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IZVLEČEK 

V današnjem času nenehnih sprememb je za vsakega vzgojitelja pomembna sposobnost 

načrtovanega in premišljenega spreminjanja lastne pedagoške prakse.  

V magistrskem delu je obravnavano vpeljevanje sprememb v pedagoško prakso na primeru 

projekta December za vrednote, v okviru katerega je bil izveden premik od materialnih dobrin, 

ki jih otroci tradicionalno prejemajo v decembru, proti nematerialnim dobrinam, kot so 

druženje, medsebojni odnosi in doživetja. Teoretične osnove inoviranja in vpeljevanja 

sprememb so opisane na osnovi domače in tuje literature, v empiričnem delu pa je opisan 

projekt December za vrednote skupaj s pripravami in gradivi za njegovo izvedbo. Projekt je 

trajal mesec in pol v oddelku 24 otrok, starih od 5 do 6 let. Po oblikovanju in izvedbi je bil 

projekt ovrednoten z vidika sprejemljivosti (odziv staršev, kolektiva, vodstva). Ugotovljena je 

bila naklonjenost konkretnim spremembam kot tudi ideji o inoviranju v pedagoškem procesu. 

Zadnji korak akcijskega raziskovanja je bilo oblikovanje smernic za vpeljavo projekta v 

pedagoško delo, ki obsegajo navodila za izvedbo projekta zainteresiranim pedagoškim 

delavcem. 
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ABSTRACT 

In current times of constant change every preschool teacher must be able to change their 

teaching practices in a planned and careful manner. 

This master's thesis deals with introducing changes in the educational practice on the example 

of the December for Values project. The purpose of the project was to cause a shift from 

materialism, which traditionally dominates December in the eyes of children, to non-

materialism, which promotes socialisation, interpersonal relations and experience. The 

theoretical background of innovation and change implementation is based on a review of 

domestic and foreign literature. As for the empirical part, it describes the December for Values 

project and provides all the lesson plans and related materials. The project, which lasted for one 

month and a half, was conducted in a group of 24 children aged from 5 to 6 years. It was 

assessed from the perspective of acceptability (response from parents, staff, and management). 

General findings indicate that people are in favour of concrete changes and innovation in the 

educational process. The final step of the action research was to devise guidelines for the 

introduction of the process in educational work, which included instructions provided to 

interested education professionals. 
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1 UVOD 

»Šole in šolski sistemi nikakor ne smejo iti le v smeri prilagajanja spremembam pri načinu in 

organizaciji dela, pač pa morajo biti usmerjeni v pridobivanje novih kompetenc, ki izhajajo iz 

prilagajanja spremembam v družni in iz profesionalnih vlog, ki naj bi jih strokovni delavec 

opravljal. Spremembe in izzivi zahtevajo ponovno definicijo poklicnih nalog in vlog strokovnih 

delavcev ter njihovega izobraževanj. Gre za t. i. 'razširjeni' ali 'novi' profesionalizem, ki ob 

visoki stopnji samostojnosti in specializiranega znanja izpostavlja tudi moralni okvir 

odgovornosti strokovnega delavca za širše učinke poklicnega delovanja, razumevanje in 

odzivanje na družbene spremembe, aktivno vplivanje na pogoje lastnega dela, poglobljeno 

refleksijo in zmožnost, da na osnovi povratnih informacij stalno izboljšuje svoje delo z otroki, 

učenci in odraslimi, pri čemer sodeluje s kolegi, starši in širšo skupnostjo« (Valenčič Zuljan, 

Cotič, Fošnarič, Peklaj in Vogrinc, 2011, str. 472). 

Valenčič Zuljan (1996) opozarja, da je pomembna lastnost inovativnega učitelja to, da je odprt 

za spremembe in da je sposoben v lastnem delu zaznavati problemske situacije in možne poti 

njihovega reševanja. Učitelj, vzgojitelj ali drugi pedagoški delavec se v vlogi raziskovalca v 

procesu inoviranja sooča s kompleksnostjo konkretne praktične izkušnje, ki jo skozi 

raziskovalni proces postopoma obvladuje, kar mora narediti na kritičen in premišljen način.  

Akcijsko raziskovanje, pri katerem se raziskovalec ukvarja s primeri iz lastne prakse (lastne 

izkušnje), ki jih skozi štiri faze (razmišljanje, načrtovanje, akcija, vrednotenje) postopoma in 

načrtno vpeljuje, evalvira in tako dosega izboljšanje procesa. S pomočjo akcijskega 

raziskovanja sem se v magistrskem delu lotila vpeljave inovacije z naslovom December za 

vrednote.  

  



2 Holcar T. 2017. Vzgojiteljevo spreminjanje pedagoške prakse skozi posamezne faze inovacijskega procesa 

 Magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Magistrski študijski program Predšolska vzgoja  

 

2 SPREMEMBE DRUŽBE IN IZOBRAŽEVANJE 

Živimo v času nenehnih sprememb, kar zahteva stalno učenje vseh, še zlasti pa pedagoških 

delavcev, ki se ukvarjajo z učenjem drugih. Sentočnik (2006) je mnenja, da je glavna značilnost 

družbe v 21. stoletju, da je v nenehnem spreminjanju, in prav zato je zmožnost spreminjanja 

programov vrtcev in šol nujno potrebna ne le za preživetje, ampak tudi za to, da bodo te 

ustanove obdržale svojo pomembno vlogo v družbi. To izpostavlja tudi Bizjakova (2008), ki 

navaja, da poskušajo vse države svoje šolske sisteme preoblikovati tako, da bodo kos družbenim 

in gospodarskim potrebam sodobnega sveta. Spremembam sodobnega sveta je skupno to, da so 

zelo hitre, vplivajo na večino področij človekovega življenja ter so socialne, kulturne in 

gospodarske težave, ki so čedalje bolj zapletene (Plevnik, 2001).  

O povezavi med dražbenimi spremembami in izobraževanjem pišejo tudi avtorji Valenčič 

Zuljan, Cotič, Fošnarič, Peklaj in Vogrinc (2011), ki ob pregledu različnih dokumentov in 

raziskav ugotavljajo, da so se države in različne mednarodne in medvladne organizacije na 

ekonomske in družbene spremembe odzvale različno, vendar je vsem skupno, da pri odgovoru 

na družbene spremembe dajejo pomembno vlogo prav izobraževanju. Evropska skupnost je v 

Lizbonski strategiji predpostavila, da so prebivalci v Evropi tista sila, ki omogoča, da bo 

Evropska unija lahko postala konkurenčna gospodarska sila na svetu. Da bi prišli do tega 

rezultata, je treba na novo definirati temeljne veščine, ki jih bodo ljudje sami razvijali v procesu 

vseživljenjskega učenja. Evropski svet je leta 2002 v Barceloni potrdil progam, ki poudarja, da 

so strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju ključni akterji v prav vseh načrtih, katerih cilj je 

spodbujati razvoj družbe in tudi gospodarstva.  

V času izjemnega tehnološkega napredka, globalizacije, zapletenih medsebojnih razmerij, ki 

jih prinaša multikulturnost, in posledičnih kompleksnih ter pogostih konfliktnih pogojev in 

praks je verjetno povsem odveč opozarjati, da morajo tudi šole ne le dohajati te spremembe, 

ampak mlade ljudi ustrezno opremljati za soočenje z njimi (Rutar Ilc 2007a). V Zeleni knjigi o 

izobraževanju učiteljev v Evropi (Buchberger, Campos, Kallos in Stephenson, 2001) avtorji 

pišejo o tem, da vse spremenjene vrednote, globalizacija življenja, nove informacijske in 

komunikacijske tehnologije vplivajo na strokovne naloge in vloge učiteljskega poklica ter 

terjajo obsežnejše reforme vzgoje, izobraževanja in usposabljanja nasploh (reforma kurikulov 

in vsebin poučevanja ter učenja), še zlasti pa izobraževanja učiteljev. To izpostavljajo tudi 

Valenčič Zuljan, Cotič, Fošnarič, Peklaj in Vogrinc (2001) v Beli knjigi, ko zapišejo, da postaja 

vloga pedagoških delavcev vse bolj kompleksna, kar izobraževalce učiteljev postavlja pred 

nove izzive. Učitelje je treba izobraziti za izvajanje diferenciacije in individualizacije, za 

medpredmetno povezovanje, za udejanjanje načel integracije in inkluzije, obvladati morajo 

informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, sposobni morajo biti oblikovati multikulturno učno 

okolje, znati morajo voditi oddelek, evalvirati delo … Iz vsega navedenega je razvidno, da 

postaja vloga učitelja zgolj kot posredovalca znanja preteklost (prav tam). 
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Sprememb v današnjem času ni malo. Po eni strani znanstveni in tehnološki napredek prinaša-

ta vse več novih tehničnih sredstev, ki postajajo vse bolj zahtevna za uporabo, po drugi strani 

pa globalizacija gospodarskega in informacijskega prostora pospešuje pretok dobrin, 

tehnologije in informacij. Šele tem spremembam sledijo spremembe v organizaciji delovnega 

in zasebnega življenja ter javne sfere (Trbanc 1995, po Svetlik, 1997). Aktivni prebivalci 

morajo, če želijo ostati zaposleni, pridobivati nova znanja, spreminjati poklice in menjati 

delodajalce. Avtor nadaljuje, da moramo tako v zasebnem kot tudi v javnem življenju slediti 

potrošnim dobrinam, elektronski opremi in komunikacijskim sredstvom, če želimo in hočemo 

ohraniti svoj položaj doma, v soseski, lokalni skupnosti ali v službi ter če ne želimo tvegati 

socialne izključenosti (Trbanc 1995, po Svetlik, 1997). 

»Spremembe v družbi vplivajo na izobraževanje, saj to lahko zagotavlja odgovore in rešitve 

bodisi delno bodisi v celosti, in sicer: s spreminjanjem odnosov med izobraževanjem in drugimi 

družbenimi področji, z dvomom v monopol izobraževalne dejavnosti, z novo delitvijo dela v 

izobraževanju ter z novimi zahtevami, ko so postavljajo pred izobraževanje« (Plevnik, 2001, 

str. 40). To je razlog, da mora biti izobraževanje učiteljev nenehno učeči in razvijajoči se sistem, 

saj bo le tako lahko obvladoval vse bolj hitro spreminjanje. Prav zaradi tega začetno 

izobraževanje ne more več (če je to kdaj lahko) pripravljati učiteljev za njihovo tridesetletno 

poklicno pot in jim hkrati zagotavljati vseh potrebnih kompetenc. Razdevšek Pučko (2004) 

opisuje kompetence ne le kot nekaj, kar bi posameznik znal ali katere predmete si je zapomnil 

oziroma jih je absorbiral v času študija, ampak kaj v resnici obvlada v teoriji in kaj je sposoben 

narediti v praksi. Že leta 1971 je nemški svet za izobraževanje Deutscher Bildungsrat opredelil 

pet področij nalog za učitelje in sposobnost ter pripravljenost za inovacije je bilo eno izmed teh 

področij (Plevnik 2001). 

Jorgenson (2006) utemeljuje, zakaj so pedagoške in didaktične inovacije nujne v sodobni šoli. 

Številne raziskave navajajo, da frontalni način podajanja snovi in koncept učitelja kot osebe, ki 

zgolj predava, nista več kompatibilna s potrebami učencev. Drugi razlog za nujnost inovacij 

vidi v vlogi učitelja, ki se spreminja. Če je bil učitelj v preteklosti zgolj tisti, ki podaja 

informacije, v sodobnem šolstvu opravlja več vlog (je koordinator, fasilitator, usmerjevalec). 

Kot tretji razlog avtor navaja, da današnji kurikulumi niso primerno zasnovani, saj tradicionalni 

model poučevanja (ločeno in nepovezano podajanje različnih tem oziroma predmetov brez 

povezav z drugimi področji) ne pripravlja učencev na svet, v katerega vstopajo (dinamični svet 

številnih informacij).  

Uvajanje sprememb v šolo ima predvsem en cilj: da bi se izboljšalo delo v šoli, da bi dosegli 

spremembe, ki bi povečale učinkovitost šole in celotnega izobraževalno-vzgojnega dela. 

Razdevšek Pučko (1993) je mnenja, da je spremembe mogoče doseči le s spremenjenim delom 

učitelja. Retorično parafrazira Distervegovo misel, da »novosti in željene spremembe stojijo in 
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padejo z učiteljem.« Navaja, da se bo vsaka sprememba zgodila le, če jo bo učitelj vnesel v 

svoje delo, to pa se bo zgodilo le, če bodo spremembe postale njegov način razmišljanja. 

Spremenjen način razmišljanja je nujno potreben zaradi hitrega tempa razvoja okolja in vse bolj 

zahtevne vloge učitelja. Vogric in Valenčič Zuljan (2007, str. 4) navajata, da so pričakovanja 

do pedagoških delavcev v današnjem času »še višja; sposobnost stalnega diagnosticiranja in 

inoviranja lastne pedagoške prakse pa tako postane ena izmed temeljnih učiteljevih kompetenc. 

Vse to od učitelja zahteva nenehno učenje in profesionalni razvoj tako posameznega učitelja 

kot celotne šole in predstavlja nov izziv za izobraževalce učiteljev.« 

Rutar Ilc (2007b) opozarja, da je v šolskih kolektivih pogosta miselnost, da so spremembe 

potrebne le takrat, ko se ugotovijo napake ali pomanjkljivosti. Pedagoške delavce je treba 

privesti do spoznanja, da pripravljenost na spremembo ni šibkost, temveč je izraz razvojne 

naravnanosti in pripravljenosti na vseživljenjsko učenje.  
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3 OPREDELITEV POJMOV INOVACIJA IN SPREMEMBA  

Pojem inovacija je v SSKJ definiran kot nov pojem, novost, medtem ko v latinščini pomeni 

prenovitev, obnovo, nov pojem. 

Inovacija je v pedagoškem procesu pri tradicionalnem modelu inoviranja »od spodaj navzgor« 

pojmovana kot norma ali standard, ki vodi k napredku in ga učitelj izvede na željo neke tretje 

osebe, raziskovalca (Valenčič Zuljan, 1996a). Razdevšek Pučko (2002) inovacijo pojmuje kot 

parcialno uvajanje novosti, ki jo lahko uvaja tudi sam posamezni učitelj v smislu, nekaj delati 

drugače. Mandić (1983) inovacije pri pouku zaznava kot sinhroniziran sistem pedagoških, 

družbenih, organizacijskih in gospodarskih ukrepov, ki so usmerjeni k: 

 izboljšanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela ob racionalnem izkoriščanju 

kadrov, časa in sredstev; 

 demokratizaciji odnosov v šolah, k maksimalnemu razvijanju inventivnosti, 

organiziranosti in kreativnosti učiteljev in učencev; 

 uresničevanju pogojev za ustrezno pedagoško spremljanje, programiranje, normiranje 

in vrednotenje pedagoškega dela;  

 odkrivanju najustreznejših materialnih dejavnikov, ki bodo motivirali učence in učitelje 

pri njihovem delu;  

 vračanju ugleda šole in k uresničevanju pogojev, da bodo ustanove posebnega 

državnega pomena zmožne svojo vlogo dejansko uresničevati. 

Valenčič Zuljan in Kalin (2007) inoviranje na področju šolstva imenujeta pedagoško 

inoviranje. Opredeljujeta ga kot kompleksen in večplasten pojav, ki poleg racionalne in 

vsebinske komponente zajema tudi psihološko ter čustveno, združuje individualno osebnostno 

plat ter socialno klimo in ozračje, ki zadeva družbene razmere in ekonomsko stanje. Po mnenju 

Valenčič Zuljan (1996a) pedagoško inoviranje poteka prek faz odločanja za sprejem inovacij 

(iniciacija), uvajanja inovacij (implementacija) in utrjevanja inovacij (institucionalizacija).  

Bistvena lastnost inovacijskega procesa je notranja potreba vzgojitelja, učitelja po 

spreminjanju, dopolnjevanju in izboljševanju njegove prakse (Valenčič Zuljan, 1996a). 

Borota (2007) v povezavi z vpeljevanjem inovacij navaja, da inoviranje ni več uvajanje novosti 

po naročilu od zgoraj, pač pa je aktiven odziv učitelja na učne situacije in poučevanje ter tudi 

na družbene, socialne in kulturne spremembe. Borota (2007) opisuje, da je za učitelje 

spreminjanje pedagoške prakse kot neke vrste proces učenja, na katerega vplivajo pojmovanja 

in dejavniki, ki prihajajo iz učitelja ali širšega okolja.  

Pedagoške inovacije naj bi bile tiste spremembe, ki se nanašajo ali na celotno strukturo 

šolskega sistema ali na njegove posamezne dele, s ciljem doseganja izboljšav, ki se lahko 
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objektivno izmerijo in preverijo (Pedagoška enciklopedija, 1989). Pedagoške inovacije in tudi 

didaktične inovacije so izid zavestnega, načrtovanega in ustvarjalnega dela raziskovalcev ter 

tudi učiteljev. Te izpeljane inovacije naj bi omogočile spreminjanje obstoječe šolske prakse 

(Valenčič Zuljan in Kalin, 2007).  

Fullan (2016) inovacijo s pedagoškega vidika opisuje kot osebno in hkrati kolektivno izkušnjo, 

ki jo definirata prepletanje pozitivnih in negativnih vidikov ter negotovosti. Ne glede na to, ali 

je bila inovacija zaželena ali ne, njena uspešnost rezultira v doseganju ciljev (mojstrstvu v 

procesu izpeljave) in profesionalni rasti tistega, ki inovacijo vpeljuje. Koncept inovacije se po 

svoji naravi vrti okrog treh gradnikov: 

 prepričanj in vrednot,  

 znanja in spretnosti, 

 dejanj pedagoškega delavca. 

Povezovanje teh treh gradnikov vodi v uspešno spreminjanje in napredek pedagoške prakse, ki 

presega raven posameznika (osebno izkušnjo) in je izjemnega pomena za razvoj kolektiva 

(vrtčevskega, šolskega …) ter procesa poučevanja. 

Ob terminu inovacija pogosto zasledimo tudi termin sprememba. Sprememba po SSKJ pomeni 

spremembo lastnosti, oblike, vsebine. V primerjavi s pojmom inovacija je sprememba manjši 

poseg v obstoječo prakso, za katero ni nujno, da uvaja nove koncepte in poglede na izzive, 

temveč le preoblikuje obstoječe postopke za učinkovitejši potek dela in je po vsebini milejša 

oblika posega. 

Različna strokovna literatura navaja različne modele vpeljevanja sprememb, ki omenjajo 

radikalne, adaptivne in razvojne spremembe, pogosto je govora tudi o spremembah prvega, 

drugega in tretjega reda. Uporabno razlago te klasifikacije navajajo Van Dongen, De Laat in 

Mass (1996, po Schollaert, 2006), ki spremembo prvega reda opisujejo kot izboljšavo v 

tehničnem smislu, na primer uporabo novega računalniškega programa. Spremembo drugega 

reda opisujejo kot adaptivno spremembo, ki se nanaša na vpeljavo novosti, ki se ne razlikujejo 

bistveno od obstoječe prakse, čeprav lahko njihova uresničitev zahteva prenos znanja ali pa vsaj 

nekaj usposabljanja za to, da so jih posamezniki sposobni izvajati. Primer takšne spremembe bi 

lahko bila vpeljava novega učbenika, ki ne bi predstavljal velikega odmika od obstoječega in 

ki bi sicer prinesel nekaj zahtev po drugačnem načrtovanju ter morda zmerni premik v 

poudarku, vendar pa ne bi zahteval sprememb v načinu razmišljanja izbranega uporabnika 

(Schollaert, 2006). 

Sprememba tretjega reda zahteva paradigmatski premik in ne predstavlja izziva le obstoječim 

praksam in ne sili le k razvijanju novih kompetenc pri tistih, ki jo vpeljujejo, ampak zahteva 

predrugačenje njihovih prepričanj. Na področju izobraževanja bi bil lahko tipični primer takšne 
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spremembe vpeljava samouravnavajočega učenja v tradicionalno šolo, naravnano na frontalni 

pouk (Schollaert, 2006). »To kategorijo sprememb je najtežje doseči, je najmanj dosegljiva 

našemu direktnemu opazovanju in uravnavanju, glede na psihološke zakonitosti, pa tudi glede 

na praktične izkušnje pa je nujno potrebna za učinkovito spreminjanje šolskega dela« 

(Razdevšek Pučko, 1993, str. 234). 

Za spremembe tretjega reda je značilno, da od ljudi zahtevajo razvoj novih kompetenc in 

spremembo osebnih prepričanj. Ne gre le za pridobitev in razvoj novih znanj, temveč je pogosto 

potrebna osebnostna sprememba (premik v načinu dela in v razmišljanju). Zato Schollaert 

(2006) spremembe tretjega reda opredeljuje kot spremembe višjega reda, spremembe prvega in 

drugega reda pa kot spremembe nižjega reda. V praksi je ta delitev lahko težavna, saj isto 

spremembo, ki v nekem okolju velja za spremembo nižjega reda, lahko drugje štejejo za 

spremembo višjega reda. 

