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POVZETEK 

 

V svoji diplomski nalogi sem se posvetila raziskavi uporabnosti preventivnega sistema Don 

Bosca v Vrtcu Danijelov Levček. V teoretičnem delu sem opisala represivni in preventivni 

koncept vzgoje. Kot primer represivnega sistema sem opisala krščanski koncept vzgoje, ki je 

v svoji osnovi tog in ne dopušča dvomov v vzgoji. Utemeljitelj preventivnega sistema je Don 

Bosco, ki je s svojim načinom delovanja postavil nov način vzgoje. Ta se je uveljavil kot 

koncept vzgoje otrok tudi pri delu s predšolskimi otroki. V empiričnem delu sem zastavila 

raziskovalna vprašanja in izvedla polstrukturiran intervju v Vrtcu Danijelov Levček. Intervju 

sem opravila z ravnateljico vrtca in strokovno delavko. Z vprašanji sem raziskala, katere 

elemente preventivnega sistema uporabljajo pri vzgoji predšolskih otrok in uporabnost le teh 

v današnjem času. Iz odgovorov je razvidno, da vrtec sicer deluje po kurikulumu za vrtce, v 

njihovem praktičnem delu pa je opazen tudi preventivni sistem Don Bosca. Ta se kaže v 

uporabi sistema asistence, bogatem neformalnem druženju, konceptu dvorišča, kot ga 

poimenuje Don Bosco, družinskem vzdušju in zaupanju in pa drži vzgojitelja kot takega. 

Ugotovila sem, da uporaba teh elementov pripomore h kvaliteti odnosa med otrokom in 

vzgojiteljem in ga postavi na nivo zaupanja, kar ustvarja domače vzdušje v instituciji.  

 

 

Ključne besede:  

Katoliški (Don Boscov) sistem vzgoje, Don Boscova pedagogika, obogatitvene dejavnosti, 

vzgoja predšolskih otrok, vrednote 

  



 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

In my thesis I have presented the usability of the Don Bosco educational system applied in the 

pre-school institution Danijelov Levček. In the theoretical part I described the repressive and 

the preventive approaches to pre-school education. As an example of a repressive educational 

system I have shown the catholic concept of pre-school education which is rigid and does not 

allow any doubt in its application. The founder of the preventive system is Don Bosco with 

his new approach to educating children. His preventive approach is now considered as an 

educational system in pre-school education. I started the empirical part of my thesis with 

interviewing two employees of the pre-school institution Danielov Levček about educational 

system. To be more exact, I interviewed the headmistress and a teacher of the institution. The 

topic of the interview were the elements of the preventive system and their use in their 

institution nowadays. Their answers show that although the institution's work is based on the 

curriculum guidance, their practical work indicates the existence of Don Bosco's preventive 

system. The system can be observed in the use of the assistance concept, informal gatherings, 

family atmosphere and trust, and teacher’s approach towards kids as such. I can conclude that 

the use of those elements improves the quality of child – teacher relationship and the trust 

between them.  
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Key words: Catholic educational system. Don Bosco's educational system, enrichment 

activities, pre-school education, values. 
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1 Uvod 

 

Po drugi svetovni vojni predšolska vzgoja postane vedno bolj prepoznaven del družbene 

celote (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011, v nadaljevanju Bela knjiga). Delež 

zaposlenih mater v petdesetih in  šestdesetih letih dvajsetega stoletja se je vztrajno večal, kar 

je imelo za posledico večje vključevanje otrok v vrtce. V tem obdobju začnejo v Sloveniji 

delovati različne oblike varstva predšolskih otrok (otroška zabavišča in otroška zavetišča), ki 

so jih ustanavljale in financirale dobrodelne in cerkvene organizacije. 

 

Zaradi velikih družbenih sprememb se pojavi težnja po reformi javnega šolstva in vzgoje 

nasploh. Reformatorji, ki so dvomili v spremembe javne vzgoje znotraj javnih ustanov, so 

svoje ideje uresničevali  preko alternativnih vzgojnih konceptov. Ideje so vsebinsko zajemale 

različna področja in so ostale popularne še danes bodisi kot celotni vzgojni koncepti, bodisi 

zgolj kot ideje (Berčnik, 2007). 

 

Vzgojo predšolskih otrok je najprej urejala nacionalna Uredba o ustanavljanju dečjih jasli in 

otroških vrtcev, leta 1971 pa so vrtci dobili prvi Zakon o vzgojno - varstvenih dejavnostih za 

predšolske otroke (Bela knjiga, 2011). 

Ob koncu devetdesetih let se razvijejo različni postmodernistični koncepti za vzgojo 

predšolskih otrok, ki prinesejo pomembne spremembe. V Beli knjigi so opisane nekatere od 

njih:  

 »Dojenčki, malčki in otroci v zgodnjem obdobju so miselno, govorno in socialno bolj 

kompetentni kot to določajo razvojni mejniki zrelosti, ki so izpeljani iz biologističnih 

teorij. 

 V otrokovem zgodnjem razvoju igra pomembno vlogo govor in drugi znakovni 

sistemi, ki so kulturno posredovani: pomembno je torej bogato simbolno okolje in 

kakovostne socialne interakcije. Prepoznani so pozitivni učinki zgodnjega učenja in 

poučevanja:  gre za premik konstruktivizma k socialnemu konstruktivizmu, za učenje 

ob pomoči kompetentnega posameznika (območje bližnjega razvoja), sodelovalno 

učenje, formalno poučevanje. 

 Individualne razlike v razvoju in učenju dojenčkov, malčkov in otrok v zgodnjem 

otroštvu, zlasti tiste, ki so povezane z različnimi dejavniki okolja, kot so socialno 
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ekonomski in kulturni status staršev otrok, jezikovni kodi, ki jih rabijo starši, je moč v 

veliki meri preseči s kakovostnimi predšolskimi (tudi kompezatornimi) programi« 

(Bela knjiga, 2011). 

Glavna vodila, ki jih danes uporabljajo vrtci za svoje delo, so podana v Beli knjigi o vzgoji in 

izobraževanju RS 1995,  Zakonu o vrtcih 1996 in Kurikulu za vrtce 1999. 

 

Poleg omenjenih smernic pa so se razvijali tudi alternativni koncepti vzgoje na predšolskem 

področju, ki so danes vedno bolj popularni (krščanski vzgojni koncept, Maria Montessori,...). 

Nekateri so se iz teorij razvili kot celotni koncepti, nekateri pa so se ohranili kot ideje ali kot 

dopolnilo Kurikulu za vrtce kot nekake napotki za delo strokovnih delavcev/delavk v vrtcu in 

se razlikujejo glede na potrebe okolja v katerem vrtec deluje.  

 

V diplomski nalogi bom raziskala in opisala vzgojno delo v Vrtcu Danijelov Levček. Ta vrtec 

sem izbrala zato, ker je zasebni katoliški vrtec, ki deluje po javnem kurikulu za vrtce, vendar 

je tesno povezan z versko osnovo družbe, v kateri deluje. Praktično delo vrtca je tesno 

povezano s preventivnim vzgojnim konceptom, katerega glavni predstavnik je Don Bosco. 

Tako Boscov preventivni koncept kot Vrtec Danijelov Levček imata skupne vrednote pri 

delovanju z otroki, kot so vera, ljubezen, sočutje in skrb za sočloveka.   

 

V svojem delu bom pokazala uporabnost preventivnega koncepta v praktičnem delu vrtca.  

Vrtec Danijelov Levček je kot obogatitev kurikula vpeljal obogatitvene dejavnosti, ki slonijo 

na razvoju krščanskih vrednot, po katerih deluje, ki pa sovpadajo z vrednotami preventivnega 

vzgojnega koncepta in kot takega z delom Don Bosca.   
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TEORETIČNI DEL 

 

2 Vzgoja in vzgojni koncept 

 

2.1 Vzgoja 

Vzgoja je eno izmed področij, s katerim se v današnjem svetu ukvarja mnogo ljudi, od laikov 

(staršev, sorodnikov), do strokovne javnosti (izobraževalnih ustanov, vzgojiteljev, učiteljev), 

do znanosti (raziskovalcev, psihologov, sociologov, psihiatrov) in gospodarstva, ki se z 

vzgojo ukvarja v prvi vrsti z željo po doseganju lastnih interesov (spremembe vedenja 

potencialnih kupcev, na primer) skozi raziskovanje načinov vzgajanja preko sublimnih 

(medijskih, oglaševalskih) sporočil (po Kroflič, 1997). V svoji knjigi Med poslušnostjo in 

odgovornostjo Kroflič (1997) pravi, da je o takšni temi, v kateri se vsi počutijo udeležene in o 

kateri se zdi, da že vse vemo, težko  razpravljati. Kot trdi avtor, pa se z vzgojo človeštvo 

ukvarja že od davnih časov, pravzaprav že skozi vso zgodovino - tako iz želje, da bi vplival na 

vedenje drugega, kot iz želje, da bi z (znanstvenim) proučevanjem vzgojnih prijemov in 

njihovega delovanja razumeli  in dejavno vplivali na pojave v sebi in svoji okolici, če kot 

primer navedemo zgolj zgodnje grške filozofe (Platon), katoliške mislece (Akvinski, 

Avguštin), razsvetljenske filozofe in sodobne psihologe, pedagoge, filozofe. (Kroflič, prav 

tam) Avtor opiše vzgojo kot zelo kompleksno »obliko medčloveške komunikacije, v kateri 

naletimo na vrsto problemov, ki jih je težko razumeti, še težje pa je nanje zavestno vplivati in 

tako vzgojno delovati v zaželeni (če že ne strogo načrtni) smeri« (Kroflič, 1997, str. 12). Eden 

izmed problemov je opredelitev meje med naturo in kulturo, med dednostjo in vzgojo. Levi 

Strauss (v Kroflič, 1997) poudarja izjemno prepletenost obeh človeških dimenzij, zato je ločiti 

med tem, kaj je podedovano oziroma prirojeno, in tem, kaj je privzgojeno, skoraj nemogoče. 

»Brez vzgoje torej človek ne bi postal to, s čimer se odlikuje njegov položaj med ostalimi 

živimi bitji, to je zavestno, relativno svobodno in odgovorno bitje« (Kroflič, 1997, str. 13).  

 

2.2 Represivni in preventivni vzgojni koncept 

Skozi zgodovino so se razvili različni modeli in koncepti vzgoje. Preprosto povedano, ločimo 

dve veji vzgojnih sistemov, represivnega in preventivnega. Represivna vzgoja (repressio: 

zatiranje) pomeni sistem prisile, pri katerem vzgojitelj skuša odpraviti  nezaželeno vedenje 
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gojenca. Vzgojitelj ima vlogo nadzornika, zaradi česar med vzgojiteljem in gojencem vlada 

napetost in nesproščen odnos. Poboljšanja gojencev so kratkotrajna, brez notranjih sprememb, 

saj gojenci vrednot sistema oziroma družbe, v kateri odraščajo, ne prevzamejo za svoje. 

(Ciglar 2004)  

 

Kot v svojem delu represivni vzgojni stil opredelita Peček Čuk in Lesar (Peček Čuk & Lesar, 

2009, str. 135), je ta značilen za patriarhalni sistem družinske vzgoje in za vse tiste vzgojne 

koncepte, ki so grajeni na premisi, da je temeljna naloga vzgoje na otroka prenesti vrednote, 

moralna pravila, norme in načine vedenja, ki so uveljavljeni v obstoječem družbenem redu.  

 

Preventivna vzgoja (praeventivus: preprečevalen), katere utemeljitelj je Don Boscco, pa 

pomeni sistem, ki preprečuje zlo, varuje gojenca pred napačnimi odločitvami v življenju in 

načrtno goji pozitivno. Odnosi med gojencem in vzgojiteljem so zaznamovani z zaupanjem, 

sodelovanjem in spoštovanjem (Ciglar, 2004). 
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3 Krščanski vzgojni koncept 

 

V srednjeevropskem prostoru je bil skozi dolgo časovno obdobje razširjen model krščanske 

patriarhalne vzgoje. To obdobje je trajalo od srednjega veka, skozi razsvetljenstvo in vse do 

sredine 20. stoletja. Model krščanske patriarhalne vzgoje temelji na patriarhalni družbeni 

ureditvi. Ta način vzgoje Kroflič (1997) poimenuje kulturno-transmisijski model. Ta v 

klasični pedagogiki temelji na predpostavki, da je potrebno na otroka prenesti osnovna 

moralna načela. Ta naj bi veljala v družbi in to brez dvoma o njihovi smiselnosti ali 

primernosti. Pravila se otroku predstavijo kot trdna, tradicionalna – celo večna pravila, 

katerim se ne nasprotuje (Kroflič, 1997). Cilj takšnega ravnanja je, da se otroka oblikuje kot 

osebo, ki bo pripomogla obstoječi družbi. To naj bi dosegli predvsem z vplivom na njegove 

vedenjske vzorce. Kot meni M. Batistič (v Berčnik, 2007), je za Evropo v 19. stoletju značilna 

patriarhalna ureditev družine, v kateri ima glavno avtoriteto oče. Ta ureditev pa je prispevala 

k ureditvi šole, kjer je avtoriteto očeta prevzel učitelj. Otrok je v taki obliki vzgoje v podrejeni 

vlogi. Cilj vzgoje je bil privzgojiti bogaboječnost, pobožnost, ponižnost, pridnost in 

potrpežljivost. Želja staršev in vzgojiteljev je bila privzgojiti otrokom spoštovanje, hvaležnost 

in ljubezen do vseh odraslih, še posebej do staršev. (Berčnik, 2007) Po mnenju Krofliča 

(1997) takšna vzgoja povzema vse lastnosti manipulacije. Otrok je soočen z vnaprej 

določenimi moralnimi normami in zahtevami, »pravilnimi« vedenjskimi vzorci in 

življenjskimi resnicami, katerim ne more ugovarjati.  Vzgojitelj ali oče zavzema pozicijo 

neizpodbitne avtoritete in zastopnika družbenega reda, ki ve, kaj je prav in kaj je resnično. 

Otrok pa je šele na poti, da se razvije v primernega člana družbe. To vključuje strukturo 

odnosov, pravil in resnic. Brez tega znanja ni sposoben in upravičen kritično soditi o vsebini 

vzgojnih zahtev« (Kroflič, 1997, str. 26).  

