je zdela izbrana tema vredna raziskovanja. 

 

Odločila sem se, da z raziskovalnim projektom Raziskujemo in ustvarjamo knjigo, ki sem ga 

izvedla v vrtcu in ki je temeljil na procesu raziskovanja problema zaprtega tipa, otrokom 

omogočim, da z lastno aktivnostjo oz. aktivnim učenjem raziščejo nastanek literarnega de la 

in s tem obogatijo svoje znanje, hkrati pa so imeli tudi možnost ustvariti skupno knjigo, s 

čimer je bila upoštevana zadnja faza – uporaba spoznanj, veščin, spretnosti – procesa 

raziskovanja problema zaprtega tipa. Omogočila sem jim čas za razmislek in izražanje 

domnev, zamisli, idej, ki so bile, seveda, tudi upoštevane. Ker je za projekte v pedagoškem 

konceptu Reggio Emilia značilno, da se osredinjajo na tematike, ki izvirajo iz otrokovih 

vsakodnevnih izkušenj, sem se odločila, da se bom v zgoraj omenjenem projektu osredinila 

na literarna dela oz. knjige, saj se otroci s slednjimi srečujejo skoraj vsak dan, vendar so po 
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mojem mnenju v praksi še vedno prisotne tradicionalne metode obravnavanja literarnih del 

oz. knjig.  

 

S svojim diplomskim delom želim poudariti, da je vrtec ustanova, ki je namenjena otrokom, in 

je po mojem mnenju nujno potrebno omogočiti, da otroci o življenju in delu v vrtcu oz. o 

svojem času, ki ga preživijo v vrtcu, odločajo tudi sami. 

 

2 CILJI 

 

Cilj, ki sem si ga zastavila pri svojem diplomskem delu, je predstaviti participacijo otrok v 

vrtcu skozi pedagoški koncept Reggio Emilia in vse (bodoče) vzgojitelje opozoriti na to, kako 

zelo je participacija otrok v vrtcu pomembna, saj so otroci državljani že zdaj, v otroštvu, in kot 

takšni sposobni spreminjati svet po svojih lastnih močeh. Moj cilj je bil tudi izvedba 

raziskovalnega projekta Raziskujemo in ustvarjamo knjigo, pri katerem je bila moja primarna 

naloga otrokom omogočiti, da z lastno aktivnostjo iščejo rešitve problema, s čimer 

prevzemajo tudi večjo mero odgovornosti za lastno učenje. Navsezadnje pa sem želela 

ugotoviti, v kolikšni meri je ciljna skupina otrok sploh vajena izražati svoje ideje, zamisli, 

mnenja, pobude in domneve oz. v kolikšni meri je vajena aktivnega učenja. 

 

3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

V času izvajanja dejavnosti znotraj raziskovalnega projekta Raziskujemo in ustvarjamo knjigo 

sem želela odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja. 

 

− Kako učinkovito motivacijsko sredstvo je aktiven način učenja za otrokovo sodelovanje pri 

dejavnostih raziskovalnega projekta? 

− Kako uspešni bodo otroci (z medsebojnim sodelovanjem) pri izvedbi raziskovalnega 

projekta? 

− V kolikšni meri bodo dejavnosti raziskovalnega projekta uresničile cilje participacije otrok? 

− V kolikšni meri bom pripravljena upoštevati ideje in zamisli otrok oz. kako uspešna bo moja 

vloga pri vodenju raziskovalnega projekta, ki bo temeljil na participaciji otrok? 

− Kakšne predstave imajo otroci o knjigi oz. o tem, kaj je knjiga, kako nastane knjiga, kdo vse 

sodeluje pri nastajanju knjige, kako poteka tiskanje knjige ipd.? 

− V kolikšni meri raziskovalno naravnan način dela vpliva na pridobitev novega znanja o 

knjigah pri otrocih? 

− Katere spretnosti in znanja bodo otroci pridobili v procesu raziskovalnega projekta? 
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− V kolikšni meri se bodo informacije o knjigah, pridobljene v času izvajanja raziskovalnega 

projekta, utrdile v miselni shemi otrok in otrokom omogočile ustvarjanje skupinske knjige? 

 

4 RAZISKOVALNA METODA 

 

Za potrebe empiričnega dela sem uporabila deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja, 

ker sem opisovala, kakšno je stanje, ki sem ga preučevala. 

 

4.1 Vzorec  

 

Raziskovalni projekt Raziskujemo in ustvarjamo knjigo sem v študijskem letu 2014/2015 

izvedla v Vrtcu Vodmat, Enota Klinični center. Za izpeljavo raziskovalnega projekta sem si 

izbrala namenski vzorec, in sicer otroke iz homogene skupine Sončki. V skupino je vključenih 

22 otrok, od tega je 11 deklic in 11 dečkov. Otroci so stari od 4 do 5 let. 

 

4. 2 Pripomočki  

 

V času izvajanja raziskovalnega projekta sem uporabila različna literarna dela oz. knjige, 

računalnik s spletno povezavo, digitalni fotoaparat za fotografiranje in videosnemanje ter 

prenosni telefon za glasovno snemanje. 

 

4.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov  

 

Med celotnim trajanjem raziskovalnega projekta sem pisala dnevniške zapise poteka 

dejavnosti. Pri tem sem si pomagala z lastnim opazovanjem otrok in njihove aktivnosti. V 

pomoč so mi bili tudi videoposnetki, zapisi izjav otrok, fotografije in zvočni posnetki. Iz 

zbranega gradiva bom imela skupaj z otroki priložnost, da ob priložnosti podoživimo izveden 

raziskovalni projekt. Po zaključenem raziskovalnem projektu sem si s pomočjo dnevniških 

zapisov poteka dejavnosti odgovorila tudi na zastavljena raziskovalna vprašanja in napisala 

evalvacijo projekta.  
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5 IZVEDBA PROJEKTA RAZISKUJEMO IN USTVARJAMO KNJIGO – 

PARTICIPACIJA OTROK V VRTCU 

 

5.1 DRAMSKA UPRIZORITEV PRAVLJICE 

 

Torek, 7. 4. 2015 

 

Za uvodno dejavnost, s katero sem naredila otvoritev raziskovalnega projekta in s katero 

sem želela vzbuditi zanimanje otrok za problem, ki sem jim ga z naslednjim srečanjem 

posredovala, sem si izbrala dramsko uprizoritev pravljice, ki jo je napisala slovenska 

pisateljica, pesnica in pravljičarka Anja Štefan, in sicer pravljico Bobek in barčica. V ta 

namen sem doma ustvarila barčico, s katero se je želel Bobek čisto sam podati čez jezero, in 

vesla, za katera je Bobek z veseljem prijel, da bi zaplul. Tako sem na sredino igralnice na tla 

položila vse potrebne pripomočke za uprizoritev pravljice in ko so otroci vstopili v igralnico, 

so si najprej začeli ogledovati barčico.  

 

 

Slika 1: Bobkova barčica in vesla 
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Slika 2: Ogledovanje Bobkove barčice 

 

Opazila sem, da je barčica v otrocih vzbudila pozornost, zato sem jim pustila nekaj časa, da 

so si jo v miru ogledali. Po ogledovanju barčice pa sem otroke povabila, da sedejo na 

preprogo na tla, in predstava, pripravljena po pravljici Bobek in barčica, v kateri sem bila jaz 

glavni junak – Bobek, se je lahko začela. Povzetek pravljice pravi takole: 

 

Bobek se silno rad igra ob jezeru, še najraje pa je kapitan, čeprav nima vesel in čolna. Po 

vodi rad spušča tudi barčice iz ločja. Zelo rad bi imel čoln, s katerim bi se čisto sam podal 

čez jezero. Nekega dne pa ga je zagledal na jezeru, čemur Bobek ni mogel verjeti. Pa še 

prazen je bil. Skočil je na čolniček, prijel za vesla, a takoj se je z brega oglasila miška in ga 

ustavila. Potem ga je ustavila še žabica, za njo še zajček in lisica, na koncu pa še medved. 

Za ta čolniček jih je bilo malo preveč, kar se je izkazalo s prevrnitvijo čolna v vodo, ko je nanj 

skočil veliki medved. Vsi so varno pristali na bregu, vendar je bil Bobek ob svoj čoln. Ker je 

bilo medvedu težko, je prinesel vrv, da bi privezal čoln in ga povlekel iz vode. Pri tem mu je 

pomagala žabica, saj je skočila v vodo, se potopila in privezala vrv na čolniček. Tako se je s 

skupnimi močmi pri vlečenju čolniček prikazal iz vode. Medved ga je potem še obrnil in 

očistil. Bobek, miška, žabica, zajček in lisica so veselo skočili spet vanj in odveslali. Ker pa 

jim je bilo žal medveda, ki je ostal na bregu, saj je bil za čolniček prevelik, so odveslali nazaj 

na breg. Lisici se je porodila ideja, da si naredijo barko, ki bo zdržala vse njih. Zapodili so se 

k delu in kar dobro jim je šlo od rok. Na bregu je še istega dne stala barka, ki so jo hitro 

potisnili v vodo in z njo vsi skupaj zapluli čez jezero. Ta je bila pravšnja tudi za velikega 

medveda. Na tej barki so vsi peli – veselo in na glas do neba (Štefan, 2005).  
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Slika 3: Pripovedovanje pravljice Bobek in barčica skozi dramsko predstavo 

 

Med pripovedovanjem pravljice so otroci v tišini strmeli vame in me opazovali. Spremljali so 

prav vsak moj gib – ko sem stopila v eno stran, se je prav tako njihov pogled usmeril v mojo 

stran. Sploh niso mogli sedeti na zadnjicah, kot po navadi sedijo na preprogi, vendar so si 

zadnjico podprli z obema nogama, da so bili še višje.  

 

Po končani dramski uprizoritvi oz. po pripovedovanju pravljice sem otroke povprašala, kako 

bi opisali Bobka, ki je sprejel vse živali v svoj čolniček, in kaj vse so znale te živali, da bi 

lahko postale mornarke na Bobkovi barčici. Po krajšem pogovoru sem k sebi povabila še 

vsakega izmed otrok in ga vprašala, kaj zna, saj me je moral prepričati, da je pravšnji za 

mornarja, ki bo na moji barčici. Tako je vsak otrok povedal, kaj dobro zna. Zanimivo je bilo 

poslušati njihove izjave, saj so se na začetku začeli nekoliko ponavljati oz. so naštevali to, 

kar so dobro znale že živali iz pravljice, čez čas pa sem začutila, da so se opogumili in 

uporabili svojo domišljijo ter mi zaupali še kaj drugega, v čemer so spretni, zato v 

nadaljevanju navajam izjave otrok. 

 

M: »Ko se boš ti utrudil, bom jaz veslala.« 

G: »Jaz znam dobro plesti.« 

M: »Jaz bi plesala na lisičino pesem.« 

S: »Skakati znam.« 

N: »Šivati znam.« 

D: »Skakati znam s kolebnico.« 

Ž: »Vohati znam dobro.« 
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M: »Žagati znam.« 

R: »Plavati znam.« 

L: »Znam plavati.« 

N: »Torbice šivam.« 

J: »Plavati in reševati znam.« 

S: »Na dnu lahko vzamem take žabice.« 

M: »Hitro se oblečem in obujem.« 

I: »Iščem školjke.« 

L: »Plesti znam.« 

 

 

Slika 4: Pripovedovanje dečka o svojih spretnostih 
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Slika 5: Pripovedovanje deklice o svojih spretnostih 

 

 

Slika 6: Sprejem otrok v Bobkovo barko 

 

Bobek je prav vse sprejel na svojo barko, saj je bil dober po srcu, in vsak izmed otrok je znal 

kaj zanimivega. Barka je bila za las pravšnja za vse nas. Otroci so z navdušenjem poskusili 

tudi veslati, pa tudi živali, ki so bile v barki, so pritegnile pozornost otrok. En deček mi je 

rekel, da bo prinesel v vrtec še svojega kužka, da bo lahko šel tudi on z nami po jezeru. 