Fuller (2016) pri inoviranju pedagoškega procesa vpelje tri komponente, ki sestavljajo vsako 

spremembo:  

 možno uporabo novih materialov (pripomočkov) ali drugačno uporabo obstoječih 

materialov (pripomočkov), 

 uporabo novih pedagoških pristopov, 

 spremembo prepričanj (drugačne pedagoške predpostavke, nove teorije vzgoje, nove 

vrednote). 

Vse tri komponente so med seboj trdno povezane in neločljive ter so pogoj za uspešno 

inoviranje. Pri tem velja opozoriti, da uporaba vseh treh komponent ne pomeni nujno uspešne 

spremembe. Gre za to, da je potreben praktični premik po vseh treh dimenzijah, da ima 

sprememba sploh možnost vplivati na obstoječe stanje in s tem možnost doseganja cilja. Premik 

zgolj po eni dimenziji (na primer. uporaba novih pripomočkov ob nespremenjenem 

pedagoškem pristopu in nespremenjenih vrednotah ali nov pedagoški pristop ob 

nespremenjenih vrednotah in pedagoških pripomočkih) težko opišemo kot inovacijo, saj ne gre 

za korenito spremembo pedagoškega procesa, ki rezultira v doseganju novozastavljenih ciljev.  
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4 DEJAVNIKI INOVIRANJA IN VPELJEVANJA SPREMEMB 

Mnoge dejavnike inoviranja je moč združiti v dve skupini: na zunanje dejavnike, ki so posledica 

oziroma rezultat vodenja pedagoške ustanove, kulture in klime delovnega okolja, ter notranje 

dejavnike, ki se nanašajo na posameznika, njegovo znanje, ustvarjalnost idr. 

Sentočnik (2006) izpostavlja, da je pri vpeljevanju sprememb smiselno, da spremembo 

vpeljujejo najprej posamezniki, ki so za to motivirani, šele nato skupnost, saj navaja, da je 

spreminjanje izrazito osebna izkušnja, zaradi česar je treba že v začetku upoštevati, da proces 

spreminjanja zahteva čustvene in konceptualne premike ter razvoj spretnosti najprej pri 

posamezniku, šele nato se lahko razširi na sistem.  

Za uspešnost vpeljave spremembe je potreben kompromis med vsemi, ki so v spremembo 

vpleteni, predvsem pa med njenimi snovalci in njihovimi cilji ter med željami in potrebami 

uvajalcev sprememb, saj se od njih pričakuje, da bodo spremenili svojo obstoječo prakso 

(Coffey, 2006). Fullan (2016) ugotavlja, da je v večini uspešnih primerov inoviranja pri vseh 

projektih opazen premik iz miselnega okvira posameznika v miselni okvir skupnosti (premik iz 

stanja »moj projekt, moja sprememba« v »naš projekt, naša sprememba«). Med procesom 

inoviranja so udeleženci v obravnavanih projektih tega ponotranjili in ugotovili, da bodo z 

aktivnim udeleževanjem in lastnim prispevkom izboljšali splošno stanje in osebno pridobili na 

različnih področjih (na primer boljši delovni pogoji, boljši rezultati, večji interes učencev). 

4.1 Notranji dejavniki  

Glogovec (1995) med temeljne pogoje za inoviranje uvršča ustvarjalnost. Kukanja Gabrijelčič 

in Čotar Konrad (2014) izpostavljata ustvarjalnost kot generično bistvo človeka – tako 

imenovani pogoj za njegovo preživetje. Zupančič (2004, str. 51) opredeljuje ustvarjalnost kot 

»proces, v katerem se manifestira človekova individualnost v svoji po genetiki in okolju 

določeni enkratnosti«.  

Ustvarjalnost lahko opišemo kot splošno človekovo lastnost, ki je med ljudmi normalno 

porazdeljena, kar pomeni, da je največ ljudi povprečno ustvarjalnih, manj pa je takih, ki so 

sposobni vrhunske ustvarjalnosti ali sploh niso ustvarjalni. Ustvarjalne posameznike lahko 

spoznamo vsaj na tri načine, in sicer prek različnih ustvarjalnih produktov, procesa ali 

osebnostnih lastnosti, ki so značilne za ustvarjalne ljudi (inteligentnost, divergentno mišljenje, 

radovednost in nekonformizem) (Žagar, 1992). 

»Ustvarjalnost se uveljavlja skoraj na vseh področjih človekove dejavnosti, v ospredju pa so 

tri: znanost, iznajditeljstvo in umetnost«. Pečjak (2006, str. 107) poudarja, da ustvarjalnost ni 

omejena samo na določene poklice, ampak jo je moč najti v različnih poklicih in funkcijah, ki 

omogočajo ustvarjalno izražanje. V istem delu avtor na osnovi primerjave mnogih drugih 

avtorjev opaža, da ustvarjalnosti lahko pripišemo naslednje značilnosti: izvirnost, koristnost, 
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prožnost in gibljivost. Meni, da je najpomembnejša izvirnost, ki jo imenuje redkost, 

nenavadnost, nepričakovanost odgovora.  

Kot drugi dejavnik bom opredelila pomen izkušenj in znanja. Vzgojitelj pri svojem delu kaže 

vse svoje kakovosti, za to pa potrebuje različna znanja in spretnosti. Na začetku si pomaga s 

teoretičnimi znanji, ki jih je pridobil v času študija, nato pa začne teoretične pristope povezovati 

z izkušnjami, ki jih je pridobil z delom. Ta znanja in spretnosti razvija z nenehnim strokovnim 

izpopolnjevanjem, izobraževanjem in skozi lastno dobro prakso, ki je sestavljena iz pozitivnih 

in negativnih izkušenj (Hriberšek, 2014). Pri tem izpostavljam tudi Zupančičevo (2004) misel, 

da je bistvo učitelja to, da je bolj radoveden od učencev, saj jih bo s svojo radovednostjo okužil.  

Fails Nelson (2000, v Turnšek, 2008) je s pomočjo poglobljenih intervjujev vzgojiteljic 

raziskovala, kako pomembna je institucionalna podpora vzgojitelju, ki v vrtec uvaja nove 

pristope k učenju. Ugotovil je, da je institucionalna podpora (sodelavk in vodstva) sicer 

pomembna, ne pa odločilna determinanta njegovega delovanja. Podpora vodstva in prisotnost 

učnega materiala sta bili za vzgojiteljice sicer zelo dobrodošli, vendar je raziskava pokazala, da 

so se za uvajanje novosti odločale tudi tiste, ki so imele majhno podporo okolja. Po mnenju 

avtorice imajo dejavniki, kot so prepričanja, izobraževanje in izkušnje, močnejši vpliv na 

ravnanje kot dejavniki okolja.  

Pogled na pomen izkušenj lahko dodam tudi sama iz svoje prakse. V vrtcu sem zaposlena štiri 

leta. V tem času sem pridobila veliko različnih izkušenj tako na ravni oddelka (isti oddelek 

vodim že tretje leto) kot na ravni enote (eno leto sem bila organizacijski vodja, eno leto sem 

vodila strokovni aktiv druge starostne skupine). Vpeljevanja inovacij v začetku svoje poklicne 

poti, ko sem se še navajala na načrtovanje, pisanje priprav in se ukvarjala z osnovno 

organizacijo celotnega dela v vrtcu, si nisem želela oziroma nisem čutila potrebe, da bi še kaj 

spreminjala. Sčasoma sem začela iskati nove izzive, ki bi se jih lotila, da bi otrokom omogočila 

drugačne izkušnje. K temu je deloma prispeval tudi študij predšolske vzgoje na drugi stopnji, 

kjer sem prek idej iz strokovne literature in prek praktičnih seminarskih nalog pridobivala 

izkušnje na področju vpeljevanja novih pristopov v oddelek. 

Menim, da je pomen reflektiranih izkušenj posameznika zelo velik pri odločanju za spremembe. 

Imeti moramo široko sliko svojega poklicnega področja, poznati moramo teoretične osnove in 

imeti izkušnje, da znamo svoje ideje vpeljati v prakso, kar trdi tudi Razdevšek Pučko (1993, 

str. 240): »Skupna značilnost uspešnih programov spreminjanja je temeljita priprava programa, 

intenzivnost, trajanje, delo v malih skupinah ter oblikovanje podporne skupine v obdobju 

utrjevanja sprememb.« 

4.2 Zunanji dejavniki 

Vsako uvajanje sprememb je vedno pogojeno s posebnostmi delovnega okolja in z ljudmi, zato 

bomo v nadaljevanju opredelili dejavnike, ki vplivajo na proces inoviranja.  
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Nadvse pomembno vlogo pri vpeljevanju sprememb ima vodstvo oziroma ravnatelj, ki podpira 

in spodbuja inoviranje, nikakor pa ga ne sme zahtevati. Sentočnik (2006, str. 47) izpostavlja, 

da mora ravnatelj »učiteljem dajati moč s tem, da zaupa njihovi kompetentnosti, nuditi jim mora 

tako osebno kot strokovno pomoč«. Valenčič Zuljan (1997) je v svoji raziskavi ugotovila, da je 

učiteljem zelo pomembno, da ravnatelj zna prilagoditi svojo strategijo svetovanja in vodenja 

posameznim učiteljem. Tako je za enega učitelja primernejša spodbuda, za drugega pa je že 

dovolj prijateljski namig.  

Fullan (2004, po Sentočnik 2006) opisuje ravnatelja kot proaktivnega sistemskega misleca, kar 

pomeni, da mora imeti široko sliko dogajanja, ki mu pomaga ohraniti zelo kompleksno podobo 

dogajanja in odkriti situacije, v katerih je priložnost za vpeljevanje inovacij. Pomembno je, da 

je ravnatelj odprt za novosti in da je zmožen občutiti zadovoljstvo ob uspehih drugih. Pri 

vpeljevanju sprememb mora v vse dejavnosti v zvezi z inovacijo vključiti pedagoške delavce, 

jim prepustiti iniciativo in jih ustrezno spodbujati ter podpirati v procesu učenja (Sentočnik, 

2006). Vloga ravnatelja kot spodbujevalca strokovnega sodelovanja je obvezna, kar pomeni, da 

mora pedagoškim delavcem pomagati razumeti lastno situacijo in jih spodbujati k izboljšavam 

(Fullan in Hergreaves, 2000). Prav tako je pomembno, da pedagoški delavci analizirajo lastna 

pojmovanja poklica.  

Da bi bil ravnatelj kos spremembam, se mora prav tako kot drugi pedagoški delavci tudi sam 

strokovno izpopolnjevati in vključevati v izobraževanja. Med drugim mora poznati teorije 

vpeljevanja sprememb, obvladovati strategije vpeljevanja sprememb, delovanje šole kot 

sistema in teorijo vedenja (Sentočnik, 2006).  

Ena od pomembnih nalog ravnatelja pri vpeljevanju sprememb je tudi ta, da zna postaviti 

varovalke v primeru, da spremembe niso uspešne. Na tak način se ustanova zaščiti pred 

iskanjem krivca in se raje osredotoči na analizo dela, identifikacijo napak ter skupno iskanje 

boljših rešitev (Sentočnik, 2006).  

Podporo vodstva pedagoški delavci doživljajo, ko:  

• jim vodstvo zaupa in se ob tem počutijo varne,  

• so za dobro delo pohvaljeni,  

• vodilni cenijo različna, lahko tudi nasprotna mnenja,  

• dobivajo stalne povratne informacije.  

• niso obremenjeni s časovnimi pritiski (Bizjak, 2008). 

Drugi zunanji dejavnik, ki ga obravnavam, sestavljata kultura in klima organizacije.  

Definicij kulture organizacije je veliko. Edgar Schein kulturo organizacije razume kot pojav, ki 

poleg opaznih vključuje tudi neopazne značilnosti. Njegova definicija kulture organizacije je 
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verjetno med najbolj splošno sprejetimi in najpogosteje citiranimi v strokovni literaturi. 

»Kultura je vzorec skupnih temeljnih predpostavk, ki jih je iznašla, odkrila ali razvila neka 

skupina, ko se je učila spopadati s problemi zunaj adaptacije in notranje integracije, ko so se 

pokazale dovolj dobre, da jih je sprejela kot veljavne in zato naučijo nove člane skupine po tem 

vzorcu zaznavati, misliti in čutiti v odnosu do teh problemov« (Kavčič, 2011, str. 14). Nekoliko 

drugačno definicijo podaja Biloslavo (2006, str 122): »Kultura organizacije je skupnost vseh 

pojavnih oblik vedenja sodelavcev, vključno z vrednotami in temeljnimi podmenami, ki to 

vedenje usmerjajo.« 

Fullan in Hargreaves (2005) opisujeta dve temeljni vrsti kulture, ki ju lahko zasledimo v 

šolskem prostoru. Prva je individualistična kultura, za katero je značilno, da učitelji niso 

pripravljeni deliti idej in svojih izkušenj, saj se bojijo, da bodo to drugi sprejeli kot hvaljenje, 

zato drug pred drugim skrivajo svoje ideje in izkušnje, saj se hkrati tudi bojijo, da bi kdo prevzel 

njihove zamisli. Prav tako ne upajo iskati pomoči pri drugih, saj se bojijo, da jih bodo 

obravnavali, kot da so nesposobni in ne znajo opravljati svojega dela. Ta vrsta kulture ne 

spodbuja novosti (Polak, 2005). Druga vrsta kulture je sodelovalna, za katero so značilni 

medsebojna pomoč, zaupanje in odprtost. V takšni kulturi zato cenijo ljudi kot posameznike in 

tudi ljudi kot člane skupine, ki jim pripadajo. Zaradi tega se v sodelovalnih kulturah razvija bolj 

spodbudno in produktivno delovno okolje (Fullan in Hargreaves, 2000). Slednja je z vidika 

spodbujanja sprememb, novosti oziroma inovacij bistveno bolj ugodna. 

Ob izrazu kultura organizacije se pogosto uporablja tudi izraz klima organizacije. Tabakovič 

(2009) opozori na različne izraze, ki označujejo klimo in se pojavljajo v literaturi, na primer 

klima organizacije, kultura organizacije, psihološka klima, delovno okolje. Klimo opredeljuje 

kot izraz, ki opisuje odnose med zaposlenimi v organizaciji. Klimo v socialnih sistemih je moč 

razumeti kot počutje, razpoloženje ali ozračje v socialnem sistemu, kot odraz posameznikovega 

dojemanja okolja in dogajanja v njem (Bečaj, 1996). Kultura organizacije predstavlja vse 

značilnosti, ki vplivajo na vedenje ljudi v neki organizaciji in po katerih se te ločijo med seboj. 

Označuje jo kot psihosocialni sistem, ki ga sestavljajo posamezniki in skupine v združbi ter 

njihove interakcije (Ivančič, 2007),  .  

Ko govorimo o klimi ustanove, moramo upoštevati, da se posamezniki ne bodo mogli razvijati 

v statičnih šolah, pa tudi šole se ne bodo spremenile, če učitelji ne bodo spremenili tega, kar 

delajo. Če se učitelji razvijajo samo individualno, ne bodo sposobni, da bi skupaj spreminjali 

šolo. Pri tem velja opozoriti tudi na to, da spreminjanje ni enkraten dogodek, temveč stalni 

proces (Craft,1996, po Javornik Krečič, 2008). S tem, da je spreminjanje stalni proces, se strinja 

tudi Valenčič Zuljan (1997), ki navaja, da je inoviranje kompleksen, zahteven in odgovoren 

proces, zato je v vseh fazah inoviranja zelo pomembno tudi delovno okolje pedagoškega 

delavca. Z vidika vpeljevanja sprememb je pomembno okolje, ki nudi posamezniku spodbudo 

in pomoč ob analizi lastnih stališč in pedagoške prakse. 
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Prav tako so zelo pomembni tudi strokovni nasveti, diskusija s kritičnim prijateljem in 

medsebojno hospitiranje, ki se odvijajo med pedagoškimi delavci in usmerjajo učitelja v 

ozaveščanje in reflektiranje lastnih pojmovanj in stališč, ki pri njem spodbudijo določen dvom 

o ustreznosti njegovih lastnih teorij (Sentočnik, 2005). Tudi Valenčič Zuljan (2007) izpostavlja, 

da je za spreminjanje pedagoške prakse nujno ozaveščanje posameznikovih pojmovanj.  

Diskusija s kritičnim prijateljem je metoda, pri kateri si pedagoški delavec kritika izbere sam, 

in to glede na izkušnje, presojo in občutke, ki jih ima med sodelavci. Kritični prijatelj je 

sodelavec iz iste organizacije, to je lahko raziskovalec, svetovalec, šolski svetovalni delavec, 

vodja aktiva, lahko tudi ravnatelj, če zna stopiti v pristen odnos enakopravnega sodelovanja 

(Marentič Požarnik, 1987). Občutje empatije je pomembna lastnost kritičnega prijatelja, ki si 

ga izbere posameznik, saj mu bo le tako lahko svetoval in dajal poštene ter odkrite povratne 

informacije; namen kritičnega prijatelja je prav to, da nudi podporo svojemu sodelavcu tudi 

takrat, ko slednji zanjo ne zaprosi (Sentočnik, 2006 a). Bizjak in Valenčič Zuljan (2007) 

dodajata, da je namen kritičnega prijateljstva tudi spodbujanje procesa učenja pri obeh.  

Kritični prijatelj mora imeti lastnosti, kot so odprtost, zmožnost poslušanja, zmožnost razumeti 

kontekst šole, razumevanje strukture in kulture, znati mora posredovati koristne predloge, jasno 

mora sporočati svoja razmišljanja in ideje ter znati mora posredovati povratne informacije na 

tak način, ki bo pri posamezniku razvijal občutek kompetentnosti (Bizjak in Valenčič Zuljan, 

2007).  

Ko kritični prijatelj posreduje povratno informacijo, je lahko v vlogi direktivnega ali 

nedirektivnega posredovanja povratne informacije. Prvi način uporabi, ko mentor oziroma 

kritični prijatelj o problemu in njegovih rešitvah ve več kot učitelj, pri tem je učitelj v vlogi 

pasivnega sprejemnika. Tak način reševanja se največkrat uporabi pri reševanju preprostih 

problemov. Nedirektivno posredovanje povratne informacije pa se uporablja pri reševanju 

kompleksnih problemov, pri katerih tudi kritični prijatelj nima vnaprej pripravljenih rešitev. 

Kritični prijatelj je v tem procesu kot ogledalo, ki pomaga učitelju zrcaliti podatke z različnih 

perspektiv, in ga tako počasi vodi do končne rešitve (Bizjak in Valenčič Zuljan, 2007). 

Povratne informacije morajo biti takšne, da bo delavec znal iz njih razbrati, kaj je naredil prav 

in kaj ne, da mu bodo pomagale v poglabljanju v samega sebe. Sentočnik (2006 a, str. 42) za 

kritično prijateljevanje zapiše, da je »proces, v katerem se partnerja redno srečujeta, njuni 

pogovori pa ostajajo zaupni in se o njih ne pogovarjata z drugim«. 

Avtorica opisuje, da govorimo o uspešnem procesu takrat, ko »začnemo sočasno opažati 

spremembe v svojem razmišljanju, ko nam postajajo lastna pojmovanja bolj jasna in ko smo 

pripravljeni sprejeti svoje ravnanje«. Lastna pojmovanja so eksplicitno kognitivni referenčni 

okvir, skozi katerega posameznik zazna ter pozneje tudi obdeluje informacije (Valenčič Zuljan, 

1999). 
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Strategija pisanja dnevnika spodbuja kritično refleksijo in tako pomaga osvetljevati ter 

ozaveščati učiteljeve izkušnje iz neposredne prakse. »Refleksija namreč pomaga posamezniku 

razjasniti občutja in najti povezavo med njegovim ravnanjem in okoliščinam ter razbrati 

družbene in institucionalne vplive na njegovo delo« (Sentočnik, 2005, str. 20). »Refleksija je 

lahko tudi meta pogled nase, ki posamezniku omogoča samoanalizo, samovrednotenje in 

posledično somouravnavanje« (Bizjak, Valenčič Zuljan, 2007, str. 72). Človeški možgani so 

sposobni hkrati ohraniti tudi več načinov razumevanja iste stvari, kar pomeni, da je v takšnih 

primerih en način razumevanja pogosto nezaveden, drugi pa ozaveščen. Takšno delovanje 

lahko omejujejo učiteljevo zmožnost učenja iz izkušenj, zato je za učiteljevo strokovno rast 

pomembno, da: »ima možnost ubesediti svoja nejasna, samo delno ozaveščena, intuitivno 

doživeta občutja in prepričanja, šele njihova ubeseditev omogoča jasno razmišljanje o 

izkušnjah, kar je osnovni cilj refleksivnega razmišljanja in povezovanja z znanstvenimi 

teorijami« (Bizjak in Valenčič Zuljan, 2007, str. 74). 