 

Toge delitve družbenih vlog so vplivale tudi na vzgojni proces, za katerega je značilen 

okrnjen izbor vzgojnih metod in vzgojnih ciljev. Za najpogosteje uporabljene vzgojne cilje je 

značilna direktna prenosljivost (otrok direktno prejme ukaz) s poudarkom na poslušnosti. 

Tako so pri vzgoji otrok vzgojitelji oziroma roditelji kot enega osnovnih vzgojnih 

mehanizmov uporabljali represijo in fizično kazen. Medtem ko je najpogosteje uporabljeno 

vzgojno sredstvo direktivni stil poučevanja in vzgajanja. To pa otroka omejuje na poslušno 

sledenje napotkom vzgojitelja (Kroflič, 1997). Kot pravi Kroflič (1997), je to značilno za vse 

konformistične morale, kjer pa se kot popolnoma neprimerni vzgojni cilji izkažejo tisti, ki 
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predvidevajo odgovorno in svobodno uporabo kritičnega razsojanja ter dogovarjanja o 

skupnih moralnih pravilih. 

 

M. Batistič meni, da so si v 19. stoletju starši želeli predvsem »odrasle otroke«, ki bi bili čim 

prej usposobljeni za delo in ki bi jih skozi vzgojne prijeme vzgojili v poslušne in uporabne 

člane družbe. V drugi polovici 19. stoletja pa so se razmahnile šole (leta 1869, denimo, je bila 

na slovenskem vzpostavljena enotna osnovna šola, v tem obdobju so bile predrugačene tudi 

ljudske šole) in te so pomenile izvzetje otroka iz statusa delavca (Berčnik, 2007). Kot pravi 

Kroflič v svojem delu Avtoriteta v vzgoji (1997a), je hierarhično organizirana družba natančno 

predpostavljala vloge vseh družinskih članov, vrhovno avtoriteto nad vsemi pa je imel bog. 

Izhodiščne ideje krščanske patriarhalne vzgoje so krščansko pojmovanje vrednot in morale, 

poseben pogled na otroško naravo kot zaznamovano s pokvarjenostjo, nepopolnostjo, 

izvirajočo iz izvirnega greha (v krščanstvu je izvorni greh greh prvega človeka, ki se je uprl 

bogu; izvirni greh po njem nosijo vsi ljudje, op. a.), značilna patriarhalna delitev vloge očeta 

in matere pri vzgoji otrok ter ohranjanje očetovske apostolske avtoritete kot ene izmed 

osnovnih moralnih vrednot. Po Krofliču (1997a) je apostolska avtoriteta tista, ki izhaja iz 

božjega pooblastila, saj je »hierarhija moči v medčloveških odnosih namreč zasnovana na 

milostnem podeljevanju božje moči, ki jo bog daje izbranim posameznikom – apostolom« 

(prav tam, str. 138). Vzgojiteljeva oziroma učiteljeva avtoriteta torej izhaja iz božje milosti, 

zato ni in ne sme biti podrejena racionalnemu razsojanju o vrednosti vzgojiteljevega sporočila 

in je vsak dvom, kritika ali distanca učenca do učitelja neupravičena. Sprejetje apostolske 

avtoritete pa je seveda pogojeno z vero in prostovoljno pokorščino, zato je sveta vera eno 

izmed pomembnejših vzgojnih sredstev krščanskega vzgojnega koncepta. 

 

Odločilni dejavnik družinske vzgoje je bil torej patriarh - oče, ki ga je bilo potrebno 

brezpogojno ubogati, ne da bi otrok preizpraševal razloge za njegove ukaze. Na podoben 

način je poslušnost izkazovala mati, ki je prav tako sledila ukazom očeta - gospodarja in s tem 

vzgajala otroke v ponižnosti in poslušnosti. Je pa mati v tradicionalni razporeditvi družinskih 

nalog odigrala tudi vlogo pri vzgoji kot otrokova prva vzgojiteljica, osnova njenega vzgojnega 

odnosa pa je bila predvsem čustvena bližina in prirojeno nagnjenje otroka k posnemanju. 

Patriarhalna krščanska vzgoja predpostavlja patriarhovo vrhovno pozicijo v družini in kot 

razlaga Kroflič (1997a), je oče nad vsem. Tako vlogo apostolske avtoritete pa ima v vzgojnem 

konceptu učitelj. Ni mu treba razlagati svojih ukazov, niti mu zahtev ni potrebno spoštovati. 

Otrok naj sledi njegovim besedam, ne zgledu. Ideal je ponižen, pokoren otrok, ki se podreja 
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željam in zahtevam svojih staršev in vseh odraslih. Idealni otrok razume, da sodi na dno 

lestvice v družbi, prav tako pa tudi v svoji družini. In da bi vzgojitelji in roditelji ta idealni 

model otroka lahko dosegli, so uporabljali različna vzgojna sredstva, »naravna« in 

»nadnaravna«. Kot razlaga Kroflič (prav tam, str. 153), med »naravna« vzgojna sredstva 

spadajo poduk, zgled, raba kazni in plačil, med »nadnaravna« vzgojna sredstva pa javna božja 

služba, molitev, sveti zakramenti in kot ultimativno vzgojno sredstvo – sveta vera.  

 

Eden izmed osnovnih vzgojnih ciljev in osnova patriarhalne moralnosti je po Krofliču (v 

Berčnik, 2007) podredljivost avtoriteti. Učiteljeva avtoriteta je za otroke nekaj naravnega, 

nekaj, kar ne dopušča dvoma ali distance. Kot pravi Kroflič (1997a, str. 154-156) je otrokova, 

z izvirnim grehom obremenjena narava, glavni razlog za kaznovanje in nadzorovanje v 

vzgoji. Najpogostejše zastraševalno oziroma kaznovalno sredstvo je šiba, ki jo starši in 

vzgojitelji uporabljajo »v dobro otroka«.  Kot predlaga S. Berčnik (2007), je krščanski model 

vzgoje mogoče primerjati »s Hoffmanovim vzgojnim pristopom z uveljavljanjem moči, ki se 

po njegovem mnenju kaže predvsem v telesnem kaznovanju, verbalni agresivnosti, odvzemu 

privilegijev in odtegnitvi dobrin. Takšno vzgojo poimenuje tudi avtoritarna vzgoja. Njene 

metode vzbujajo strah pred kaznijo, posameznik se zaradi tega nenehno podreja avtoriteti. 

Svoboda in samostojnost sta omejena, uporaba razuma pa celo nezaželena. Otrokova vloga je 

omejena le na poslušno sledenje vzgojiteljevim napotkom« (Berčnik, 2007, str. 160). Kot trdi 

Hoffmam, takšna vzgoja na otroka, mladostnika, učenca izjemno negativno vpliva, saj 

spodbuja otrokovo pasivnost ali upiranje, ki se lahko kaže v navidezni ubogljivosti in 

podredljivosti. Navzven se lahko pokažejo dvoličnost, upor posameznika, agresivnost, v njem 

samem pa ta vrsta vzgoje lahko zbuja sram, negotovost in zaničevanje sebe in drugih (prav 

tam). 

 

Kot o kulturno-transmisivnem modelu vzgoje, kamor spada tudi krščanski vzgojni koncept, 

pravi Kroflič (1997), prenašanje vrednot kot večnih, neizpodbitnih dejstev in resnic nujno 

spodleti, saj z njim morda lahko prenašamo informacije in zagotovimo določene vzorce 

vedenja, manjka pa mu spodbujanje notranje aktivnosti v učencu, ki ustvari emocionalno 

podstat vrednote (ki bi pomenila njeno zaobjetje in sprejemanje, op. a.). Po Krofliču se 

rezultat vidi v nekritičnem sprejemanju vzorcev in navad, ki ne temelji na ponotranjenih 

vrednotah, marveč na osnovni težnji po izogibanju težavam in zagotavljanju ugodja (prav 

tam). 
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Konec 19. stoletja  pa so se kot odgovor prevladujočemu krščanskemu, patriarhalnemu 

konceptu vzgoje začele razvijati alternative, pričelo se je obdobje tako imenovane reformske 

pedagogike. Takrat je kot salezijanski duhovnik svoje vzgojno delovanje pričel tudi Don 

Bosco, ki je svoj vzgojni princip osnoval na temeljnih vrednotah, kot so zaupanje, upanje in 

zaveza, razum, vera in ljubezen. V svojem delu je bil izjemno uspešen, tako kot tudi nekateri 

drugi utemeljitelji alternativnih vzgojnih metod. S. Berčnik svoj članek z naslovom Kaj je 

skupno vlogi učitelja v vzgojnem konceptu javnih in alternativnih šol zaključi z mnenjem, da 

je tisto, kar daje alternativnim vzgojnim konceptom posebno moč, prav vera v svoje 

poslanstvo in v to, da je to kar počnejo tisto pravo, kar bo pripeljalo do želenega cilja. Kljub 

vsemu pa je po mnenju avtorice dober učitelj skupni imenovalec vseh uspešnih šol, pa naj 

bodo javne ali alternativne. 
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4 Don Boscov preventivni vzgojni sistem 

 

4.1 Utemeljitelj Don Bosco 

Don Bosco, ali sv. Janez Bosko, se je  rodil 16. avgusta 1815 v Morialdu (Castelnuova d'asti), 

v Italiji. Kot dveletni deček se je soočil z izgubo očeta Frančiška. Vajeti na domači kmetiji je 

prevzela mati Marjeta. Zaradi revščine je moral od doma. Vse neprilike, ki jih je preživel v 

zgodnjih letih življenja, so ga oblikovale v osebo, odprto za probleme drugih in z veliko željo, 

da pomaga ubogim. Svoje poslanstvo je odkril že v zgodnjih letih. Le-tega opisuje preko sanj. 

Prve sanje opisuje v svoji knjigi Spomini nekako takole: »Sanjal sem, da sem blizu doma na 

prostranem dvorišču, kjer se je zabavala velika množica dečkov. Nekateri so se smejali, drugi 

so se igrali, nemalo jih je preklinjalo. Ko sem slišal kletvice, sem planil mednje. Poskušal sem 

jih utišati s pestmi in z besedami. Tedaj se je prikazal imeniten, gosposko oblečen človek, 

ogrnjen v bel plašč. Dejal je: »Prijatelje si boš moral pridobiti z dobroto in ljubeznijo, ne s 

pestmi« (Bosco, 2012, str. 14-15).  

 

Leta 1841 je bil posvečen v duhovnika. Deloval je v Torinu, v času industrijske revolucije, ko 

sta ga prežemala revščina in izkoriščanje. O dogajanju v zaporih je zapisal: »Ko sem videl 

trume fantov od 12 do 18 let, vse zdrave, močne in s prebujeno nadarjenostjo, a tam 

nedelavne, oglodane od mrčesa, v pomanjkanju duhovnega in telesnega kruha, me je 

navdajala groza« (Bosco v Končan, 2015, str. 1). Začel se je ukvarjati z mladino in nato svoje 

življenje posvetil ustvarjanju boljšega življenja za mlade, predvsem tiste s socialnega dna. Te 

je opisoval kot mlade (po Nanni, 2011), katerih socialni status jim je narekoval, da se naučijo 

krasti in se boriti za svoje življenje, ali ga izgubiti. Mnogi so bili podvrženi izkoriščanju 

premožnejših, predvsem delodajalcev. 

 

4.2 Preventivni vzgojni sistem 

Don Bosco se je s svojo iznajdljivostjo lotil projekta s ciljem spraviti mlade fante z ulice in jih 

ubraniti pred izkoriščanjem delodajalcev. Bil je praktik. V Pinardijevi lopi v Valdoccu je 

marca 1846 odprl kapelico kot začetek oratorija, ki je bil neke vrste vzgojno izobraževalna 

ustanova, v kateri so kasneje lahko tisti fantje, ki so to potrebovali, tudi stanovali. Don Bosco 

je torej za mlade skrbel na vseh ravneh – nudil jim je streho nad glavo, hrano in druge nujne 
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pogoje za preživetje, med njimi tudi občutek varnosti. Tako jih je pridobil na svojo stran in jih 

začel vzgajati v samozavestne, odgovorne osebnosti, ki lahko družbi enakovredno dajejo vse 

svoje potenciale. Naučil jih je osnovnih veščin, kot so pisanje in branje, ter jih izučil za 

poklice različnih obrti. Uredil jim je službo z normalnimi delovnimi pogoji. Bil je tisti, ki je 

sklepal prve pogodbe za svoje varovance pri delodajalcih, ki so zavezovale tako mladostnike 

kot delodajalce. Bil je tudi tisti, ki prevzel nadzor, da so oboji spoštovali pogodbene 

dogovore. Kot oče in vzgojitelj mladine je Don Bosco od sebe in od svojih vzgojiteljev 

zahteval, da za dosego želenih ciljev izrabijo vse dane možnosti, da rešijo življenje otroka ali 

mladostnika, saj je verjel, da je vsako življenje, še tako ubogo, zapleteno in šibko, sposobno 

boljšega življenja in v sebi nosi seme sreče (po Nanni, 2011). 

 

Don Bosco je od vsega začetka razumel pomen dobrih vzgojnih odnosov. Ker je že kot 

majhen otrok ostal brez očeta, je verjetno čutil, kako boleča je odsotnost očetovske figure in 

jo je s svojim delovanjem skušal mladim nadomestiti (Nanni, 2011). Mladostnike je vzgajal 

po načelu, ki ga najbolje razumemo, če razumemo Don Bosca samega. Temeljni vodili 

Boscovega preventivnega sistema sta ljubezen in zaupanje. Brez ljubezni do mladih ni 

zaupanja v odnosu mladi – vzgojitelj in brez tega zaupanja vzgoja po njegovo ni mogoča. 

Mladi ne prevzemajo pravil in vrednot, ki jim jih postavljajo vzgojitelji, saj so, kot pravi Don 

Bosco, le vzgojitelji in nič več (Ciglar, 2004). Bistvo Boscovega sistema po Končanu leži v 

božji ljubezni. Kot opisuje Končan, je to izkušnja, ki priznava dostojanstvo mladih, obnavlja 

zaupanje v dobro in otroke vzgaja za polnost življenja (Končan, 2015).  Bosco se je zavzemal 

za vzgojo, ki izhaja iz svobode, enakosti in dostojanstva posameznika, iz spoštovanja pravic 

drugih. Skozi svoje delo je želel preko oratorija v Valdoccu gojencem, ki jih je vzgajal, nuditi 

štiri močne stebre, na katerih so lahko gradili pozitivno identiteto in si krepili samopodobo: 

dom, ki sprejema, župnija, ki evangelizira, šola, ki uvaja v življenje, in dvorišče za prijateljske 

stike in za življenjske izkušnje in veselje (Nanni, 2011). Tako ni presenetljivo, da je njegovo 

delo v oratoriju za salezijance stalno vodilo delovanja in prenavljanja vsake dejavnosti in 

ustanove.  