Zastava, ki je plapolala nad barko, je prav tako pritegnila pozornost določenih otrok. Ker sem 

opazila, da so bili otroci navdušeni nad barko, jim je Bobek obljubil, da bo barko še nekaj 
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časa pustil na tem njihovem bregu, da se bodo lahko tudi oni igrali kapitane in mornarje, kot 

se to vedno znova rad igra tudi sam Bobek. 

 

Z otroki smo se po preizkušanju barčice zbrali na preprogi in vprašala sem jih, s čim bi lahko 

na blago narisali obnovo pravljice oz. dogajanje v pravljici Bobek in barčica. Nisem jim v 

naprej podala alternativnih možnosti, ker sem hotela tudi pri tem delu dejavnosti upoštevati 

participacijo otrok. Nekateri so rekli, da bi lahko risali s flomastri, spet drugi pa s tempera 

barvami. Odločila sem se za glasovanje z dvigovanjem rok: pol skupine otrok je bilo za 

risanje s flomastri in pol skupine otrok za slikanje s tempera barvami, zato sem jim omogočila 

obe možnosti − na en kos blaga so lahko risali s flomastri, na drug kos blaga pa so lahko 

slikali s tempera barvami. Ko so z likovnim ustvarjanjem pri enem kosu blaga končali, so se 

lahko odpravili tudi k drugemu kosu blaga, če so to želeli.  

 

 

Slika 7: Otroci slikajo s tempera barvami na blago (1) 
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Slika 8: Otroci slikajo s tempera barvami na blago (2) 

 

 

Slika 9: Otroci slikajo s tempera barvami na blago (3) 
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Slika 10: Otroci rišejo s flomastri na blago (1) 

 

 

Slika 11: Otroci rišejo s flomastri na blago (2) 
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Slika 12: Otroci rišejo s flomastri na blago (3) 

 

 

Slika 13: Izdelek enega izmed otrok − Bobek in njegovi prijatelji na barki 

 

Zanimivo mi je bilo opazovati dve deklici, ki sta se trudili s tempera barvami naslikati skupno 

barčico, saj sem pri drugih otrocih opazila, da komunikacije med njimi samimi ni bilo veliko, 

kar pa je bilo po eni strani tudi pričakovano, ker sem v času praktičnega pedagoškega 

usposabljanja v tej skupini otrok opazila, da ti otroci svojo pozornost skoraj v celoti usmerijo 

zgolj v lasten rezultat, zato sta zgoraj omenjeni deklici pritegnili mojo pozornost. Njuna 

sodelovalna situacija je bila imenitna – brez ogromno izmenjanih besed sta se pri slikanju 

dopolnjevali in videti je bilo, kot da vsaka točno ve, kaj mora v naslednjem trenutku naslikati 
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ali pobarvati. V tej situaciji je bila izrazita medsebojna pomoč, katere rezultat je bil skupen 

dosežek oz. ustvarjalen izdelek.  

 

 

Slika 14: Skupno ustvarjanje dveh deklic 

 

Izdelek otrok sem po končanem ustvarjanju izobesila na pano, ki je v garderobi poleg 

igralnice. 

 

 

Slika 15: Izdelek otrok (slikanje na blago) 
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Slika 16: Izdelek otrok (risanje na blago) 

 

5.2 ISKANJE PISMA IN POGOVOR O KNJIGI  

 

Četrtek, 9. 4. 2015  

 

Dva dni po likovnem ustvarjanju sem izvedla še eno uvodno dejavnost raziskovalnega 

projekta, in sicer tehniko skrivnostnega predmeta, s pomočjo katere so se otroci začeli 

zavedati, da obstaja uganka in da obstajajo poti, po katerih bomo prišli do rešitve te uganke. 

Tako sem v času, ko so imeli otroci na veznem hodniku plesno vajo z vzgojiteljico, na igrišče 

odnesla steklenico s pismom za Bobka. Steklenico sem skrila za eno igralo, da bi iskanje 

potekalo dlje, saj sem si želela, da bi želja otrok po raziskovanju iz minute v minuto 

naraščala. 

 



51 
 

 

Slika 17: Priprava steklenice s pismom za Bobka 

 

 

Slika 18: Steklenica s pismom za Bobka 
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Ko so se otroci z vzgojiteljico vrnili iz plesne vaje, sem jih povabila v igralnico. Danes sem 

bila spet v vlogi Bobka. Bobek je otrokom povedal, da je v sredo, ko je plul proti bregu, kjer 

stoji vrtec, opazil steklenico, ki je plavala na vodi. In da je bilo v njej nekaj belega, vendar ni 

uspel videti, kaj bi to lahko bilo. Steklenico sta voda in veter odnesla na breg, a ker se mu je 

mudilo v skupino Sončki, ni imel časa, da bi jo iskal, zato je prosil otroke, naj mu pomagajo 

pri iskanju. Tako smo se odpravili v garderobo in nato na igrišče, ki je predstavljalo breg. Po 

kratkem iskanju je ena izmed deklic našla steklenico, zato smo se vsi zbrali okoli nje, da bi 

videli, kaj se skriva v njej. Eden izmed dečkov je že pred iskanjem rekel, da je notri zagotovo 

risbica. Rekla sem mu, da ne vem, vsekakor pa obstaja ta možnost, vendar moramo najprej 

steklenico najti, da lahko preverimo, če je prav predvideval. Iz steklenice je Bobek povlekel 

bel list papirja in prebral, kaj je na njem pisalo. V nadaljevanju prilagam vsebino pisma. 

 

DRAGI BOBEK! 

 

ŠE ENKRAT SE TI ZAHVALJUJEMO ZA ZABAVEN IZLET PO JEZERU, KJER SMO 

PRAV VSI ZELO UŽIVALI. RES SI DOBREGA SRCA, DA SI NAS VSE SPREJEL V 

SVOJO BARČICO. ZELO NAM JE ŽAL, DA NISMO IMELI ČASA, DA BI S TEBOJ 

ODPLULI ŠE DO SOSEDNJEGA BREGA, KJER STOJI VRTEC »KLINIČNI CENTER«. 

PREPRIČANI SMO, DA IMAJO TAM VELIKO RAZLIČNIH IGRAČ IN DA TA VRTEC 

OBISKUJE VELIKO OTROK. UPAMO, DA BO TVOJE BIVANJE V VRTCU NEPOZABNO 

DOŽIVETJE. VEŠ, KAJ PA TE PROSIMO? DA NE POZABIŠ OTROKOM IZ SKUPINE 

SONČKI POVEDATI, DA JE NAŠE SKUPNO DOŽIVETJE NA TVOJI BARČICI 

ZAPISANO V KNJIGI Z NASLOVOM »BOBEK IN BARČICA«. UPAMO, DA JIM BOŠ 

TO KNJIGO POKAZAL IN TAM NOTRI SI BODO LAHKO OTROCI OGLEDALI TVOJO 

IMENITNO BARČICO. AMPAK BOBEK, ALI TI SPLOH VEŠ, KAJ JE KNJIGA? MI 

VEMO, KER SMO OBISKALI OTROKE, KI DOMA PREBEREJO ZELO VELIKO KNJIG, 

IN POVEDALI SO NAM, KAJ JE KNJIGA. IN ŠE MARSIKAJ NOVEGA O KNJIGI 

SMO IZVEDELI. POVPRAŠAJ TUDI TI OTROKE IZ SKUPINE SONČKI, ČE VEDO, 

KAJ JE KNJIGA. PREPRIČANI SMO, DA SE BOŠ Z NJIHOVO POMOČJO TUDI TI 

NAUČIL VELIKO NOVEGA O KNJIGI. POROČAJ NAM KASNEJE O TEM, KAJ VSE 

NOVEGA SI IZVEDEL, ZATO LE GLEJ, DA SI BOŠ URNO ZAPISOVAL VSE 

INFORMACIJE, KI JIH BOŠ SLIŠAL ALI VIDEL. TEBI IN OTROKOM IZ SKUPINE 

SONČKI ŽELIMO VELIKO ZABAVE PRI RAZISKOVANJU KNJIGE. 

 

TVOJI PRIJATELJI –  

MIŠKA, ŽABICA, ZAJČEK, LISICA IN MEDVED! 
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Odpravili smo se v igralnico, kjer smo izpolnili zadano nalogo iz pisma. Pogovarjali smo se o 

tem, kaj je knjiga, zato v nadaljevanju navajam nekaj izjav otrok. 

 

G: »Knjiga je, ki bereš.« 

I: »Knjiga se dobi v knjižnici.« 

S: »Knjiga je za pisat.« 

L: »Knjiga ima črke, ki jih bereš.« 

D: »Gor so slikce, gor je medvedek, miška, srnica pa še ena miška.« 

M: »Knjiga je knjiga o Bobku.« 

N: »Da bereš in da gledaš slikice.« 

M in L: »Knjiga je za brat.« 

J: »Da lahko gledaš slikice in bereš. Če ne znaš brat, lahko gledaš samo slikice.« 

Ž: »Lahko si izposodiš v knjižnici knjigo, ki jo imaš rad.« 

 

 

Slika 19: Odgovori otrok na vprašanje »Kaj je knjiga?« 

 

Otroci so mi še povedali, da je pisatelj tisti, ki lahko napiše knjigo, tisti, ki v knjigo kaj nariše, 

pa je ilustrator. Pogovor sem nato preusmerila na tiskanje knjige − otroke sem vprašala, kdo 

prenese besedilo, ki ga napiše pisatelj, v knjigo. Iz tega raziskovalnega vprašanja so sledile 

domneve otrok, in sicer je bila izjava enega dečka, da v tiskarni tiskajo stvari, ki jih kupimo. 

Na podlagi tega odgovora sem vprašala, kje lahko kupimo knjige, in otroci so rekli: 

 

− »V knjižnici.« 

− »Ne v knjižnici, tam si jo samo izposodimo.« 
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− »Kupimo jo v trgovini.« 

− »V knjigarni jo kupimo.« 

 

Kot zanimivost bi se za trenutek ustavila še pri izjavi deklice, ki je rekla, da si lahko knjigo 

kupimo v knjigarni. Vprašala sem jo, kako bi pa lahko še ostalim otrokom dokazala oz. 

pokazala, da je v knjigarni res mogoče kupiti knjigo, pa je rekla, da ne ve. Ko sem jo 

vprašala, če bi bila dobra ideja, da bi nas odpeljala v eno knjigarno, pa je rekla da ne, ker 

nima tako velikega avtomobila. V tistem trenutku sem sama sebe opomnila, da moraš biti pri 

zastavljanju vprašanj otrokom natančen, ker nenatančno oz. preveč splošno vprašanje 

obrodi splošen, preprost, logičen odgovor. Vsekakor sem ji potem obrazložila, da je bilo 

mišljeno, da bi nam samo povedala, ali morda ve, v kateri knjigarni je predhodno bila oz. 

kako je ta prodajni prostor izgledal, da bi se s celo skupino otrok tja odpravili in si ogledali 

knjige, ki jih prodajajo.  

 

Na osnovi otrokovih predvidevanj o tem, kako poteka tiskanje knjige (otroci so rekli, da v 

tiskarni tiskajo knjige z blagajno in velikimi ter majhnimi magneti, da se lahko zastrupimo z 

barvami za tiskanje, če te pojemo, da v tiskarni narobe natisnjeno knjigo vržejo v smeti ali pa 

jo zbrišejo …), smo ustvarili vprašanja, ki so nam služila za intervju z zaposlenim delavcem v 

tiskarni »Formatisk, d. o. o.«, kjer smo imeli priložnost preveriti svoja predvidevanja. V 

nadaljevanju navajam vprašanja otrok (vmes je navedeno tudi vprašanje vzgojiteljice 

Frančiške in vprašanje pomočnice vzgojiteljice Nataše, saj sem tudi njiju povprašala, ali ju 

zanima kaj v povezavi s tiskanjem knjige, s čimer sem želela spodbuditi otroke k 

razmišljanju), ki so izpeljana iz njihovih domnev oz. predvidevanj.  