Portfolio je povsem naravnan na posameznika in tako ne spodbuja tekmovalnosti. Namesto 

tega spodbuja posameznika (učenca ali učitelja) k primerjavi s samim seboj oziroma k 

vrednotenju svojega lastnega dela, napredka v nekem časovnem obdobju (Sentočnik, 2006b). 

Portfolio se poleg uporabe kot orodje za dokumentiranje procesa učenja ali kot orodje za prikaz 

posameznikovih dosežkov lahko uporablja kot spodbujevalec sprememb. Z vodenjem portfolia 

postane pedagoški delavec bolj pozoren na lastne misli in izkušnje ter razmišlja o tem, kaj bo 

uporabil za portfolio, to pa ga vodi h kritičnemu razmišljanju o lastnih dejanjih in rezultatih 

lastnega dela ter k nenehnemu prizadevanju, da bi lahko še izboljšal svoje delo. Ločimo dve 

vrsti portfolia kot spodbujevalca sprememb: portfolio kot mapa dosežkov, pri katerem se 

poudarja posameznikova močna področja, s prikazom najboljšega, kar je dosegel, in razvojni 

portfolio, ki je namenjen spodbujanju k identifikaciji močnih področij in posameznika spodbuja 

k načrtovanju lastnega razvoja ter ga usmerja k reflektiranju lastnega napredka. Tako tudi 

pisanje portfolia omogoča uspešno vpeljevanje sprememb (Sentočnik, 2006 b). 
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5 MODELI VPELJEVANJA SPREMEMB 

Jorgenson (2006) izpostavlja, da je najpogostejši način inoviranja, ki nudi najhitrejši učinek, 

preprosto podajanje navodil za delo, vendar ugotavlja, da ta način ni najprimernejši. Meni, da 

se mora inoviranje osredotočati tudi na proces in ne zgolj na rezultat. Inoviranje bi moralo 

omogočiti dialog med pedagogi in vodstvom, ki vodi v strokovno in osebnostno rast prek 

postavljanja ciljev in izmenjave dobrih praks.  

Polak (2005) je izpostavila, da je pedagoške spremembe smiselno uvajati postopoma, v 

sistematično vodenem procesu, ki se ga stalno spremlja ter poteka po določenih korakih 

oziroma etapah. Različni avtorji ta proces različno opredeljujejo, po mnenju avtorice pa so vsi 

mnenja, da je prav od primernosti procesa uvajanja sprememb odvisno, ali bo uvedena 

sprememba v praksi uspešna ali ne. V nadaljevanju je opisanih nekaj modelov vpeljevanja 

sprememb.  

Pristopa »od zgoraj navzdol« in »od spodaj navzgor« 

Könings in sodelavci (2007) navajajo, da ima učitelji ključno vlogo pri prenosu teoretične 

rešitve (inovacije) v prakso. Pri tem načinu je pobudnik za inovacije raziskovalna institucija, 

kjer ustvarjalni proces oblikovanja vodi tim inovatorjev, učitelj pa je le izvajalec oziroma 

uporabnik znanstveno preverjenih novosti. Poudarek je na učiteljevem ravnanju (spretnostih), 

zanemarjeni pa so učiteljevi miselni procesi. Pri tem načinu je izpuščena bistvena lastnost 

inovacijskega procesa – je notranja potreba praktika po spreminjanju, dopolnjevanju in 

izboljševanju vsakdanje prakse. Prav zaradi tega so se takšni načini inoviranja v šolski praksi 

pokazali kot neuspešni (Valenčič Zuljan, 1996 a). Gre za povsem racionalen proces, ki se 

osredotoča predvsem na strukture in ne upošteva subjektivnih realnosti tistih, na katere vpliva. 

Spanbauer (1992, po Schollaert, 2006) opozarja, da k spremembi ne moremo prisiliti nikogar, 

lahko le omogočimo proces spreminjanja.  

Model, ki omogoča inoviranje »od spodaj navzgor«, se pogosto odvija prek akcijskega 

raziskovanja, kjer je pobudnik in nosilec inovacije učitelj praktik. Ta model učitelje 

enakopravno vključuje v proces raziskovanja in inoviranja, s čimer učitelji postanejo 

soraziskovalci v akciji. Oni prevzamejo odgovornost za odločanje o poteku ukrepov, ki jih 

privedejo do izboljšav. Med njimi in raziskovalci se razvije partnerski odnos, ob koncu procesa 

pa se rezultati raziskave vključijo v prakso. Inoviranje prakse in raziskovanje tako postaneta 

enoten proces. Tu ne gre le za izboljšavo prakse, ampak tudi za poglobljeno razumevanje prakse 

in pogojev, v katerih le-ta poteka (Valenčič Zuljan, 1996 a). Skalar (1990) navaja, da bi bilo 

možno s takšnim sodelovanjem izboljšati medsebojno zaupanje med praktiki in teoretiki, 

predvsem pa bi lahko učinkovito spreminjali prakso. 

»Med obema modeloma inoviranja, ki potekata bodisi na osnovi tradicionalnega pedagoškega 

eksperimenta bodisi z akcijskim raziskovanjem, v praksi ni tako ostre meje. Čim bolj so učitelji 
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praktiki vključeni v raziskovalni proces in čim bolj postaja njihova praksa že kar v procesu tega 

eksperimentalnega procesa spremenjena in inovirana ter oni za nov način dela usposobljeni in 

motivirani, da ga nadaljujejo, tem bolj prehaja tradicionalni eksperiment v akcijsko 

raziskovanje in obratno: čim bolj so praktiki le izvajalci praktičnega pedagoškega dela po 

eksperimentalnem načrtu, ki ga pripravijo raziskovalci, in je namen eksperimenta odmaknjen 

od neposrednih potreb praktikov, od problemov v njihovi neposredni praksi, čim manj sledi 

zato zapusti eksperiment v tej praksi, tem manj gre za akcijsko raziskovanje« (Sagadin, 1991, 

po Valenčič Zuljan, 1996 a, str. 15).  

Tri i-model vpeljevanja sprememb 

Smisel uporabe modela, ki ga s priporočili v strokovni literaturi (Fullan, 2003, po Sentočnik, 

2006 a) imenujejo tri i-model vpeljevanja sprememb, je usposobiti šole za preudarno soočenje 

s spremembami, da bodo sposobne samoorganizacije pri vpeljevanju izbrane spremembe, 

izvajanje samoevalvacije in samoregulacije. 

Model ima v procesu vpeljevanja sprememb tri faze (Ekholm in sod.,1987, po Valenčič Zuljan 

1996): 

1. fazo iniciacije,  

2. fazo implementacije,   

3. fazo institucionalizacije.  

 

Slika 1: Faze inovacijskega procesa (Ekholm, Miles, Vandebergh (1987), po Valenčič Zuljan, 1996) 

Sentočnik (2006 a) predlagani model opisuje podrobneje. 

1. faza projekta: iniciacija  

V prvi fazi je treba pripraviti ustrezen teren za vpeljavo sprememb. V začetku se spodbudi 

šolske kolektive k razmisleku o kakovosti pouka in jih z metodo sodelovalnega učenja usmeri 

v določitev področja. Sledita identifikacija problema in analiza obstoječega stanja. Šele po dobri 

analiza stanja se lahko kolektiv usmeri v razmislek o tem, kakšne spremembe bi bilo treba 

vpeljati, če želimo doseči zastavljene cilje. Oblikuje se projektni tim, ki ga sestavljajo ravnatelj 
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in pet učiteljev. Ti skrbijo za izvedbo inventure (obstoječe strokovno znanje, obstoječi viri), 

informiranje, usmerjanje k ciljem, motivirajo in spodbujajo svoje člane. Na koncu te faze se 

lahko pripravi akcijski načrt (Sentočnik, 2006 a).  

2. faza projekta: implementacija  

V tej fazi vpeljujemo spremembe. Cilj te faze je v posamezni šoli pridobiti kritično maso, ki 

skrbi za ustrezno ravnovesje med pritiski in podporo, tako osebno kot tudi strokovno, zagotavlja 

priložnost za ponotranjanje sprememb, odstranjuje ovire in reagira na reakcije učiteljev ter 

kolektiva, spodbuja pa tudi vodstvo, da zagotavlja ustrezne pogoje za nemoteno delo. Usmerja 

k razvoju učeče se organizacije, razvojni tim spodbudi k zagotavljanju sprotne evalvacije in 

ustvarjanju pogojev za samoregulacijo (Sentočnik, 2006a).  

3. faza projekta: institucionalizacija  

V zadnji fazi modela se umešča spremembe v sistem in se tako poskrbi, da se spremembe 

ohranijo in postanejo del politike delovanja šole. V tej fazi se nudi šoli ustrezno strokovno 

podporo, vendar pa se šolam prepušča, da se same odločijo, koliko in kdaj bodo sprejele 

spremembe (Sentočnik, 2006a).  

Kotterjev model vpeljevanja sprememb 

Spremembe je treba razumeti kot proces in ne kot kratkotrajni dogodek. Kottar (Bizjak, 2008) 

navaja osem stopenj pri vpeljevanju sprememb. Za uspešnost vpeljave sprememb je treba 

izvesti vseh osem stopenj. 

1. Organizacijo je treba prebuditi. Zaposleni morajo začutiti potrebo po spremembi.  

2. Strukturirati je treba skupino ljudi, ki bodo upravljali s spremembami. Zaželeno je, 

da je skupina mešana in da so v njej predstavniki različnih strok.  

3. Oblikovanje vizije in strateškega načrta za izpeljavo spremembe.  

4. Vzpostavitev komunikacijske strategije, ki bo privedla do zastavljenih ciljev.  

5. Opredelitev bistvenih ciljev in iskanje kreativnih rešitev problemov.  

6. Prepoznati je treba že majhen napredek in ljudem, ki so zaslužni za to, dati priznanje.  

7. Vodilni na temelju kratkoročnih zmag gradijo nadaljnje spremembe. Spremembe 

širijo tako, da v raziskovanje vključijo nove ljudi in udejanjajo nove ideje.  

8. Spremembe je treba zasidrati v organizacijsko kulturo, kar pa se ne zgodi čez noč, 

ampak je lahko večletni proces. Ob koncu je treba poudariti povezavo med novimi 

znanji na eni strani in uspehom organizacije na drugi (Bizjak, 2008). 
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Lewinov model spreminjanja pedagoške prakse 

Lewinov model spreminjanja pedagoške prakse ima pet korakov: 

1. Razvijanje potrebe po spremembi obstoječega stanja  

Ta korak je osnovni korak vsake spremembe, ki jo želimo narediti na področju vzgoje 

in izobraževanja. Pedagoški delavci morajo začutiti, da so spremembe potrebne za 

ustrezno nadaljevanje. To željo po spreminjanju je treba pri pedagoških delavcih 

vzbuditi, in sicer z navajanjem na sistematično reflektiranje lastnega dela in z 

usmerjanjem k sledenju pedagoških novosti.  

2. Pojasnjevanje in predstavljanje sprememb  

Uvajanje spremembe mora spremljati širša slika okoliščin, pogojev, ki jih imamo za 

delo, in značilnosti spremembe, ki jo želimo vpeljati.  

3. Oblikovanje idej in predlogov za spreminjanje pedagoške prakse 

Pri tem ima odločilno vlogo razvojna skupina, saj mora oblikovati sproščeno pozitivno 

vzdušje, ker je to nujni pogoj za ustvarjalnost učiteljev pri izražanju njihovih idej in 

predlogov. Te ideje in predloge je treba vrednotiti z vidika možnosti za izpeljavo ter z 

vidika relevantnosti v danem delovnem okolju.  

4. Načrtovanje in uvajanje spremenjene pedagoške prakse  

Ta korak nadgradi prejšnje tri dele s konkretnejšim načrtom, kaj, kdaj in kako se bo 

spremenilo. Po Carbyjevem (po Robertson, Smith in Copper, 1994 po Polak, 2005) naj 

bi se ta korak začel z ustreznim izobraževanjem strokovnih delavcev. Ta izobraževanja 

so lahko v obliki strokovnih usposabljanj, seminarjev, delavnic v šolskih kolektivih, 

predavanj, predstavitev itd. V času vpeljevanja sprememb morajo imeti pedagoški 

delavci možnost sprotnega strokovnega svetovanja in tudi možnost usklajevanja z 

vodstvom glede potrebne podpore in pogojev dela.  

5. Posploševanje in širjenje spremenjene pedagoške prakse  

Ta korak je ključen za prenos izkušenj med druge pedagoške delavce v druge vrtce in 

šole. Izkušeni učitelji ali vzgojitelji so tisti, ki predstavljajo referenčno skupino in ki s 

svojim delom ter izkušnjami usmerjajo in opogumljajo druge pedagoške delavce, ki 

spreminjajo svoja pedagoškega ravnanja.  
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6 STRATEGIJA PODPIRANJA VPELJEVANJA SPREMEMB 

Strategija, ki podpira vpeljevanje sprememb, je akcijsko raziskovanje lastne prakse. Dick 

(2002, po Cencič, 2015) navaja, da akcijsko raziskovanje uporabimo takrat, ko želimo doseči 

razumevanje prakse in hkrati tudi njene spremembe. Pri akcijskem raziskovanju ne gre le za 

izboljšanje trenutne prakse, gre tudi za poglobljeno razumevanje lastnega dela in pogojev, v 

katerih delujemo (Vogrinc in Valenčič Zuljan, 2007). Valenčič Zuljan (1996 a) piše, da poteka 

akcijsko raziskovanje prek različnih korakov v spirali, vsak korak pa je sestavljen iz 

načrtovanja, akcije in ocenjevanja doseženega.  

Učitelj, ki uvaja novost, je postavljen v akcijski krog, in sicer najprej doživi aktivno izkušnjo 

na individualni ravni, ki zahteva refleksijo. Ta refleksija lahko vodi v percepcijo smiselnosti 

tega ravnanja in s tem povezano utrditev neke izkušnje ali pa vrnitev na prejšnje stanje in s tem 

možnost, da poskusijo znova (Pučko, 2000).  

Akcijsko raziskovanje je prvi omenil socialni psiholog Kurt Lewin leta 1948 in ga opredelil kot 

cikličen, dinamičen in sodelovalen proces, v katerem se ljudje ukvarjajo z družbenimi vprašanji, 

ki vplivajo na njihova življenja. Udeleženci v raziskavi si skozi cikel načrtovanja, delovanja, 

opazovanja in razmišljanja prizadevajo za konkretne spremembe v praksi. Če pogledamo 

njegova raziskovanja danes, jih uvrščamo v klasične eksperimente in ne med akcijske raziskave, 

kot jih je dojemal avtor, ki je prek njih proučeval dejavnike socialnega delovanja in ravnanja. 

(Stringer, 2008). 

Stephen Corey je bil eden izmed prvih, ki je akcijsko raziskovanje povezal z izobraževanjem. 

Prepričan je bil, da se spremembe oziroma izboljšave dogodijo prej, če je učitelj vključen v 

raziskavo, kot če učitelj le prebere že narejeno raziskavo in jo poskuša izvesti (Valenčič Zuljan 

in sod., 2007).  

Različni avtorji opredeljujejo različne definicije akcijskega raziskovanja. Carr in Kemmis v 

svoji knjigi Becoming critical: knowing through action resarch opredeljujeta akcijsko 

raziskovanje kot obliko razmišljujočega poučevanja, ki se ga lotevajo udeleženci socialnih 

situacij z namenom, da bi izboljšali razumnost in pravičnost svoje prakse ter razumeli prakso 

in okoliščine, v katerih se odvija (Valenčič Zuljan in sod., 2007). John Elliott opredeljuje 

akcijsko raziskovanje podobno, in sicer kot raziskovanje praktikov z namenom, da bi izboljšali 

svojo prakso, ob tem pa bi izboljšali tudi razumevanje prakse in okoliščine, ki na njo vplivajo 

(Marentič Požarnik, 1993).  

Marentič Požarnik (1990) vidi akcijsko raziskovanje kot obliko samorefleksivnega poučevanja, 

ki ga izvajajo delavci družbenih institucij, z namenom, da bi izboljšali svojo prakso, svoje 

razumevanje prakse in razumevanje okvirne situacije, v kateri praksa poteka. Watts pa akcijsko 

raziskovanje opredeljuje kot proces, v katerem udeleženci sistematično in natančno proučijo 

svoje pedagoško delo, za kar uporabljajo različne metode, tehnike in instrumente raziskovanja 
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(Valenčič Zuljan in sod., 2007). Adam (1990) akcijsko raziskovanje vidi kot raziskovalno 

metodološko strategijo, s katero se raziskovalec v sodelovanju s posameznikom ali skupino 

loteva socialnih sprememb in inovacij. Tudi Bassey v letu 1998 opredeljuje akcijsko 

raziskovanje na področju izobraževanja kot raziskovalno obliko, ki jo izvajajo učitelji prav z 

namenom, da spoznajo, proučijo in evalvirajo svoje delo ter s pomočjo tega vanj vnašajo 

spremembe, ki težijo k temu, da bi izboljšali prakso. Frost je leta 2002 definiral akcijsko 

raziskovanje kot sistematičen proces refleksije, proučevanja in akcije. Vse te naštete dejavnosti 

izvajajo posamezniki, ki jih izpeljejo v svojih praksah (Valenčič Zuljan in sod., 2007).  

»Akcijsko raziskovanje poteka preko vrste korakov v spirali, vsak korak pa sestoji iz 

načrtovanja, akcije in ocenjevanja doseženega, kar omogoča, da je načrtovanje akcije vseskozi 

prožno in blizu potrebam prakse« (Valenčič Zuljan, 1996 a, str. 15).  

 

Slika 2: Spiralni potek akcijskega raziskovanja (Marentič Požarnik, 1990) 

 

Ferrance (2000) izpostavlja, da akcijsko raziskovanje ni raziskovanje v tipičnem pomenu 

besede, ki pomeni pridobivanje novih znanj o temi, ki nas zanima. Navaja, da ne gre za analizo 

problemov v smislu iskanja izvora napake, temveč za analizo procesov in iskanje priložnosti za 

izboljšanje. Akcijsko raziskovanje omogoča posameznikom, da izboljšajo svoje sposobnosti, 

tehnike in strategije dela. Smisel akcijskega raziskovanja po njegovem mnenju ni ugotavljanje, 

zakaj in kako počnemo določene stvari, temveč vprašanje, kako lahko stvari počnemo bolje. Na 

primeru pedagoškega procesa bi glavni cilj akcijskega raziskovanja lahko opredelili kot iskanje 

odgovora na vprašanje, kako lahko svoja dejanja izboljšamo, da dosežemo večjo učinkovitost 

pri posredovanju znanja.  
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Značilnosti akcijskega raziskovanja 

Kot prvo značilnost akcijskega raziskovanja izpostavljamo, da ga izvajajo praktiki, saj 

raziskava vedno izhaja iz konkretnih, vsakdanjih problemov. »Učitelji, ki si želijo izvajati 

akcijske raziskave, si želijo izboljšati lastno prakso, pripravljeni so skrbeti za svoj profesionalni 

razvoj, želijo si in so sposobni sodelovati v raziskovalnem delu in imajo možnost oziroma 

strokovno avtonomijo za sprejemanje odločitev, ki so potrebne za izpeljavo raziskave« (Krek 

idr., 2007, str. 27–28).  

Druga značilnost akcijske raziskave je, da je uspešnost raziskave odvisna od šolske klime. Tako 

vodstvo kot tudi ostali učitelji morajo biti naklonjeni učiteljem raziskovalcem, da jih spodbujajo 

in podpirajo pri njihovem raziskovalnem delu (Krek, 2007). Pri akcijski raziskavi ni pomemben 

le končni rezultat, ampak tudi sam postopek raziskave. S tem učitelj razvija in izboljšuje svoje 

poučevanje, ob tem pa pridobiva tudi določena znanja z raziskovalnega področja. Akcijsko 

raziskovanje v šolah je dejavnik učiteljevega profesionalnega razvoja in ta predstavlja tretjo 

značilnost akcijskega raziskovanja (Krek idr., 2007).  

Četrta značilnost akcijskega raziskovanja je, da poteka na osnovi fleksibilnega raziskovalnega 

načrta, kar pomeni, da okvirni načrt raziskave oblikujemo na začetku raziskovalnega procesa, 

medtem ko ga med celotno raziskavo izpopolnjujemo.  

Krek in sodelavci (2007) kot zadnjo značilnost omenjajo, da je akcijsko raziskovanje kot most 

med kvalitativnim in kvantitativnim raziskovanjem. Raziskava lahko namreč poteka tudi kot 

kombinacija kvalitativnega in kvantitativnega raziskovanja, saj lahko v isti raziskavi potekajo 

akcijski koraki po obeh metodologijah.  