 

4.3 Trinom razum, vera, ljubezen 

Razum, vera in ljubezen so trije temelji, na katerih sloni ta preventivni koncept Don Bosca in 

določajo vsebine njegovega sporočila. Po Braidou se celoten preventivni sistem Don Bosca ne 

odlikuje samo zaradi dobrega poznavanja elementov otroškega razvoja (telesni, duhovni, 
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moralni, mentalni, družbeni), ampak je za razvoj osebnosti potrebna tudi tesna povezava z 

vsemi pripadajočimi posegi, metodami in sredstvi, ki jih vzgojitelji uporabljajo, da vzbudijo 

otroku zanimanje za vzgojni samorazvoj (Braido, 2011). Cilji vzgoje so enaki v vseh vzgojnih 

konceptih v krščanski praksi, vsakemu pa je lasten način, kako te cilje dosega, kar je pri 

salezijancih ljubeznivost. S trinomom Bosco opisuje uporabnost preventivnega vzgojnega 

koncepta v življenju, saj, kot pravi Ciglar, se veličina koncepta pokaže v praksi, v življenju. 

Brez ljubeznivosti vzgojiteljev in njihovega resničnega zanimanja za tisto, kar imajo otroci 

radi, tudi otroci ne bodo sprejeli tistega, kar vzgojitelj želi. Razumska ljubezen in vera v 

boljše življenje in uspeh otrok dajejo ključ za družinsko ozračje v oratoriju in uspešnosti 

preventivnega sistema (Ciglar, 2004). 

 

4.4 Štirje stebri osebnosti 

Don Bosco je zagovarjal stališče, da morajo biti za razvoj pozitivne osebnosti posameznika 

zastopani štirje stebri družbe. Prvi steber je družina kot najpomembnejši družbeni faktor pri 

vzgoji mladih, prostor, iz katerega vsak izhaja, dom, kot primarna socialna združba, kot 

zatočišče vsakega, ko potrebuje zavetje in tolažbo, nekoga, ki ga ima rad. Drugi steber je 

župnija. Bosco je bil po poklicu duhovnik in vera mu je veliko pomenila. Praktično v vseh 

knjigah, ki jih je napisal, ali so jih napisali drugi, bodisi o njem ali njegovem delu, lahko 

sledimo, kako je za svoje delo črpal navdih iz božje ljubezni. Velik pomen je dajal cerkvenim 

obredom in od gojencev zahteval obiskovanje maše vsako nedeljo, redno spoved in obhajilo, 

poznavanje svetega pisma... (povzeto po Ciglar, 2004). Pomembnost vere v njegovem 

življenju je zaznati že zelo zgodaj, kar opiše v svoji knjigi Spomini. Opisuje, kako je sam 

razumel vero kot smerokaz svojega življenja. Zelo hitro je spoznal, da ga vsakršno prebiranje 

literature ali pogovori, ki niso neposredno povezani z njegovim šolanjem za duhovnika, 

omejujejo v nameri, da bi postal duhovnik, ki bi se znal približati mladim (Bosco, 2012). 

Tretji steber predstavlja šola kot institucija, ki daje, podobno kot družina,  mladostniku  

varnost, oporo in nasvete pri prehodu k samostojnosti, predvsem pa ga izobražuje za življenje, 

da bo koristen član družbe, v kateri živi. Četrti steber pa predstavlja dvorišče kot okolje, v 

katerem se mladostnik znajde, ko začne gledati v svet, z vsemi zunanjimi vplivi okolja, ljudmi 

(prijatelji), ki jih tam spozna in vplivajo nanj (povzeto po Nanni).  

 

Ti štirje stebri predstavljajo celoto, v kateri se nahaja otrok, mladostnik, v kateri se nahajamo 

vsi. Po Boscu so ti štirje stebri pomembni za celovit razvoj osebnosti vsakega posameznika in 

če kateri od teh stebrov osebnosti ni razvit, ga je potrebno razviti do te mere, da razvoj 
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osebnosti vsakega individuuma ne bo trpel pomanjkanja v smislu neprilagojenosti okolju. Če 

namreč mladostniki nimajo v svojem življenju stikov z domom, varnosti, ki jo nudi družina, 

izobrazbe, ki jo nudi šola in stikov iz okolja, kjer najdejo svoje prijatelje, zavetnike in 

somišljenike, predvsem pa dobijo občutek pripadnosti v družbi, potem je v razvoju nekaj šlo 

narobe. Del razvoja še čaka, da se razvije in ta del lahko pomeni, da se mladostniki posledično 

ne prilagodijo na življenje v družbi, v kateri živijo, kar pa je za njihovo nadaljnje življenje in 

socialni razvoj ključnega pomena (povzeto po Ciglar, 2004). 

 

4.5 Dober vzgojitelj 

Teorije o tem, kakšen naj bo dober vzgojitelj, se razlikujejo od enega vzgojnega sistema do 

drugega, od ene vzgojne ustanove do druge. Preventivni vzgojni sistem predpostavlja, da je 

dober vzgojitelj čuteč, podkovan v pedagoškem znanju in dober poznavalec razvoja in potreb 

otrok, z izostrenim smislom za podajanje znanja otrokom. »Ni dovolj, da živi za fante, ampak 

naj z njimi doživlja njihovo življenje« (Ciglar, 2004, 62). Don Boscov vzgojitelj naj se 

izogiba grajanju otroka v javnosti. Kar je namenjeno posamezniku, naj se pove na štiri oči. 

Bosco meni, naj se vzgojitelj zaveda, da javno opominjanje posamezniku lahko povzroča 

stisko, zato naj se tega izogiba. Kazen in opomin sta zelo hitro lahko beseda brez pomena, 

zgolj navada,  če se vzgojitelj ne vživi v svet otroka. Prav tako pa ne dosežeta pravega 

namena, če je v opominu čutiti preveliko čustveno prizadetosti vzgojitelja (Ciglar, 2004).  

 

Dober vzgojitelj, tako Bosco, ne more in ne sme biti nevtralen ali brezbrižen. Zaradi želje po 

priljubljenosti ali zaradi lagodnosti se ne sme bati povedati, kar bi moral, nastopiti odločno, če 

je to potrebno. Pri vsem tem pa mora nujno imeti pravšnjo mero razsodnosti in razumevanja, 

pa tudi osebnega občutka za otroka. (Ciglar, 2004) Don Boscov vzgojitelj naj ne bo klepetav 

in tudi ne tiho in ob strani. Otroci pričakujejo od odraslih odgovor, neko reakcijo na svoja 

dejanja, saj dostikrat z njimi preizkušajo stališča odraslih, to je del njihovega uvajanja v 

življenje. Od vzgojitelja pa se tudi pričakuje, da bo znal ločiti med tem, kdaj so njegove 

besede potrebne in kdaj lahko z molkom doseže več kot z glasnim opozarjanjem (prav tam). 

 

Ena izmed želenih lastnosti salezijanskega vzgojitelja naj bi bila, tako Ciglar, da je mlad. To 

naj bi namreč pomagalo pri njegovi sposobnosti za igro, pri tem, da je svež, prožen, 

mladosten in je rad z mladimi in se je z njimi sposoben igrati (Ciglar, 2004). Biti dober 

vzgojitelj za Bosca pomeni imeti mlade oziroma otroke vedno v ospredju. Vzgojitelj ni zgolj 

v službi, ampak je otrokom na razpolago, tako v učilnici, kot tudi med odmori in nikakor ni 
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zgolj uradnik. Prav to je zahteva preventivnega sistema (Ciglar, 2004). Lahko bi rekli celo, da 

preventivni sistem od vzgojiteljev zahteva žrtvovanje svojega prostega časa in zasebnega 

življenja. Za današnji čas je to zelo pereča tema, vendar moramo na to misel gledati z vidika 

preventivnega sistema za mlade, ki privilegija družine niso imeli.  Don Bosco ni prihajal pred 

mlade niti s strahom (ker bi se jih bal), niti z avtoriteto (ker bi jih želel ustrahovati), ampak s 

svojo osebnostjo. In tak naj bi bil vzgojitelj v preventivnem vzgojnem sistemu (Ciglar, 2004). 

 

4.6 Navzočnost med mladimi tudi v njihovem prostem času (asistenca - biti 

vsem vse) 

Od nekdaj se kaže razlika med otroki in mladostniki, katerih starši so v njihovem življenju 

navzoči kolikor se le da, in tistimi, katerih starši se ne zanimajo za želje in potrebe svojih 

otrok in v njih vidijo samo breme. To je Don Bosco vedel in na to tudi opozarjal, predvsem pa 

je na tem področju razvil posebno taktiko. Razumel je, da mladi potrebujejo ob sebi osebo, ki 

jih bo lahko vodila, na katero se lahko obrnejo, ko so v težavah in preko katere projicirajo 

svoje znanje in izkušnje, predvsem pa osebo, ki ji lahko zaupajo in se ji odprejo. Zato je razvil 

svojevrstno obliko pomoči, ki jo mladi potrebujejo – asistenco. Asistenca je odraz 

odgovornosti za otroka in je sorazmerna z zrelostjo in samostojnostjo otrok. Ciglar to obliko 

delovanja opiše kot »biti vsem vse«, tako kot je bil tudi sam Bosco svojim varovancem vse – 

pral in šival jim je perilo, kuhal, jih vzgajal in bil hkrati njihov največji zaupnik (po Ciglar, 

2004). 

 

Pogosto mladostniki, s katerimi je prihajal v stik Bosco, niso imeli staršev ali druge osebe, s 

katero bi lahko razvili odnos zaupnosti. Vedel je, da se bodo najbolj odprli, ko bodo dobre 

volje, razigrani in ne bodo imeli občutkov bremen, zato mu je bilo pomembno, da je čas v 

odmorih, med vikendi in popoldneve preživel v igri z mladimi. Ves čas je v igri z mladimi 

pridobival njihovo naklonjenost, saj so ga sprejeli kot enega od njih samih. Takrat so se 

mladostniki najbolj sprostili in takrat je največ izvedel o njih samih. S tem pristopom je 

mladostnikom omogočal, da razvijajo odnos zaupnosti z odraslim, česar morda prej niso 

poznali (po Nanni, 2011). 

 

Trenutki zaupnosti so mu bili dragocen in verjetno najpomembnejši del njegovega dela z 

mladimi. V asistenci je poudarjal predvsem izraženo skrb za mladostnike. Vzgojitelj (asistent)  

naj ne bi uporabljal asistence kot sredstvo za nadzor, ampak naj s svojo prisotnostjo gojencem 
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daje občutek varnosti in pomoč, fizično, umsko in moralno, ki jo otroci potrebujejo za dober 

razvoj (Ciglar, 2004). »Biti vsem vse« je istočasno posebnost in prednost preventivnega 

vzgojnega sistema in tisto, zaradi česar je preventivni sistem tako težak za vzgojitelje. S svojo 

prisotnostjo lahko vzgojitelj vzpostavi veliko možnosti za vplivanje na otroka, ki so bolj 

učinkovite kot kazen, vendar pa to za vzgojitelja pomeni več časa, ki ga posveti enemu 

samemu otroku in ne celi skupini (Ciglar, 2004). Lahko bi imeli pomislek, da je asistenca 

ovira za samostojni razvoj mladega človeka. Ciglar zavrača očitek s tem, da se asistenca 

sprevrže v oviro takrat, kadar to preraste okvire prijateljske navzočnosti. »Tu gre za  biti 

človek ob človeku, gre za živo čutečo, odgovorno navzočnost, ki je zaznamovana z odnosom 

ljubezni« (Ciglar, 2004, str. 65-66). 

 

4.7. Besedice na uho 

Kot posebnost v vzgojnem procesu Don Bosca je potrebno omeniti tudi besedice na uho ali 

kot jih imenuje, zaupne besede. Te je uporabljal kot vzgojno sredstvo za dosego poslušnosti in 

ubogljivosti, predvsem pa takrat, kadar je hotel podati nasvet. Bosco ni želel s strahom 

vplivati na svoje varovance, ampak jim je želel predstavljati očetovsko figuro, ki jo 

marsikateri od njih ni imel med svojim odraščanjem. Zavedal se je, da mladostniki, ki so bili 

del njegove skupnosti, prihajajo iz različnih okolij in z različnimi življenjskimi zgodbami. 

Bosco spoštovanja do njih in njihovih osebnih okoliščin, ki so bile lahko zelo kritične in 

občutljive, ni želel izpostavljati javno in jih zato ni opozarjal na glas. Bosco je tudi spoštoval 

vse njihove specifične lastnosti, zato se je zavestno odločil, da do varovancev postopa na 

spoštljiv, nevsiljiv način. Zaupne besede so mu to omogočile (po Bosco, 2012). »Z zaupno 

besedo sem enemu priporočil, naj bolj uboga, drugemu, naj bolj posluša pri krščanskem 

nauku, tretjemu, naj pride k spovedi, spet drugemu sem prišepnil kakšno misel in podobno« 

(Bosco, 2012, str. 159).   