 

»Ali so velike in male tiskane črke v knjigi?« 

»Kako delate črke?« 

»Ali je tistemu moškemu, ki tiska, ime tiskarnik, in ženski, ki tiska, tiskarnika?« 

»Ali lahko strgate knjige med tiskanjem?« 

»Ali lahko pogledamo knjige, ki ste jih natisnili?« 

»Ali tiskate z magnetki? Ali imate velike in majhne magnetke?« 

»Ali imate v tiskarni stroje in naprave, s katerimi tiskate knjige?« 

»Ali tiskate z blagajno?« 

»Kako se naredi blagajna, s katero tiskate knjige?« 

»Ali si sami izberete barvo za tiskanje?« 

»Kam zlijete barve, ko jih več ne rabite?« 

»Ali je res, da ne smemo kričati, teči in noreti v tiskarni?« 

»Kako daste knjige skupaj?« 
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»Kako napišete besedilo v knjige?« 

»Ali se lahko zastrupimo, če pojemo barve za tiskanje?« 

»Ali uporabljate flomastre?« 

»Kako naredite knjige oz. kako nastane knjiga – kakšen je postopek nastanka knjige?«  

»Ali delate iz papirja knjige?« 

»Kako lahko naredite slike v knjigi?« 

»Kako naredite revijo, papir in časopis?« 

»Kdo naredi platnice knjige in kako?« 

»Kam daste knjigo, če jo narobe natisnete?« 

»Kako napišete črke na majico?« 

»Kako se kaj napiše na steklo?« 

 

Ob pogovoru z otroki sem vprašanja tudi zapisala na list papirja in jih kasneje zaradi boljše 

berljivosti še prepisala na dva večja lista papirja, kar je razvidno na priloženih slikah. 

 

 

Slika 20: Vprašanja, izpeljana iz predvidevanj otrok, o tiskarni in tiskanju knjige (1) 
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Slika 21: Vprašanja, izpeljana iz predvidevanj otrok, o tiskarni in tiskanju knjige (2) 

 

Ko smo pripravili vprašanja za intervju, sem otroke še vprašala, kako bi si lahko shranili 

postopek tiskanja knjige, ki nam ga bodo predstavili v tiskarni. Ker je en deček odgovoril, da 

si lahko zapomnimo, kar nam bodo v tiskarni pokazali in povedali, sem ga spodbudila k 

nadaljnjemu razmišljanju v tej smeri, da bi si želela postopek tiskanja knjige shraniti na tak 

način, da si ga bomo lahko še kdaj kasneje ogledali ali pa si o njem kaj prebrali. Potem pa je 

rekel, da lahko vzamemo s seboj fotoaparat, kamero ali telefon. Ena deklica pa je rekla, da si 

lahko postopek tiskanja knjige napišemo na list papirja. Vse našteto smo vzeli s seboj v 

tiskarno. 

 

5.3 OBISK TISKARNE IN RISANJE POSTOPKA TISKANJA KNJIGE  

 

Petek, 10. 4. 2015 

 

Z otroki smo se z avtobusom mestnega potniškega prometa odpeljali v tiskarno, kjer smo si 

ogledali postopek tiskanja knjige. V tiskarni nas je sprejel gospod, ki je vodja tiskarne. 

Najprej smo si ogledali njegovo pisarno, kjer je iz omare potegnil nekaj knjig, ki nam jih je 

predstavil in nato podaril.  
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Slika 22: Sprejem otrok v pisarni gospoda, ki je vodja tiskarne 

 

Ob vklopu strojev smo se sprehodili po tiskarni od enega tiskarskega stroja do drugega itd. 

Prvi tiskarski stroj s pritiskanjem na liste papirja te povleče vase, potem pa tiskarski stroj, v 

katerem so štiri osnovne barve (rdeča, rumena, modra in črna), tiska barvno besedilo. Imajo 

pa tudi stroj le z dvema barvama – črno in rdečo. Ogledali smo si še tiskarski stroj, ki vsebuje 

tekoči trak, na katerem krožijo knjige. Na določenem mestu je nameščeno lepilo in ko kup 

listov ene knjige pride do tega mesta, se nanje pritrdi lepilo, da lahko potem v roke vzamemo 

kup zlepljenih potiskanih listov, ki predstavljajo knjigo. Knjiga gre potem po tekočem traku še 

na obrezovanje, da iz nje ne bi štrleli listi (tiskarji že pred začetkom tiskanja prek računalnika 

določijo format knjige).  
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Slika 23: Tiskarski stroj, ki vase povleče liste papirja 

 

 

Slika 24: Tiskarski stroj v obliki tekočega traku, na katerem je nameščeno lepilo 
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Slika 25: Tiskarski stroj za obrezovanje knjig 

 

 

Slika 26: Še neobrezana knjiga 
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Slika 27: Kup obrezanih knjig 

 

Otroke je tudi zanimalo, kako naredijo velike liste papirja. Vodja tiskarne jim je povedal, da 

ne proizvajajo papirja, temveč ga kupijo v zelo veliki trgovini v Italiji in Avstriji, do tiskarne pa 

ga pripeljejo s kamioni.  

 

 

Slika 28: Listi papirja večjih formatov 

 

Otroci so mi prejšnji dan v vrtcu zaupali kar nekaj svojih predvidevanj o tiskarni in postopku 

tiskanja knjig, iz česar smo oblikovali vprašanja za intervju z vodjo tiskarne. Otrokom sem 

dala ob koncu ogleda tiskarskih strojev možnost zastavljanja vprašanj omenjenemu 
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gospodu. Deček, ki ga je prejšnji dan zanimalo, ali delajo velike in male tiskane črke, je to 

vprašanje zastavil tudi v tiskarni. Vodja tiskarne nas je odpeljal do slike v okvirju, ki visi na 

eni od sten tiskarne, ki prikazuje tako velike kot male tiskane črke. To vprašanje mi je bilo še 

posebej zanimivo in sem komaj čakala na odgovor gospoda, ker si malih in velikih tiskanih 

črk nisem razlagala na ta način, da bi otrok s tem mislil na vrsto črk, temveč na velikost črk, 

ki jih natisnejo. Očitno je vprašanje tako razumel tudi vodja tiskarne, zato nam je pokazal 

naslikane velike in majhne črke. Skozi ogled postopka tiskanja knjige nam je vodja tiskarne 

odgovoril tudi na ostala vprašanja, ki so jih predhodno postavili otroci, saj sem mu jih na 

njegovo željo predhodno poslala prek elektronske pošte, tako da nam je pripravil ogled 

tistega, kar je otroke zanimalo. Otroci so imeli priložnost izvedeti tudi za katerega od novih 

besednih izrazov, kot npr. tiskovina – produkt, ki nastane po tiskanju, tiskar – človek, ki je 

zaposlen v tiskarni in upravlja tiskarske stroje itn. Vse pomembne informacije, ki nam jih je 

zaupal vodja tiskarne, smo dokumentirali s pomočjo fotografiranja in snemanja; za izbran 

pripomoček dokumentiranja informacij so se prejšnji dan ob pogovoru v vrtcu odločili otroci 

sami. Vodja tiskarne nam je podaril tudi nekaj knjižic, v katerih so natisnjene živali. Vsak 

otrok pa je dobil tudi svojo knjigo.  

 

Ko smo se z avtobusom mestnega potniškega prometa vrnili v vrtec, sem pred kosilom za 

vsakega otroka pripravila listek, ki sem ga dala v knjigo in na katerega sem napisala npr. 

»MAJA – TA KNJIGA JE ZATE V SPOMIN NA OBISK TISKARNE!«.   

 

Še isti dan sem otroke po počitku razdelila v skupine po štiri, tako da je vsaka skupina sedla 

k svoji mizi. Vsak v skupini je z ogljem na bel list papirja narisal določen tiskarski stroj, ki smo 

ga videli v tiskarni, tako da je v vsaki skupini lahko nastal časovni trak s postopkom t iskanja 

knjige. Ena deklica pa je narisala otroke iz skupine Sončki pri ogledu tiskarne. Risbice sem 

prilepila na trše barvne liste papirja po ustreznem vrstnem redu in nastalo je več časovnih 

trakov v navpičnih položajih.  
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Slika 29: Časovni trak prve skupine, ki prikazuje postopek tiskanja knjige 

 

 

Slika 30: Časovni trak druge skupine, ki prikazuje postopek tiskanja knjige 
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Slika 31: Časovni trak tretje skupine, ki prikazuje postopek tiskanja knjige 

 

 

Slika 32: Časovni trakovi vseh treh skupin, ki prikazujejo postopek tiskanja knjige, vključno z risbico, 
na kateri so otroci iz skupine Sončki, ki si ogledujejo tiskarno 
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Čeprav časovni trakovi z risbicami otrok že sami po sebi odgovarjajo na predhodno 

zastavljena vprašanja, smo se naslednji dan ozrli nazaj in pogledali, kakšna so bila naša 

predhodna predvidevanja o tiskarni in tiskanju knjig, katere domneve so bile pravilne in v 

čem smo se motili, kaj smo v tiskarni spoznali novega itn. 

 

5.4 PREVERJANJE DOMNEV O TISKARNI IN TISKANJU KNJIGE TER 

POGOVOR O KNJIŽNICI  

 

Ponedeljek, 13. 4. 2015 

 

Otroke sem vprašala, kam smo se odpravili v petek – v tiskarno. Iz plakatov sem jim prebrala 

njihova predvidevanja, domneve, iz katerih smo izpeljali vprašanja za intervju z vodjo 

tiskarne, in skupaj smo ugotavljali, kaj so pravilno predvidevali, v čem so se motili in kaj smo 

spoznali novega v tiskarni. Vse to sem označila tudi na plakatih. 

 

 

Slika 33: Preverjanje domnev o tiskarni in tiskanju knjige ter označitev ustreznih in neustreznih 
domnev (1) 
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Slika 34: Preverjanje domnev o tiskarni in tiskanju knjige ter označitev ustreznih in neustreznih 
domnev (2) 

 

Zatem smo se odpravili na hodnik, kamor sem, pred našim današnjim pogovorom, na leseno 

oblogo na zid prilepila časovne trakove o postopku tiskanja knjige, ki so bili oblikovani s 

pomočjo risbic otrok. Ob risbicah smo omenjen postopek obnovili in si risbice skupaj ogledali. 

 

 

Slika 35: Prilepljeni časovni trakovi, ki prikazujejo postopek tiskanja knjige 
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Otroci so bili navdušeni, ko so zagledali svoje risbice. Ob risbicah so se začeli prerivati in na 

glas opozarjali: »Ta je moja. Ta je pa moja.« 

 

 

Slika 36: Otroci prikazujejo, katero risbico so narisali 

 

Ko smo se vrnili v igralnico, je eden izmed dečkov želel povedati, kaj je knjiga, ker ga ob 

prvem srečanju, ko smo začeli z realizacijo empiričnega dela mojega diplomskega dela, ni 

bilo v vrtcu, zato sem mu dala to priložnost in dopisala njegovo izjavo na plakat z naslovom 

»Kaj je knjiga?«. Povedal je: »Je trikotnik. In notri so listi in črke.« 
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Slika 37: Dopis izjave dečka na plakat o tem, kaj je knjiga 

 

Še ostale otroke sem opomnila na to, kaj so ob prvem srečanju zaupali Bobku glede svojega 

znanja o knjigah, nato pa sem jih vprašala, kje, kako in od koga bi lahko izvedeli, kaj 

pravzaprav je knjiga oz. kdo se pri svojem poklicu vsakodnevno srečuje s knjigami ter jih ima 

zelo veliko okoli sebe. En deček je rekel, da bi lahko vprašali vzgojiteljice. Potem sem 

pogovor navezala na poklice. Rekla sem jim, naj mi najprej naštejejo poklice, ki jih poznajo, 

da vidim, če sploh vedo, kaj je to poklic. En deček je rekel: »112 in 133«. Vprašala sem ga, 

koga pokličemo na to telefonsko številko in rekel je, da je telefonska številka 112 od gasilcev. 