Skalar (1990, str. 135) zapiše, da: »akcijsko raziskovanje ponuja praktikom, da se ustvarjalno 

vključijo v raziskovalni proces in da začno spreminjati šolo po svoji meri. Pobude za bolj 

sistematično in teoretično samospreminjanje bi morali tudi finančno podpreti.« 

Pri akcijskem raziskovanju se pogosto pojavlja triangulacija. Triangulacija pomeni »uporabo 

različnih metod pri preučevanju določenega raziskovalnega problema« (Danzin 1978, Bryman 

2004, Richardson 2003, Fontana in Frey 2003, po Vogrinc in Valenčič Zuljan, 2007). 
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7 VZROKI ZA NEUSPEŠNOST SPREMEMB 

Vzroki za neuspešnost sprememb so različni. Lahko se nanašajo na način vpeljevanja 

sprememb, (ne)podporo sodelavcev in vodstva ali pa na značilnosti posameznika (npr. odpor 

do sprememb, nemotiviranost itd.). Holmes (1998) opozarja, da je težava inoviranja pogosto v 

klasičnem pristopu vpeljevanja inovacije, pri čemer so pedagoški delavci pogosto v pasivni 

vlogi. Pričakovano je, da naj bi vpeljali določene inovacije, s katerimi naj bi popolnoma 

spremenili pedagoški proces, za kar ne dobijo ustrezne podpore. Watzlawick in sodelavci 

(1974) pišejo o iluziji alternativ, pri kateri kot edini možnosti uvajanja inovacije dojemamo le 

strogo poučevanje pedagoških delavcev (stroge in popolne spremembe) in popolno pasivnost 

(čeprav v tem primeru ni inoviranja); vmesne možnosti naj ne bi zaznali oziroma naj je ne bi 

dojemali kot alternativo.  

Togi pristop strogega poučevanja pedagogov (nasilno inoviranje) ne izraža strokovno 

spoštljivega odnosa in zato ti niso pripravljeni sodelovati. Namesto tega predlaga srednjo pot, 

pri kateri inoviranje pedagoškega procesa temelji na pedagogovih željah in dosedanjem delu, 

ki naj ga nadgradi z inovacijo in posledično izboljša (Hargreaves, 1994). Fullan in Hargreaves 

(2000) izpostavljata, da se spremembe, ki ne vključujejo pedagoškega delavca ali nimajo 

njegove podpore, končajo s spremembo na slabše ali pa se spremembe sploh ne zgodi. 

Spremembe pogosto ne uspejo oziroma vodijo v razočaranje, ker jih obravnavamo kot linearni 

proces tako, da opredelimo cilje in pripravimo akcijski načrt, ki ga nato izvajamo po korakih, 

ki smo si jih vnaprej zadali skupaj z vnaprej načrtovanimi tehnikami in instrumenti. Poleg tega 

pedagoški delavci, ki naj bi spremembo vpeljevali na mikroravni, pogosto nimajo nobene 

besede pri njenem načrtovanju. Spremembe tako ne smemo obravnavati na mehaničen način 

(Schollaert, 2006). 

Kot eno izmed ključnih spoznanj Schollaert (2006) izpostavlja, da spremembe ne moremo 

vpeljevati z ločenim izvajanjem dejavnosti v nekem sistemu. Vrtec ali šola torej potrebuje 

skupni načrt in dogovorjeno politiko delovanja, ki bosta zagotovila stalno obravnavo 

spremembe in transparentnosti, tako da bo imel vsak pedagoški delavec v procesu možnost 

pregleda celotnega dogajanja.  

V tem poglavju izpostavljam razmišljanje avtorjev Resnick, Spillane, Goldman in Rangel 

(2013), ki se sprašujejo, zakaj se spremembe tako težko ukoreninijo v sistem. Razlog za to 

vidijo v tem, da ne obstaja uveljavljen način, ki bi nova znanja vključeval v institucionalne 

prakse tako, da bi izboljšali prakso in posledično tudi rezultate učenja. Navajajo, da ima 

izobraževanje razmeroma nediferenciran nabor vlog za pedagoške delavce in malo zahtevnih 

protokolov za sistematično vključevanje dobrih praks ter da manjka sistematično uvajanje 

novih članov v prakso.  
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Trdijo, da še vedno prevladuje kanoničen način podajanja znanja, kar pomeni, da se še vedno 

zanašamo na strokovnjake s svojih področij, ki nam bodo povedali, kaj so odkrili in raziskali. 

Avtorji so kritični tudi do načina, kako se sporočajo nova spoznanja. Po navadi se to zgodi v 

raziskovalnih člankih ali na konferenčnih predstavitvah, ki pa so namenjene zboru 

znanstvenikov in raziskovalcev. Le prek knjig in člankov, ki so namenjeni praktikom, se 

raziskovalci vključujejo v dejavnosti (Resnick, Spillane, Goldman in Rangel, 2013). 

Podobno je ugotovila tudi Polak (2005). Izvedla je raziskavo, v kateri je sodelovalo 425 

pedagoških delavcev, ki so bili vključeni v projekt Partnerstvo fakultete in šol in mreža 

partnerskih šol in hipotetične statistične množice pedagoških delavcev v Sloveniji v šolskem 

letu 2004/05. V raziskavi navaja, da strokovni delavci razlog za preslabo prenašanje novih 

spoznanj v neposredno pedagoško delo vidijo v preveč teoretičnih programih, ki ne nudijo 

ustreznih praktičnih usmeritev z aplikacijo v pedagoško delo. Ugotovila je tudi, da so strokovni 

delavci premalo motivirani in preveč nezainteresirani ter strokovno togi, da bi se lotili 

spreminjanja lastne prakse. Poleg tega so kot razlog za nevpeljevanje sprememb navedli 

prevelik osebni napor in dodatno delo. Pri vpeljevanju sprememb je zelo pomemben odnos 

posameznika do spreminjanja, zato bomo v nadaljevanju opredelili možne odnose do 

sprememb. 

Spremembo lahko posameznik doživi kot izziv ali grožnjo. Če jo bo doživljal kot izziv, bo 

ravnal proaktivno, tako da bo njegovo vedenje osredinjeno le na reševanje problemov. V 

nasprotnem primeru, ko doživlja spremembo kot grožnjo, pa se bo nanjo odzval z odporom 

(Bizjak, 2008).   

Könings in sodelavci (2007) izpostavljajo štiri lastnosti učiteljev, ki imajo odpor do inovacij. 

Kot prvo lastnost prepoznavajo majhno željo po učenju, saj se učitelji držijo tradicionalnega 

načina učenja, ne »dovolijo« si kritičnih analiz lastne prakse in zaradi tega ne vidijo potrebe po 

spreminjanju. Drugo lastnost vidijo v poenostavljenem pojmovanju lastnega poklica, ki presega 

zgolj podajanje snovi. Tretja lastnost je pomanjkljiva oziroma nepopolna refleksija, kar pomeni, 

da so pri refleksiji osredotočeni le na učne metode in strategije, redko pa reflektirajo svoje 

vedenje. Kot četrto lastnost opisujejo sposobnost posameznika za poučevanje (podajanje snovi) 

in učenje (spoznavanje novih snovi, konceptov).  

Mesec (1990) odpor do sprememb vidi v strahu ljudi ne le pred izgubo položaja, socialne 

varnosti oziroma varnosti, ki jo daje ustaljen način dela, temveč tudi v strahu, da bi se morali 

ukvarjati z nesmiselnim delom in da bi izgubili lastno strokovnost ali osebnost. Van Thienen 

(2005, po Bizjak, 2008) meni, da je odpor logični odgovor na položaj, v katerem so izzvane 

učiteljeve vrednote in prepričanja. Položaj je takšen, da mora v njem opustiti obstoječo rutino, 

spremembo pa tako doživlja kot vsiljeno.  
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Do odpora do sprememb privedejo trije skupni razlogi (Razdevšek Pučko, 1993): 

 neosveščenost, pomanjkanje prepričanja, da so spremembe sploh potrebne: marsikateri 

učitelj je mnenja, da spremembe niso potrebne, da dela dobro in ne zazna nobenih 

opozorilnih signalov, da bi bilo lahko kaj narobe. Do tega lahko pride, če pedagoški 

delavec ne izvaja samorefleksije in samoevalvacije; 

 pomanjkanje znanja in spretnosti za uvajanje sprememb. Vsak učitelj bo nenaklonjen 

spremembi, če bo ugotovil, da je ni zmožen izvesti. Razdevšek Pučko zato predlaga 

obvezno uvajanje usposabljanj v obliki seminarjev in strokovne literature (Razdevšek 

Pučko, 1993). Tu je treba izpostaviti tudi razmišljanje Bizjakove (2008), ki navaja, da 

se mora učitelj, če želi priti do novih spoznanj, najprej zavedati svojih šibkih področij v 

svoji profesionalni praksi, kar pa običajno razume kot njegovo pomanjkljivost, 

nekompetentnost. Pri tem je izrednega pomena, da razumevanja šibkih področji ne 

imenujemo pomanjkljivosti, ampak kot enkratno priložnost za strokovno rast in razvoj;  

 prepričanje učiteljev, da spremembe ne bodo prinesle nič boljšega ne učencem in ne 

njim samim: učiteljem preprosto manjka vera v spremembe, ne verjamejo, da bo rezultat 

neke spremembe drugačno, boljše stanje. Pri tej kategoriji učiteljev je bistveno, da jim 

omogočimo prostovoljno vključevanje v procese spreminjanja; če se ne vključijo, pa 

imajo še vedno možnost biti zunanji opazovalci, ki spremljajo uspeh svojih sodelavcev. 
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8 PROCES VPELJEVANJA SPREMEMB IN PROFESIONALNI 

RAZVOJ VZGOJITELJA 

»Biti vzgojitelj ni le poklic, ampak je poslanstvo, pri katerem je pomemben celotni razvoj 

posameznika, ki dela v vzgoji in izobraževanju, to je proces vseživljenjskega učenja. Vzgojitelj 

v tem procesu razvija in osmišlja svoje znanje, spretnosti ter spreminja lastno prakso vzgoje in 

metode izobraževanja predšolskih otrok tekom let svojega dela« (Hriberšek, 2014, str. 78).  

Valenčič Zuljan (2001, str. 131) opredeljuje profesionalni razvoj kot »proces signifikantnega 

in vseživljenjskega učenja, pri katerem učitelji (študentje) osmišljajo in razvijajo svoja 

pojmovanja ter spreminjajo svojo prakso proučevanja; gre za proces, ki vključuje učiteljevo 

osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo in pomeni učiteljevo napredovanje v smeri 

kritičnega, neodvisnega, odgovornega odločanja in ravnanja«.  

Izhajajoč iz navedene opredelitve profesionalnega razvoja, pedagoški delavec v procesu 

vpeljevanja sprememb razvija svoja pojmovanja, stališča, prepričanja, subjektivne dimenzije 

na eni strani in pridobiva ustrezne spretnosti (imanentne za inovacijo) na drugi strani.   

Najprej se bom ustavila ob spreminjanju stališč. Razdevšek Pučko (1993) izpostavlja, da imajo 

stališča zelo velik vpliv na ravnanje človeka, torej gre pri spreminjanju ravnanja tudi za proces 

spreminjanja stališč. Glede na to, da gre za medsebojno zvezo in poznavanje procesov 

spreminjanja stališč, se avtorica sprašuje o tem, kaj se najprej spremeni, vedenje ali stališče. 

Odgovor najde v teoriji konsistentnosti, kjer gre pri zvezi med stališči in vrednotami za proces, 

ki je nagnjen k skladnosti, kar pomeni, da ko bomo pri učitelju spremenili eno od komponent 

(stališče ali ravnanje), lahko pričakujemo, da bo delovala tako, da bo poskušala spremeniti še 

drugo komponento. Težava se pojavi, ker je učitelj socialni in ne le psihološki subjekt, zato ta 

proces ni avtomatičen, ga pa lahko oblikujemo z ustreznimi socialnimi situacijami. Iz socialne 

psihologije (Kelman, 1996, po Razdevšek Pučko, 1993) poznamo tri procese, ki delujejo kot 

socialni vpliv v primeru usklajevanja vedenja in stališč. Ti procesi so (Razdevšek Pučko, 1998, 

str. 236):  

 prilagajanje (konformiranje, sprejemanje in uboganje),  

 poistovetenje (identifikacija),  

 ponotranjenje (internalizacija) 

Procesi so odvisni od moči vplivajočega dejavnika sprememb. To pomeni, da če izvira moč v 

nadzoru, se zaželeno stališče ali vedenje sprejme po načelih delovanja zunanje motivacije 

(prilagoditev). Posameznik vedenja ni sprejel kot del lastnega prepričanja, saj je zasnovano na 

instrumentalnem načelu. Ko je moč vplivajočega dejavnika v privlačnosti, gre za poistovetenje, 

ko gre za sprejem novega vedenja v sistemu pričakovanj in so v povezavi z določeno vlogo, ki 

jo je posameznik sprejel. Takšni vzorci so stereotipni, togi in delujejo le v kontekstu vloge. V 
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primeru, da dejavnik gradi na zaupanju, pa gre za tretjo stopnjo (ponotranjenje), na kateri 

spremembe postanejo del vrednostnega sistema, zato jih posameznik sprejme in vklopi v svoj 

obstoječi vrednostni sistem. »Zveza med stališči in vedenjem je delna. Nezanesljivo je na 

podlagi stališča predvideti specifično ravnanje posameznika, bolj zanesljivo je obratno 

sklepanje: iz vedenja na stališča« (Razdevšek Pučko, 1993, str. 237). To pomeni, da ljudje bolje 

zagovarjajo svoje vedenje kot pa obratno, da bi se vedli tako, kot govorijo oziroma kakršno je 

njihovo stališče. 

Razdevšek Pučko (1993) govori o štirih etapah, ki jih morajo posamezniki »prehoditi«, če želijo 

uspešno spreminjati, saj je učinkovito spreminjanje postopen proces. 

1. Ustvarjanje kognitivne disonance – šok – efekt 

Pri tej etapi je pomembno, da posameznika soočimo z realnostjo, da mu pokažemo 

realno sliko njegovega dela z objektivnimi rezultati njegovega dela. Pri tem je zelo 

pomembno, da učitelj sam zazna potrebo po spremembi svoje prakse. 

2. Refleksija obstoječe prakse 

Če želi posameznik uspešno opraviti to etapo, mora kognitivno analizirati svoje delo in 

ga ustrezno primerjati z drugimi. Delo je uspešnejše, če ga posameznik opravi v skupini 

z drugimi pedagoškimi delavci, da dobi vpogled v svoje delo in vpogled v delo drugih 

(dobi objektivno oceno), ter tako lahko skupaj rešujejo dileme in konflikte. Drugi mu 

lahko pomagajo s konkretnimi rešitvami in ga na poti spreminjanja usmerjajo. V tej 

etapi se posameznik seznani tudi z novimi teoretičnimi načeli, ki mu pomagajo na poti 

do cilja.  

3. Preizkušanje novega znanja  

Tu posameznik prestopi v prakso in svoje znanje, nova odkritja ter postavljene hipoteze 

preizkusi pri svojem delu. Ob njem je podporna skupina, ki ga usmerja, spodbuja in mu 

nudi podporo. Ta stopnja je odločilnega pomena v procesu spreminjanja, saj se 

pedagoški delavci učijo predvsem s prakso.  

4. Utrditev sprememb  

Za zadnjo etapo je značilno, da se spremenjeno vedenje ohrani v praksi. Tudi na tej 

stopnji je pomembna podporna skupina, saj mora posameznik imeti priložnost svoj 

uspeh deliti z drugimi. Vztrajanje pri novem vedenju pomeni uresničitev idej v praksi 

oziroma prenos iz teoretičnega v praktično (Razdevšek Pučko, 1993).  
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Okvir za razumevanje in spodbujanje učiteljevega profesionalnega razvoja s predpostavko, da 

posameznik aktivno konstruira svoje znanje, predstavlja tudi kognitivno-konstruktivistični 

način pridobivanja znanja, ki poteka po dveh ravneh. Na ravni pojmovanj, ki jih Valenčič 

Zuljan (2012 str. 77, po Valenčič Zuljan, 1999, 2007) definira kot »oseben, impliciten 

konstrukt, ki se oblikuje v posameznikovi osebni zgodovini kot nekakšna usedlina vseh 

njegovih izkušenj, doživetij in spoznanj s fenomenom pojmovanja in ima vlogo kompasa v 

posameznikovem življenju, kar se kaže v kvalitativno različnih načinih razumevanja, 

interpretiranja in delovanja posameznika«, ter na ravni ravnanja, kjer gre za proces pridobivanja 

in izpopolnjevanja profesionalnih spretnosti. (Valenčič Zuljan, 2012) 

V povezavi s profesionalnim razvojem vzgojitelja se pojavlja pojem profesionalne gotovosti, 

oblikovane na osnovi posameznikovega presojanja situacije, sprejemanja odločitev, 

izpeljevanja aktivnosti v različnih situacijah in sodelovanja z drugimi pedagoškimi delavci 

(razmišljanja, primerjave, diskusije) (Munthe, 2003). 

Loucks-Horsey (1987, po Javornik Krečič, 2008, str. 43) je opredelil deset pogojev za uspešen 

profesionalni razvoj. Ti pogoji so: 

– »sodelovanje, 

– kolegialnost, 

– pripravljenost na tveganje in preizkušanje novega, 

– pripravljenost za uporabo obstoječe baze znanja, 

– ustrezna uporaba nagrad in vzpodbud, 

– podpora vodstva, uprave, 

– vključenost vseh pri oblikovanju odločitev, zastavljanju in uresničevanju ciljev, 

izvajanju in vrednotenju, 

– vključenost v profesionalno učenje z načeli učenja odraslih in procesov spreminjanja, 

– sprava med osebnimi in institucionalnimi cilji javne šole nekega področja, 

– umestitev profesionalnega razvoja znotraj organizacijske strukture in filozofije šole ter 

okolja«. 

Vidimo lahko, da se tretji pogoj nanaša ravno na vpeljevanje sprememb in inovativnosti, saj 

avtor kot pogoj za uspešen profesionalni razvoj vidi prav pripravljenost na tveganje in 

preizkušanje novega. 

V literaturi najdemo veliko avtorjev, ki na različne načine poskušajo opredeliti korake ali faze 

v profesionalnem razvoju. V nadaljevanju bo predstavljen eden izmed prvih modelov 

profesionalnega razvoja, in sicer model raziskovalke Frances Fuller. Oblikovala je trifazni 
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model profesionalnega razvoja pedagoškega delavca glede na izražanje učiteljevih dilem in 

skrbi. Te faze so (Valenčič Zuljan, 2012): 

1. faza: preživetje 

Pedagoški delavec je v tej fazi na začetku svoje poklicne poti in je usmerjen predvsem v svoj 

položaj in v svojo vlogo. Obremenjen je z vprašanji o svoji usposobljenosti in profesionalni 

primernosti. Ta faza naj bi trajala od 5 do 6 let.  

2. faza: izkušenost in usposobljenost  

V tej fazi se pedagoški delavec usmeri neposredno v proces poučevanja, bolj je gotov v sebe, 

še vedno pa se oklepa rutine in ima raje tradicionalne metode. Za inoviranje je manj navdušen, 

pojavi se celo strah pred njim, vzroke za ta strah pa išče predvsem v zunanjih dejavnikih.  

3. faza: usmerjenost učitelja na vpliv njegovega ravnanja na učence  

Tu se pedagoški delavec poglobi v spoznavanje učencev kot posameznikov, saj je za to fazo 

značilno, da je pedagoški delavec sposoben rutinskega vodenja učnega procesa, kar mu 

omogoča, da se lahko osredotoča na posameznike. V tej fazi so pedagoški delavci bolj 

naklonjeni spremembam (Valenčič Zuljan, 2012). 

V tem poglavju se bom dotaknila tudi drugačnega pogleda na vzgojitelja, in sicer kot 

ustvarjalca, inovatorja in spodbujevalca otrokovega okolja. Tako se lahko otrok uči s praktično 

aktivnostjo (otrok izvaja aktivnost na predmetu iz okolja), prek socialne interakcije (z odraslimi 

ali drugimi otroki), z imitacijo (posnemanjem), prek igre … (Žagar, 1992). Da se bo otrok 

razvijal kar se da uspešno, mu mora vzgojitelj pripraviti okolje, v katerem bo imel dovolj 

možnosti za učenje. Prav vzgojiteljevo pripravljanje okolja lahko privede do procesa 

vpeljevanja novega. Vsak otrok ima svoje specifike in svoj način učenja ter igre, zato se mora 

temu primerno prilagajati tudi vzgojitelj. Obstajajo različne publikacije, knjige in revije, ki so 

lahko z naborom različnih idej vzgojitelju v pomoč pri vpeljevanju inovacij v prakso. 

Pomembno je, da jih vzgojitelj »ustvarjalno« predela in oblikuje za »svoje« otroke in pri tem 

je vsekakor inovativen in ustvarjalen. O tem govori tudi načelo v Kurikulumu za vrtce, ki pravi, 

da je treba načrtovati dejavnosti in prostor, ki omogoča otrokom, da izbirajo med različnimi 

dejavnostmi in vsebinami glede na njihove želje, interese … (Bahovec in sod., 1999). 