 

Na ta način jim je v življenje vnesel »očetovsko figuro«, osebo, ki je hkrati avtoriteta in tudi 

prijatelj, zaupnik, nekdo, h kateremu se obrneš po nasvet. Kadarkoli je imel občutek da je 

potrebno koga pohvaliti ali da se kateri od mladostnikov ne vede, kot je bilo dogovorjeno, je 

imel torej Bosco navado varovance poklicati na stran in jim grajo prišepnil na uho.  Tako pa 

jih je tudi pohvalil. In pohvala z besedico na uho je imela veliko večji učinek, kot pa bi ga 

imela, če bi dejanje pohvalil pred vsemi na glas (po Ciglar, 2004). 
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4.8  Opominjanje 

Boscova naklonjenost mladim in njegovo razumevanje njihovih potreb in narave nam 

nakazujejo, da je razumel, da so se njegovi gojenci znašli v situaciji, ki jih je prisilila v 

določena neželjena dejanja, da pa sami po sebi niso bili hudobni, marveč bolj pozabljivi. To je 

mnogokrat pripisoval pomanjkanju asistence. Močno je verjel, da je v vsakem od njih točka, 

ki je dovzetna za dobro, zato je gojil svojevrstne načine, kako opominjati gojence na napake 

in neželeno vedenje (Ciglar, 2004.) Eden izmed teh načinov so besedice na uho, ki so 

podrobneje opisane zgoraj in so njegov najbolj značilen način discipliniranja. Drugi način 

opominjanja, ki ga je uporabljal Bosco, pa so bila javna svarila. Ta svarila je črpal iz razlage 

svojih sanj. Pogosto je živo sanjal, že od zgodnje mladosti, in se tudi veliko ukvarjal z razlago 

svojih sanj, o katerih je javno pripovedoval in jih pogosto interpretiral kot nauke ali sporočila 

za gojence (Ciglar, 2004). 

 

Naslednji koncept, ki se je izkazal kot pomemben gradnik delovanja Boscovega oratorija, so 

bile tudi besede v večernem nagovoru. Te so predstojniki uporabljali, da so ob večerih 

naredili nekakšen povzetek dneva, gojencem podali najnujnejše napotke za naslednji dan, 

vanje pa so vključili tudi bolj poglobljene misli, napotke za življenje in nasvete o tem, kako se 

slabemu izogniti in doseči dobro. Bosco se je odločal tudi za pisma. Kadar sam ni mogel 

podati besed mladim ali biti med njimi daljše obdobje, se jim je skušal približati preko pisem. 

Verjetno najbolj znano in za delo salezijancev najpomembnejše je njegovo pismo iz Rima, 

napisano 10. maja 1884, poimenovano tudi Pismo '84. V njem Bosco svoje delo in vizijo 

opisuje preko razlage sanj, ki jih je imel. V pismu Bosco v ospredje postavi bistvene 

komponente življenja kristjanov, kot so dolžnost, delo, medčloveške odnose... S preprostim 

načinom razlage je reševal teoretična vprašanja in opisal bistvo salezijanskega poslanstva brez 

navajanja klasičnih tem pedagogike, kot so metodologija, cilji, vzgojna načela (Ciglar, 2004). 

Don Bosco se je zavedal pomena besed za vzgojo, zato je bil pri podajanju besed vedno 

previden. Zavedal se je, da lahko ima neprimerna beseda ali beseda, izrečena ob nepravem 

času, pri vzgoji negativen učinek, zato je poudarjal, da mora imeti opomin za mlade učinek 

smerokaza, napotila (kot ga imenuje Ciglar) starejšega človeka otrokom, ki iščejo svojo pot. 

Je eno izmed sredstev, ki preprečuje slabo ali navaja na dobro (Ciglar, 2004). 
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4.9 Nagrada in kazen 

Don Bosco se je zavedal pozitivnih motivacijskih lastnosti nagrade in kazni pri vzgoji 

mladostnikov in otrok. Pravi pa, da je vzgojitelj tisti, ki mora biti prepričan v uporabo obeh in 

se truditi gojencu prikazati, da nismo in ne smemo biti dobri le zato, da bi bili nagrajeni in da 

se ne izogibamo slabega zgolj zato, ker si ne želimo kazni. Vzgojitelj mora biti prepričan v 

svoja dejanja in poznati pasti, ki jih ponuja uporaba nagrade in kazni. Bosco nagradi ne 

nasprotuje in se ji ne izogiba, vendar jo je uporabljal za dosego dobrega. Uporabljal jo je kot 

sredstvo za vzgojo v stvareh, ki jih otroci z umom niso sposobni dojeti in jih vzljubiti zaradi 

njih samih. Pri odraslih pa je lahko delovanje v dobro zaradi pričakovane pohvale in nagrade 

očiten znak nezrelega vedenja, ki onemogoča pravilno odločanje. Kot pravi Ciglar, v 

krščanstvu dosega končnega cilja sovpada z dokončno nagrado, kar je blaženost ali 

zveličanje. Vendar pa  nagrada, ki je obljubljena, čeprav je močno motivacijsko sredstvo, 

sama po sebi ni dovolj za resnost krščanskega življenja, če zraven ni zaslediti ljubezni in 

osebnega prepričanja v to kar delamo, da smo na svetu za to, da delamo dobro (po Ciglar, 

2004). 

 

Bosco je za nagrado ob posebnih priložnostih izbral in izpostavil najboljše gojence, kar je bila 

vedno tudi spodbuda za druge, da so se bolj trudili. Pri nagradi pa opozarja, da je potrebno biti 

pravičen in paziti na čustveno navezanost, ki bi lahko povzročila favoriziranje posameznikov. 

Prav tako nagrada ali pohvala enih ne smeta postati kazen ali graja za druge, ampak naj imata 

nagrada in pohvala za vse spodbudni učinek (Ciglar, 2004). 

 

Don Bosco je upoštevanje pravil zahteval od vseh v zavodu. Z uvedbo  Pravilnika za hiše je 

poskrbel, da je vsakdo vedel, kaj se od njega pričakuje. S svojo zanimivo prakso je tudi tako 

vključil gojence v življenje v zavodu – pravilnik so denimo v celoti javno prebrali v začetku 

šolskega leta, tudi pravila, ki so se izrecno nanašala na predstojnike zavoda (po Ciglar, 2004). 

  

Don Bosco je preko svojih pisem dal povsem jasno vedeti, da kazen ne spada v njegov sistem. 

Če je le možno, naj se vzgojitelj kazni izogiba, v nobenem primeru pa naj se ne uporablja 

fizična kazen, kakršno je pretepanje. Za njega je kazen znak represivnega sistema in ne 

preventivnega. Niti sistem kot tak niti vzgojitelj v njem je ne potrebujeta. Če pa je kazen 

neizogibna, Bosco vztraja, da vzgojitelji upoštevajo zasebnost kazni, saj je prepričan, da javno 

izrečena kazen ponižuje in ne deluje vzgojno. Kazen je nekaj, kar ločuje in le navidezno 
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vpliva na otroka, da se poboljša, ni pa odraz resnične spremembe. Razumel jo je kot sistem 

prisile, ki se lahko samo stopnjuje (Ciglar, 2004). 

 

4.10 Dvorišče 

Dvorišče ima veliko vlogo v Boscovem sistemu, saj je že kot majhen ugotovil njegov pomen 

za razvoj osebnosti posameznika. Simbolizira družbeno okolje posameznika, prostor, kjer se 

pokažejo socialni odnosi med člani skupnosti in razpoloženje v njej. Le v tem okolju se pri 

vzgoji tkejo vezi, ki niso prisiljeno nastavljene, ne glede na to, kaj smo v življenju. Kot piše 

Ciglar, morajo v družabnem okolju veljati enaka pravila igre za vse, ki so tam prisotni, imeti 

morajo enakovredne vloge na šahovnici. Igra je nenehen preizkus posameznikovih lastnosti, 

kot so potrpežljivost, tovarištvo, velikodušnost in sposobnost medosebnih odnosov. Zato je 

dvorišče med prednostnimi področji salezijanskega delovanja, saj tukaj pride do izraza 

vzgojiteljeva človeškost. Je kot nek preizkusni kamen, saj se tu pokažejo v svojem osebnem 

bogastvu in različnih vlogah. So razposajeni, hitri, mladi, pomočniki, starejši bratje, saj tu, na 

dvorišču, življenje teče drugače kot sicer. Tu je prostor za neuradna druženja, ki imajo zaradi 

spontanosti, preprostosti in čustveno ugodnega ozračja velik vpliv na udeležence. Imajo moč, 

da premostijo prepreke, ki ločujejo otroke od vzgojiteljev, kot so učilnica, kateder, statusni 

simboli... To neformalno, družabno okolje vse pomeša kot enakopravne partnerje. Tukaj ni 

razlike med otrokom in vzgojiteljem, ravnateljem in podrejenimi (povzeto po Ciglar, 2004). 

 

Za vzgojitelja je, kot pravi Bosco, ravno to področje zrelostnega izpita. Tukaj se pokaže 

njegova veličina in sposobnost, da se vzgoje ne loteva “s pestmi”, ampak s srcem. Vzgojitelj 

zna biti majhen z majhnimi, saj razume pomen igre v otrokovem življenju. Razume, da je 

otrokovo življenje svojevrstna igra, igra medčloveških odnosov, socialnih spretnosti, saj se 

skozi le to uvaja v svet odraslih (Nanni, 2011). 

 

Dvorišče z igro je izredna šola medčloveških odnosov. Prav med igro na dvorišču je veliko 

možnosti za izraze spoštovanja, za priznanje, pohvalo, pomoč, veselje, spontanost. Dvorišče 

je kot neformalno okolje, ki ponuja priložnosti za vzgojo in v današnjem času preveč 

zanemarjeno socializacijo. Na dvoriščih zaznamo preveč športnega profesionalizma oziroma 

»preveč pameti in premalo srca«. Tako se igra spreminja v tekmo, kjer ni več mogoče doživeti 

prostega veselja, razigranosti in domačnosti. Vzgojitelji nimajo radi, kar imajo radi otroci, 

otroci pa ne marajo njihove odrasle zrelosti in resnosti (Ciglar, 2004, str. 59). 
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5 Vrtec Danijelov Levček 

 

5.1 Predstavitev vrtca 

Vrtec Danijelov Levček je zasebni katoliški vrtec in je organizacijska enota Opatijskega 

zavoda Celje, ki deluje od leta 2002. Ustanoviteljica Zavoda je Opatijsko-mestna župnija 

Celje, direktor zavoda pa je Marjan Jezernik. Vrtec sestavljajo ravnateljica vrtca, ga. Renata 

Koštomaj, ki je odgovorna za organizacijo pedagoškega in drugega dela v vrtcu, strokovni 

kader, ki zajema 10 strokovnih delavk, ter tehnični kader, saj ima vsaka enota lastno pralnico 

in razdelilne kuhinje. Vrtec deluje v treh enotah, v katerih je skupno 10 oddelkov otrok prvega 

in drugega starostnega obdobja. Skupno je v vseh treh enotah prostora za 180 otrok.  Enota 

Center, Aškerčeva 7a,  ki je bila ustanovljena leta 2002, enota Slomšek, Don Boscov trg 1, 

ustanovljena leta 2009, in enota Vojnik, Celjska cesta 24b, Vojnik. Vrtec ima v treh enotah 

deset igralnic, kar omogoča kapaciteto za 180 otrok, za katere skrbi 10 strokovnih delavk 

vrtca (Publikacija Vrtca Danijelov Levček, 2015).  

 

Vrtec deluje po Kurikulu za vrtce, v svojem delu pa združuje tradicionalne krščanske 

vrednote in sodobne pristope v vzgoji in izobraževanju. V svoje delo vpeljujejo tudi verske 

vsebine in vsebine, ki so osnovane na podlagi krščanskih vrednot. Identiteta vrtca je torej 

grajena na tem, da je zasebni katoliški vrtec, kar se izraža predvsem v načinu dela v vrtcu in 

preko obogatitvenih dejavnosti z verskimi vsebinami. Vrtec otrokom omogoča pogoje, da se 

seznanijo s pomenom verskih praznikov in praznovanji ter pripravami nanje, z verskimi 

simboli, s Svetim pismom in osnovnimi molitvami, ter z različnimi svetniki. (Publikacija 

Vrtca Danijelov Levček, 2015).  

 

5.2  Vizija in poslanstvo vrtca 

Vrednote so temelj njihovega strokovnega delovanja in medsebojnih odnosov, ki se kaže v 

drugačnosti in prepoznavnosti vrtca. Moto vrtca je: »Z lastnim zgledom dajemo otrokom vzor 

krščanskih in drugih vrednot: ljubezen, pravičnost, sočutje, solidarnost, odgovornost, 

pravičnost, spoštljivost, medsebojno sožitje«. Pomen zgleda poudarjajo tudi v svoji viziji: »V 

našem vrtcu želimo zagotoviti napredek in razvoj vseh udeležencev. S svojim zgledom 

spodbujamo ustvarjalnost, spoštujemo in sprejemamo drugačnost ter razvijamo samostojnost 

in odgovornost« (Publikacija Vrtca Danijelov Levček, 2015). 
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5.3 Program vrtca 

Vrtec Danijelov Levček izvaja dnevne programe, ki trajajo od šest do devet ur in so 

namenjeni otrokom od 11 meseca starosti do vstopa v šolo. Predšolska vzgoja v vrtcu poteka 

v dveh starostnih obdobjih: prvo obdobje predstavljajo otroci v starosti od enega do treh let, 

drugo obdobje pa otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo. Vzgojno delo v vrtcu poteka v 

oddelkih, ki so oblikovani na začetku šolskega leta v skladu z Odredbo o normativih in 

kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti  predšolske vzgoje. Delo poteka v naslednjih 

vrstah oddelkov: starostno homogeni oddelki, starostno heterogeni oddelki in kombinirani 

oddelki (Publikacija Vrtca Danijelov Levček, 2015). 

 

5.4 Obogatitvene dejavnosti vrtca 

Vrtec posebno pozornost namenja obogatitvenim dejavnostim in sodelovanju s starši, pri 

katerem veliko pozornost namenjajo neformalnim srečanjem družin. Nekaj posebnega v vrtcu 

pa so tudi trenutki pred kosilom, namenjeni umiritvi otroka, njegovemu aktivnemu 

sodelovanju pri molitvi ali zahvali. Obogatitvene dejavnosti so namenjene predvsem otrokom 

drugega starostnega obdobja.  