Ker pa je s številko 133 verjetno mislil na številko 113, sem ga vprašala, ali je mislil na 113 

namesto na 133. Rekel je, da ja. Povedal nam je, da so to policisti. Nato so otroci našteli še 

kar nekaj poklicev in ob tem razlagali, kaj so njihovi starši po poklicu in kaj delajo v službi. 

Tako so prišli na pogovorni seznam poklici, kot so: vzgojiteljica, prodajalka, cvetličar, frizer, 

avtomehanik, zobozdravnica, pediatrinja, medicinska sestra, pravnica, laborantka, glasbenik 

in bagrist. Otroke sem nato vprašala, kdo pa je tisti oz. kakšen poklicni naziv ima tisti, ki dela 

v knjižnici, in en deček je rekel, da je to knjižar, drug deček pa je rekel, da tam delata 

knjižničar in knjižničarka. Vprašala sem jih, kje lahko preverimo, kateri poklicni naziv je 

ustreznejši in skupaj smo prišli do sklepa, da se lahko o tem pozanimamo v knjižnici, zato 

smo se naslednji dan tja tudi odpravili. Otroke sem še vprašala, kaj vse lahko delamo v 

knjižnici, in povedali so mi naslednje: 

 

− »V knjižnici si lahko izposodimo knjige.« 

− »Še risanko lahko izbereš.« 

− »Tudi pravljice si lahko izposodimo.« 
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Ko sem otroke vprašala, kako si izposodimo knjige v knjižnici oz. ali izposoja knjig poteka 

tako, da pridemo v knjižnico, si vzamemo knjigo, ki si jo želimo, in kar odidemo, je en deček 

rekel: »Ne, plačamo risanke, knjige si pa izposodimo.« Ker sem rekla, da mu ne morem 

potrditi, če se risanke res plačajo, ker tega ne vem, bomo tudi to povprašali jutri v knjižnici. 

Ogledali si bomo tudi postopek izposoje knjig. 

 

Da bi se otroci jutri še z večjim navdušenjem odpravili v knjižnico, sem kar njih vprašala, 

katere knjige bi si pa oni radi izposodili, če bi imeli zdaj to priložnost, in za katere si želijo, da 

bi jim jih brala pred počitkom. Izrazili so naslednje želje: 

 

− »O dinozavrih.« 

− »Žaba se boji sence.« 

− »O živalih, ki niso iste.« 

− »Hello Kitty.« 

− »Netopir se boji sence.« 

− »Tom in Jerry.« 

− »Čarovnik, ki se je opekel v sonce.« 

− »O Miji.« 

− »Power Rangers.« 

− »Netopir, ki se boji sonca.« 

− »Človeki, ki niso isti.« 

− »Pepelko.« 

− »Netopir, ki se boji sonca.« 

 

Povprašala sem tudi vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice, ali bi si radi izposodili kakšno 

posebno knjigo. Vzgojiteljica je rekla, da si želi čarobno knjigo, ki bi jo otroci pred počitkom 

poslušali, zasanjano zaspali in sanjali najlepše sanje. Otroci so ji rekli, da taka knjiga ne 

obstaja, vendar sem jim rekla, da ne moremo tega vedeti, dokler o tem ne povprašamo v 

knjižnici. Pomočnica vzgojiteljice pa je rekla, da bi si rada izposodila knjigo s pomladnimi 

pesmimi. Otrokom sem rekla, da bomo jutri knjižničarja/knjižničarko prosili, da nam pomaga 

poiskati katero izmed omenjenih knjig oz. nekaj knjig na zgoraj omenjene teme. Nato smo 

obnovili še pravila, ki veljajo v knjižnici. Otroci so povedali, da moramo biti v knjižnici tiho, da 

lahko drugi berejo, ker želijo imeti nekateri mir in tišino. 
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5.5 OBISK KNJIŽNICE 

 

Torek, 14. 4. 2015 

 

Zjutraj pred zajtrkom sem včerajšnja predvidevanja otrok o poklicu knjižničarja/-ke oz. o tem, 

kaj lahko delamo v knjižnici in kako poteka proces izposoje knjig, prepisala na večji list 

papirja. Slednjega sem nalepila na leseno steno igralnice, kjer so nalepljeni tudi drugi plakati 

o raziskovanju knjige v okviru diplomskega projekta. Z otroki smo se sredi dopoldneva 

odpravili peš do Knjižnice Jožeta Mazovca, kjer smo se sestali s knjižničarko Branko Golob, 

ki nas je sprejela v knjižnico. Najprej je otroke vprašala, ali sploh vedo, kam so prišli. Vedeli 

so, da se nahajamo v knjižnici, nato pa nam je povedala, da hodnik knjižnice trenutno krasijo 

izdelki – na temo svetlobe – otrok, ki obiskujejo enega izmed ljubljanskih vrtcev.  

 

 

Slika 38: Srečanje otrok s knjižničarko Branko Golob 

 

Gospa Branka Golob nam je predstavila svoj poklic in ga ustrezno poimenovala, saj so 

nekateri otroci prejšnji dan predvidevali, da moškemu, ki dela v knjižnici, pravimo knjižar. 

Nekateri pa so predvidevali ustrezno. Ker so nekateri otroci prejšnji dan povedali, da moramo 

v knjižnici plačati risanke, če si jih želimo izposoditi, jih je knjižničarka poučila, da izposoje 

risank ne plačujemo, prav tako kot ne plačujemo izposoje knjig. Pokazala nam je člansko 

izkaznico in kako poteka izposoja ter opozorila otroke, da je potrebno izposojeno gradivo 

vrniti do ustreznega datuma, ki je naveden na listku, ki ga dobimo za domov. Potem smo se 

odpravili mimo knjižnih polic, da smo prispeli do otroškega oddelka, kjer imajo za otroke vrsto 

slikanic.  
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Slika 39: Sprehod po knjižnici 

 

Gospa Branka Golob je otrokom pokazala, kje so primerne knjige zanje. Povedala jim je, da 

so na najnižjih policah igroknjige − kartonke za najmlajše otroke − da jih lahko najmlajši 

otroci tudi sami dosežejo oz. si jih ogledajo. Da bi lahko obiskovalci knjižnice in zaposleni 

vedeli, kje se nahaja določena knjiga, so police označene z velikimi tiskanimi črkami oz. so 

knjige zložene po abecednem vrstnem redu. Na otroškem oddelku smo si ogledali knjižne 

police s slikanicami in ob tem obnovili, kaj je slikanica. Knjižničarka nam je pokazala še 

police z zgodbicami, ki so primerne za malo starejše otroke, saj ne vsebujejo več toliko slik 

kot slikanice in je v njih več besedila. Pokazala nam je tudi knjižni zaboj s stripi, za katere so 

otroci najprej rekli, da so pobarvanke. Iz knjižne police je gospa Branka Golob vzela knjigo s 

pesmimi in eno prebrala otrokom, nato pa jim je iz druge knjige zastavila uganko, katere 

rešitev je bil dežnik. Otroci so takoj uganili rešitev uganke in sami ugotovili, da prebrano 

besedilo poimenujemo uganka. Knjižničarka nam je pokazala še del knjižnice, kjer so poučne 

knjige za otroke. Ena izmed deklic je na vprašanje knjižničarke, kaj pomeni poučna knjiga, 

odgovorila, da to pomeni, da se iz nje lahko kaj novega naučimo, kar ji je knjižničarka 

pritrdila. Otroci so pozorno prisluhnili knjižničarki, ko je govorila in v knjigah kazala, kaj vse 

novega se lahko naučimo s pomočjo poučnih knjig. 
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Slika 40: Pogovor o poučnih knjigah (1) 

 

 

Slika 41: Pogovor o poučnih knjigah (2) 

 

Nato smo se odpravili eno nadstropje nižje, kjer nam je druga knjižničarka pokazala, na 

kateri polici so risanke, ki si jih lahko izposodimo. Risanke so v tej knjižnici označene z roza 

trakci.  
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Slika 42: Polica z risankami, ki si jih lahko v knjižnici izposodimo 

 

Nato smo se odpravili nazaj v višje nadstropje, in sicer v igralnico, ki jo imajo v knjižnici poleg 

oddelka s knjigami za otroke. Knjižničarka Branka Golob je otroke nagovorila z zanimivo 

lutko, ki je pritrjena na knjigo; roko potisneš iz zadnje strani knjige proti sprednji strani in že je 

lutka animirana, saj je naša roka potemtakem v gobčku lutke.  
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Slika 43: Knjižničarka Branka Golob animira knjižno lutko 

 

Gospa Branka Golob nam je pripovedovala o zviti lisici in živalih, ki jih je lisica hotela pojesti. 

Pravljica je napisana v angleškem jeziku in njen naslov, preveden v slovenski jezik, se glasi: 

Lisica in krokar.  

 

 

Slika 44: Knjiga z angleškim naslovom − The fox and the Raven 
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Slika 45: Otroci poslušajo pripovedovanje knjižničarke o lisici in krokarju (1) 

 

 

Slika 46: Otroci poslušajo pripovedovanje knjižničarke o lisici in krokarju (2) 

 

Ker so prejšnji dan otroci izrazili svoje želje, kaj bi si radi v knjižnici izposodili, so imeli na 

razpolago nekaj časa, da so si lahko iz knjižnih polic vzeli poljubne knjige, si jih ogledali in jih 

potem vrnili nazaj. Če niso vedeli, iz katere knjižne police so knjigo vzeli, so jo lahko pustili 
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na mizi v igralnici, saj je knjižničarka poskrbela za to, da so bile spet vse knjige na svojih 

prvotnih mestih. 

 

 

Slika 47: Otroci si ogledujejo knjige 

                        

Po končanem ogledu knjižnice smo se odpravili nazaj v vrtec, na poti pa smo se ustavili še 

pred knjigarno Mladinska knjiga, kjer smo se prepričali, če tam res prodajajo knjige, saj je 

ena deklica v času diplomskega projekta rekla, da si knjige lahko kupimo prav v knjigarni. Z 

ogledom knjig v knjigarni smo njeno predvidevanje tudi potrdili. 

 

 

Slika 48: Ogled knjig v izložbi knjigarne Mladinska knjiga 
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Ob prihodu v vrtec sem na plakatu označila ustrezna in neustrezna predvidevanja otrok, ki so 

jih izrazili prejšnji dan v povezavi s knjižnico, saj smo dobili danes relevantne informacije 

neposredno od knjižničarke Branke Golob, ki smo ji bili zelo zahvalni, da si je vzela nekaj 

časa tudi za nas. 