Žagar (1992) opisuje, kako je Terrance raziskoval spomine vrhunskih ustvarjalcev na svoje 

učitelje. Prišel je do zaključkov, da se ustvarjalci spominjajo svojih učiteljev po tem, da so s 

svojo ustvarjalnostjo ustvarjali občutek udobja in izjemnosti, dajali naloge, ki so razvijale 

njihovo ustvarjalnost, uživali ob ustvarjalnih dosežkih drugih in jih pri tem ustrezno nagradili 

ter jim omogočili izkušnje, ki so jim širile predstave o karieri. Njegove ugotovitve kažejo, kako 

pomembna je učiteljeva ali vzgojiteljeva ustvarjalnost pri razvoju otrok.  
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Ključnega pomena za napredek v profesionalnem razvoju sta sposobnost in pripravljenost 

pedagoškega delavca na seznanjanje z vedami, ki so pomembne za njegovo poklicno delovanje, 

in da je ob tem sposoben ta spoznanja kritično ovrednotiti ter jih vnesti v svoj prakso. Le na tak 

način lahko uspešno spreminja in inovira svoje pedagoško delo (Valenčič Zuljan, 2003).  
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9 VRTEC IN SPREMEMBE 

Zmaga Glogovec (1995) pri opredeljevanju inovativnosti v vrtcih izpostavlja, da se ta v 

slovenskih vrtcih vse bolj usmerja v smer aktivne udeležbe otrok in njihovih staršev. Vrtec tako 

pridobiva lastno dinamiko. Avtorica je mnenja, da je vrtec vse bolj odprt za razvoj, ustvarjalnost 

in inovacije, vse bolj se integrira v svoje spreminjajoče se okolje z dinamičnim spreminjanjem 

dejavnosti, vendar poudarja, da vrtec to naredi s svojo lastno notranjo osnovo in zasnovo 

organizacije. Vrtec postaja prostor, kjer je otrokom omogočena aktivnost, kjer konstruirajo, 

ustvarjajo, vrednotijo, rešujejo probleme, se učijo, izražajo svojo ustvarjalnost, si oblikujejo 

samopodobo skupaj s svojimi sovrstniki in odraslimi ter s tem oblikujejo model inovativnega 

vrtca.  

Postavlja se vprašanje, kako Kurikulum za vrtce spodbuja ustvarjalnost, inovativnost, 

spremembe. Kurikulum je nacionalni dokument za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev, 

ravnatelje, svetovalne delavce ter predstavlja temelj za strokovno načrtovanje in kakovostno 

predšolsko vzgojo v vrtcu.  

V ciljih kurikuluma vrtca lahko zasledimo, da kurikulum stremi k večji avtonomnosti in 

strokovni odgovornosti vrtcev in strokovnih delavcev, kar vključuje tudi premišljeno 

evalviranje in spreminjanje lastne pedagoške prakse. Med načeli uresničevanja ciljev 

kurikuluma za vrtce izpostavljamo dve, ki omogočata in spodbujata vzgojitelje k temu, da 

vpeljujejo spremembe: 

 načelo demokratičnosti in pluralizma govori o tem, da morajo vzgojitelji uporabljati 

različne metode in načine dela s predšolskimi otroki v vrtcu ter jim nuditi čim bolj pester 

izbor vsebin in dejavnosti; 

 načelo odprtosti kurikuluma, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in 

strokovnih delavcev vrtca opisuje, da mora biti kurikulum za predšolske otroke v vrtcu 

»odprt za uveljavljanje različnih posebnosti okolja, otrok ter staršev, za uveljavljanje 

avtonomnosti vrtca ter vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev vrtca ter za 

prilagajanje različnim spremembam« (Bahovec in sod., 1999, str. 5). V istem načelu je 

opredeljeno tudi, da mora biti vzgojitelju omogočeno, da dopolni dejavnosti z vsebinami 

in metodami po lastni presoji, vendar morajo biti te usklajene s kurikularnim 

dokumentom.  

Pri poglavju o področju dejavnosti v vrtcu je v uvodu zapisano, da so pri posameznih področjih 

zapisani cilji, ki so le okvir, in da so na ravni izvedbenega kurikuluma vzgojiteljem predlagane 

vsebine tet dejavnosti, ki pa jih lahko na različne načine povezujejo, dograjujejo in 

dopolnjujejo.  

V povezavi z ustvarjalnostjo in inovativnostjo vzgojitelja je veliko opisanega tudi v poglavju o 

vlogi odraslega pri vseh področjih dejavnosti. Posredno se omenja vzgojiteljevo ustvarjalnost 
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in inovativnost, in sicer v smislu, da mora oblikovati bogato, raznovrstno okolje z različnimi, 

zanimivimi dejavnostmi, ki otroku predstavljajo izzive, nove izkušnje, so primerne njegovi 

starosti, povezujejo posamezno področje z ostalimi področji po kurikulumu, ob tem pa prožno 

in iznajdljivo načrtujejo in oblikujejo nadaljnje otrokove izkušnje. 

9.1 Uspešne spremembe v praksi 

Zmaga Glogovec (1995) navaja, da veliko vzgojiteljev uspešno vnaša svoje lastne ideje in 

zamisli v svoje pedagoško delo, zelo malo pa je tistih, ki svoje ideje zapišejo in publicirajo. 

Omenja, da je večina teh inovacij uspešnih le pod določenimi pogoji, zato prenos v drug 

oddelek ne privede do uspeha in želenega cilja. 

V nadaljevanju sledi opis nekaterih inovacij, ki so bile uspešno izvedene v vrtcu. V opisu se 

osredotočam neposredno na strukturo izvedenih inovacij z namenom, ugotoviti, katere 

elemente inovacije vključujejo.  

9.1.1 Inovacija Miška 

Zmaga Glogovec je na to tematiko leta 1994 napisala diplomsko delo z naslovom Inoviranje v 

vrtcih. Inovacija Miška. Leto zatem pa pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo izdala knjigo 

z naslovom Inovacija Miška.  

Cilj inovacije je narediti nekaj več za nadarjene otroke z izhodiščem v spremembi pedagoškega 

procesa, tako da bodo imeli vsi otroci možnost za razvoj svojih potencialov. Inovativni proces 

je potekal v nekaterih vrtcih v Ljubljani od leta 1988 do 1992, razpršitev inovacije pa s seminarji 

poteka še danes.  

Struktura inovacije 

Avtorica v knjigi v uvodnem delu opiše inovativno kulturo in naredi kratek pregled predšolske 

pedagoške prakse v letih 1985–1995. Večinski del knjige je namenjen inovaciji Miška. V tem 

delu se izmenjuje opis inovacije in teoretične osnove te tematike (na primer značilnosti 

projektnega dela v vrtcu, evalviranje projektnega dela …). Avtorica delo začenja s poglavjem 

z opisom priprave, ideje in vrednotenja ideje za inovacijo Miška, sledi poglavje s cilji. Temu 

sledi obsežno poglavje o načrtu inovacije Miška s tremi podpoglavji: vsebinski model 

inoviranja, model izobraževanja sodelavcev in organizacijski model inoviranja.  

Vsebinski model inoviranja je oblikovan po strukturi projektnega dela; deli se na pet etap, ki 

so: pobuda, skiciranje, načrt projekta, izvajanje in sklepna etapa, ter dve vmesni etapi: 

usmerjanje in usklajevanje. Model izobraževanja se deli na tri dele: opis seminarjev (opis, 

struktura in oblike dela na seminarjih), individualiziran študij dogovorjene strokovne literature 

in inovacijske skupine (intervizija in supervizija). Zadnji del načrta inovacije je organizacijski 

model inoviranja. Razdelili so ga na dva dela, na strukturo inovacijske situacije in na strukturo 

strokovne podpore.  
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Sledi drugo večje poglavje, in sicer evalvacija inovacije po fazah in modelih inoviranja. 

Najobširnejša je evalvacija vsebinskega dela. Vsebuje pet faz, vsaka ima pet etap (pobuda, 

skica, načrt, izvedba, vrednotenje). Faze so opisne v tabelah, v katerih je vsaka etapa posebej 

opredeljena, datumsko določena in evalvirana. Vsaka faza vsebuje tudi svoje cilje.  

Evalvacija modela izobraževanja je predstavljena v štirih fazah, vsaka faza vsebuje cilje in 

načine izobraževanja. V tem delu sledi še evalvacija posameznih izobraževanj (enoletni 

seminar, pedagoška delavnica …). V sklepu knjige sta opis refleksije inovacije in pogled v 

prihodnost. 

9.1.2 Forma viva na igrišču našega vrtca 

V knjigi Forma viva na igrišču našega vrtca (nanizanka štirih projektov, ki so se dogajali v enoti 

Mišmaš vrtca Tezno v Mariboru) avtorjev Kosar, Božnik in Vrlič so predstavljeni štirje projekti, 

ki so se, kot je razvidno že iz naslova, dogajali v vrtcu Tezno v Mariboru. S tem projektom so 

želeli, da bi otroci postali soustvarjalci najbližjega okolja, v katerem živijo, saj ga bodo lahko 

le tako vrednotili, cenili in varovali. S štirimi projekti so s pomočjo umetnosti preoblikovali 

igrišče vrtca v prijetne kotičke, v katere so radi zahajali.  

Struktura inovacije 

Knjiga je razdeljena na dva dela. V prvem delu avtorji opisujejo izvedene projekte, v drugem 

delu pa je teoretična razlaga Tomaža Vrliča o praktičnem oblikovanju na predšolski stopnji.  

Zanimajo me le izvedbe projektov, zato bom v nadaljevanju opisovala le prvi del navedene 

knjige. V začetku je na kratko opisana utemeljitev vseh treh projektov, sledi natančen opis 

udeležencev pri projektih (notranji in zunanji udeleženci) in kraj dogajanja. V nadaljevanju je 

natančna predstavitev vseh štirih projektov. Vsaka predstavitev vsebuje globalne in razvojne 

cilje iz vzgojnega programa. Pobuda za projekt je razdeljena na tri dele: na izvor pobude, 

širjenje pobude in predelavo pobude. Sledi poglavje Skiciranje, v katerem je opisan kratek 

načrt, ki so si ga avtorji zadali. Knjiga se nadaljuje z načrti projektov, ki so oblikovani v obliki 

tabele. Projekt je razdeljen na več korakov oziroma delnih nalog. Vsako nalogo so natančno 

načrtovali, in sicer so odgovorili na vprašanja: kaj, kako, kje, kdaj, kdo, s čim in zakaj? Sledi 

izvedba projekta s sklepnim delom in na koncu poglavje z vrednotenjem. Ob koncu poglavja 

sta še dve kratki podpoglavji o celotni evalvaciji vseh štirih projektov in izjava ravnateljice 

(Kosar, Božnik in Vrlič, 1997).  

9.1.3 Kako drugače – projektno delo v vrtcu 

Knjiga Kako drugače – projektno delo v vrtcu avtoric Glogovec, Lepičnik Vodopivec in Vonta 

je vsebinsko razdeljena na dva dela. Prvi del vsebuje predgovor in teoretično osnovo na temo 

projektnega dela v vrtcu (osnove projektnega dela v vrtcu in značilnosti projektnega dela v 

vrtcu). Tudi pri tem primeru se bomo osredotočali na drugi del, v katerem je v poglavju Utrinki 
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s prakse opisanih štirinajst projektov. Projekte so oblikovale vzgojiteljice, vključene v inovacijo 

Miška. Projekti so bili uresničeni pri otrocih, starih od dve do sedem let. Vsebinsko so različni 

(primeri naslovov: Kako bi poleteli v Ameriko; Radi bi se igrali z lutkami; Drsali bi, a ne 

znamo; Od joka do smeha idr.). 

Struktura inovacije 

V začetku je kratka predstavitev projektov, kaj jim je skupno, kako delujejo, na kaj moramo 

biti pozorni. Vsak projekt je opisan zelo natančno. Najprej so navedeni osnovni podatki, in sicer 

vrtec, kraj dogajanja, udeleženci, nosilci projekta in trajanje. Sledijo poglavja Utemeljitev, 

Namen projekta s cilji, Pobuda, Skiciranje projekta, Načrt, Izvedba s sklepnim delom ter 

Vrednotenje. Vsi projekti so opisani na enak način, opis se razlikuje le pri opisovanju načrta. 

Ta ima ali obliko trikotnika otroci, vzgojitelj, starš ali je prikazan v obliki delnih nalog, v opisni 

obliki, po alinejah ali v obliki tabel. Na koncu knjige je kratko poglavje z naslovom Z akcijskim 

raziskovanjem do projektnega dela (Zmaga Glogovec, Lepičnik Vodopivec in Vonta, 1993).  

9.1.4 Zakaj ne smemo ven? Primer humane ekologije v vrtcu 

Zakaj ne smemo ven? Primer humane ekologije v vrtcu je delo vzgojiteljice Vrtačnik Matijevič 

in je projekt, ki ga je sama izvedla v svoji skupini. Namen projekta je bil, v otrokovi zavesti 

približati »problematiko onesnaženega okolja tako, da bi si pridobiti stališča na osnovi katerih 

bi znali zaznati in preprečevati navede, ki škodujejo okolju in s tem posredno ali neposredno 

tudi ljudem« (Vrtačič Matijevič, 1992, str. 13). Otroci so pri projektu razvijali tudi sposobnost 

prepoznavanja, kaj je onesnaženo in kaj je tisto, kar onesnažuje. Skupaj z vzgojiteljico so iskali 

rešitve in vzroke ter na tak način razvijali vzročno-posledično mišljenje (Vrtačič Matijevič, 

1992).  

Struktura inovacije 

Po kratkem uvodu sledi utemeljitev izbire teme, v kateri avtorica navaja, kaj je njo in otroke 

vodilo do začetka projekta. Sledijo namen in cilji ter pobuda, ki jo je razdelila na pobudo otrok 

in na svojo pobudo. Nadaljuje z opisom idejnega osnutka, sledi mu načrt, ki ga je avtorica tudi 

shematsko predstavila. Daljši del knjige je izvedba štirih delnih nalog. Prispevek se zaključi s 

sklepnim delom. 

Skozi celoten opis projekta je avtorica dodajala dobesedne navedke otrok, ki so sodelovali pri 

projektu, kar kaže na to, da jih je vključila v vse korake projekta.  

Zanimiv je tudi dodatek, v katerem je opisano spremljanje projektnega vzgojnega dela z vidika 

ozaveščanja otrok in projektnega vzgojnega dela z vidika avtoričinega pogleda na problem 

ekologije (Vrtačnik Matijevič, 1992).  
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9.1.5 Preuredimo si igralnico 

Za opis projekta Martine Zelič z naslovom Projekt Preuredimo si igralnico – otroci soustvarjajo 

življenje v vrtcu, sem se odločila, ker sem tudi sama sodelovala pri izvedbi. Projekt se je izvajal 

v oddelku otrok, starih od tri do pet let. Vsak otrok je podal eno čim bolj izvirno, posebno, 

inovativno idejo za preureditev igralnice. Vse pridobljene ideje so nato študentke skupaj z 

otroki uresničile v devetih nastopih.  

Struktura inovacije 

Projekt (predstavljen v empiričnem delu diplomskega dela Preuredimo si ugralnico) je 

oblikovan tako, da je najprej opredeljen problem, nato cilji, raziskovalna vprašanja in 

raziskovalne metode, temu pa sledi zelo podrobna shema projekta, v kateri je opisan potek 

celotnega projekta. Nato sledi daljše poglavje, saj je avtorica združila načrtovanje in refleksijo. 

V začetku je opis načrtovanja projekta (otroške ideje, izzivi in problemi ob začetku), sledi 

refleksija dejavnosti. Vsaka refleksija dejavnosti vsebuje opis izvedbe in evalvacijo, ki 

vključuje sodelovanje otrok, pedagogiko poslušanja in participacije ter refleksijo timskega dela. 

Na koncu je še sklep celotnega diplomskega dela (Zelič, 2014). 

9.1.6 Projekti v diplomskih delih 

Po pregledu spletnega portala Cobiss sem ugotovila, da obstaja kar nekaj diplomskih del, v 

katerih so opisani različni projekti, ki so se izvedli v vrtcu. Zadetki iskanja po ključnih besedah 

»projekt v vrtcu« (vrstni red je po letnicah izdaje, od najstarejše do najmlajše):  

 Stare, Petra, Pegam in Lambergar – projekt v vrtcu: diplomska naloga, 1999; 

 Čimžar, Gabi, Projekt slikanica Pogumna mala lisica v vrtcu: diplomska naloga, 

2001; 

 Potrbin, Marinka, Projekt v vrtcu: izdelava kartonske hiše: diplomska naloga, 2003; 

 Klančar, Branka, Obravnava izvirne slovenske slikanice v vrtcu: projekt Maček 

Muri: diplomska naloga, 2004; 

 Ilar, Mojca, Projekt Knjigobube v vrtcu: diplomska naloga, 2007; 

 Vozel, Tina, Projekt Pravljični palček v Vrtcu Domžale: diplomska naloga, 2009; 

 Žnideršič, Katja, Otrokovo soustvarjanje življenja v vrtcu: projekt Moj zabavni 

vrtec: diplomska naloga, 2011; 

 Zelič, Martina, Projekt Preuredimo si igralnico – otroci soustvarjajo življenje v 

vrtcu: diplomsko delo, 2012; 

 Zidarič, Katarina, Otroci soustvarjajo kotičke v igralnici: projekt participacije otrok 

v vrtcu: diplomsko delo, 2014; 
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 Erman, Mojca, Projekt medkulturne vzgoje v vrtcu: diplomsko delo, 2015; 

 Felini, Anastassia, Poletje v vrtcu: projekt otroške participacije: diplomska naloga, 

2016. 

9.1.7 Predstavitev uspešnih praks v zbornikih založbe Supra 

Supra je zavod za izobraževanje, ki organizira različna izobraževanja in svetovanja, deluje pa 

tudi kot založnik. V zbirki zbornikov založbe Supra jih je kar nekaj namenjenih predšolski 

vzgoji, med drugimi tudi (dostopno na: www.supra.si):  

 Kakovost v izvedbenem kurikulu v prvem starostnem obdobju, 

 Učenje v območju bližnjega razvoja otrok, 

 Porajajoča se pismenost v predšolskem obdobju, 

 Umetnost v kurikulu vrtca, 

 Kakovost v kurikulu – od načel do izvedbe, 

 Prikriti kurikulum – rutina ali izziv v vrtcu. 

Vsi zborniki vsebujejo članke različnih raziskovalcev, sledijo jim predstavitve iz prakse. Opisi 

praktičnega dela so kratki, podprti s kratko teoretično usmeritvijo in s slikovnim gradivom.  

Tudi tovrstni zborniki, ki so zbirka različnih uspešnih in inovativnih praks iz vrtca, so lahko 

spodbuda vzgojiteljem za vpeljevanje različnih novosti. 

9.1.8 Ugotovitve 

Ob pregledu zgoraj opisanih inovacij oziroma projektov, ki so se izvedli v vrtcu, lahko 

povzamem nekaj njihovih skupnih lastnosti. Prav vse predstavitve vsebujejo teoretična 

izhodišča oziroma razlago, ki služi kot temelj oziroma pomoč pri razumevanju inovacije. 

Menim, da so ta teoretična poglavja obvezni del pri širitvi praktičnih idej, saj na tak način s 

teorijo seznanjamo tudi tiste, ki sicer ne prebirajo strokovne literature.  

Predstavljenim projektom je skupnih kar nekaj poglavij, ki jih avtorji vključujejo v svoje 

raziskave. Pri začetnem delu jim je skupno, da vsi predstavijo razloge za določeno spremembo, 

izvor ideje in navedejo osnovne podatke o organizaciji (kdo, kje, kdaj). Vsi projekti vsebujejo 

cilje, ki se jih z neko spremembo želi doseči, načrt, kako priti do spremembe, in opis izvedbe z 

evalvacijo. Evalvacija je sistematično uporabna metoda družboslovnega raziskovanja za 

ocenjevanje načrta, implementacije in rezultatov (Kump, 2000 po Rossi, Freeman, 1993). 

Nekateri avtorji (Kump, 2000 po Patton, 1987, Toulemonde, 1995) k tej definiciji dodajajo tudi, 

da je evalvacija sistematična, kritična analiza, katere namen je lahko odločanje za kaj in 

načrtovanje česa ali samo izpopolnjevanje. Nekatere definicije vsebujejo tudi osebno 

vrednotenje izvedenega. Ločimo dve vrsti evalvacije: sumativno, za katero je značilno, da je 

http://www.supra.si/
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njen cilj oceniti kakovost pouka, učenja, vodenja, nanaša se na pregled celotnega dela šole, 

učitelja, izvajajo pa jo zunanji izvajalci; in formativno, ki se nanaša na ožji vidik učiteljevega 

dela in je namenjena spodbujanju strokovne rasti učitelja (Bizjak, Valenčič Zuljan, 2007). 