 

Dejavnosti, ki jih v svoje delo umešča vrtec, so: 

- Mali sonček 

- Levčkov bralček 

- Slomškovo bralno priznanje 

- sodelovanje z otroškim muzejem Hermanov brlog 

- pevski zbori 

- ljudski plesi in rajalne igre 

- svetopisemske urice 

- Levčkov planinec 

- praznovanje otroških rojstnih dni in godov 

- medgeneracijsko sodelovanje 

- turizem in vrtec  

 

Starši so neposredno vključeni v proces vzgajanja v vrtcu preko pogovornih uric s 

strokovnima delavkama, ki potekajo enkrat mesečno, ali neformalnih oblik sodelovanja, ki jih 
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organizira vrtec, kot so razne prireditve (sodelovanje pri svetih mašah, zaključne prireditve...) 

in ustvarjalne delavnice (adventne dejavnosti, izdelovanje butar ...) (Publikacija Vrtca 

Danijelov Levček, 2015).   
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EMPIRIČNI DEL 

 

6 Metodologija 

 

6.1 Opredelitev problema in cilji diplomske naloge  

Glavni predstavnik preventivnega vzgojnega sistema je Don Bosco, katerega preventivni 

sistem ima svoj izvir in svoje središče v izkušnji Božje ljubezni. Vsak, ki kot Don Bosco dela 

z mladimi,  priznava dostojanstvo mladih, obnavlja zaupanje v vire dobrega v njih in jih 

vzgaja za polnost življenja. Vzgoja temelji na vzgojni ljubezni, ki ustvarja vzgojni odnos.  

Vzgojitelj vsakega mladostnika spoštuje in mu je naklonjen, saj je prepričan, da vsako 

življenje, tudi najbolj ubogo, zapleteno in šibko, v sebi nosi moč za rešitev in seme sreče 

(Končan 2016). V skladu s preventivnim vzgojnim konceptom Don Bosca deluje tudi zasebni 

Vrtec Danijelov Levček. Cilj moje diplomske naloge je predstaviti praktično uporabo Don 

Boscovega sistema pri delu s predšolskimi otroki skozi obogatitvene dejavnosti Vrtca 

Danijelov Levček. Posebno pozornost bom namenila naslednjim elementom: besedice na uho, 

asistenca, občutek varnosti ter vera. 

 

6.2 Vzorec 

Vrtec Danijelov Levček sem izbrala, ker je zasebni katoliški vrtec in čeprav temelji na 

kurikulu za vrtce, se približa preventivnemu konceptu Don Bosca. V svoje delo vključujejo 

verske tematike in simbole, preko katerih s svojim zgledom vzgajajo otroke za verske 

vrednote. V vzorec sem zajela ravnateljico vrtca in eno strokovno delavko. 

 

6.3 Raziskovalna vprašanja 

Zastavila sem si naslednja raziskovalna vprašanja:  

R1: Ali so elementi preventivnega vzgojnega sistema Don Bosca uporabni v sodobnem 

sistemu vzgoje predšolskih otrok? 

R2: Ali Vrtec Danijelov Levček v svoje delo vključuje tako elemente Don Bosca, kot tudi 

elemente krščanske vzgoje? 

R3: Ali so besedice na uho privzeti način vzgoje otrok v Vrtcu Danijelov Levček? 
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6.4 Metoda  

V vrtcu sem izvedla polstrukturiran intervju z ravnateljico Vrtca Danijelov Levček, gospo 

Renato Koštomaj in strokovno delavko vrtca, gospo Heleno Lah. V preglednici sem naredila 

primerjavo praktičnega dela v Vrtcu Danijelov Levček z opisi preventivnega sistema Don 

Bosca.   
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7 Rezultati in interpretacija 

 

7.1 Uporabnost elementov preventivnega vzgojnega sistema v sodobnem 

sistemu vzgoje in izobraževanja 

Najprej me je zanimalo, ali so elementi preventivnega vzgojnega sistema Don Bosca uporabni 

v sodobnem sistemu vzgoje predšolskih otrok. Ravnateljico sem vprašala, po čem se vrtec 

razlikuje od ostalih javnih vrtcev. Odgovorila je, da je vrtec poseben zaradi svoje naravnanosti 

na katoliški koncept. Posebnost vrtca so tudi obogatitvene dejavnosti, ki jih močno zaznamuje 

verska tematika, kot so svetopisemske urice, sodelovanje pri Slomškovem bralnem priznanju 

in druge.  

 

Družinsko vzdušje in zaupanje  

Ena od posebnosti vrtca je to, da je majhen. V treh enotah je skupno deset skupin, kar 

omogoča družinsko ozračje v vrtcu, boljšo povezanost strokovnega kadra med sabo in z 

otroki. Povezanost pa se čuti tudi pri odnosu do staršev. Zaradi manjšega števila otrok se 

lahko strokovne delavke bolj posvetijo tudi grajenju odnosov s starši. Tak odnos omogoča 

zaupanje staršev v strokovnost vrtca, kar vpliva na zaupanje otroka strokovni delavki, ki zanj 

skrbi.  

 

Don Bosco je veliko delal na zaupanju otrok. Svoje salezijance je spodbujal k temu, da se 

približajo gojencu in mu pokažejo, da ga imajo res radi, kar bo posledično pripeljalo do 

zaupanja gojenca v salezijanca. S tem zaupanjem je Don Bosco hotel doseči povezanost z 

gojencem, ki je podobna povezanosti med otrokom in očetom. Ta povezanost med gojenci in 

animatorji omogoča družinsko vzdušje v oratorijih, kar pomeni, da so otroci pripravljeni 

sprejeti vrednote, ki jih podajajo salezijanci, za svoje. Kot pravi Ciglar o Boscovem sistemu, 

naj bi bil »vsak gojenec prepričan, da je svojski in kot tak upravičen biti deležen ljubezni. 

Prav tako kot je v družini vsak ljubljen in zaželen, čeprav tako različen od drugih (Ciglar, 

2011, str. 121). Braido poudari, da je družinski stil metodološko postal struktura, torej 

določena organizacija odnosov. Ti so se vsi institucionalno združevali v očetovski avtoriteti 

ravnatelja - pravega družinskega očeta. Ta je lahko računal na brezpogojno sodelovanje, na 

svet vzgojiteljev in na zaupanje številnih otrok, gojencev (Braido, 2011, str.173-174). 

Prav tako pomen družine in družinskega vzdušja v pogovoru poudarja ravnateljica, gospa 

Renata Koštomaj. Kot pravi, je družina pri njih osnovna, temeljna celica. Tudi enote v vrtcu 
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so tako majhne, da se pravzaprav vsi poznajo med seboj in tako so posledično tudi v vrtcu ena 

velika družina. Kot poudari je posebnost Vrtca Danijelov Levček tudi ta, da ni homogenih 

skupin. Imajo le heterogene in kombinirane skupine, s čimer se tudi zelo približajo 

družinskemu vzdušju. 

 

Ravnateljica Vrtca Danijelov Levček v pogovoru poudarja tudi pomen medsebojnega 

zaupanja, ki ga vzpostavljajo s starši in v ta namen pripravljajo različne oblike sodelovanja z 

njimi. Primer, kako poskušajo vzpostaviti in izboljšati osnovo za sodelovanje s starši je 

spoznavni dan, ki ga pripravijo, preden otroci prvič pridejo v vrtec. Takrat starši spoznajo 

delavce vrtca in vstopijo z njimi v interakcijo, nato pa skozi leto organizirajo redne roditeljske 

sestanke ter mesečne pogovorne ure. Kot v pogovoru razlaga tudi strokovna delavka, gospa 

Helena Lah, je v vrtcu zaupanje med strokovnimi delavkami in starši, ki so otroke vpisali v 

vrtec, izjemno pomembno. Kakor poudari, se je potrebno zavedati dejstva, da otrok čuti ali 

starši zaupajo vzgojitelju ali ne. Če se vzpostavi osnovno zaupanje, je tudi otroku dosti lažje 

in posledično tudi sam bolj zaupa vzgojiteljicam in se počuti varnega ter sprejetega. Kot še 

pove, se zelo trudijo za to, da otroku nudijo ozračje zaupanja in varnosti, saj je v bistvu to 

predpogoj, da se otrok lahko razvija. »Če se otrok ne bo varno počutil, če ne bo zaupal, če ne 

bo imel občutka, da ga sprejemaš in da ga imaš rad, nima osnovnih pogojev za razvoj« 

(Helena Lah).  

 

Asistenca: vseprisotna pomoč 

Ciglar (2011) v svoji knjigi opiše asistenco – vseprisotno pomoč, ki je po Don Boscu vzgojna 

dejavnost, ki ima pred seboj konkreten, povsem določen pozitivno usmerjen vzgojni cilj. 

»Rečemo lahko, da je asistenca vzgojna navzočnost, ki deluje z malo besedami in z veliko 

zgleda« (prav tam, str. 121). Uporaba asistence kot vzgojnega načina v Vrtcu Danijelov 

Levček je razvidna iz pogovora z ravnateljico in strokovno delavko vrtca, ko strokovna 

delavka opisuje praktične primere dejavnosti, ki so jih izvajali v skupinah ob različnih 

priložnostih. Tako na primer opiše igro otrok v svoji skupini in v odgovoru nakaže način, 

kako je podala želene informacije eni izmed deklic v skupini in ji kasneje pustila, da sama 

pride do svojih zaključkov. Deklica je želela igrati na melodične zvončke. Ugotovila je, da 

lahko iz njih sestavi melodijo pesmice in ko je začela iskati melodijo, je za pomoč prosila 

strokovno delavko, ki ji je pokazala kako naprej. Asistenca je torej opazna pri načinu 

podajanja znanja in modrosti strokovnih delavk otrokom. Strokovna delavka pove še, da se je 

deklica, ki jo je podala za primer, kasneje sama postavila v vlogo »asistence« in ostale otroke 
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naučila kako naj oni iščejo melodijo. To so otroci s pomočjo delavke nadgradili in se naučili 

nekaj pesmic za javni nastop.  

 

7.2 Vključevanje elementov preventivnega vzgojnega koncepta Don Bosca in 

elementov krščanske vzgoje v delo v Vrtcu Danijelov Levček 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, ali Vrtec Danijelov Levček v svoje delo 

vključuje tako elemente Don Bosca, kot tudi elemente krščanske vzgoje. 

 

Neformalna srečanja 

Don Bosco je kot poznavalec mladine poznal pomembnost neformalnega srečanja. Dokler ni 

dobil primernega prostora za srečanja s svojimi gojenci, so se velikokrat srečevali tudi na 

nekonvencionalnih mestih, kot je bil na primer travnik. Ta srečanja so bila vedno sestavljena 

iz dela, ki je bil namenjen veri in iz dela, ki je bil namenjen živahnemu druženju in zabavi.  

Bosco je bil sam vrvohodec. V svoji knjigi Spomini opisuje kako je z zgodbami, igrami in 

akrobacijami pridobil pozornost ljudi. To pozornost  je kasneje izkoristil za to, da jim je lahko 

razlagal nauk vere. »Med razvedrilom ni trpel, da bi nekateri bili ločeni od drugih tovarišev, 

niti ni dovolil, da bi bile postavljene klopi za sedenje« (Braido, 2011, str. 181). Braido je v 

svoji knjigi s tem stavkom opisal Boscovo težnjo po vključevanju mladih v kvalitetno in 

aktivno socialno življenje.  

 

Tudi v Vrtcu Danijelov Levček gojijo neformalna srečanja tako med strokovnim kadrom, kot 

tudi med strokovnimi delavkami in otroki ter starši otrok. Kot je v pogovoru opisala 

ravnateljica vrtca, so neformalne oblike, ki se jih poslužujejo v vrtcu, razna druženja, 

delavnice, jesenski piknik, dan starih staršev na svečnico, potem so tu zaključki, razne športne 

prireditve in še mnoge druge. Posebnost, ki jo v Danijelovem Levčku gojijo zdaj drugo leto, 

pa je prireditev z naslovom Lev poje in pleše. Na tej prireditvi delavke vrtca in otroci staršem 

predstavijo delo različnih obogatitvenih dejavnosti. Da pripisujejo velik pomen neformalnim 

srečanjem, v pogovoru razlaga tudi strokovna delavka, ki poudari, da neformalna srečanja 

zagotovo pomenijo večji doprinos k medsebojnemu sodelovanju, saj omogočajo, da se otroci, 

strokovne delavke in starši spoznajo na drugačen način. Na tak način vzpostavijo drugačne 

stike, predvsem tudi starši med seboj, kar pa dobro vpliva tudi na vse odnose v vrtcu, ki so 

zato bolj sproščeni. Posledično je tudi komunikacija boljša. Vse to so pozitivni aspekti 

neformalnega druženja. Kot še pove ravnateljica vrtca, v vrtcu močno podpirajo in spodbujajo 
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neformalna srečanja tudi na ravni sodelavcev. Vsaj dvakrat na leto organizirajo posebej 

pripravljena neformalna srečanja, da se sodelavci spoznajo tudi v drugačni luči in z drugega 

vidika. 

 

Vzgojitelj 

Don Bosco v svojem sistemu opiše (želenega) vzgojitelja, ki je aktiven v skupnosti, svoje delo 

pa opravlja s srcem. To pomeni, da ima rad otroke in vse, kar imajo radi oni. Kot zapiše 

Ciglar: » Če vzgojitelju ne uspe pridobiti gojenčevega srca, je vzgoja neuspešna. Takrat ne 

pride do vzgojnega stika in ostaneta tujca.« … »Srce vzgojitelja in srce gojenca; srečata se 

lahko samo v ljubezni« (Ciglar, 2011, str. 104). 

 

Tudi strokovni sodelavki Vrtca Danijelov Levček v pogovoru opisujeta podobne principe, po 

katerih v vrtcu delujejo. Kot pove Helena Lah, si mora vzgojitelj pridobiti zaupanje in hkrati 

ohranjati strokovnost. Renata Koštomaj pa v svojem odgovoru poudari, da bi moral biti 

vzgojitelj v Vrtcu Danijelov Levček v prvi vrsti vzgojitelj s srcem. Kot še pravi Koštomaj: 

»Biti vzgojitelj v katoliškem vrtcu mora biti način tvojega življenja. Ti podajaš neke stvari, 

neke nauke otrokom in jih moraš tudi sam živeti. Vzgojitelj mora imeti otroka rad, to ljubezen 

pa izkazovati na tak način, da jo otrok začutiti, kot pravi Don Bosco. Za takega vzgojitelja 

lahko trdimo, da je najverjetneje strokovnjak na svojem področju.« In kot poudarijo že v 

publikaciji vrtca: »Naše vodilo je z ljubeznijo za otroke« (Publikacija Vrtca Danijelov 

Levček, 2015).  