 

 

Slika 49: Preverjanje predvidevanj otrok v povezavi s knjižnico 

 

5.6 POGOVOR O PISATELJU OZ. PISATELJICI 

 

Četrtek, 16. 4. 2015 

 

V četrtek, 16. 4. 2015, sem se v sklopu diplomskega projekta z otroki pogovarjala o tem, kdo 

je pisatelj/-ica, kako poteka delovni dan pisatelja/-ice, kje dobi pisatelj/-ica idejo, kaj napisati 

v knjigo in ali piše pisatelj/-ica samo pravljice. Predvidevanja otrok sem zapisala tudi na 

plakat, ki je prikazan na spodnji sliki. 
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Slika 50: Predvidevanja otrok o tem, kdo je pisatelj/-ica 

 

Na vprašanje, kdo je pisatelj/-ica, so otroci odgovorili: 

 

− »Tisti, ki piše knjige.« 

− »Tisti, ki bere knjige.« 

− »Tisti, ki si izmisli, katero knjigo bo napisal.« 

− »Tisti, ki plača knjige.« 

− »Pisatelj bere knjige.« 

− »Pisatelj piše knjige in barva knjige, ki so že napisane.« 

− »Pisatelj piše črke na bel papir. In potem nekdo drug prepiše v knjigo.« 

 

Ko sem otroke vprašala, kaj mislijo, kako poteka delovni dan pisatelja/-ice, so mi zaupali 

svoja predvidevanja: 

 

− »Da piše knjige.« 

− »In te knjige grejo v knjižnico ali knjigarno.« 

− »Razmišlja, kaj bi napisal in na majhen listek napiše in si naloži na računalnik.« 

− »Napiše na računalnik, katero knjigo hoče narediti.« 

 

O tem, kje dobi pisatelj/-ica idejo, kaj napisati v knjigo, sem tudi povprašala otroke in zdi se 

mi, da otroci niso najbolje razumeli vprašanja, zato sem jim zastavila vprašanje v drugačni 

obliki, in sicer kako pisatelj/-ica ve, kaj bo napisal/-a v knjigo oz. kako se odloči, kaj bo 

napisal/-a. Prebrala sem jim tudi del besedila iz knjige Kako sta Bibi in Gusti udomačila kolo 
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(to knjigo sem otrokom prebrala enkrat pred počitkom v času praktičnega pedagoškega 

usposabljanja v mesecu aprilu), da sem jih potem lahko vprašala, kako je pisateljica Ida 

Mlakar vedela, kaj bo napisala prav na to stran knjige. Otroci so mi po obrazložitvi vprašanja 

odgovorili: 

 

− »Če je žalosten, napiše žalostno zgodbo.« 

− »Razmišlja, katero abecedo bi napisal.« 

− »Tako da vidi, katera knjiga še ni napisana.« 

− »Dobi idejo, da lahko rumene, črne ali rdeče črke napiše.« 

− »Mogoče si napiše na tak mali listek knjigo in pogleda, katero bi napisal.« 

− »Če pozna kakšno pravljico, pol iz te pravljice kaj prepiše.« 

 

Na vprašanje, ali piše pisatelj/-ica samo pravljice, so otroci izrazili svoja predvidevanja: 

 

− »Tudi knjige.« 

− »Tudi pesmice.« 

− »Uspavanke.« 

− »Cicidoje.« 

− »Revije za odrasle in časopise mogoče.« 

− »Napišejo uganke.« 

− »Barvajo črke tudi.« 

− »Delajo CD-je.« 

 

Otrokom sem po pogovoru o pisatelju/-ici povedala, da bomo jutri, ko nas bo v vrtcu obiskala 

pisateljica Ida Mlakar, omenjeno pisateljico povprašali, katera njihova predvidevanja so bila 

ustrezna in ali so se pri čem motili. 

 

5.7 OBISK PISATELJICE  

 

Petek, 17. 4. 2015 

 

Prek elektronske pošte sem stopila v kontakt s pisateljico Ido Mlakar in dogovorili sva se, da 

nas bo obiskala v vrtcu. Ko je pisateljica Ida Mlakar v petek, 17. 4. 2015, prispela do igralnice 

Sončki, smo pripravili stole oz. s stoli sklenili krog in druženje z omenjeno gospo se je lahko 

začelo.  
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Slika 51: Pisateljica Ida Mlakar na obisku v igralnici Sončki 

 

Najprej sem pisateljici prebrala predvidevanja otrok o tem, kdo je pisatelj/-ica, kako poteka 

delovni dan pisatelja/-ice, kje dobi pisatelj/-ica idejo, kaj napisati v knjigo, in ali piše pisatelj/-

ica samo pravljice, nato pa je gospa Ida Mlakar otrokom povedala, da so podali zelo 

zanimive odgovore in da jim bo tudi ona odgovorila na ta vprašanja.  

 

Na vprašanje, ki ga je ena deklica na začetku zastavila pisateljici Idi Mlakar, in sicer kje dobi 

pisatelj idejo, kaj napisati v knjigo, je gospa Ida Mlakar odgovorila takole:  

 

»Pravljice živijo v pravljičnem svetu in včasih se čez noč zgodi, da kakšna pravljica iz 

pravljičnega sveta pokuka naravnost v mojo sobo. Pravljice imajo dolg pravljični repek in če 

sem hitra, lahko zgrabim pravljico za rep in jo povlečem v svojo sobo. Ampak nisem zmeraj 

hitra, zato gre najbrž včasih h kakšnemu drugemu pisatelju in jo nekdo drug napiše. Meni se 

pa res včasih zgodi, da kakšno pravljico ujamem. Nekaj časa ostane z mano v moji sobi v 

predalčku, kjer počiva. Vsak večer predal odprem, pogledam pravljico in ji rečem: »Dober 

večer pravljica ali dobro jutro«. Vprašam jo: »Kakšna pravljica si ti?« in sama mi pove, 

kakšna pravljica je. Začne mi pripovedovati svojo zgodbo in jaz sedem potem za računalnik, 

po navadi kar zvečer ali pa kadar imam čas in to njeno zgodbo lepo napišem. Včasih mi 

pravljica, ki je v predalu, noče povedati čisto vsega, pa si moram jaz tudi kaj sama izm isliti. 
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Izmislim si kakšno pravljično deželo, pravljične junake, potem pa vse to napišem s črkami na 

računalnik. Kaj pa si ne izmislim, ampak je čisto po resnici napisano. Malo se ozrem okoli 

sebe, pogledam, kaj kdo počne, kako ljudje govorijo in to napišem zraven. V pravljici je 

vedno nekaj takega iz pravljičnega sveta, nekaj izmišljenega in nekaj tudi iz resničnega 

sveta. Malo je res, malo pa ni res. To je pravljica. Tako pravljica nekaj časa v predalu z mano 

živi, se pogovarjava in vse tisto, kar mi pove, dam na papir in predal zaprem. Ko naslednje 

jutro predal odprem, pravljice ni več. Je pa na papirju.«  

 

Potem pa je en deček pisateljico vprašal: »Kako je pa šla ven?« Pisateljica mu je odgovorila: 

»Ja, odšla je v pravljično deželo in tam živi naprej.« Potem pa je zastavila eno podvprašanje 

še ena izmed deklic: »Kako je pa odšla, če pa nima rok?« Gospa Ida Mlakar ji je odgovorila: 

»Pravljica zna potovati na različne načine. Ste že slišali za pravljično preprogo? Pravljica gre 

spet v pravljično deželo. Če je na papirju, bo izšla v knjigi, če jo pa nisem napisala, se je pa 

odpravila v pravljično deželo in mogoče je prišla v predal kakšnega drugega avtorja. In to ni 

moja pravljica. Če je pisatelj žalosten oz. bolj slabe volje, nastane žalostna pravljica, kot je 

povedal vaš prijatelj. Če sem pa vesela, pa nastane vesela pravljica.«  

 

Ker je ena deklica prejšnji dan rekla, da lahko pisatelj iz ene druge pravljice kaj prepiše v 

svojo pravljico, je pisateljica rekla: »Iz druge pravljice ne smem nič prepisati, ker je to 

pravljica drugega pisatelja, res pa je, da pisatelji radi preberemo tudi druge pravljice. Če mi je 

kakšna všeč, rečem škoda, da pravljica ni prišla k meni, ampak k drugemu pisatelju. Iz njih 

pa ne smem nič prepisati. Moram si jo izmisliti sama. Cel svet je poln pravljic, samo gledati je 

potrebno dobro, poslušati, vohati, potipati kaj, neprestano biti na preži in pravljica bo tukaj. 

Račke, ki plavajo v jezeru – kakšna lepa pravljica je to. Rožica, ki zraste iz zemlje – kakšna 

čudovita pravljica je to.« 

 

Na vprašanje, ali pisatelj/-ica piše samo pravljice, smo dobili odgovor: »Pisatelj je tisti, ki 

dejansko piše v knjige. Lahko pa tudi v revije. Včasih je kakšna pravljica v Cicibanu, kasneje 

pa lahko izide še v kakšni knjigi. Lahko napiše zgodbice, pravljice, lahko pa tudi pesmice. 

Tistemu, ki piše pesmice, rečemo pesnik. Tudi uganke so čisto kratke pesmice, tako da 

pisatelj in pesnik pišeta tudi uganke. Ni vsak tisti, ki piše, tudi pisatelj. Mi lahko pišemo 

kartico, pismo babici, ampak še nismo pisatelji. Če pa napišeš zgodbo, ki izide v kakšni 

knjigi, pa smo pisatelji. Če pa znamo samo pisati, pa pomeni, da smo pismeni in da pišemo, 

nismo pa še pisatelji.«  

 

Prejšnji dan sem se z otroki pogovarjala tudi o tem, kako poteka delovni dan pisatelja/-ice, 

danes pa smo o tem povprašali kar pisateljico in povedala nam je sledeče: »Jaz nisem samo 
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pisateljica, jaz sem tudi knjižničarka, zato je moj delavnik malo drugačen, zato takrat, ko 

imam počitnice, rada pišem. Takrat tudi spim malo dlje, ampak že ko se prebujam, malo 

razmišljam, kje bi bila kakšna lepa pravljica. Včasih pride do mene, včasih pa ne. Potem 

malo potelovadim, ker je naporno pisateljsko delo. Včasih se postavim na glavo, da glava 

bolje dela. Potem pa sledi en dober zajtrk. Najraje imam kakšen rogljiček pa kakšno kavico, 

da se dobro prebudim. Če je pravljica že pripravljena v predalu, se lotim pisanja. Včasih 

pravljica steče, včasih pa se mi upira z vsemi štirimi in je ne morem napisati. Takrat sem 

malo jezna, zato ugasnem računalnik in se odpravim na sprehod. Pa si rečem, da bo 

mogoče zvečer prišla pravljica do mene. Toliko časa pišem in pišem, dokler nisem 

zadovoljna s pravljico. Tak je dan in je zelo naporen pisateljski dan. Včasih si rečem, da ne 

bom pisala pravljice in grem na vrt populit plevel, prekopati kaj, na novo kaj posaditi, kajti 

včasih je lepo gledati, kako naredimo nekaj z rokami, ne samo z glavo. Tako da povežem 

malo delo z rokami, knjižničarsko delo, pa malo tudi pišem. Včasih se mi posreči, včasih pa 

tudi ne.«  

 

Mene je zanimalo, koliko časa približno porabi ga. Mlakar, da napiše eno pravljico in zaupala 

mi je naslednje: »Npr. pravljica Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost je kar nekaj časa 

živela z mano. Ena dva tri je pritekla k meni, z enimi pa se mučim mesece. Ene pa obležijo v 

predalu in mi nočejo povedati svoje zgodbe, zato zaprem predal in rečem, da pa iz te moke 

ne bo kruha.«  

 

Pisateljica nam je ob listanju knjige Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost pokazala tudi 

lutki − Bibi in Gustija −, ki sta izdelani iz blaga in jih uporablja pri pravljičnih uricah v knjižnici 

ali pa pri katerem izmed obiskov otrok po različnih ustanovah. 
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Slika 52: Lutki Bibi in Gusti 

 

Za zaključek srečanja s pisateljico nam je ga. Ida Mlakar zgoraj omenjeno pravljico še 

prebrala, ker so si jo izbrali otroci na podlagi glasovanja.  