Vsi projekti vsebujejo načrt, a so si ti v posameznih projektih med seboj zelo različni. Načrt je 

lahko zasnovan v obliki tabele, sheme ali pa je zgolj opisni. Ključnega pomena je natančnost 

izdelave, ki je temelj izvedbe in evalvacije. Menim, da bi bilo poenotenje enega načina 

oblikovanja načrta zelo priročno tako z vidika raziskovalca kot tudi za razumevanje tistega, ki 

želi inovacijo ponoviti. 

Presojanje o učinkih pedagoških sprememb je lahko subjektivno. Vsi strokovni delavci, ki 

uvajajo spremembe, vanje vložijo veliko energije in truda, zato so zainteresirani za čim bolj 

pozitiven prikaz doseženega stanja. Polak (2005) omenja t. i. Hawhornov učinek (po Robertson, 

Smith in Copper, 1994), dokazan na področju industrijske psihologije. Zanj je značilno, da 

vsaka sprememba v okolju izboljša produktivnost, saj se zaposleni odzovejo na interes in 

izpolnijo pričakovanja, ki jih usmerimo nanje. Tudi Fullan (2006) ugotavlja, da so lahko prvi 

učinki inovacij zelo ugodni iz različnih vzrokov, na primer zaradi motiviranosti izvajalcev, 

podpore raziskovalcev, dodatnih virov idr. 
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10 METODOLOŠKI PRISTOP 

10.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Mediji, splet in televizija nas zasipajo z različnimi produkti, ki jih po njihovem mnenju nujno 

potrebujemo. Vse to lahko pri posamezniku zamegli prave podobe potreb in želja. Odrasli smo 

tisti, ki se lahko temu upremo in otrokom ponudimo drugačno izkušnjo, ki ne bo osredotočena 

zgolj na materialne dobrine. Pomembno je, da jim že zgodaj začnemo privzgajati vrednote, kot 

so prijateljstvo, medsebojni odnosi, zaupanje in spoštovanje.  

Pri dosedanjem delu v vrtcu sem ugotovila, da so otroci v starostni skupini od 5 do 6 let preveč 

osredotočeni na materialne dobrine, zato bom z inoviranjem poiskusila njihovo pozornost 

preusmeriti z želje po materialnih dobrinah na vrednote.  

Cilj magistrskega dela je oblikovati inovacijo December za vrednote, jo vpeljati in evalvirati 

ter oblikovati smernice za vpeljavo inovacije v obstoječi pedagoški proces. 

10.2 Cilji in raziskovalna vprašanja 

V magistrskem delu hočem raziskati: 

1. Ali je inovacija December za vrednote prispevala k temu, da se je v oddelku 

zmanjšalo prinašanje materialnih dobrin in poudarjanje teh, ter da so bili otroci v večji 

meri usmerjeni h krepitvi prijateljskih vezi na osnovi druženja in skupnega igranja?  

2. Kako je oblikovanje in uvajanje inovacije December za vrednote vplivalo na 

profesionalni razvoj vzgojitelja, ki je inoviral lastno pedagoško prakso? 

3. Ali je vpeljevanje inovacije December za vrednote vplivalo na klimo vrtca?  

4. Kateri dejavniki vplivajo na odločitev pedagoških delavcev za inoviranje 

pedagoškega procesa v okviru obravnavane teme (December za vrednote)? 

5. V kolikšni meri je ravnateljica vrtca naklonjena inovacijam pedagoških delavcev v 

vrtcu in v kolikšni meri podpira njihove inovacije? 
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10.3 Struktura akcijske raziskave 

Izvedla sem akcijsko raziskavo s petimi akcijskimi koraki. 

Preglednica 1: Struktura raziskave 

Faze raziskave po posameznih akcijskih korakih Opredelitev poteka 

1. akcijski korak V prvem akcijskem koraku sem oblikovala inovacijo, 

projekt December za vrednote (1. faza inovacijskega 

procesa) za otroke, stare od 5 do 6 let, ki je bil pozneje 

izveden v vrtcu. Projekt je bil izveden v dopoldanskem 

času, trajal pa je en mesec. 

2. akcijski korak Drugi akcijski korak je bila izvedba inovacije projekta 

December za vrednote (2. faza inovacijskega procesa) 

v oddelku otrok, starih od 5 do 6 let. Projekt je bil 

izveden decembra. 

3. akcijski korak  Tretji akcijski korak je bila analiza projekta. 

Analizirala sem doseganje zastavljenih ciljev, 

spremembe, ki so se pojavile, in odziv otrok. Zanimala 

so me tudi opažanja staršev in njihovo zadovoljstvo z 

izvedbo projekta. Anketni vprašalnik je vseboval 

vprašanja izbirnega in odprtega tipa. V prvem delu 

vprašalnika sem ugotavljala splošne podatke o 

anketirancu (starost, spol), v drugem delu pa 

zadovoljstvo z izvedbo projekta December za 

vrednote v oddelku. 

4. akcijski korak  Četrti akcijski korak predstavlja analiza konteksta 

širjenja inovacije (3. faza inovacijskega procesa) in 

vključuje zaposlene vzgojiteljice ter ravnateljico 

vrtca. Oblikovala sem anketni vprašalnik za 

vzgojiteljice, s katerim sem ugotavljala, kakšno je 

njihovo stališče do dejavnikov inoviranja. 

Strukturirani intervju je bil opravljen z vodstvenim 

delavcem in je bil oblikovan po enakih načelih kot 

anketni vprašalnik (zagotavljanje veljavnosti in 

zanesljivosti odgovorov ter objektivnosti intervjuja). 

5. akcijski korak  Peti akcijski korak zajema sintezo ugotovitev celotne 

raziskave in je usmerjen v oblikovanje smernic za 

načrtovanje in izvedbo projekta December za vrednote 

v vseh starostnih skupinah. Smernice bodo v prakso 

prenosljive po analogiji. 

  



38 Holcar T. 2017. Vzgojiteljevo spreminjanje pedagoške prakse skozi posamezne faze inovacijskega procesa 

 Magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Magistrski študijski program Predšolska vzgoja  

 

10.4 Metodologija 

10.4.1 Metoda 

Pri raziskavi sem uporabila deskriptivno, kavzalno neeksperimetalno metodo in kvalitativni ter 

kvantitativni raziskovalni pristop. Izvedla smo akcijsko raziskavo, temelječo na konkretni 

izvedeni inovaciji. Podatkov nisem posploševala iz vzorca na osnovno množico. Ugotovitve 

bodo tako prenosljive po analogiji (Vogrinc, Valenčič Zuljan, Krek, 2007). 

10.4.2 Sodelujoči v raziskavi 

Uporabila sem nenaključni, priložnostni način vzorčenja. Pri izvedbi projekta so sodelovali 

otroci, stari od 5 do 6 let. V raziskavi (tretji akcijski korak) je pri anketiranju sodelovalo 23 

staršev otrok, ki so sodelovali pri izvedbi projekta. V raziskavi (četrti akcijski korak) je pri 

anketiranju sodelovalo 13 vzgojiteljic, zaposlenih v vrtcu. Pri strukturiranem intervjuju je 

sodelovala ravnateljica vrtca.  

10.4.3 Tehnike zbiranja podatkov in obdelava podatkov 

V raziskavi sem uporabila več tehnik zbiranja podatkov. Analizirala sem:  

– dokumente: delovni zapis, priprava, dnevnik pedagoškega dela; 

– anketni vprašalnik za starše; 

– anketni vprašalnik za zaposlene vzgojiteljice; 

– strukturiran intervju z vodstvom vrtca. 

Z anketnim vprašalnikom za starše sem želela ugotoviti dejansko mnenje staršev otrok o 

izpeljanem projektu December za vrednote. Uporabila sem kvantitativni pristop raziskovanja. 

Raziskavo sem načrtovala in izpeljala z deskriptivno metodo raziskovanja.  

Raziskovalni vzorec je 23 staršev, katerih otroci so vpisani v vrtec, v katerem se je projekt 

izvajal. Podatke sem zbirala s pomočjo vprašalnika, ki sem ga sestavila za namen raziskave. 

Vprašalnik ima deset vprašanj, osem izmed njih je zaprtega tipa, dve sta odprtega tipa. Starši 

so vprašalnik lahko izpolnili na spletu, za izpolnjevanje so imeli na voljo tri dni. 

Anketni vprašalnik za zaposlene je v sklopu raziskave izpolnilo 13 vzgojiteljic, zaposlenih v 

vrtcu, v katerem sem izvedla projekt December za vrednote. Podatke sem zbirala s pomočjo 

anketnega vprašalnika, ki sem ga sama sestavila za namen raziskave. Anketni vprašalnik je 

sestavljen iz treh delov: iz splošnega dela, dela, v katerem ugotavljam mnenje anketirancev o 

naklonjenosti spremembam, ter iz tretjega dela, v katerem sem osredotočena na inoviranje v 

pedagoškem procesu na osnovi projekta December za vrednote. Anketni vprašalnik ima 

devetnajst vprašanj, šest vprašanj je odprtega tipa, trinajst pa zaprtega tipa. Zaposlene 

vzgojiteljice so lahko vprašalnik izpolnile na spletu, za izpolnjevanje so imele na voljo 12 dni.  
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Pridobljeni podatki so bili predmet statistične obdelave. Za oblikovanje obeh vprašalnikov in 

analizo sem uporabila spletno orodje Google Forms in MS Excel. 

Strukturirani intervju z vodstvom  

Podatke sem zbrala tudi s strukturiranim intervjujem, ki sem ga sestavila sama. Intervju je 

razdeljen na tri dele. V prvem delu so tri splošna vprašanja o intervjuvancu, v drugem delu je 

šest vprašanja o naklonjenosti spremembam, v tretjem pa dve o samem projektu December za 

vrednote. Vprašanja na intervju so bila analizirana opisno.  

Na osnovi zbranih podatkov sem oblikovala ugotovitve in smernice za prenos inovacije v širšo 

prakso.  
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11 ZBIRANJE IN OBDELAVA PODATKOV 

11.1 Prvi akcijski korak: OBLIKOVANJE PROJEKTA 

11.1.1 Izhodiščni problem in načrt prvega koraka 

Zaposlena sem v zasebnem vrtcu v osrednjeslovenski regiji in že tretje leto vodim isti oddelek 

otrok. V šolskem letu 2015/2016 sem delala v starostni skupini od 5 do 6 let. Otroke že zelo 

dobro poznam in v skupini smo že dobro oblikovali dnevno rutino ter se naučili sobivati drug 

z drugim.  

Zmaga Glogovec (1995) v delu Inovacija Miška zapiše, da ne smemo vpeljevati spremembe 

zgolj takrat, ko je nekaj narobe, temveč da je pomembno spreminjati in vpeljevati spremembe 

zato, da spremenimo obstoječo prakso ter jo še izboljšamo, predvsem zato, ker si to želimo, in 

ne zato, ker je to nujno. V luči teh razlogov sem začela oblikovati projekt December za 

vrednote, saj sem želela spremeniti obstoječo prakso, kljub temu da obstoječi način dela ni imel 

večjih pomanjkljivosti. 

Začela sem z mislijo, kako bi spremenili splošno razmišljanje, želje, potrebe po materialnih 

dobrinah in te nadomestili s vrednotami, kot so prijateljstvo, druženje, skupne dejavnosti in 

sreča ob druženju, skratka, kako bi v ospredje lahko postavili nematerialne dobrine. 

Razmišljanje je vodila želja, da bi že pri otrocih materialne dobrine, ki so v današnjem svetu 

sicer bolj nuja kot izbira, postavili na stranski tir.  

Namen projekta je otrokom pokazati, da darila, igrače, ki jih dobijo v tem obdobju, niso tako 

pomembni in nujni, kot mislimo, ter da lahko tudi brez tega preživijo zelo lep december v vrtcu.  

 

Preglednica 2: Načrt prvega akcijskega koraka: OBLIKOVANJE PROJEKTA 

ČAS  AKCIJA  VIRI PODATKOV  

2.–13. november 2015  oblikovanje projekta  delovni zapis  

15.–19. november 2015  zapis priprave  priprava  

24. november 2015  pridobitev sponzorskih 

sredstev  

 

22.–24. november 2015  priprava materiala   

 

11.1.1.1 Cilji projekta 

Cilje, ki sem si jih zadala na začetku, sem razvrstila v dva sklopa: in sicer na cilje, ki so 

konkretni, vezani le na projekt, ter cilje, ki jim sledim po Kurikulumu za vrtce, ki je nacionalni 

dokument, po katerem moramo delovati vsi vzgojitelji.  
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Konkretni cilji so:  

– Otroci ves mesec hodijo v vrtec brez svojih igrač (posebne ljubkovalne igrače imajo 

lahko v omarici). 

– Otroci se veselijo skupnih dejavnosti. 

– Dedek Mraz namesto daril prinese izlet z vlakom iz Kamnika v Ljubljano in nazaj. Za 

ta izlet pridobimo sponzorska sredstva. 

– Otroci se ne primerjajo, ocenjujejo in ne sklepajo prijateljstev glede na to, kakšne igrače 

jim je kateri od dobrih mož prinesel, ampak krepijo prijateljske vezi na temeljih druženja 

in skupnega igranja.  

Cilji iz kurikuluma so:  

– Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje 

problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in 

občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.). 

– Otrok ima možnost kritičnega vrednotenja komercialnih vplivov, modnih trendov itn. 

in se seznanja z možnostmi kritičnega vedenja. 

– Otrok spoznava, da vsi, odrasli in otroci, pripadajo družbi in so pomembni. 

– Spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev ter 

prostora. 

– Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem. 

– Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del otrok razvija 

zmožnost domišljijske rabe jezika; spoznava moralno-etične dimenzije; s književno 

osebo se identificira ter doživlja književno dogajanje. 

– Otrok doživlja in spoznava verbalno komunikacijo kot vir ugodja, zabave in reševanja 

problemov. 

– Otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti. 

– Uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila. 

11.1.2 Izvedba, rezultati in analiza akcij prvega koraka 

11.1.2.1 Oblikovanje projekta  

Osnutek projekta sem začela oblikovati že konec oktobra, ko sem razmišljala o mnogih 

obveznostih, običajih in o hitrem tempu v decembru, ki je prepogosto osredotočen na 

nakupovanje in obdarovanje. Za otroke sem želela oblikovati projekt, ki jim bo pokazal 

december brez materialnih daril in hitenja. Na osnovi osnovnih idej in glavnega cilja sem se 
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lotila oblikovanja projekta December za vrednote. Pri načrtovanju sem se opirala na metodo 

diskusije s kritičnim prijateljem (glej poglavje 4.2) in se veliko pogovarjala z drugimi osebami. 

Metodo sem razširila s sodelovanjem z osebami, ki ne izhajajo z istega poklicnega področja, 

saj na določene stvari gledajo z drugačnih zornih kotov, ne poznajo celotnega dela v vrtcu in 

tako vidijo nekatere ovire, ki jih pedagogi spregledajo, ker so preveč vpeti v prakso. Nasvete in 

mnenja kritičnih prijateljev sem upoštevala pri celotnem oblikovanju projekta in se tako 

izognila težavam, hkrati pa sem na osnovi povratnih informacij tudi sama napredovala pri 

načrtovanju. 

11.1.2.2 Zapis priprave 

V nadaljevanju sledi zapis priprave, ki sem jo pripravila za projekt December za vrednote.  

PRIPRAVA NA PEDAGOŠKO DELO 

TRAJANJE: 1. december 2015–4. januar 2016. 

TEMA: December za vrednote. 

IZHODIŠČA:  

Prevelika usmerjenost na materialne dobrine lahko vodi k vse večji oddaljenosti od ljudi. 

Materialne dobrine krojijo življenje tudi nam v vrtcu, zato sva se za mesec december odločili, 

da bomo materialne stvari postavili na stranski tir in se vrnili k vrednotam, ki so pomembnejše 

za življenje.  

PODROČJA DEJAVNOSTI:  

Družba. 

GLOBALNI CILJ:  

Doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in 

vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, kulturno poreklo, 

veroizpoved.  

CILJI: 

 Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje problemov, 

pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in občutij drugih, 

menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.). 

 Otrok ima možnost kritičnega vrednotenja komercialnih vplivov, modnih trendov itn. in 

se seznanja z možnostmi kritičnega vedenja. 

 Otrok spoznava, da vsi, odrasli in otroci, pripadajo družbi in so pomembni. 
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 Spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev ter 

prostora. 

 Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem. 

 Otrok ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija 

zmožnost domišljijske rabe jezika; spoznava moralno-etične dimenzije; s književno osebo se 

identificira ter doživlja književno dogajanje. 

 Otrok doživlja in spoznava verbalno komunikacijo kot vir ugodja, zabave in reševanja 

problemov. 

 Otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti. 

 Uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila. 

DEJAVNOSTI:  

Izhodišče: knjiga Hanina božična želja (Aleksandra Pinterič). 

– izposoja knjig v knjižnici (vsak otrok si bo izposodil eno knjigo), 

– ples: Babica Zima; Kaj delajo živali pozimi, 

– izdelava didaktične igre: spomin, 

– gibalne igre: koliko je ura, dedek Mraz; bratec, reši me,  

– okrasitev igralnice, 

– izdelava voščilnic, 

– ogled risanke na temo vrednot, 

– socialne igre: majhne igrače, ki pomenijo veliko; izgubljeni otrok; pripovedujemo zgodbo 

skupaj, 

– ples z baloni, 

– izdelovanje lutk, igra z lutkami, postavitev gledališča, 

– izdelava družabne igre: človek ne jezi se, 

– izdelava glasbila: lončeni bas, 

– izdelava snežakov (blago, lonček actimela, filc), 

– risanje svojih družin (vodene barvice), 

– novoletna zabava, 

– pravljični dan, 

– deklamacija: Snežinke (Anja Štefan), 
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– sajenje božičnega žita, 

– igra na igrišču. 

Vse te dejavnosti bo »pripravila« vila v posebne paketke. Vsak dan si bo en otrok izbral en 

paket ter ga odprl. Skupaj bomo prebrali pismo, ki ga je napisala vila, in pogledali, kaj je 

pripravila za nas. V tem mesecu otroci ne bodo nosili svojih igrač v vrtec. Dedek Mraz bo 

prinesel posebno darilo – izlet z vlakom.  

Tudi starše bova pozvali, naj dobri možje letos prinesejo tudi kakšno »drugačno« darilo, ki bo 

darilo za vso družino (na primer izlet v hribe, ogled mesta v lučkah, družabni večer s sadnim 

fondijem …).  

Preglednica 3: Spremljevalne dejavnosti 

DEJAVNOSTI Cilji 

Praznovanje rojstnih dni  

 

Otroci se spominjajo svojega rojstva in 

sodelujejo pri praznovanju.  

Glasbena šola na obisku (2. december) Doživljanje in spoznavanje umetniških del. 

Otrok spozna različna glasbila.  

Obisk dedka Mraza (15. december)  Otrok spozna dobrega moža.  

Tečaj plavanja (7.–11. december)  Sproščeno gibanje v vodi in usvajanje 

osnovnih elementov plavanja. 

 

Sodelovanje na likovnem natečaju: Hanina 

božična želja  

Negovanje in razvijanje individualnih 

ustvarjalnih potencialov v fazah doživljanja, 

zamišljanja, izražanja, komuniciranja in 

uveljavljanja na področju umetniških 

dejavnosti.  

 

Okrasitev smrekic v centru Kamnika (1. 

december) 

Otrok s svojimi izdelki okrasi smrekice v 

mestu.  

 

SODELOVANJE S STARŠI:  

– obveščanje o izpeljanih dejavnostih na oglasi deski, 

– novoletna tržnica – 1. december 2015 (prodaja izdelkov), 

– pogovorne urice v decembru (8.  december 2015). 

11.1.2.3 Pridobitev sponzorskih sredstev  

Glavni namen projekta je, preusmeriti otroke z materialnih dobrin na vrednote, kot sta 

prijateljstvo in druženje. Ker je praksa vrtca takšna, da dedek Mraz vsako leto prinese nekaj 
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skupnih igrač za skupino, se to prekriva z idejo projekta, zato sem se odločila, da bom namesto 

daril, ki jih vsako leto prinese dedek Mraz, za otroke pripravila izlet z vlakom. Takšen izlet sem 

izbrala zato, ker so otroci že nekaj časa kazali veliko zanimanje za vlak. Vedno so bili zelo 

navdušeni nad njim, ko so ga videli, medtem ko smo bili na sprehodu, veliko smo se pogovarjali 

o pravilnem prečkanju železniških tirov, vlak smo počakali na prehodu ali ga pričakali na 

končni postaji. Ker s projektom nisem hotela finančno obremenjevati staršev, sem na Slovenske 

železnice poslala prošnjo za sponzorstvo:  

Spoštovana gospa Petra.  

Na vas se obračam s prav posebno prošnjo.  