 

Vera 

Vera je bil pomemben temelj Don Boscovega vzgojnega sistema. Don Bosco je že kot otrok 

imel veliko spoštovanja do vere in cerkve. Kot opisuje v Spominih, je sklenil, da se odreče 

literaturi, ki ni prežeta z razmišljanjem o veri. K prebiranju Svetega pisma in knjig z versko 

vsebino je spodbujal tudi svoje gojence. »Pogosta spoved, pogosto obhajilo, vsakodnevna 

maša, so stebri, ki morajo podpirati vzgojno ustanovo, katero želimo obvarovati pred 

grožnjami in grajo« (Braido, 2011, str. 156, iz knjižice o Preventivnem sistemu). Kot naprej 

poudarja Braido, je bil cilj krščanske verske prakse gojiti versko razsežnost, z namenom 

priprave otrok za navadno življenje v milosti (P. Braido, 2011, str.156). Tudi Ciglar v svojem 

delu poudarja: »Lahko kdo reče, kar hoče, toda jaz ne najdem bolj trdnega temelja vzgoje, kot 

sta spoved in prejemanje obhajila (OE XV 58)« (Ciglar, 2004, str. 143).  
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V knjigah o Don Boscu, imajo verski prazniki velik pomen. Braido v svoji knjigi opisuje 

pomen praznikov in priprave nanje, kot so recimo Božič in božična devetdnevnica, Marijini 

prazniki, na primer brezmadežno spočetje, telovo, znane pa so bile tudi njihove mesečne 

duhovne obnove in letne duhovne vaje (Braido, 2011, str. 182-183).  

 

V pogovoru o vlogi in pomenu vere v Vrtcu Danijelov Levček ravnateljica Renata Koštomaj 

poudarja, da vsa njihova področja delovanja krepijo identiteto vrtca, vendar pa so, kot razlaga, 

zasebni katoliški vrtec, kar se izraža ne le v besedah, ampak predvsem v dejanjih, ki jih v 

sklopu obogatitvenih dejavnosti uresničujejo tudi preko verskih vsebin. Neformalna in 

neobvezna srečanja s starši pa se odvijajo v cerkvi, izven vrtčevskih uric. V vrtcu dajejo 

izjemen pomen cerkvenim praznikom. Tako sta adventni in postni čas v vrtcu namenjena 

pripravam na praznovanje velike noči in božiča. V tem času se v vrtcu ne dogaja nič drugega, 

vse dejavnosti in aktivnosti so posvečene temu času in pripravam na največja cerkvena 

praznika. Kot razlaga ravnateljica, želijo pri otrocih doseči predvsem, da sami spoznajo 

pomen teh praznikov. Pri svojih dejavnostih in pripravah na praznike pa se skušajo čim bolj 

oddaljiti od materializma in omogočiti otrokom predvsem, da spoznajo vsebino in bistvo 

verskih praznikov. 

 

7.3 Način vzgoje otrok v Vrtcu Danijelov Levček 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, ali so besedice na uho privzeti način 

vzgoje otrok v Vrtcu Danijelov Levček. Don Bosco namreč v svojem delu poudarja pomen 

opozarjanja otrok s potrpežljivostjo in ljubeznijo (Braido, 2011, str. 191). V Don Boscovi 

vzgoji javno kaznovanje in opominjanje ni imelo mesta, smiselno in konstruktivno 

opominjanje se je vedno izvajalo v zasebnem pogovoru (Braido, str. 191, iz Sistema 

Preventivo). Kot Boscovo metodo opiše Ciglar, tu opominjanje nima nič skupnega z 

nadiranjem, rohnenjem ali znašanjem nad otrokom (Ciglar,2011, str. 111). Ciglar tudi opisuje 

značilnosti vzgojitelja, kakršen naj bi bil po Don Boscovem prepričanju: vzgojitelj naj ne bo 

klepetav in ne mutast. Če molči, molči takrat, ko molk učinkuje močneje kot glasen opomin. 

Opomin je velikokrat tudi svarilo. Resnico je potrebno reči odločno, odkrito. Pri tem pa je 

pogosto opomin potreben, vendar pa ga je vedno potrebno povedati z občutkom (Ciglar, 2011, 

str.111). 

 

V pogovoru o opominjanju je Lah povzela, da v Vrtcu Danijelov Levček pri discipliniranju 

vsekakor uporabljajo individualni pristop, ki ga zagovarja tudi kurikulum za vrtce. Kot je 
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povedala, je poudarek predvsem na pravilih in na pogovorih o pravilih, saj je izjemno 

pomembno, da vsak otrok ve in razume, kakšna so pravila v vsakem novem šolskem letu. 

Koštomaj pa je pri tem še dodala, da je to, na kakšen način pravila in modrosti utrjujejo, 

odvisno od teme, na katero se ta navezujejo. Utrjujejo jih v navezavi na konkretne situacije, ki 

pa jih lahko kasneje razširijo v zgodbico ali pesmico. Konkretna težava pa se vedno rešuje 

individualno z vpletenim otrokom.  

 

Osnovna pravila, ki jih je pri opominjanju zastavil don Bosco, so do neke mere zagotovo 

upoštevajo tudi v Vrtcu Danijelov Levček, so pa takšna pravila oziroma napotki delno že 

vsebovani tudi v osnovnem Kurikulu za vrtce in so torej del sodobnih vzgojnih procesov v 

vrtcih. 
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8 Sklep 

 

V svoji diplomski nalogi sem se posvetila raziskavi uporabnosti preventivnega sistema Don 

Bosca v vrtcu Danijelov Levček. Kot strokovna delavka v vrtcu sem vedno bolj opažala, da so 

v vzgojnih prijemih v vrtcih že vsebovani elementi Don Boscovega sistema, vendar pa se jih 

malokdo zaveda. Se pa ti elementi bolj opazijo v vrtcih s katoliškim vzgojnim konceptom, kot 

pa v javnih vrtcih. V teoretičnem delu diplomske naloge sem opisala dva koncepta predšolske 

vzgoje. Kot represivni tip vzgoje sem opisala krščanski vzgojni koncept, za katerega so 

značilne toge delitve družbenih vlog in okrnjen izbor vzgojnih metod in ciljev. Kot njegovo 

nasprotje pa sem podrobneje opisala preventivni vzgojni koncept Don Bosca, ki ponuja 

drugačen pristop k vzgoji. Podrobneje sem opisala naslednje: navzočnost med mladimi ali 

asistenco, besedice na uho, opominjanje,  pomen nagrade in kazni, koncept dvorišča, ter 

kakšen naj bo vzgojitelj v preventivnem sistemu. Opisala pa sem tudi Vrtec Danijelov Levček 

v Celju.  

Da bi ugotovila, v kolikšni meri se elementi Don Boscovega sistema uporabljajo v praksi, sem 

izvedla intervju z ravnateljico in strokovno delavko Vrtca Danijelov Levček. V empiričnem 

delu naloge sem opisala izsledke tega intervjuja, kot prilogo k diplomskemu delu sem dodala 

tudi prepis intervjuja. Iz odgovorov, ki sta jih podali ravnateljica vrtca, ga. Renata Koštomaj, 

in strokovna delavka vrtca, ga. Helena Lah, je razvidno, da so elementi preventivnega 

sistema, kot so asistenca, besedice na uho, koncept dvorišča (neformalna srečanja), zaupanje 

in ljubezen, prisotni v vzgojnem delu vrtca.   

V prvem raziskovanlnem vprašanju me je zanimala uporabnost določenih elementov v delu 

strokovnih delavk z otroki. V vrtcu je podobnost z Don Boscovim preventivnim sistemom 

opaziti predvsem v načinu delovanja strokovnih delavk pri podajanju informacij, znanja in 

modrosti otrokom. Iz praktičnih primerov, ki jih je opisala Helena Lah, lahko povzamem, da 

se v vrtcu uporablja koncept asistence. Ugotovila sem, da sistem, ki ga uporabljajo v Vrtcu 

Danijelov Levček z Don Boscovim sistemom preventivne vzgoje povezujejo tudi vrednote, na 

katerih sloni in naravnanost na ustvarjanje družinskega vzdušja, s čimer ustvarja globoko 

zaupanje med otroki in vzgojitelji, pa tudi med starši in vzgojitelji.  

 

V drugem raziskovalnem vprašanju me je zanimala razsežnost uporabe elementov krščanske 

vzgoje in preventivnega  koncepta v vrtcu Danijelov Levček. Ugotovila sem, da so elementi 

katoliške vzgoje opazni v različnih segmentih. Ker je Danijelov Levček katoliški vrtec, v 
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njem posebno pozornost namenjajo vrednotam, ki so značilne za krščansko vzgojo in ki jih 

poskušajo vpeljati preko verskih vsebin in simbolov. Vera ima v vrtcu zato velik pomen, 

poseben poudarek pa je namenjen pozorni razlagi vsebine in smisla večjih verskih praznikov 

ter pripravam nanje.  

 

V odgovorih ravnateljice in strokovne delavke sem zasledila tudi opise uporabe asistence ter 

individualnega pristopa pri opominjanju otrok, ki ga zagovarja tudi kurikul za vrtce in ga 

lahko enačimo z besedicami na uho v preventivnem sistemu Don Bosca.  V vrtcu je zaslediti 

tudi uporabo Don Boscovega dvorišča oziroma neformalnih srečanj. Neformalna srečanja v 

vrtcu so pogosta in so namenjana srečanjem delavk z družinami otrok, ali pa so namenjena 

druženju strokovnega kadru med seboj.  

Tako za vzgojitelje v preventivnem sistemu, kot za vzgojitelje vrtca Danijelov Levček pa je 

značilno, da svoje delo dojemajo kot poslanstvo, ki ga opravljajo z ljubeznijo. Z ljubeznijo do 

otrok, ki so jim bili zaupani.   

Moje začetne predpostavke so bile, da v vrtcu Danijelov Levček uporabljajo nekatere 

segmente preventivnega sistema Don Bosca in predpostavke so se skozi raziskavo potrdile.  
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10  Priloga 

 

Zapis intervjuja v Vrtcu Danijelov Levček    (16. 8. 2016) 

 

Pozdravljeni. Ali se lahko najprej na hitro predstavite? Vaše ime, trenutna pozicija dela, 

pretekle izkušnje. 

R.K.:  Sem Renata Koštomaj in sem trenutno zaposlena kot ravnateljica vrtca Danijelov 

Levček.  Imam 23 let delovne dobe v različnih skupinah in v različnih vrtcih. V vrtcu 

Danijelov Levček pa sem od leta 2009.  

H.L.: Sem Helena Lah, po izobrazbi vzgojiteljica predšolskih otrok. Imam 12 let delovne 

dobe po različnih vrtcih, med drugim tudi v katoliškem vrtcu Dominik Savio v Domžalah. 

Poklic vzgojitelja jemljem kot poslanstvo in mi daje neizčrpne možnosti tudi za lastni razvoj, 

kar mi daje toliko večje zadovoljstvo pri delu otroki. 

Kdo je vrtec ustanovil in kdaj? 

R.K.: Vrtec je bil ustanovljen leta 2002. Ustanovitelj je Opatijski zavod Celje. Ustanoviteljica 

zavoda pa je Opatijsko –mestna župnija Celje. Njen direktor je Marjan Jezernik.  

Koliko enot in oddelkov ima vaš vrtec?  

R.K.: Vrtec ima tri enote. Enota  Center, ustanovljena leta 2002, enota Slomšek, ustanovljena 

leta 2008,  leta 2009 pa je bila ustanovljena še enota Vojnik. Skupno je v vseh treh enotah 10 

oddelkov, kar pomeni kapaciteto za 180 otrok.  

Kakšne je posebnost vašega vrtca? Kakšen pedagoški koncept ste vpeljali v vaš 

program? 

R.K.: Smo zasebni katoliški vrtec, kar pomeni, da koncept katoliške vzgoje vpeljujemo v 

vsakdan vrtca.  Posebno pozornost posvečamo pripravam na prazike, praznovanju godov, 

otroke seznanjamo z verskimi simboli in molitvami. Vzgoja za katoliške vrednote.  

Katere so vrednote vašega vrtca?  
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R.K.: Na prvem mestu je to ljubezen, pravičnost, spoštljivost, odgovornost, medsebojno 

sožitje, sodelovanje... 

Katere so vaše obogatitvene dejavnosti? V čem izstopajo? 

R.K.: Obogatitvene dejavnosti so namenjene razvoju naravnih darov, talentov ali močnih 

področji vsakega posameznika, tudi strokovnega kadra.  

Če jih nekaj naštejem: Mali sonček, pevski zbori, skupina ljudskih plesov in rajalnih iger, 

Orfova skupina, Levčkov bralček, Slomškovo bralno priznanje, Svetopisemske urice... 

Namenjene pa so otrokom druge starostne skupine (3-6 let).  

Mi lahko malo podrobneje opišete svetopisemske urice? 

R.K.: Te dejavnosti so namenjene vsem otroko v vrtcu in niso plačljive.  

H.L.: Ima pa vsak otrok možnost izbire ali se bo katerekoli dejavnosti udeležil, ali ne. Tudi 

svetopisemskih uric.  

R.K.: Tako je. Svetopisemske urice vodijo delavke, ki znajo otrokom približati verske vsebine 

in seveda tudi same poznajo tematiko. Vodijo jih lahko tako vzgojiteljice, kot pomočnice 

vzgojiteljic. Pomembno nam je, da delavka pozna tematiko in ima strokovni pristop do otrok.   

R.K.Način dela pri teh svetopisemskih uricah in drugih dejavnostih ima drugo izhodišče. 

Način dela pri svetopisemskih uricah in tudi na splošno za delo v našem vrtcu je aktivna vloga 

otroka in te aktivne vloge se poslužujemo tudi pri podajanju teh vsebin, kar pomeni, da jih 

otroci doživljajo in podoživljajo prek različnih aktivnosti, kot so likovne, glasbene, in da jih 

tudi naši strokovni delavci posredujejo na čimbolj aktiven način, to pa pomeni z različnimi 

lutkovnimi predstavami, z različnimi dramatizacijami, ki jih pripravijo za njih, z različnimi 

fotografijami, tako da so res otroci..., da je čim manj tega formalnega podajanja vsebin in 

pasivne vloge otroka, tudi pri teh obogatitvenih dejavnostih.  

H.L.:Tako ima otrok možnost, da to, kar je v osnovi podano, tudi nadgradi v svoji lastni 

simbolni igri, tekom proste, spontane igre, bodisi v tistem dnevu ali pa se pojavlja v celem 

tednu ali v določenih segmentih tekom tedna, enkrat, dvakrat, včasih pa se zavleče v 

posameznih segmentih čez cel mesec, ali pa se spomnijo še po mesecu. 