 

Pred današnjim počitkom sem z otroki še obnovila, kaj vse smo novega izvedeli od 

pisateljice Ide Mlakar oz. smo s pomočjo plakata, na katerem so bila zapisana predvidevanja 

otrok, preverili, v kolikšni meri so bila predvidevanja resnična, v čem so se otroci motili in kaj 

novega smo izvedeli. Komentarje otrok sem dopisala na plakat, ki je prikazan na spodnji sliki. 
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Slika 53: Preverjanje predvidevanj otrok o tem, kdo je pisatelj/-ica 

 

5.8 USTVARJANJE SKUPNE PRAVLJICE 

 

Torek, 21. 4. 2015 

 

Zbrali smo se v krogu na stolih, kjer smo ustvarjali skupno pravljico kot zaključek mojega 

diplomskega projekta Raziskujemo in ustvarjamo knjigo. Otroke sem najprej vprašala, ali se 

še spomnijo, kako dobi pisateljica Ida Mlakar, ki smo jo gostili v vrtcu, idejo za pisanje 

pravljice. Rekli so mi, da pravljico zgrabi za rep in jo hitro pospravi v predal. Vprašala sem jih 

tudi, ali so med vikendom, ki je za nami, ujeli kakšno pravljico za rep, in odvrnili so mi, da 

med vikendom niso ujeli nobene pravljice, zato sem predlagala, da zapremo oči in 

razmislimo, kaj smo videli, čutili, tipali, vohali med vikendom in včeraj v vrtcu. Ko sem tudi 

sama odprla oči, sem začela s pripovedovanjem pravljice, še pred tem pa sem otrokom 

povedala navodila ustvarjanja pravljice, in sicer da se bo moralo izmišljeno besedilo drugega 

otroka navezovati na besedilo prvega otroka itn., ker je tudi besedilo, ki ga najdemo v že 

napisanih pravljicah, smiselno povezano v celoto. Ko je kateri od otrok dobil idejo, kaj bi se 

lahko naprej zgodilo v pravljici, je dvignil roko in začel s pripovedovanjem. Vse ideje otrok 

sem si zapisala na list papirja in otrokom večkrat prebrala, kar je bilo že ustvarjenega 

besedila, da so lažje razmišljali o nadaljevanju pravljice. V tistem trenutku sem se odločila, 

da bom jaz začela s prvim stavkom pravljice, s čimer sem hotela pomagati otrokom pri 

vstopu v domišljijski svet, nato pa so otroci nadaljevali. Med ustvarjanjem pravljice sem 

otroke spodbujala s podvprašanji, da bi lažje ustvarili nadaljevanje pravljice. In ker smo 
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včeraj v vrtcu spoznavali ter rokovali s polži, sem to doživetje uporabila za začetek naše 

skupne pravljice, zato sem otrokom rekla:  

 

»V naš vrtec je prilezlo pet polžev s hišico.«  

 

Otroci so nadaljevali:  

 

»Mimo enega polža je prišel policist in polža skoraj pohodil. Razmišljal je, da je mogoče videl 

polža. Obrnil se je in rekel: »O, to pa bi bilo za v terarij.« Nesel ga je v terarij in dal mu je 

hrano. Ko se je polž Pipi najedel, se je policist z njim pogovarjal in postala sta prijatelja. 

Hotela sta se igrati, ampak nista vedela kaj. Dolgo sta razmišljala in polž je rekel: »Hm, lahko 

bi pa skupaj se drsala.« In odšla sta se drsat v Velenje na led. Polž se je skoraj zaletel v 

ograjo, ker hitro drsa. Potem pa je polž pobegnil policistu in odšel nazaj domov na svoj vrt v 

Ljubljano. Policista je pustil v Velenju in mu je ukradel policijski avto in se odpravil v 

Ljubljano. Pojedel je solato in korenje, kumare, jabolka, hruške. Potem se je odpravil k 

punčki Micki v trgovino. Tam je ona nakupovala solato, polž pa ji jo je pojedel. Micka ga je 

kregala in rekla: »Ti, ti, ti, zakaj si mi pojedel solato? Zdaj pa jo pojdi iskat.« V trgovino jo je 

šel iskat in potem jo je plačal. Dal je svojo hiško, da je lahko plačal solato. Micka ga je pred 

trgovino vprašala: »Hej, kje imaš pa ti solato?« Polž je rekel: »V avtu.« Odpeljal se je domov 

in tam ga je čakal policist, ki se je iz Velenja pripeljal z vlakom. In sta skupaj pojedla solato. 

Zraven sta jedla še paradižnik. Za kosilo pa sta imela špinačo, krompir in meso. Potem sta 

se malo odpočila in pojedla še eno sladkarijo. Policist je odšel domov in rekla sta si: »Adijo, 

kolega!« Na obisk so prišli drugi polži – Jožica, Jože, Jolarin in Jozo. Imeli so zabavo. Jože 

je sviral na kitaro, Jozo je igral na bobne, Jožica je igrala na violino, Jolarin in Pipi sta pela. 

Petje in igranje na inštrumente je bilo tako glasno, da je zmotilo sosedove čebele v panju. 

Prišle so iz panja in rekle polžom, naj so malo bolj tiho. Potem so jih kar napadle in Jože, 

Jožica, Jolarin in Jozo so ostali brez hišice in so bili popikani. Tudi Pipi je bil popikan. Šli so k 

zdravniku polžu, ki mu je ime Žolo. Žolo je glihkar malical – jedel je sendvič. Poklical je: 

»Pridite! Uaaau, napad čebel!« Pozdravil jih je z injekcijo in potem je šel Pipi domov, prav 

tako pa tudi ostali štirje polži. K Pipiju je prišel gospod polž Buljo, ki je gasilec, ker je pri Pipiju 

opazil ogenj. Pipi je kradel polžje hišice in si z njimi ogreval hišo. Zagorela je ena hišica, ki jo 

je Pipi vrgel v ogenj. Buljo je rekel: »Ojoj, požar!« In pogasil je ogenj. Polž Pipi mu je 

zaploskal, ker je Buljo pogasil požar in Buljo se je odpravil domov. Ko je Buljo šel iz Hiše 

Pipija, se je zataknil v ograjo. Prišli so vsi ljudje in ga vlekli iz ograje. Rešili so ga ljudje.«  

 

Po ustvarjeni pravljici smo morali določiti še naslov knjige oz. pravljice, zato sem vsakega 

otroka vprašala, kakšen naslov bi dal naši skupni pravljici. Otroci so naštevali: 
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»PIPI VES POPIKAN« 

»PIPI JE PADEL« 

»PIPI S POLICIJSKIM AVTOM« 

»PIPIJA SO VLEKLI IZ OGRAJE« 

»PIPI JE ŠEL NA SPREHOD« 

»PIPI JE NABIRAL ROŽICE« 

»PIPIJA SO UGRABILE ČEBELICE« 

»PIPI JE ŠEL K ZDRAVNIKU« 

»POPIKAN PIPI« 

»ŽOLO JE POZDRAVIL POLŽE Z INJEKCIJO« 

»ROŽICA« 

»PIPI JE ŠEL V MESTO« 

»PIPI DELAVEC« 

»POLŽ PIPI« 

»POLŽ PIPI JE UKRADEL POLICIJSKI AVTO«. 

 

Ker smo imeli toliko naslovov, smo se morali odločiti za enega, saj ima vsaka napisana 

pravljica le en naslov, zato sem se odločila za glasovanje. Vsak otrok je dvignil roko, če mu 

je bil prebran naslov všeč in če bi ga uporabil za našo pravljico. Tako je največ glasov prejel 

naslov »PIPI S POLICIJSKIM AVTOM« in otroci so se strinjali, da bo to naslov naše skupne 

pravljice.  

 

Že pred ustvarjanjem pravljice sem predvidevala, da jih bo včerajšnjo doživetje s polži 

pritegnilo oz. da bo to doživetje prebudilo domišljijo otrok, zato sem pravljico začela s 

stavkom, ki je pričal prav o včerajšnjem dogodku. In res. Nekateri otroci so bili polni idej pri 

ustvarjanju pravljice. Tako hitro so govorili, da sem kar težko sledila s pisanjem pravljice na 

list papirja. Zanimivo mi je bilo to, da so v pravljico vključili značilnosti polža, o katerih smo se 

pogovarjali včeraj v vrtcu, in sicer da se polž prehranjuje s sadjem in zelenjavo ter da 

obstajajo tudi polži, ki nimajo hišice. Pri enem dečku pa mi je bilo zanimivo to, da je za 

izmišljene stvari, kot npr. da je polž Pipi ukradel policijski avto, takoj rekel, da to ne more biti 

res. Večkrat sem mu povedala, da zdaj pišemo pravljico, v kateri se lahko dogajajo 

nenavadne stvari, saj je pravljični svet prav poseben. Ta deček me je s svojo izjavo 

presenetil, saj menim, da živijo otroci v svetu pravljic in se znajo najbolje od vseh vanje tudi 

vživeti, vendar očitno nekateri otroci gledajo na svet že skozi oči odraslega človeka. 
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5.9 RISANJE ILUSTRACIJ ZA SKUPNO PRAVLJICO 

 

Sreda, 22. 4. 2015 

 

Zjutraj pred zajtrkom sem si natisnila skupno pravljico otrok iz skupine Sončki, ki so jo 

ustvarili prejšnji dan v vrtcu. Razdelila sem jo na smiselne odstavke in za vsak odstavek je bil 

zadolžen eden izmed otrok, da nariše ilustracijo; z otroki smo se dogovorili, da bomo potem 

besedilo in ilustracije pravljice zvezali v knjigo. Ko so se vsi otroci, zadolženi za ilustriranje, 

zbrali na kupu, sem jim povedala, da bom vsakemu izmed njih prebrala en odstavek 

včerajšnje pravljice in ta odstavek bo moral vsak tudi ilustrirati. Na začetku so vsi otroci rekli, 

da so razumeli moje navodilo, vendar sem kaj hitro pri enem dečku opazila, da je risal nekaj 

drugega oz. ni ilustriral tistega delčka pravljice, ki mu je bil prebran, zato sem mu ta delček 

oz. odstavek še enkrat prebrala. Zatem sta me še dva otroka prosila, naj jima še enkrat 

preberem njun odstavek pravljice. Vsi ostali otroci so moja navodila razumeli že na začetku, 

v kar sem se prepričala tudi sama, ko sem na njihovih ilustracijah videla, da je grafično 

predstavljeno to, kar sem jim prebrala. Na spodnjih slikah so prikazani otroci − ilustratorji. 

 

 

Slika 54: Deklica v vlogi ilustratorke 
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Slika 55: Deček v vlogi ilustratorja  

 

Četrtek, 23. 4. 2015 

 

Danes je ena izmed deklic ustvarila še ilustracijo za naslovno stran knjige, ki smo ji, kot že 

povedano, dali naslov Pipi s policijskim avtom. 

 

Ko so nastale vse ilustracije, sem s pomočjo računalnika, skenerja in računalniškega 

programa za oblikovanje slik besedilo pravljice po odstavkih računalniško napisala na 

določene ilustracije, da je bilo pravzaprav besedilo zlito z izbrano ilustracijo, tako kot je to na 

podoben način oblikovano v knjigah, ki si jih lahko izposodimo v knjižnici, jih morebiti kupimo 

v knjigarni ipd. Ko je bilo celotno besedilo pravljice zlito z ilustracijami, sem te natisnila in iz 

njih oblikovala knjigo, pri čemer sem uporabila tehniko vezave. Ustvarila sem nekoliko več 

izvodov knjige, ker smo en izvod skupaj z otroki iz skupine Sončki obljubili pisateljici Idi 

Mlakar, ki nam bo prav tako podarila svojo knjigo, ki bo izšla meseca septembra, en izvod je 

namenjen otrokom, ki so bili v vlogi pisateljev in ilustratorjev, en izvod je namenjen 

strokovnima delavkama iz oddelka Sončki za spomin na projekt mojega diplomskega dela, 

navsezadnje pa je en izvod namenjen tudi meni, da ga lahko pokažem in z njim pohvalim 

omenjene otroke tudi ljudem izven vrtca, kjer sem opravljala praktično pedagoško 

usposabljanje v mesecu aprilu. 