Sem vzgojiteljica v vrtcu --------- in v mesecu decembru imamo temo: December za vrednote, 

kjer bomo poudarjali, da so pomembni prijateljstvo, druženje in doživetja, ki jih doživimo 

skupaj, in ne zgolj materialne dobrine.  

Otrokom bi v ta namen namesto daril dedek Mraz prinesel vožnjo z vlakom. Ker bomo z vlakom 

potovali tudi spomladi, za ta dodatni strošek težko bremenim starše ali vrtec. Bi bilo vaše 

podjetje pripravljeno sponzorirati povratne vozovnice za 23 otrok za relacijo Kamnik–

Ljubljana? 

Že vnaprej iskrena hvala za odgovor.  

Lep pozdrav.  

Tanja Holcar. 

Pri Slovenskih železnicah so odobrili 75 % popusta na povratne karte; preostalih 25 % je na 

osnovi pisne prošnje plačal sklad vrtca.  

11.1.2.4 Priprava materiala  

Priprava materiala je trajala tri dni. Projekt je zastavljen tako, da so vse dejavnosti in ves 

material predhodno pripravljeni v posebnih paketkih, ki jih bo prinesla vila Timeja. Ker gre za 

pripravo praktičnih dejavnosti za cel mesec, je ta del priprave zelo obsežen. Najprej sem 

načrtovala in zapisala vse dejavnosti, ki se bodo izvajale v času projekta, ter nato zapisala še 

vse potrebne pripomočke in material. Te podatke sem zbirala dva dni. Tretji dan je bil namenjen 

pripravi paketkov. V vsak paketek sem položila vilino pismo z vsemi potrebnimi navodili za 

izvedbo dejavnosti in ves potreben material. Paketke sem na koncu lično zavila. Vse paketke 

sem na prvi dan projekta odnesla v igralnico, še preden so v vrtec prišli otroci.  

11.1.3 Refleksija akcij in rezultatov prvega koraka 

Že v prvi fazi sem naletela na nekaj težav. Najprej sem morala razmisliti, na kakšen način bomo 

povezali celotni projekt v smiselno celoto, ki bo pritegnila otroke. Rešitev sem našla v ideji 

čarobne vile, ki nas bo vodila in nam pripravljala dejavnosti. Vila se bo otrokom razkrivala 
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samo prek pisem, brez kakršnihkoli vidnih podob, saj je želja, otroke spodbuditi k 

domišljijskemu razmišljanju, da si vsak predstavlja po svoje predstavlja, kakšna je vila. 

Druga težava, ki se je pojavila, je bila vezana na celotni vrtec. V vrtcu imamo v mesecu 

decembru skupni načrt dela: nekatere dejavnosti so skupne in zato je za skupine oblikovan 

skupni okvir oziroma načrt dela, s katerim ideja projekta ni bila skladna. Zaposlenim 

vzgojiteljicam sem predstavila svoj način dela v tem decembru, tako da so bile seznanjene s 

projektom. Ker sem morala dobiti tudi odobritev vodstva, sem ravnateljici vrtca obrazložila 

moj načrt dela in vse cilje, ki jih želim doseči. Pokazala sem ji tudi že napisano pripravo. 

Ravnateljica se je strinjala z idejami in izpeljavo projekta odobrila. Menim, da je bil razgovor 

z ravnateljico zame ključen, saj mi je mnenje vodstva zelo pomembno in želim, da delujemo 

profesionalno in da smo partnerji, ki med seboj sodelujejo in se podpirajo. Že zelo zgodnje 

raziskave (Fullan, 1982, po Valenčič Zuljan, 1996 b) pišejo o tem, da je pri uvajanju inovacije 

ravnateljeva vloga najpomembnejši dejavnik pri spodbujanju oziroma zavračanju inovacij.  

Težavo za izvedbo projekta so prestavljala tudi darila, ki jih bo v vrtcu vsem ostalim otrokom 

prinesel dedek Mraz, otrokom iz naše skupini pa v tem letu ne. Ob tem sem pomislila tudi na 

starše, ki zelo radi primerjajo delo v različnih oddelkih, in bi zagotovo videli (iste družine imajo 

otroke v dveh skupinah), da v naši skupini nismo dobili še kako potrebnih igrač (vrtec je nov, 

zato še nimamo toliko iger in igrač). Da sem težavo lahko rešila, sem staršem poslala 

obrazložitev, v kateri sem tudi zapisala, da bom vsa darila (9 didaktičnih in družabnih iger, ki 

sva jih s pomočnico izbrali glede na starost in zanimanje otrok), ki naj bi jih prinesel dobri mož, 

v naslednjih mesecih v igralnico prinesla brez posebnega poudarka. Tako otroci ne bodo 

prikrajšani za darila oziroma igrače, ki so bile prvotno načrtovane kot presenečenja dobrih mož.  

Ko sem zasnovala idejo, da bo vila prinesla 23 paketkov z različnimi dejavnostmi, sem se 

spraševala, kako bi lahko predvidela, kaj bodo otroci izžrebali. Iskala sem ideje, kako bi lahko 

določila vrstni red izbiranja paketkov – ali bi napisala črke, da bi jih izbirali po abecednem 

redu, ali morda števila … Pri tem sem morala narediti velik korak iz cone udobja: zavestno sem 

se odločila, da naj bo tudi za mene vsak dan presenečenje, da zares ni pomembno, ali bomo žito 

sadili 4. decembra, kot je predpisano, ali morda 22. decembra in ali bomo imeli novoletno 

zabavo v začetku decembra ali celo januarja.  

Oblikovanje projekta je trajalo približno en mesec in je potekalo tekoče. Veliko je bilo 

medsebojnega dogovarjanja in usklajevanja. V tej fazi je bilo treba zelo natančno premisliti in 

dobro oblikovati zastavljeni projekt, da sem se pozneje lahko izognila poznejšim težavam.  
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11.2 Drugi akcijski korak: IZVEDBA PROJEKTA 

11.2.1 Izhodiščni problemi in načrt drugega koraka 

Drugi akcijski korak je izvedba samega projekta December za vrednote. Ker je bila priprava 

zelo natančna in obsežna, je bila izvedba v oddelku lažja in je potekala nemoteno. Vse 

dejavnosti skupaj z navodili in materialom so bile pripravljene v paketkih, zato priprava 

materialov za posamezni dan ni bila potrebna. Otroci so vsak dan izbrali en paketek z neznano 

vsebino, zato je bilo zaporedje dejavnosti nepredvidljivo. Dejanska izvedba projekta (zaporedje 

dejavnosti) je predstavljena v preglednici 2. 

Preglednica 4: Dejanska izvedba projekta 

ČAS  AKCIJA  VIRI PODATKOV  

1. december izdelovanje snežakov  dnevnik pedagoškega dela 

2. december  izdelovanje družabne igre: 

človek ne jezi se  

dnevnik pedagoškega dela 

3. december  sajenje božičnega žita  dnevnik pedagoškega dela 

4. december  gibalna igra: dedek Mraz, 

koliko je ura?  

dnevnik pedagoškega dela 

7. december  socialna igra: izgubljeni 

otrok 

dnevnik pedagoškega dela 

8. december  igra na igrišču  dnevnik pedagoškega dela 

9. december  izdelava lutk, igra z lutkami, 

postavitev gledališča 

dnevnik pedagoškega dela 

10. december  novoletna zabava dnevnik pedagoškega dela 

11. december  risanje svoje družine z 

vodenimi barvicami  

dnevnik pedagoškega dela 

14. december  ogled risanke na temo 

vrednot  

dnevnik pedagoškega dela 

15. december  obisk dedka Mraza in 

okrasitev igralnice 

dnevnik pedagoškega dela 

16. december  izlet v Ljubljano  dnevnik pedagoškega dela 

17. december  pravljični dan  dnevnik pedagoškega dela 

18. december  ples: Babica zima in 

izdelovanje voščilnic 

dnevnik pedagoškega dela 
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21. december  socialna igra: majhne igrače, 

ki veliko pomenijo  

dnevnik pedagoškega dela 

22. december  izdelovanje glasbila: lončeni 

bas 

dnevnik pedagoškega dela 

23. december  socialna igra: pripovedujmo 

zgodbo skupaj  

dnevnik pedagoškega dela 

4. januar deklamacija: Snežinke  dnevnik pedagoškega dela 

5. januar  ples: Kaj delajo živali pozimi dnevnik pedagoškega dela 

6. januar  ples z baloni  dnevnik pedagoškega dela 

7. januar gibalna igra: bratec, reši me dnevnik pedagoškega dela 

8. januar izposoja knjig v knjižnici, 

izdelava didaktične igre: 

spomin 

dnevnik pedagoškega dela 

 

11.2.2 Izvedba, rezultati in analiza akcij drugega koraka 

V mesecu decembru se nam je s projektom pridružila vila Timeja (prisotna le v pismih), ki nam 

je v posebne paketke (23 paketkov, za vsakega otroka eden; da je vsak otrok prišel na vrsto za 

žreb paketkov, sem na listke napisala njihova imena in jih dala v vrečko; listke sem potem 

žrebala) pripravila različne dejavnosti. Vsak dan smo odprli en paketek, prebrali njeno pismo 

in odkrili, kaj nam je pripravila. Ker se je vila tako potrudila za vse dejavnosti, je otroke pozvala, 

da naj ne nosijo svojih igrač v vrtec, saj so imeli zelo doživete dejavnosti in svojih igrač sploh 

niso potrebovali. 

Vse dejavnosti so v skladu s Kurikulumom za predšolsko vzgojo in so primerne glede na starost 

otrok. V ospredju je področje družbe.  

Začetek projekta je bil 1. december 2015, zaključek pa 8. januar 2016. 

Sledita opis in analiza dejavnosti, ki jih je vila Timeja pripravila za otroke.  

Uvodno pismo in presenečenje  

Prvi dan sta otroke v igralnici čakala kup pisanih paketkov in pismo. Z branjem pisma sem 

morala počakati, da so prišli vsi otroci v vrtec, kar je bilo za nekatere otroke zelo težko. Bili so 

tako nestrpni, da so prinesli stole in okrog daril naredili krog ter jih samo opazovali in skupaj 

ugotavljali, kdo bi jim jih lahko prinesel ter kaj je notri. Hitro smo pojedli zajtrk in se zbrali 

okoli daril. Odločila sem se, da bom najprej prebrala pismo, ki je bilo priloženo paketkom, in 

da bomo šele nato odpirali darila.  
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Ko sem prebrala pismo (Priloga 1), so otroci kar žareli od navdušenja. Nekoliko so bili zmedeni, 

ker avtor pisma ni bil nihče izmed dobrih mož, ki so jih poznali. Kljub temu so komaj čakali, 

da izžrebamo prvega otroka in odpremo prvi paketek. 

Izdelava snežakov iz lončkov  

Ko smo odpirali prvi paket, so otroci ugibali, katera igrača bi lahko bila v njem. Fantje so 

navijali za Strelo Mcqueena, ninja želve, dekleta za winxice ter ponije. Darilo ni bilo ne za fante 

ne za dekleta, bilo je nekaj za vse otroke. Bilo je še eno pismo. Najprej smo ga prebrali in 

ugotovili, da nam je vila pripravila ves potreben material za izdelavo snežakov iz plastičnih 

lončkov. Hitro smo se lotili ustvarjanja. Sledili smo navodilom, ki jih je priložila vila, in tako 

kmalu okenske police napolnili s krasnimi unikatnimi snežaki.  

Otroci so se dejavnosti prav tako zelo razveselili in nisem opazila nobene žalosti ali razočaranja, 

ker v paketku ni bilo igrače. Bili so veseli, da jim je dejavnost pripravila vila, saj jim je tako 

polepšala dan.  

Izdelava družabne igre: človek ne jezi se  

V drugem paketku, ki so ga otroci izžrebali, je bila dejavnost izdelave družabne igre človek ne 

jezi se. Vila je v paketku že pripravila vse potrebne pripomočke. Hitro smo si razdelili naloge, 

kaj naj kdo naredi, in začeli z izdelavo. Delo je potekalo po skupinah, tako da so zares vsi otroci 

prišli na vrsto in so aktivno sodelovali pri izdelovanju družabne igre.  

Večina otrok je igro že poznala, zato ni bilo nobenih težav pri igranju. Otroci so komaj čakali, 

da bodo prišli na vrsto, da se bodo lahko igrali. Zanimivo je bilo opazovati spremembo odnosa 

otrok do iste igre. V igralnici smo že prej imeli to igro, vendar otroci niso kazali nobenega 

interesa, da bi jo igrali. Tokrat je bilo drugače, saj je bila to njihova igra, ki so jo izdelali sami. 

Bili so ponosni. Tudi po daljšem času so ohranili spoštljiv odnos do te igre in z njo ravnajo zelo 

pazljivo.  

Sajenje božičnega žita 

Otroci so se v vrtcu prvič srečali z božičnim žitom. Zanimivo je bilo poslušati, ko so odpirali 

paketek in ugotavljali, kaj jim je tokrat pripravila vila. Za zemljo (bila je v prozorni vrečki) so 

ugotavljali, kakšen čaroben prah je to, kakšen plastelin … Potem smo skupaj prebrali pismo in 

ugotovili, kaj smo dobili. Razdelili smo se v dve skupini in vsaka je v svoje korito posejala 

svojo vrečko božičnega žita. Dela po skupinah se poslužujem večkrat, saj menim, da je takšno 

delo bolj kakovostno zaradi manjšega števila otrok, lažje individualizacije in spremljanja otrok.  

Božično žito je bilo aktualno še vse naslednje dni, saj so otroci vsak dan ugotavljali, koliko je 

zraslo, preverjali, ali potrebuje vodo, ali ga je že treba postriči. Na ta način sem v igralnico 

vnesla biološko dimenzijo in popestrila bivanje v vrtcu.  
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Gibalna igra: dedek Mraz, koliko je ura?  

Tokrat so otroci prvič izbrali nekoliko manjši paketek. V začetku so se namreč najbolj 

osredotočali na večje paketke. V izbranem paketku je bila opisana gibalna igra. Takoj smo odšli 

v telovadnico in se jo igrali. Žal niso mogli priti na vrsto vsi otroci, zato smo se dogovorili, da 

bomo po malici odšli na igrišče in se bomo tam igrali naprej.  

Prvič je bila izbrana nematerialna dejavnost (rezultat katere je izdelek oziroma je dejavnost, 

temelječa na predmetu), vendar so jo otroci popolnoma brez negodovanja sprejeli za svojo in 

bili veseli nečesa novega. 

Socialna igra: kdo se je izgubil 

V tem tednu (naslednjih pet dejavnosti) se je v vrtcu izvajal organiziran tečaj plavanja, zato je 

polovica otrok vsak dan odhajala na plavalni tečaj. Kljub temu smo odpirali paketke. Skupaj 

smo prebrali pismo, dejavnost pa smo izvedli v dveh delih. Najprej otroci, ki so ostali v vrtcu, 

po počitku pa so dejavnost imeli otroci, ki so bili v dopoldanskem času na plavanju.  

Socialna igra je bila velik izziv za otroke. Eden od otrok ima vlogo policista, drugi pa vlogo 

starša, ki je izgubil otroka. Naloga starša je, da policistu opiše enega izmed otrok, policist pa 

mu lahko postavlja podvprašanja. Ostali otroci morajo ugotoviti, kdo izmed njih je izgubljeni 

otrok. Izziv je bil velik zaradi tega, ker so si otroci, ki so imeli vlogo starša, morali dobro 

zapomniti otroka, ki so ga izgubili. Na začetku so se hitro izdali, saj so ves čas gledali otoka, ki 

so si ga izbrali. Čez čas in skozi pogovor sem dosegla, da otrok niso več gledali in da so si 

poskušali zapomniti nekaj osnovnih značilnosti izbranega otroka.  

Izdelovanje naprstnih lutk  

Vila nam je pripravila predloge in iz teh smo izdelali naprstne lutke za dva prsta. V skupini smo 

takšne lutke prvič izdelovali in v začetku si otroci niso dobro predstavljali, kako bo videti 

končni izdelek. Ko smo jih dokončali, so se veseli podali v igro. Iz miz smo naredili oder in že 

so potekali kratki dialogi. Med igro smo razvijali tudi sposobnosti igranja (na primer: lutka 

mora biti ves čas vidna, govor mora biti jasen in glasen, med seboj se je treba poslušati). Dlje 

kot smo se igrali, boljše so postajale predstave. Lutke so otroci pozneje odnesli domov.  

Ples: Kaj delajo živali pozimi 

Pesmice in plesa otroci še niso poznali, zato smo se učili po predlogi, ki nam jo je pripravila 

vila Timeja. Najprej smo se naučili plesa ob deklamiranju pesmi, potem pa smo dodali še 

melodijo in združili petje s plesom. Ples so otroci zelo hitro usvojili. Ta dejavnost je bila krajša, 

a zaradi tega nič manj privlačna.   
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Novoletna zabava  

Ko smo odprli paketek in prebrali pismo, so otroci kar vriskali od navdušenja. Ko pa smo se 

začeli pogovarjati, da gre polovica otrok na plavalni tečaj in bomo težko skupaj praznovali, ni 

bilo več veliko veselja. Pogovor sem usmerila na razmišljanje, kako bi si organizirali zabavo, 

da bi bili lahko vsi prisotni. Eni so predlagali, da bi jo imeli naslednji teden, drugi po kosilu, 

pred plavanjem … Nikakor nismo našli pravega načina, da bi zabavo lahko izvedli. Nato pa je 

pomočnica predlagala, da bi imeli novoletno kosilo. Otroci so idejo sprejeli z navdušenjem, 

zato sem potrdila njeno idejo in se odločila, da bodo otroci, ki ostanejo v vrtcu, pripravili vse 

potrebno za zabavno novoletno kosilo, ki bo na vrsti, ko se ostali otroci vrnejo s plavanja. 

Priprava na novoletno kosilo je bila tako zame kot tudi za otroke posebna dejavnost. Najprej 

smo vse ideje, ki smo jih želeli uresničiti, narisali na liste in jih nalepili na vidno mesto, da ne 

bi pozabili česa pripraviti. Potem smo se lotili priprave. Pri pripravi sem se umaknila in vse 

prepustila otrokom. Usmerjala sem jih samo s pogovorom. Pripravili so mize, izdelali svečnike 

za svečke, izrezali zvezdice za mize, narisali rožice, izdelali snežinke za na stole, pripravili, 

prostor za ogled risanke po kosilu, postavili pogrinjke, razdelili sladkarije. Potem ko so vse 

pripravili, so se od navdušenja kar tresli in seveda komaj čakali, da svoj izdelek pokažejo 

ostalim otrokom. To prvo srečanje je bilo neverjetno. Otroci, ki so prišli, so radovedno 

opazovali, tisti, ki so vse pripravili, pa so žareli od ponosa in skakali ter vriskali od navdušenja.  

Pri kosilu smo zagrnili zavese in prižgali svečke ter si predvajali glasbo. Vse je potekalo 

sproščeno in praznično. Po kosilu smo si na željo otrok ogledali risanko, kar je bil zares lep 

zaključek novoletnega kosila.  

Risanje svojih družin  

Vila je hotela videti družine otrok, zato jih je prosila, naj jih narišejo z vodenimi barvicami in 

flomastri. Te tehnike risanja otroci še niso uporabljali, zato jim je bila naloga popolnoma nov 

izziv. Nastali so čudoviti izdelki. Vila jim je potem pustila novo pismo (priloga 2) in jih 

pohvalila.  

Okrasitev igralnice  

V paketku smo dobili pismo s prošnjo, naj okrasimo igralnico, da pa nam bo lažje, nam je vila 

pripravila okrasne lučke. Kmalu po odprtju paketa smo prišli do vprašanja, kako bomo okrasili 

igralnico. Vse ideje otrok sva si s pomočnico zapisali na list papirja, zatem pa smo na osnovi 

seznama izbrali, kaj bomo naredili. Za tisti dan smo si izbrali izdelavo verige iz papirja. Otroci 

so dobili ves potreben material in nato sami izdelali najprej vsak svojo verigo, potem pa so jih 

združili, da je nastala ena dolga veriga. Naslednji dan smo okrasili okna s snežaki, ki so jih 

najprej s kemičnimi svinčniki narisali, nato pa še izrezali. Otrokom je bila okrasitev zelo všeč, 

predvsem zato, ker so bile vse ideje njihove.  
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Pravljični dan  

Čeprav v skupini beremo zelo veliko pravljic, so kljub temu bili veseli novih knjig, ki jim jih je 

dala vila Timeja. Tisti dan smo prebrali dve zgodbici, naslednje dni pa pred spanjem še ostale. 

Zelo zanimivo je bilo opažanje otrok, ko so ugotovili napako, in sicer da je vila v pismu 

napisala, da jim poklanja 4 knjige, v paketku pa jih je bilo 5. Presenetili so me s svojo 

pozornostjo, da so to opazili. To razumem kot znak, da jih je dejavnost pritegnila in da so bili 

pozorni tako na pisemce kot tudi na knjige.  