34 

 

Torej bi lahko rekli, da je posebnost vašega dela, v bistvu nekaj dodatnega, kar otrok 

lahko prevzame iz življenja v vašem vrtcu? 

R.K.: Prav gotovo, da on to poveže v svojo lastno izkušnjo, v svoj nivo razmišljanja, v svoj 

način komunikacije. 

H.L.:  Mogoče lahko omenim en primer?  

Seveda lahko.  

H.L.: Spomnim se primera v postnem času. V postnem času imamo navado postaviti postni 

kotiček, kjer otroci prosto prihajajo, in si lahko ogledujejo fotografije, ki so značilne za postni 

čas. Dva otroka sta začela s pogovorom o fatimski Mariji čisto samoiniciativno. In to potem 

nekako v svojem lastnem slogu navezala na Antona Martina Slomška. Kasneje so otroci želeli 

videti sliko Antona Martina Slomška, ki jo imava s sodelavko spravljeno v omari. Seveda sva 

jim prisluhnili, vprašali, zakaj jo bodo potrebovali, saj fotografije ne vzameš tako kot kocke, 

in so odgovorili, da si želijo postaviti lasten oltar. Fotografijo so odnesli v naš verski kotiček 

in so si pripravili oltar na način kot ga dojamejo, ko obiskujejo s starši cerkev. Ni manjkal prt, 

ni majkala roža, ni manjkal kip in potem so si postavili stole, in potem so samoiniciativo 

izražali ob tem svoje prošnje, svoje zahvale, in delili svoja razmišljanja o bogu, tako kot ga 

oni doživljajo v cerkvah, katere so videli,  in seveda tudi povezali potem svoje razmišljanje z 

dogodki v povezavi s postom in tudi konec koncev križevim potom, kaj se je potem takrat 

dogajalo, kaj bi oni naredili, če bi bili tam, skratka, to je tak res zelo slikovit primer njihove 

lastne igre, ko vidiš, da otroku nič ne vsiljuješ ampak da on povezuje na osnovi izkušenj, ki 

jih je dobil doma in tudi tule v svojo novo izkušnjo in jo deli z vrstniki  in to nadgrajuje.  

R.K.: Rada bi samo dodala, da  to je dodana vrednost našega vrtca, ker v bistvu otrok v osnovi 

dobi tisto strokovno podlago za svoj razvoj, ki bi jo dobil v javnem vrtcu, glede na kurikul, ki 

ga imamo, tista dodana vrednost so pa te vrednote in katoliške vsebine, ki jih živi in ki jih 

dejansko v našem vrtcu lahko živi naprej, ne samo v družini, ampak tudi še naprej v našem 

vrtcu in tudi tako podpremo družino v celotnem aspektu, tako pri razvoju otroka kot tudi pri 

njenem verskem življenju.  

Po katerem pedagoškem konceptu sicer deluje vrtec?  

R.K.: Sicer vrtec deluje po veljavnem kurikulu za vrtce, kot sem omenila pa nas odlikuje 

ravno povezanost cerkvijo in verske vsebine vnašamo tudi v dejavnosti vrtca.  
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Omenili ste, da so družine otrok v vašem vrtcu  zelo povezana z vzgojnim delom v vrtcu. 

Mi lahko to malo bolj opišete? Kako, na kakšen način sodelujete z družinami otrok, ki 

so vključeni v vaš vrtec? 

R.K.: Ja, družina je pri nas osnovna, temeljna celica, iz katere otrok pride, in se mi kot vrtec 

dejansko temu prilagodimo in z družino povežemo ravno zato, da dosežemo pri otroku čim 

boljši razvoj, v končni fazi tudi zato, da se otrok čim bolje počuti. Zdi se mi zelo pomembno 

to medsebojno zaupanje, ki ga vzpostavimo s starši in zato seveda pripravljamo različne 

oblike sodelovanja z njimi. Prve informacije dobijo že pri vpisu otrok  potem spoznavni dan, 

preden pridejo v vrtec, da nas spoznajo, potem so tu roditeljski sestanki, pogovorne ure 

mesečno, to so te formalne oblike, potem so pa tudi različne neformalne oblike, to so različna 

druženja, delavnice, adventne delavnice, jesenski piknik, potem imamo dan starih staršev je 

neka posebnost na svečnico, potem so tu zaključki, razne športne prireditve, tako da to pač 

potem, te neformalne oblike, iščemo potem tudi vsaka zase,  ena posebnost, ki jo imamo pa 

zdaj drugo leto, pa je prireditev Lev poje in pleše kjer dejansko predstavimo delo teh 

obogatitvenih dejavnosti staršem, razen svetopisemskih uric, te pa se potem na drugačen 

način predstavijo.. 

Kot razumem, imate neformalenga druženja kar nekaj tudi s starši. Bi rekli, da je to za 

vas enako pomembno, kot ostale dejavnosti, kot obogatitvene dejavnosti v vrtcu, se 

pravi, enako pomembno tudi za razvoj otrokai? 

R.K.: Ja, zagotovo so ta neformalna srečanja večji doprinos k temu medsebojnemu 

sodelovanju, zaradi tega, ker res omogočajo , da se spoznamo na drugačen način , da 

vzpostavimo drugačne stike, predvsem starši med seboj in tudi odnosi so bolj sproščeni, 

komunikacija steče, to so ti aspekti neformelnega, ker tudi v vrtcu gojimo ta neformalna 

srečanja, tudi na ravni naših sodelavcev, zaposlenih. Sigurno dvakrat na leto organiziramo 

taka neformalna srečanja, da se spoznamo tudi v drugačni luči in z drugega vidika.  

H.L.: Če smem dodati, da to krepi medsebojno povezanost in sodelovanje. 

Verjetno tudi zaupanje? 

H.L.: Predvsem pa zaupanje, zagotovo. 
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Imate občutek, da neformalna  srečanja krepijo zaupanje? Se otroci počutijo bolj 

ljubljeno,  bolj zaupajo delavkam?  

H.L.: Ja, to vedno čutiš po nekem takem srečanju, vedno so uspešna navzven, več ali manj, ne 

bi si upala trditi za eno srečanje, da ni bilo, če smem uporabiti ta izraz, uspešno. Naslednji 

dan, ko pridemo v vrtec, imamo vsi neko  dodatno energijo. Si nekoliko utrujen, ampak to je 

tista prijetna utrujenost, ki te dviguje, ker se čuti večja povezanost, in zaupanje, pa tudi 

prihajajo naslednji dan največkrat še veliko bolj samozavestni, ne? 

H.L.: Ker v bistu otrok čuti, da starši zaupajo vzgojitelju, in dosti lažje mu je. Psledično 

verjetno tudi on bolj zaupa in se počuti varnega, se počuti tudi sprejetega. Mi se sicer trudimo 

za to, da otroku nudimo to ozračje zaupanja, varnosti, ker v bistvu to je predpogoj, da se 

razvija. Če se ne bo varno počutil, če ne bo zaupal, če ne bo imel občutka, da ga sprejemaš in 

da ga imaš rad, nima osnovnih pogojev za razvoj. Tako pa tudi starši  verjetno razmišljajo 

zelo podobno. Njim je zelo pomembno, kako otroka sprejmeš, ali vzpostaviš z njim osebni 

stik, prideš do vrat, ga sprejmeš. Ali  podaš staršu informacije ki jih potrebuje, ko pride po 

otroka. Dostikrat starši vzgojitelja ocenjujejo ravno po tem, kako je otroka sprejel, kako je 

otroka oddal, okolica pa potem, kaj počne on zunaj. Takrat je on vsem kot svetilnik, ki sveti. 

Tu se pokaže kvaliteta vzgojitelja. Za starše je to tista prva informacija, po kateri ocenijo ali je 

vzgojitelj dober, vreden zaupanja in strokoven. 

Kakšen pa naj bi bil vzgojitelj, ki dela v vašem vrtcu?  

R.K.: Vzgojitelj v našem vrtcu bi moral biti v prvi vrsti vzgojitelj s srcem. To pomeni, da to 

zanj ni poklic, da je to zanj poslanstvo in da je to pravzaprav način tvojega življenja. Ti 

podajaš neke stvari, neke nauke otrokom in jih moraš sam živeti. Drugače to nima smisla, 

vzgojitelj mora biti otroku predvsem vzgled. V prvi vrsti dober vzgled, potem takoj zatem 

mora imeti otroka rad, mora otrok to ljubezen začutiti, kot pravi Don Bosco, potem pa 

zagotovo strokovnjak na svojem področju. Ko zagotovi to osnovno držo topline, ljubezni, pa 

je zagotovo takoj zatem strokovnjak, ki prepozna otroka,  ga zna opazovati, mu ponuditi 

pomoč  tam kjer jo pač potrebuje in se seveda tudi zelo individualno usmerjati v otroka in 

njegov razvoj.  

Pogovarjale smo se  o vrednotah, ki ste mi jih našteli: ljubezen, pravičnost, spoštljivost, 

odgovornost, medsebojno sožitje, sočutje in tako naprej. Bi lahko rekli, da vzgojitelji 

vašega vrtca živite te vrednote?  
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H.L.: Jaz bi temu rekla tako: tako kot je v cerkvi, ali tako kot je v javnih vrtcih, kurikulum je 

krasno napisan , je krasna stvar, sveto pismo je krasno napisamo, krasna stvar. Odvisno je od 

vsakega posameznika, koliko prepoznava sebe, kje vidi izziv, da lahko osebnostno raste in 

napreduje, v katerikoli ustanovi že je, v vrtčevski, v Don Boscovi, ali je to v javnem vrtcu... 

R.K.: Ja, zagotovo je tukaj tudi za vrtec kot institucijo potreben nenehen razvoj, nenehen 

napredek, iskati področja, kjer  smo lahko še boljši, kaj lahko še dobro naredimo. Je pa res, da 

smo med seboj, kot je kolegica omenila, različni, da na različne načine sprejemamo, 

doživljamo in živimo te vrednote. Človek, ki teh vrednot nima, pa res ne more delati v našem 

vrtcu in tudi ne bi bilo prav, da bi delal, zato ker s tem lahko povzroči otroku veliko škodo. 

Lahko mu poda napačne informacije, napačno predstavo o stvareh.  Tudi kakovost 

organizacije, je v končni fazi odvisna od tega, kako dober je posameznik, kako dobri so 

vzgojitelji. Sam ravnatelj lahko tukaj zelo malo naredi, bolj usmerja, ostalo je odvisno od 

posameznika.  

Bi lahko tole misel zaključili tako: če vzgojitelj ne živi vrednot, jih potem tudi otrok ne 

prevzame? Se strinjata s tem? 

R.K.: Zagotovo, mislim, da se lahko kar strinjava. Če jih ne živi, jih tudi podajal ne bo, ker jih 

ne more, niti ne zna. Otroci takoj začutijo odraslega. Oni točno vedo, kdaj je pristen, kdaj je 

iskren do njih in sam s sabo. To se odraža tudi na sprejemanju otrok. Če pa to ni, če otroci 

spoznajo, da vzgojitelj ni pravičen in iskren, jim lahko še ne vem kako govori o pravičnosti, 

pa jih ne bo prepričal. Oni bodo dobili skupaj z njim to neprijetno izkušnjo in te vrednote 

pravičnosti enostavno ne bodo prevzeli.  

H.L.:Ja, preprosta logika. Tisto, kar imaš, lahko daš, tistega, kar nimaš, ne moreš dati.  

Če se malo dotaknem opominjanja in besedic na uho. Kakšna je pri vas praksa pri 

opozarjanju otrok na neko napako, ki jo je naredil,  pri podajanju »naukov«? Don 

Bosco  se je zavzemal, da se to naredi na štiri oči z otrokom, nikakor ne javno.  

H.L.: Vsekakor je pri nas zastopan individualni pristop, ki ga zagovarja tudi kurikulum. Je pa 

res, da,  tako kot v javnih vrtcih, tu nismo nobena izjema, damo poudarek  pravilom in 

pogovorom, da otrok sploh ve, kaj je pravilo v novem šolskem letu. Nekatere stvari vedno 

znova ponavljamo, druge še dodajamo.  



38 

 

R.K.: Na kakšen način to utrjujemo ali spoznavamo, je pač odvisno od teme, od konkretnih 

situacij, ki se jih da potem razširiti na zgodbico, na pesmico, je pa res, da tista konkretna 

stvar, ki se dotika konkretnega otroka v tistem trenutku, je individualna.  

Don Bosco je zagovarjal prisotnost vzgojitelja, kot sem omenila, tudi v prostem času 

otrok, kar je po pomenilo  prisotnost vzgojitelja v  življenju otroka. V praksi je to 

pomenilo, da vzgojitelja zanima, kar zanima otroka, da pokaže zanimanje za njegove 

igre, da pokaže zanimanje za njegovo življenje, da mu prisluhne, kadar ima probleme, 

da zna z očetovsko noto pristopiti do otroka. Bi lahko rekli, da je tak pristop tudi pri 

vas, oziroma bi lahko rekli, da je asistenca, vseprisotnost pri otroku v današnjem času 

sploh možna? Ali je zaznamovana v današnjem načinu vzgoje ali ne?  

R.K.: Zagotovo, to je možno. Samo naše vzgojno delo poteka  zelo blizu temu, kar ste zdajle 

povedali. Pri nas je otrok središče in izhodišče vzgojnega dela, njemu se prilagaja in mi 

pravzaprav delujemo po principu, da otroku pripravljamo spodbudno učno okolje, kjer lahko 

otrok izbira kaj pravzaprav je tisto, kar v tem trenutku najbolj potrebuje za svoj razvoj. 