 

V nadaljevanju prilagam sliko naslovne strani skupne knjige in slike vsakega odstavka 

pravljice Pipi s policijskim avtom z ilustracijo, ki je za ta odstavek nastala, ter sliki dveh 

primerov izdelanih knjig. 
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Slika 56: Naslovna stran skupne knjige 

 

 

Slika 57: Prva stran skupne knjige 
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Slika 58: Druga stran skupne knjige 

 

 

Slika 59: Tretja stran skupne knjige 
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Slika 60: Četrta stran skupne knjige 

 

 

Slika 61: Peta stran skupne knjige 
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Slika 62: Šesta stran skupne knjige 

 

 

Slika 63: Sedma stran skupne knjige 

 



92 
 

 

Slika 64: Osma stran skupne knjige 

 

 

Slika 65: Deveta stran skupne knjige 
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Slika 66: Deseta stran skupne knjige 

 

 

Slika 67: Eden izmed izvodov skupne knjige (1) 
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Slika 68: Eden izmed izvodov skupne knjige (2) 

 

Na zadnjo stran vsake izmed izdelanih knjig pa sem prilepila še »kataložni zapis« za nastalo 

knjigo, ki je priložen spodaj. 

 

 

OTROCI IZ SKUPINE »SONČKI« 

 PIPI S POLICIJSKIM AVTOM / OTROCI IZ SKUPINE »SONČKI« ; ILUSTRIRALI 

OTROCI IZ SKUPINE »SONČKI«. – LJUBLJANA: VRTEC KLINIČNI CENTER, 2015 
 

 

6 EVALVACIJA IZPELJANEGA PROJEKTA 

 

Pred izvajanjem projekta Raziskujemo in ustvarjamo knjigo sem si zastavila osem 

raziskovalnih vprašanj, na katera sem si hotela odgovoriti v času izvajanja dejavnosti v 

sklopu omenjenega projekta, tako da se odgovori nanje prepletajo skozi spodaj zapisano 

evalvacijo. 

 

Zanimivo mi je bilo opazovati, kako so se otroci odzivali na moje pobude v času trajanja 

projekta, ko sem jih za vsako stvar vprašala, kaj mislijo, kaj predvidevajo, ali imajo kakšno 

idejo, zamisel, kako bi rešili določen problem ipd. Na začetku projekta so nekateri otroci 
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velikokrat rekli, da ne vedo, kakšen bi bil odgovor na zastavljeno vprašanje in naj jim jaz 

odgovorim na to, nekateri pa so že izražali svoje ideje ter predvidevanja, vendar v tem še 

niso bili tako izvirni. Kasneje, ko je minilo že nekaj časa od začetka izvajanja projekta, so 

dobivali vedno izvirnejše ideje, pa tudi predvidevali so o vsem brez problema. Čutila sem, kot 

da jih ni bilo več »strah« povedati nekaj, o čemer niso bili prepričani, ali ustreza realnemu 

dejstvu. Vedno znova sem jih spodbujala k temu, da so izrazili svoje m išljenje, svoje 

poglede, proti koncu projekta pa je bilo teh spodbud potrebnih vse manj, kar me je 

razveselilo. Otroci so očitno ugotovili, da sem jih res pripravljena poslušati in sprejeti ter 

upoštevati vse njihove prispevke, s čimer so dobili zaupanje v svojo lastno intelektualno moč 

in v svoje lastne spretnosti, sposobnosti. Imela sem možnost spoznati, kako otroci 

razmišljajo in interpretirajo določene stvari. Navdušilo me je, da smo se skozi projekt povsem 

spontano dotaknili več kurikularnih področij, saj so se otroci likovno in besedno izražali, 

spoznavali so poklice itn. To je pravzaprav smisel promoviranja koncepta participacije v 

prakso v skladu z elementi pedagoškega koncepta Reggio Emilia, ki pravi, da moramo stopiti 

korak nazaj od povsem strukturiranega kurikuluma. Strokovna podlaga za delo v vrtcu v 

Sloveniji je nacionalni dokument Kurikulum za vrtce (1999), vendar menim, da se ga ni 

potrebno striktno držati, saj je v pristopu Reggio Emilia povsem jasno, da čeprav se procesa 

ne načrtuje, opirajoč se vnaprej na kurikulum, načrtovanje ni zapostavljeno. A. Hočevar, M. 

Kovač Šebart in Štefanc (2009) pravijo, da če kurikulum ni eksplicitno napisan, to še ne 

pomeni, da razmislek o izvajanju dejavnosti ni vnaprej izvršen, npr. kako se bo izbiralo 

projekt, kako bodo strokovni delavci izpeljali komunikacijo z otroki, ki bodo v projekt vključeni 

itn. Strokovni delavci v vrtcu Reggio Emilia lahko cilje projekta spreminjajo celo v času, ko 

izbran projekt že poteka. Če se vrnem na projekt Raziskujemo in ustvarjamo knjigo, moram 

omeniti še to, da sem imela še dodaten zagon pri izpeljavi projekta v zahvalo staršem otrok, 

ki so projekt z navdušenjem sprejeli, z veseljem prebrali poročila, ki sem jih zanje napisala 

ob vsakem koncu tedna o tem, kaj vse smo v vrtcu in zunaj njega počeli, raziskovali ter si z 

zanimanjem ogledovali sprotne izdelke otrok, ki so nastajali v času trajanja projekta. Nad 

končnim izdelkom – skupno knjigo – pa so bili nadvse navdušeni prav tako kot jaz, 

vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice in navsezadnje tudi otroci, ki so za ta končni izdelek 

najbolj zaslužni, saj so se prav oni preizkusili v vlogi pisateljev in ilustratorjev ter s tem 

izkazali pridobljeno znanje o nastanku knjige. Za to zadovoljstvo vseh vključenih v projekt je 

vredno uresničevati participacijo v vrtčevskem oddelku otrok. Tak način dela oz. pristop do 

otrok je name naredil poseben pečat, zato ga bom pri svojem bodočem poklicu z veseljem 

vpeljevala v prakso, saj predstavlja strategijo spodbujanja in uresničevanja participacije otrok 

v vrtcu. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da morajo otroci razumeti namen in potek projekta, v 

katerega so vključeni. V projektu morajo imeti ustrezno vlogo (ne smejo imeti okrasne, 

olepševalne vloge) in vedeti morajo, kdo se je odločil za določen način njihove vključenosti v 
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izbran projekt ter zakaj se je tako odločil, da bi lahko sploh govorili o otrokovi participaciji 

(Hart, 1992, v Rutar, 2013). 

 

Ob evalvaciji se zavedam, da bi lahko določene segmente projekta izpeljala še na bolj 

participativen način, vendar se mi za prvi poskus takega pristopa do otrok zdi, da sem 

koncept participacije otrok izpolnila v zadovoljivi meri. Prizadevala sem si, da so bili otroci 

aktivno vključeni v raziskovalni projekt, saj sem hotela, da z lastno aktivnostjo obogatijo svoje 

znanje o knjigah in kasneje vso pridobljeno znanje uporabijo pri uresničevanju zadnje faze 

procesa raziskovanja problema zaprtega tipa oz. pri izdelavi skupne knjige. V času izvajanja 

projekta so se znotraj tega vrstile faze omenjenega procesa, ki sem jih podrobneje opisala v 

teoretičnem delu svojega diplomskega dela. Lahko rečem, da sem bila s svojo vlogo 

uspešna pri vodenju raziskovalnega projekta, saj sem upoštevala, da moram kot odrasla 

oseba odstopiti od dokončnih odgovorov na vprašanja in moči, ki nam jo daje posedovanje 

»resnic«, ker nam pravzaprav ta moč ne pripada. Otroci so tako imeli priložnost prevzemati 

odgovornost za svoje odločitve. Glavni poudarek pa je bil na tem, da sem z otroki 

sodelovala, komunicirala, sledila njihovim idejam in domnevam ter zaupala v njihove 

sposobnosti. To je bila priložnost za demokratično odločanje v vrtcu in aktivno participacijo 

otrok. Če bi imela za izpeljavo projekta v vrtcu še nekoliko več časa, bi lahko projekt 

nadaljevala v tej smeri, da bi se otroci preizkusili tudi v anketnem raziskovanju. Maxim (1987) 

pravi, da so ankete sredstvo oz. način za zbiranje podatkov od določene skupine ljudi. Tako 

bi lahko otroci s pomočjo ankete zbirali informacije o tem, kaj si npr. otroci iz sosednjih 

oddelkov najraje izposodijo v knjižnici. Pri oblikovanju ankete bi morala otroke voditi v takem 

smislu, da bi jih spraševala o njihovih predvidevanjih – kaj predvidevajo, kaj vse si otroci iz 

sosednjih oddelkov izposojajo v knjižnici. Otroci bi tako napisali/narisali svoja predvidevanja, 

npr. na vrh prvega stolpca bi napisali/narisali knjigo, na vrh drugega stolpca DVD-zgoščenko 

z risanko itn. Tako bi nastal seznam, upodobljen v stolpčnem diagramu, ki bi predstavljal 

predvidevane odgovore otrok iz sosednjih oddelkov. Pozorni moramo biti na to, da je anketa, 

ki je upodobljena z besedilom/risbami otrok, pregledna, da lahko v času anketnega 

raziskovanja otroci vanjo enostavno beležijo informacije, ki jih dobijo od določene skupine 

ljudi. V času trajanja projekta sem neizmerno uživala, se veliko novega tudi sama poleg otrok 

naučila in bila pozitivno presenečena nad domišljijo otrok, ki so jo izlili na list papirja ob 

ustvarjanju pravljice za skupno knjigo. 

 

In še nekaj besed za konec evalvacije. Potrebno se je zavedati, da udejanjanje participacije 

otrok v prakso zahteva od nas – (bodočih) vzgojiteljev nekakšen nabor znanj, veščin pa tudi 

izkušenj (Rutar, 2013). Nujno je, da imamo profesionalno izobrazbo, vendar se pravo 

usposabljanje začne šele po izobraževanju (Rinaldi, 2006) in takrat začnemo pridobivati tiste 
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»prave« izkušnje. Za vzpostavljanje participacije moramo biti pripravljeni in spretni za skupno 

delo z otroki, otroke moramo spodbujati k sodelovanju, reflektirati moramo stališča in 

pričakovanja otrok, navsezadnje pa moramo oblikovati tako okolje, ki bo promoviralo koncept 

participacije (Rutar, 2013). C. Rinaldi (2006, v Rutar, 2013) še dodaja, da participacija od nas 

zahteva nižjo stopnje kurikularne strukturiranosti in obsežen prostor možnosti v smislu 

aktivne vloge otroka. Mislim, da bi se lahko koncept participacije uresničeval tudi v tistih 

vrtcih, kjer se participacija trenutno ne promovira, in sicer z nenehnim spraševanjem o tem, 

ali želimo imeti v skupini take otroke, ki vedno sprejemajo stanje, kakršno je, ali želimo 

otroke, ki želijo vplivati na svoje življenje v smislu participacije pri odločanju. Spraševati se 

moramo tudi o tem, kako se odrasli odzivamo na odzive otrok – tako pozitivne kot negativne 

(C. Holden in Cloughu, 2005, v Rutar, 2013). L. Wood (2005, v Rutar, 2013) opozarja, da so 

tudi otroci državljani s svojimi pravicami, zato se pri morebitnem neizvajanju koncepta 

participacije v praksi ne smemo sklicevati na neizkušenost in relativno nezrelost otrok, ker to 

še ne pomeni, da so nekompetentni. 
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SKLEP 

 

Pred začetkom pisanja diplomskega dela sem si postavila nekaj ciljev, ki sem jih hotela 

doseči skozi pisanje teoretičnega dela in izvajanje projekta v sklopu empiričnega dela. V 

teoretičnem delu sem realizirala cilje v povezavi s predstavitvijo koncepta participacije, saj 

sem opredelila teoretična izhodišča participacije in kako je slednja opredeljena v pomembnih 

dokumentih, kot sta Konvencija o otrokovih pravicah in Kurikulum za vrtce (1999). Omenila 

sem tudi dve raziskavi, ki sta participacijo obravnavali na konkretnih primerih v vrtcih. Ker je 

bil eden izmed mojih ciljev predstavitev participacije v vrtcu v pedagoškem konceptu Reggio 

Emilia, sem posebno pozornost namenila prav omenjenemu konceptu. Z raziskovanjem 

problema zaprtega tipa in s tem iskanje rešitve problema sem realizirala tud i zastavljen cilj 

empiričnega dela, saj sem s takim pristopom omogočila participacijo otrok – otroci so imeli 

možnost izražati svoje ideje, zamisli, domneve, ki so bile slišane in upoštevane. 