Seveda tu on potrebuje dejansko ne navodila, ne usmerjanje v točno določeno aktivnost, 

ampak samo pomoč ali pa kot bi temu rekli asistenco odrasle osebe, ki mu pač priskoči na 

pomoč v tistem trenutku, ko on ne zmore več sam, ko rabi čisto malo, da doseže recimo višji 

nivo razvoja. Seveda pa je posledično tu zadaj zelo veliko priprav, zelo veliko strokovnega 

dela, ker moraš v osnovi zelo dobro poznati otroka. Predvsem zelo dragoceni so ti pogovori z 

otrokom. Ko  ga spoznaš in zgradiš to zaupanje, ko ti upa povedat, ko ve, da so napake del 

njegovega razvoja  in da ima ob sebi nekoga, na katerega se lahko obrne po pomoč. Tu se mi 

zdi vloga vzgojitelja zelo dragocena. Ravno v prejšnjem šolskem letu smo se začeli ukvarjati 

z vlogo odraslega v vrtcu in sicer v procesu formativnega spremljanja, kar pomeni, da se 

resnično trudimo, da spoznamo vsakega otroka in da smo mu res v pomoč in asistenco, kot 

pravi Don Bosco, takrat ko on to rabi, in da to ne pomeni, da mu ti narekuješ svoj tempo 

razvoja, ampak da slediš njegovemu.  

H.L.: Mogoče bi se še jaz tule navezala ravno na to igranje na zvončke, bi mogoče dodala tale 

primer, ko sem letos prvič poskusila malce drugače, ampak kaj je prineslo to, ko ponudiš 

otroku material. Imeli smo torej te zvončke, ki so melodični zvončki. Zvonček odzvanja od 

C1 do C2. Moj cilj ni bil da bi se otroci naučili kakšno melodijo. Bistvo je, da otrok 

eksperimentira z zvokom. In kaj se je takrat zgodilo. Na osnovi tega eksperimentiranja z 

zvokom so otroci začeli sami iskati melodijo.  Deklica je začela, kor je ugotovila, da se lahko 
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melodija igra na zvončke. Ko ni znala več naprej, je mene prosila, da ji pokažem.Ta deklica je 

začela učit potem druge otroke. Na koncu so pet let stari otroci znali igrati pet, šest pesmic za 

javni nastop. Super, brez frontalnega usmerjanja. Sami so postali učitelji drug drugemu. Tisti, 

ki je bil močnejši na tistem področju, je pač vodil, potem so se pa vloge izmenjavale.  

Mi lahko še malo bolj opišete sodelovanje s samo cerkvijo? Kako pa imate načrtovano 

pripravo na praznike?  

R.K.: V bistvu imamo v sklopu adventa, adventni in postni čas v vrtcu, ki sta namenjena 

pripravam na praznovanje Velike Noči in Božiča. V tem času se v vrtcu ne dogaja nič 

drugega, vse dejavnosti in aktivnosti so posvečene temu času. Mi želimo pri otrocih doseči, da 

on spozna pomen tega praznika in da se nekako čimbolj oddaljimo od tega materializma pri 

praznikih. Da otrok spozna bistvo teh priprav in bistvo tega praznika. Samo sodelovanje s 

cerkvijo je v bistvu zelo različno. Vrtec namreč deluje v treh različnih enotah. Skupno imamo 

vizijo, poslanstvo, vrednote, potem se pa vsaka enota prilagaja specifiki okolja, v katerem 

deluje. In zato je to sodelovanje z župnijami v teh okoljih zelo različno. Ponekod je zelo 

močno, zelo specifično, predvsem enota Slomšek je zelo močna na tem področju.Že samo 

bivanje v stavbi Don Boscovega centra daje več možnosti, kot recimo v enoti Vojnik, ki pa je 

od cerkve zelo oddaljena in mlajši otroci je sploh nimajo priložnosti videti oziroma obiskati. 

Enota Center je pač ustanoviteljica, tu je potem zopet specifično sodelovanje, tako da so tudi 

različni načini. Se pa potem enote same dogovarjajo v sklopu župnije glede njihovih 

praznikov in praznovanj. Zagotovo paje v  vsaki enoti vzpostaviljeno sodelovanje in v teh 

okvirih tudi deluje kot zasebni katoliški vrtec. So pa različne poti, različni načini, mnogo jih 

je, tako da mogoče niti ne bi naštevala, razen če to želite. 

Ali ste imeli kakšne prepreke tekom vašega delovanja  pri vpeljavi / izpeljavi programa?  

R.K.: Mi kot zasebni katoliški vrtec vedno realno povemo, kaj ponujamo staršem. Kaj bodo 

otroci pri nas dobili, da so del našega delovanja tudi katoliške vsebine, da se bo otrok s temi 

vsebinami srečal, da bodo nekatera srečanja s starši tudi v cerkvi, kot svete maše in da starši 

dejansko to poznajo, ko pridejo v naš vrtec in tudi predvidevamo, da to sprejemajo in zato 

verjetno tudi nekih težav nismo imeli.  

Ali so starši otrok, ki so vpisani v vaš vrtec po večini katoliki?   

R.K.: Ja. Vendar pa je naš vrtec dostopen vsem otrokom, ne  glede na veroizpoved in ne glede 

na prepričanja staršev.  S tem, da pač oni vedo, kaj mi ponujamo in da to potem sprejmejo. 
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Imajo možnost izbire. Lahko tudi izrazijo željo, da otrok ne sodeluje v določenih dejavnostih  

ali v določenem času ne obiskuje vrtca, ampak do sedaj teh težav ni bilo. Če pa bi se takšne 

razlike pojavile, smo pa zagotovo odprti, da jih sprejmemo in da upoštevamo tudi to 

individualnost in vrednote posamezne družine.  

Potem bi lahko rekli, da so starši zelo dobro sprejeli vaš vrtec in delovanje vašega vrtca 

v tej družbi, v tej okolici? Mislim predvsem na program dela. 

R.K.: Mislim da, zato ker naš vrtec dejansko ne deluje na ne vem kako močni zunanji 

promociji. Nam so promocija tisti starši, ki že imajo otroke pri nas in oni pravzaprav širijo 

dober glas o vrtcu, širijo to svoje zadovoljstvo, svoje zaupanje in opažamo, ko povprašamo z 

anketo starše novincev, da so pravzaprav dobili pozitivne informacije o našem vrtcu ravno od 

teh naših staršev, ki so že tukaj in glede na to, da imamo še vedno čakalne vrste in polne 

skupine, predvidevamo, da so zadovoljni. Nekih težav v medsebojnem sodelovanju nimamo. 

Tudi starši imajomožnost, da sodelujejo pri načrtovanju dela vrtca, da podajo na prvih 

roditeljskih sestankih svoje predloge, svoje želje,  v anketi izrazijo morebitno nezadovoljstvo. 

Jaz kot ravnateljica sem vedno dostopna, nimam uradnih ur, kadarkoli se lahko obrnejo name, 

amapak večjih težav pravzaprav ne zaznavamo. Če pa se že pojavijo nesoglasja, pa 

poskušamo to rešiti z individualnim razgovorom, kompromisi. Seveda vse v korist otroka, ne 

v korist vrtca, tudi ne v korist staršev. Pogledamo, ali je to za otroka dobro, kaj bo to otroku 

prineslo in tu je zdaj otrok tisti, zaradi katerega se pač postavlja določene ravni kakovosti. 

Kako pa otroci sprejemajo program vašega vrtca? 

R.K.: Če izhajamo iz tega, da je otrok izhodišče, potem naravnavamo naše metode, naše 

korake tako, da se približamo njemu, njegovim interesom, njegovi motivaciji. Če je otrok 

izhodišče, ni težav. Nismo omejeni, katero temo izberemo. Razen seveda v času priprav na 

praznike, recimo, imamo temo priprava na božič, ampak ko to izpelješ, pa imaš popolno 

svobodo. Združiti znanje in interes, da otrok dobi maksimalno, z vsemi čuti. 

Potem je zadovoljen otrok, bi lahko rekli, a ne? 

R.K.: Če se otrok počuti varnega, sprejetega, kot smo že nekajkrat danes omenili, če ve, da 

mu boš namenil toplo besedo, ko rabi, da ga boš stisnil v objem, ko to rabi, da ga boš 

potolažil, jaz mislim, da je otroku to najbolj pomembno, to zaupanje, pa ta empatija, ki jo 

vzpostavi s svojim vzgojiteljem, in to pravzaprav z vsemi zaposlenimi. Enote so tako majhne, 

da se pravzaprav poznajo vsi med sabo, in so kot ena velika družina. 
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Koliko otrok je vpisanih v vaš vrtec? 

R.K.: Okrog 180 jih sprejme, imamo jih od 158 do 165, odvisno tudi od starosti otrok. Je pa 

res, da homogenih skupin pri nas ni, mogoče je tudi to ena posebnost našega vrtca, da ni 

homogenih skupin, da so to heterogene in kombinirane skupine, kar se tudi zelo približa temu 

družinskemu vzdušju. 

Program je pa verjetno že od samega začetka zelo podoben? Ali ste kaj vpeljali vmes, 

kakšne posebne dejavnosti? 

R.K.: Program vrtca Danijelov Levček se ni začel s kurikulom. Kurikul se je  vpeljal kasneje, 

drugače pa nekih drugih večjih sprememb ni bilo. Jaz mislim, da se je tudi v tem času, ko je 

bil v veljavi še star program, delalo po kurikulu. Vpeljava kurikuluka je bila samo nek 

formalni pristop.Kurikulum pa ni pomenil  čisto drugega  pristopa. Bil je ta koncept in 

strokovno delo, ki je temeljilo na kurikulu in se je to takrat samo formalno malce drugače 

zapisalo in vrednotilo. 

Kot razumem vaš odgovor, se stvar še vedno izpopolnjuje? 

R.K.: Seveda, proces dela z otroki je pravzaprav nenehna rast in razvoj. Ttudi vzgojitelja, tudi 

ravnatelja. Vedno pogledaš, kaj je tisto, kar lahko izboljšaš v dobrobit otrok. V končni fazi 

tudi vsako leto prihajajo nove generacije otrok, prihajajo nove generacije staršev, ki jim je 

treba nekako prilagoditi naše delo. Nenehno si v nekem akcijskem krogu, ko nekaj pregledaš, 

izboljšaš,  in zopet pogledaš, si spet en nivo više in zopet na tem nivoju delaš z veseljem. Delo 

v vrtcu je res nenehno izpolnjevanje, nenehno izobraževanje, nenehna rast in razvoj vseh 

zaposlenih, otrok, staršev. Vseh, ki smo pač vpeti v ta vrtčevski prostor. 

H.L.: Če bi smela samo dodati. Letos smo se priprave Božiča v naši enoti Slomšek lotili 

nekoliko drugače. Projektu smo dali naslov Odprimo vrata v samostojnost. Poudarek je bil na 

tem, da se bo otrok resnično lahko sam odločal, katere delavnice bo obiskoval. Na začetku 

smo se zbrali vsi skupaj v krogu, potem pa smo se razdelili tako da je imel otrok možnost 

sodelovati bodisi v likovni delavnici ali v kiparski delavnici, v glasbeni ali dramski delavnici, 

vse na temo božične zgodbe. Vsak dan se je otrok lahko odločil, v katero delavnico bo šel. 

Seveda smo odrasli nekako uravnavali, da ni bil v eni delavnici samo en otrok. Ampak da so 

otroci nekako krožili med dejavnostmi. Otroci  in tudi mi, zaposleni, smo bili zelo zadovoljni, 

saj je bil to nek čisto nov način. Na nov način smo se lotili iste teme.  
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R.K.: Močan poudarek pri nas je tudi na timskem delu, na povezovanju vzgojnega dela, torej 

strokovnih delavcev, ki se ukvarjajo z otroki, zato so tudi potem prehodi iz ene skupine v 

drugo ob novem šolskem letu dosti lažji. Veliko je teh skupnih dejavnosti. Otroci poznajo 

vzgojitelje, vzgojitelji poznajo otroke, mislim, da je velikega pomena tudi to, da znajo 

vzgojitelji in strokovni delavci odpreti vrata, se povezati drug z drugim in tako otroku 

omogočiti še več izkušenj. Zagotovo vsak ppusti svoj delež pri vzgojnem delu. Če sta v neki 

skupini dva strokovna delavca s svojimi močnimi področji ali pa jih je šest s svojimi močnimi 

področji, je zagotovo za otroka dosti bolje, če znamo to združiti v dobrobit otroka vsa ta 

močna področja vseh in ne samo tandema, ki  deluje v eni skupini. To se mi zdi tudi velikega 

pomena.  

Bi mogoče posebej izpostavili še kakšno negativno ali pa tudi pozitivno lastnost tega 

vašega programa, vaših obogatitvenih dejavnosti? 

R.K.: Pozitivna lastnost teh obogatitvenih dejavnosti je zagotovo ta, da lahko izrazijo svoje 

talente in kot smo že prej rekli, tako otroci kot tudi vzgojitelji, da ni ovir, ali si vzgojitelj ali si 

pomočnik, kot strokovni delavec imaš enako možost, da daš otrokom tisto nekaj več, kar v 

sebi premoreš in kar v sebi imaš. To, da so ponujene vsem otrokom, da ne izbiramo, da se ne 

vpisujemo, da potekajo v sklopu poslovnega časa vrcta, predvsem pa mislim, da je prednost ta 

moment, zaradi katerega smo se pravzaprav odločili za te obogatitvene dejavnosti. Za te 

obogatitvene dejavnosti smo se odločili pravzaprav na željo staršev, da se v vrtcu organizira 

neke dodatne dejavnosti, ki bi potekale po poslovnem času vrtca. Mi kot vrtec zagovarjamo 

družino kot temeljno celico, v kateri dobi otrok največ, in se najbolje razvije, in smo bili tudi 

mnenja, da je deveturni čas v vrtcu, ki ga otrok prebije z nami, že dovolj. Čas po vrtcu je 

namenjen temu, da ga preživi skupaj s svojimi starši, v svoji primarni družini. Zato smo 

pravzaprav poiskali način, kako ugoditi staršem, ki so imeli željo otroke vpisati v gibalne, 

plesne ali pevske  dejavnosti. Njihovo željo smo spoštovali, upoštevali in na tej podlagi 

ponudili otrokom obogatitvene dejavnosti, da so pač potem lahko razvijali svoje sposobnosti 

na različnih področjih razvoja in da potem na koncu s prireditvijo, ki jo vsako leto pripravimo, 

Levček poje in pleše, staršem pokazali, kaj se je pri teh aktivnostih dogajalo. Ne želimo, da bi 

bil otrok po deveturnem bivanju v vrtcu obremenjen še z dodatnimi aktivnostmi. Nismo 

zagovorniki tega, zato smo pač  predstavili kompromis, kako upoštevati želje in interese 

staršev, za dobrobit otroka. 

 