 

C. Rinaldi (2006) pravi, da še vedno govorimo o krizi participacije, saj to pojasnjujejo 

desetletne izkušnje v participaciji na področju šolske edukacije in drugje, ki trenutno še ni 

povsem zadovoljiva. Eden izmed vzrokov naj bi bil izguba vere v demokratične institucije, ko 

ljudje ugotovijo, kdo dela iz ozadja. Ta in nekateri drugi vzroki so pomembni, ko govorimo o 

nizki stopnji participacije v vrtcih, so pa nezadostni. M. Kovač Šebart in Krek (2007, v 

Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009) se iz tega razloga sprašujeta, kako v pristopu, ki 

prisega na participacijo, razlagajo dejstvo, da ima tudi participativna demokracija svoje meje. 

O čem lahko otroci v vrtcu pravzaprav sploh (so)odločajo? Vrtec je ena izmed institucij 

države, se pravi ne deluje v nekem praznem prostoru, zato mora upoštevati določene norme 

in pravila, ki jih zapiše država. Prav tako država določa dejstvo, da otroci v vrtcu oz. do svoje 

polnoletnosti za svoje odločitve ne nosijo enake odgovornosti kot odrasli ljudje, iz česar sledi, 

da vrtec ne more predstavljati države v malem, kamor bi se prenesla struktura političnega 

sistema predstavniške demokracije. Tako kaj hitro postane jasno, da ima tudi participacija v 

vrtcu svoje objektivne meje, o katerih je potrebno razmisliti. Omenjena avtorja pravita, da če 

verjamemo v to, da lahko otroci v vrtcu (so)odločajo prav pri vseh stvareh, v bistvu pa 

participirajo samo na videz, so učinki participacije nasprotni od tistih, ki si jih želimo. Vseeno 

pa lahko otroci participirajo pri vseh tistih stvareh, ki so realno mogoče, vendar mora biti 

otrokom pojasnjen njihov položaj, ki je vzpostavljen z načeli, normami in pravili, ki jih je 

potrebno v vrtcu preprosto upoštevati oz. se od odraslih pričakuje, da prilagodimo 

participacijo otrok vrtčevskim okvirom (Kovač Šebart, 2009, v Hočevar, Kovač Šebart in 

Štefanc, 2009). Od nas – (bodočih) vzgojiteljev je odvisno, ali bomo znali izkoristiti 

priložnosti, ki nudijo realno participacijo otrok. Če za primer vzamemo učitelja, ki uči v šoli, 
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ima svobodo, da se sam odloči, na kakšen način bo poučeval učence, na kakšen način bo 

komuniciral s kolegi in z učenci, vendar se v praksi ta svoboda učitelja kaj hitro spremeni v 

izolacijo, zaradi česar postane ta učitelj klasičen učitelj, ki zadostuje edino za klasično 

poučevanje, kar pa ni dovolj za njegov profesionalni razvoj in posledično za razvoj učencev 

(Rinaldi, 2006). Tudi v vrtcih smo (bodoči) vzgojitelji tisti, ki lahko sami izbiramo vsebine, 

didaktične strategije in sredstva, s pomočjo katerih lahko otroci skozi aktivnosti dosežejo 

zapisane cilje v nacionalnem kurikulumu ter zakonodaji (Hočevar in Šebart, 2010). Z drugimi 

besedami smo odrasli tisti, ki lahko spodbujamo demokratično kulturo znotraj vrtca. 

Dosežemo jo lahko s spodbujanjem dialogov, znotraj katerih drug drugega poslušamo, in s 

takim pristopom, s katerim v otrocih vzbudimo željo po izražanju predlogov, idej, zahtev, 

domnev. S takim pristopom naj ne bi bilo otrok strah postavljati vprašanj, izražati nestrinjanja 

z določeno stvarjo in opozarjati odrasle (enako kot odrasli opozarjajo otroke), če se ne držijo 

dogovorjenih pravil. Naloga odraslih je tudi ta, da otroke seznanimo s tem, da ni nujno, da 

bodo vse njihove ideje vedno izpolnjene, kar pa še ne pomeni, da vrtec v takem primeru ni 

demokratičen (Kovač Šebart, 2009, v Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009). 

 

Čeprav so elementi pedagoškega koncepta Reggio Emilia v obravnavani literaturi name 

naredili velik vtis in sprožili v meni razmišljanje ter primerjanje z elementi slovenskega 

koncepta predšolske vzgoje, se zavedam, da jih v prakso ne moremo vnašati nepremišljeno, 

samo zato da bi zvišali kakovost vzgojno-izobraževalnega dela v slovenskih javnih vrtcih. Kot 

pravi Kroflič (2002, v Hočevar, Kovač Šebart in Štefanc, 2009), se tudi sama strinjam, da 

resen razmislek o elementih omenjenega koncepta lahko predstavlja izziv in je uporaba teh 

elementov lahko tudi uspešna, vendar bi vsekakor potrebovali teoretsko podlago za 

vpeljevanje teh elementov v prakso. M. Inman Linn (2001, v Hočevar, Kovač Šebart in 

Štefanc, 2009) še opozarja, da nas ne smejo zavesti prepričljiva gesla, značilna za 

pedagoški koncept Reggio Emilia, saj nas lahko udejanjanje teh brez premisleka stane 

neuspeha v kurikularni praksi. Poudariti pa je potrebno tudi to, na kar opozarja T. Devjak idr. 

(2009), in sicer da naš koncept predšolske vzgoje sloni na temeljih, ki jih pravzaprav 

vključuje koncept pedagogike Reggio Emilia, vendar se razlikujemo v realizaciji teh. V Italiji 

imajo boljše objektivne pogoje za udejanjanje svojega koncepta predšolske vzgoje in 

zagovorniki njihovega koncepta pri svojem delu dosledneje upoštevajo njegova izhodišča. 

Omenjeni avtorji pravijo, da ima pedagoški koncept Reggio Emilia tudi »šibko« točko, saj 

poleg tega, da zagovorniki tega koncepta poudarjajo izražanje otrok v »sto jezikih«, preveč 

poudarjajo likovno izražanje, ki je drugače izjemno, sproščujoče, zabavno. Uresničljiva se mi 

torej zdi ideja Devjak idr. (prav tam), da naj se v slovenske vrtce vpeljuje tiste elemente 

pedagoškega koncepta Reggio Emilia, ki služijo le nadgradnji oz. oplemenitvi slovenskega 

Kurikuluma za vrtce (1999). 
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Vsi dobro vemo, da so otroci že po naravi zelo radovedna in motivirana bitja za 

uresničevanje svojih zamisli in interesov. Tako otroci kot odrasli z vsakodnevnimi načrti in 

odločitvami, kot je odločitev, povzpeti se na Ljubljanski grad, da bi videli Ljubljano iz ptičje 

perspektive, samostojno uvajajo zanimive dejavnosti, ki jim omogočajo, da poleg fizičnega 

sveta spoznavajo tudi sebe in druge posameznike. Če se bomo na take in drugačne pobude 

otrok odzvali, bodo otroci pridobivali zaupanje vase in v druge, ki predstavljajo njihove 

spodbudne ''sodelavce'', ter se ob vsem tem počutili kot sposobni državljani, zato bi rada 

spodbudila vse (bodoče) vzgojitelje, da morajo v vrtcu udejanjati koncept participacije otrok, 

saj so otroci kompetentni državljani že v otroštvu in kot takšni sposobni spreminjati svet po 

svojih najboljših močeh. Otroci lahko le sami doživijo svoje izkušnje in se prek njih veliko 

novega naučijo. In na takšen način pridobljeno znanje bo ostalo v otroku za vedno. G. 

Čačinovič Vogrinčič (2004) pravi, da je soustvarjanje življenja v vrtcu v tem tisočletju nova 

naloga tako vzgojiteljev, staršev in otrok. Z njeno trditvijo se strinjam in se ob tem zavedam, 

da je pobudnik ustvarjalnih in raziskovalnih pogovorov lahko včasih vzgojitelj, včasih starši, 

včasih pa so to lahko otroci. Moja temeljna odgovornost kot bodoče vzgojiteljice predšolskih 

otrok v vrtcu bo, da bom vzpostavljala in vzdrževala odnose, ki pogovor in soustvarjanje 

omogočajo. Vrtec je navsezadnje vzgojno-izobraževalna ustanova, ki je namenjena otrokom. 

Po mojem mnenju je pomembno, da otroci o svojem času, ki ga preživijo v vrtcu, 

(so)odločajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Otroci so nedvomno najbolj fotografirani in najmanj poslušani člani družbe.« 

 

(Hart, 1992, v Rutar, 2013, str. 9) 
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PRILOGA 

 

Priloga 1: Soglasje staršev/skrbnikov otrok 

 

Spoštovani starši/skrbniki otrok! 

 

Sem Marjana Jovanovska, redna študentka 3. letnika Predšolske vzgoje na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani. Pod mentorstvom dr. Darije Skubic pripravljam diplomsko delo z 

naslovom RAZISKUJEMO IN USTVARJAMO KNJIGO – PARTICIPACIJA OTROK V 

VRTCU. Odločila sem se, da bom empirični del diplomskega dela izvedla v mesecu aprilu v 

času praktičnega usposabljanja v vrtcu, in sicer v oddelku Sončki. Raziskovalni projekt z 

zgoraj omenjenim naslovom bo temeljil na procesu raziskovanja problema zaprtega tipa; 

otroci bodo imeli možnost z aktivnim učenjem obogatiti svoje znanje o knjigah, hkrati pa bodo 

imeli tudi možnost ustvariti skupinsko knjigo. S tem, ko bodo aktivno iskali rešitev 

zastavljenega problema, bodo prevzemali večjo mero odgovornosti za lastno učenje. Da bom 

pri pisanju in kasneje pri zagovoru diplomskega dela izpeljan projekt v vrtcu lahko čim bolj 

nazorno predstavila, mi bodo v pomoč videoposnetki, fotografije, zvočni posnetki in izjave 

Vaših otrok, zato Vas prosim, da mi z navedbo imena in priimka Vašega otroka ter s svojim 

podpisom omogočite objavo zgoraj naštetega v študijske namene. Vse podatke Vaših otrok 

bom varovala skladno z varovanjem osebnih podatkov.  

 

Že vnaprej se Vam iskreno zahvaljujem za Vaše zaupanje in Vas lepo pozdravljam! 

 

Marjana Jovanovska 

 

IME IN PRIIMEK OTROKA PODPIS STARŠA/SKRBNIKA 

  

 

 

 

 

           

 