Male igrače, ki veliko pomenijo  

Dobili smo 23 majhnih predmetov in navodila za igro. Otrok, ki je bil izžreban, si je izbral 

paket, ga odprl in nato začel jemati predmete iz škatle. Jemal je vsakega posebej in vsakega je 

pokazal. Otroci so bili presenečeni, saj predmetov ni in ni zmanjkalo. Predmeti so bili različni, 

ene so poznali, drugih ne. Ko so bili vsi predmeti iz škatle, smo jih postavili v sredino kroga in 

vsak si je izbral en predmet, nato pa je moral povedati razlog, zakaj si ga je izbral. Prvič, ko 

smo se igrali to igro, je bilo malo težje, ko smo se jo igrali še nekajkrat, pa je bilo vedno lažje 

in vedno bolj zabavno. Te majhne predmete so otroci uporabili tudi pozneje pri igri.  

Izdelava glasbila  

Otroci so dobili dejavnost izdelave malega glasbila, podobnega lončenemu basu. Lončke smo 

najprej okrasili z listki (trganka). Ko se je lepilo posušilo, smo na glasbila tudi zaigrali in zraven 

zapeli pesmice.  

Pripovedujmo skupno zgodbo  

V paketku sta bila pismo in navodilo, kako sestaviti svojo zgodbo. Najprej smo poskušali 

pripovedovati in zraven zapisovati, vendar je trajalo predolgo, zato sem vklopila diktafon in 

pripovedovanje snemala. Otroci so imeli kar nekaj težav s prostim pripovedovanjem in 

izmišljanjem, vendar jim je bil končni izdelek (posnetek) zelo všeč. Odločila sem se, da bomo 

zapisali začetek zgodbe, ki smo se jo skupaj izmislili, in jo nadaljevali po novoletnih praznikih. 

Otroci so podali idejo, da bi izdelali svojo slikanico in jo tudi komu podarili. Menim, da je 

izdelovanje lastne pravljice dolg in zahteven projekt, saj se morajo tudi otroci navaditi in 

pripraviti na nekaj takšnega, zato bo to naslednji projekt, ki se ga bomo lotili v oddelku. 

Zanimanje je bilo zelo veliko, zato ne dvomim v uspeh ideje.  

Izdelovanje voščilnic  

V novembru smo že izdelovali voščilnice za novoletno tržnico, kjer smo jih prodajali za sklad 

vrtca, zato sem se odločila, da bo tudi eden izmed paketkov vseboval vse potrebno za izdelavo 

voščilnic, ki jih bodo otroci odnesli domov. Otroci zelo radi ustvarjajo in so zelo veseli, ko 

dobijo nove naloge in so postavljeni pred izzive. Iz barvnega papirja so izdelali novoletne 

smrečice, ki so jih nato odnesli domov.  
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Ogled risanke  

V paketku je bil USB-ključ. Otroci so napravo že poznali. Vedeli so, da za to potrebujemo 

računalnik in projektor. Pripravili smo vso opremo in pogledali, kaj je pripravljeno na USB-

ključku. Bila je risanka z naslovom Sneženi mož. Risanka je starejša, iz leta 1982, in je brez 

govora. Otroci so pričakovali drugačno, modernejši risanko. Čeprav je bila drugačna, so jo 

otroci dobro sprejeli, smo se pa morali ob koncu o njej pogovoriti, saj je imela žalosten konec 

in smo morali skupaj predelati, zakaj je do tega prišlo. Menim, da je prav, da se otroci srečujejo 

tudi s takšnimi risankami in ne samo s sodobnimi, v katerih je zgodba pogosto zanemarjena.  

Izposoja knjig v knjižnici  

V paketku sta bila pismo in slika zgradbe. Najprej smo si pogledali sliko in poskušali ugotoviti, 

kaj je na njej. Kmalu smo ugotovili, da je na sliki kamniška knjižnica. Nato smo prebrali še 

Timejino pismo, ki nam je omogočila, da bomo lahko šli v knjižnico, kjer si bo lahko vsak otrok 

izposodil svojo knjigo (običajno si izberemo samo nekaj knjig). Otroci so se presenečenja zelo 

razveselili. Ker pa tisti dan niso vsi otroci imeli s seboj nahrbtnikov, da bi odnesli knjigo iz 

knjižnice, smo se odločili, da bomo šli v knjižnico naslednji dan. Naslednji dan smo se takoj po 

zajtrku odpravili v knjižnico. Pot je bila kar naporna, saj je ravno zapadel sneg, zato je bilo 

ponekod ledeno, drugod blatno. V knjižnici smo si knjige najprej ogledali, nato pa je vsak otrok 

izbral knjigo, ki mu je bila všeč. Knjige so si otroci sami izposodili in jih pospravili v 

nahrbtnike. Sledila je pot nazaj v vrtec.  

Igra na igrišču 

Veliko hodimo na sprehode, zato so posebni dnevi tisti, ki jih preživimo na igrišču. Vila jim je 

napisala v pismu, da je današnji dan namenjen le igrišču. Ko sem prebrala pismo, so se otroci 

tako razveselili, da so začeli skakati, se objemati, vriskati. Poleg novice, da gremo na igrišče, 

jih je zunaj čakal sneg, kar je bilo še posebej atraktivno. Vsakemu odraslemu, ki so ga srečali, 

so začeli pripovedovati, kako jim je vila Timeja pripravila igrišče. 

Ples: Babica Zima  

V paketku so bila navodila za ples Babica Zima. Ples so otroci že poznali, saj smo se ga morali 

v preteklosti naučiti za nastop na prireditvi. Zanimivo je bilo opazovati otroke, kako so sprejeli 

dejstvo, da nekaj že znajo. Bili so ponosni nase, da so prehiteli vilo in se dejavnosti naučili pred 

njo. V okviru dejavnosti smo pregledali koreografijo, preverili njeno ustreznost in ugotavljali 

razlike med navodili in plesom, ki smo ga že poznali.  

Deklamacija: Snežinke  

Otroci so dobili pesmico z naslovom Snežinke avtorice Anje Štefan. Deklamacijo so otroci zelo 

dobro sprejeli. V nekaj dneh so jo že vsi znali na pamet. Ta paketek so izbrali ravno ob pravem 

času, saj je en dan prej prvič zapadel sneg in je bilo tematsko usklajeno.  
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Gibalna igra: bratec, reši me  

Gibalno igro smo se igrali zunaj na snegu. Vsi smo bili oblečeni v smučarske kombinezone, 

zato smo lahko brez skrbi v igri reševali druge otroke. Tek je bil zaradi snega nekoliko otežen, 

a kljub temu je bilo zelo zabavno. Otroka, ki sta lovila, sta dobila odsevne jopiče, da sta bila 

dobro vidna. V začetku sva s pomočnico morali usmerjati otroke (kdo je že ujet, kako se lahko 

rešijo), po nekaj ponovitvah igre pa so otroci dobro usvojili pravila in so se lahko igrali sami 

brez najinega posredovanja. Otroci iz skupine so stari ravno prav za takšne gibalne igre in se 

jih zelo radi igrajo. Radi tekmujejo in se drug drugemu dokazujejo. 

Ples z baloni  

Na ta dan smo praznovali rojstni dan ene izmed deklic in se je to presenečenje zelo lepo 

vključilo v naše dogajanje. Malokdaj plešemo z baloni, zato je bilo to še bolj zanimivo. Takoj 

ko so otroci videli balone, so začeli govoriti, da bomo zagotovo plesali. Napihnili smo vse 

balone, tako da jih je bilo za vse dovolj, nato pa vklopili radio in veselo plesali.  

Izdelava didaktične igre: spomin  

Zadnji paketek vile Timeje je bila izdelava didaktične igre spomin. Vila nam je pripravila samo 

prazne kartončke, otroci pa so morali sami narisati podobe. Njihova naloga je bila, da vsak 

nariše isti motiv na dva kartončka. To je bila kar težka naloga za otroke, a so jo zmogli, nekateri 

bolj, drugi manj. Ko so vsi narisali, smo po skupinah igrali družabni igri spomin in človek ne 

jezi se, ki smo ga prav tako izdelali sami. 

Obisk dedka Mraza  

Pred prihodom dedka Mraza sem se srečala z njim, mu razložila projekt, ki ga izvajamo v 

oddelku, ter da otroci ne bodo dobili daril, ampak izlet z vlakom v Ljubljano in nazaj. Dedek 

Mraz je to upošteval pri pogovoru z otroki.  

Otroci so tisti trenutek, ko so izvedeli, da niso dobili igrač, ampak izlet, reagirali zelo različno, 

eni so bili veseli, drugi žalostni, veliko pa se jih ni moglo odločiti (so samo obsedeli). Razlog 

za to vidim v dejstvu, da v danem trenutki niso dobili darila, ki so ga pričakovali od dedka 

Mraza, težko pa so si predstavljali darilo, ki so ga nato dobili naslednji dan.  

Situacija je bila popolnoma drugačna naslednji dan, ko smo odšli do postaje in zagledali vlak, 

ki nas je odpeljal v Ljubljano. Otroci so skakali, vriskali in se veselili. Bili so tako navdušeni, 

da so me med čakanjem na odhod vlaka ves čas spraševali, čez koliko časa odpelje, čez koliko 

minut … Navdušenje ni minilo vse do Ljubljane. Med vožnjo so morali pokazati kontrolorju 

vsak svojo vozovnico, kar jih je še posebej razveselilo.  

V Ljubljani smo se sprehodili do Prešernovega trga, parka Zvezda, si ogledali reko Ljubljanico 

in Tromostovje, potem pa smo se sprehodili nazaj do vlaka. Ker smo na vlak prišli nekoliko 



Holcar T. 2017. Vzgojiteljevo spreminjanje pedagoške prakse skozi posamezne faze inovacijskega procesa 55 

Magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Magistrski študijski program Predšolska vzgoja  

 

prehitro, smo na njem pojedli malico, se malo posladkali in se vrnili v Kamnik. Vožnja nazaj 

je bila zelo sproščena, otroci so se pogovarjali in opazovali pokrajino. 

Pismo dedka Mraza je v prilogi 3. 

11.2.3 Refleksija akcij in rezultat drugega akcijskega koraka 

Vse akcije, izvedene v drugem akcijskem koraku, so bile izvedene v oddelku otrok, starih od 5 

do 6 let. Vse akcije so bile uspešno izpeljane, otrokom so pričarale lep, vsebinsko bogat in 

umirjen december. Menim, da so bile dejavnosti zelo raznolike in razgibane ter da so posegale 

na vsa področja kurikuluma. S tem sem otrokom omogočila, da se razvijajo na vseh področjih. 

Odpiranje paketkov je bilo zasnovano tako, da je bila njihova izbira naključna, saj je vsak otrok 

izbral tistega, ki ga je želel. Najprej je bilo težko sprejeti takšen način dela, vendar ko smo 

začeli z odpiranjem paketkov, sem ugotovila, da sem tudi sebi omogočila enako navdušenje in 

pričakovanje kot pri otrocih, saj tudi sama zjutraj nisem vedela, kaj nas tisti dan čaka. 

Za otroke sva pripravili 23 paketkov, ki so bili različnih oblik in velikosti. Ovojni papir je bil v 

treh barvah z enakim vzorcem. Zanimivo je bilo opazovati, kako so si otroci izbirali najprej 

velike paketke in šele nato majhne. Na koncu so ostali najmanjši paketki. V prihodnje bi 

oblikovale paketke tako, da bi bili vsi enako veliki, da ne bi na koncu ostali le najmanjši. Ko 

sem načrtovala, sem predvidevala, da bi se kaj takega lahko zgodilo, zato sem v najmanjše 

paketke skrila tiste dejavnosti, za katere sem predvidela, da bodo otroci nad njimi najbolj 

navdušeni, na primer igra na igrišču, zabava z baloni … Na tak način sem jim pokazala, da ni 

vse v velikosti, ampak da je pomembna vsebina. 

Načrt dela je bil, da bi projekt izpeljala do 4. januarja, vendar sem se zaradi precejšnje 

odsotnosti otrok v času novoletnih praznikov odločila, da bomo projekt podaljšali do 7. 

januarja. Na srečo je naše delo v vrtcu glede načrtovanja zelo specifično in s časovnega vidika 

fleksibilno, kar omogoča, da si lahko načrt dela prilagodimo glede želje in potrebe. Podaljšan 

projekt v januar je bil zelo učinkovit, saj ni bilo ostrega prehoda med prazničnim decembrom 

in pustim januarjem.  

V začetku je bilo nekaj težav oziroma dvomov staršev glede neprinašanja igrač v vrtec. Nikakor 

niso verjeli, da bodo otroci sposobni igrače pustiti doma. Ponosna sem na otroke, da so bili 

močnejši od staršev in niso imeli nobenih pomislekov, da tega ne bi bilo mogoče izvesti.  
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11.3 Tretji akcijski korak: ANALIZA PROJEKTA 

11.3.1 Izhodiščni problemi in načrt tretjega koraka 

Izhodiščni problem tretjega akcijskega koraka je, kako preveriti, ali je projekt dobro uspel ali 

ne. Pri tem sem se spraševala, ali je dovolj samo poglobljena evalvacija vzgojitelja ali pa je 

treba pogledati na potek projekta tudi z vidika otrok in staršev. Sklenila sem, da bom analizirala 

projekt tudi s pomočjo opazovanja otrok in z anketnim vprašalnikom za starše otrok, vpisanih 

v skupino, v kateri se je izvajal projekt. Z opazovanjem otrok skozi celotni projekt in po 

končanem projektu bom ugotavljala splošni odziv na celotni projekt. Z anketnim vprašalnikom 

bom pridobila oceno in mnenje staršev o projektu.  

Preglednica 5: Načrt tretjega akcijskega koraka: ANALIZA PROJEKTA 

ČAS  AKCIJA  VIRI PODATKOV  

December 2015–marec 2016  analiza opazovanja otrok  opazovanje  

delovni zapisi  

Januar 2016  anketa za starše otrok, ki 

obiskujejo skupino Zajčki, 

analiza anketnega 

vprašalnika 

anketni vprašalnik  

 

11.3.2 Izvedba, rezultati in analiza akcij tretjega koraka 

Opazovanje otrok je potekalo v času projekta in v naslednjih mesecih do konca šolskega leta 

2015/2016. Otroke smo opazovale vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice ter druge strokovne 

delavke, ki so bile v stiku z njimi (jutranje in popoldansko varstvo, ko so otroci združeni v eni 

skupini).  

11.3.2.1 Splošni odziv otrok na spremembo  

Otroci so se na spremembo (mesec brez igrač in daril) zelo dobro odzvali. Tudi tisti otroci, ki 

so predtem v vrtec vsak dan nosili svoje igrače, so uspeli v igralnico priti brez njih. Menim, da 

je celotna skupina pozitivno vplivala na posamezne otroke, ki so bili težje brez svojih igrač, da 

so zmogli narediti to veliko spremembo. Res pa je, da je treba temeljito premisliti, kaj in pri 

kateri starosti ukiniti domače igrače v vrtcu. Ti otroci so tik pred vstopom v šolo, zato sem 

mnenja, da lahko brez večjih težav zdržijo brez domačih igrač.  

Med počitnicami nismo odpirali paketkov, ker je bilo v vrtcu malo otrok, a smo nadaljevali v 

prvem tednu januarja. Motivacija za odpiranje daril je v temu tednu nekoliko upadla, ker je 
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ostalo le nekaj majhnih paketkov, vendar tega ne vidim kot slabost, saj smo tako počasi 

zaključili s projektom.  

Otrokom je bila vila Timeja zelo všeč, tudi med igro so jo velikokrat omenjali. Zanimivo mi je 

bilo, da prav nihče ni vprašal, kako izgleda. Vsak otrok si jo je predstavljal po svoje in je bil s 

tem tudi zadovoljen. Vila Timeja je z otroki ostala vse do konca šolskega leta, skoraj vsako 

jutro, ko so jo v jutranjem krogu otroci še vedno pozdravili, ali ko so jo omenjali, ko je pogovor 

nanesel na vile. Da so si otroci vilo tako dobro zapomnili oziroma je z nami »bivala« vse do 

konca šolskega leta, se mi zdi zares dober znak, da je projekt zares dobro uspel. 

11.3.2.2 Splošni odziv staršev na spremembo 

Starše sem pred začetkom projekta seznanila z vsemi novostmi, ki se bodo dogajale v skupini. 

V obvestilih sem jih seznanjala z vsemi pomembnimi informacijami, tako da so bili predhodno 

dobro obveščeni. Za starše sem oblikovala naslednje obvestilo:  

Dragi starši. 

Pred vrati je december, mesec daril, nakupov, obdarovanj, stresa, hitenja, naglice, 

pospravljanja … Odločili sva se, da bova letos december obrnili čisto drugače in dali poudarek 

na vrednote, ki so pomembnejše kot materialne dobrine. Čas bova ustavili in poudarjali 

prijateljstvo, srečo, zadovoljstvo in veselje ob skupnem druženju.  

V tem mesecu se nam bo pridružila vila, ki nam bo v posebne paketke (23 paketkov, za vsakega 

otroka en) pripravila dejavnosti. Vsak dan bomo odprli en paketek, prebrali njeno pismo in 

odkrili, kaj nam je pripravila. Ker se je vila tako potrudila za vse dejavnosti, bo otroke pozvala, 

da ne nosijo svojih igrač v vrtec, saj bomo imeli super dejavnosti in svojih igrač sploh ne bomo 

potrebovali. Tu prosiva za vašo pomoč, da se glede prinašanja igrač pogovarjate doma in da 

bodo igrače zagotovo ostale doma. Cilj vsega tega je, da se otroci ne bodo primerjali, 

ocenjevali in sklepali prijateljstva glede na to, kakšne igrače jim je kateri od dobrih mož 

prinesel, ampak da bodo krepili prijateljske vezi na temeljih druženja in skupnega igranja.  

V tem sklopu nam dedek Mraz ne bo prinesel igrač in iger, temveč nam bo prinesel super izlet, 

ki naj bo zaenkrat še skrivnost. Vsa »darila« (9 didaktičnih in družabnih iger, ki sva jih izbrali 

glede na starost in zanimanje otrok), ki so bila namenjena, da jih prinese, pa bova v naslednjih 

mesecih v igralnico »podtaknili« brez posebnega poudarka. Tako otroci ne bodo prikrajšani za 

darila oziroma igrače, ki so bile prvotno načrtovane kot presenečenja dobrih mož. Meniva, da 

bodo z izletom pridobili zares lepo doživetje in izkušnjo, ki je zagotovo ne bodo hitro pozabili. 

Ne pozabite, ta izlet ostaja naša skrivnost!  

Da se boste lahko tudi doma približali našemu dogajanju, vam predlagava idejo za letošnje 

darilo. Naj letos dobri mož namesto igrač prinese vsem kakšen izlet, doživetje, dejavnost za vso 

družino (sestavine za skupno peko palačink ali piškotov, skriti zaklad po mestu, čokoladni fondi, 
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izdelovanje okraskov za smrečico, material za izdelavo kakšne družabne igre …). Poskušajmo 

materialne dobrine zamenjati za čas, ki ga preživimo skupaj, za druženje in skupno srečo.  

Veseliva se tega posebnega, čarobnega decembra.  

Lep pozdrav in vse dobro. 

Starši so bili o dogajanju obveščeni tudi prek slik na oglasni deski. Ob koncu projekta sem jim 

poslala spletni vprašalnik, da sem preverila njihovo mnenje o tem projektu. Odziv staršev je bil 

skozi celotni projekt zelo pozitiven. Vsako dejavnost so sprejeli zelo dobro in so bili veseli 

takšnega projekta. Bili so zelo dosledni pri svojih zadolžitvah in obveznostih, kar vidim kot 

odraz tega, da so bili del projekta in da jim ni bilo vseeno.  

Da bi ugotovila dejansko mnenje staršev, sem sestavila vprašalnik (priloga 5) in jim ga 

posredovala.  

Predstavitev in analiza vprašalnika 

1. Spol anketirancev  

 

Slika 3: Spol anketirancev 

Na anketni vprašalnik je odgovorilo 17 staršev. V prvem grafu je predstavljena struktura 

anketiranih glede na spol. Večina oseb, ki so izpolnjevale vprašalnik, je ženskega spola (88,2 

%), le 11,8 % pa anketirancev je moškega spola.  

2. Starost anketiranih staršev  

 

Slika 4: Starost anketirancev 
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V drugem grafu je predstavljena starost anketiranih. Največji delež jih je starih med 25 in 35 

let (47,1 %), sledijo stari med 35 in 45 let (41,3 %), najmanj odstotkov pa jih je starih več kot 

45 let (11,8 %). 

3. Ocena celotnega projekta  

 

Slika 5: Ocena projekta December za vrednote 

Največ anketiranih (88,2 %) projekt December za vrednote ocenjuje z oceno 5 in le 11,8 % 

oziroma dva anketiranca z oceno 4. To pomeni, da se večina staršev strinja s spremembami 

obstoječe prakse. 

4. Zadovoljstvo z obveščanjem o projektu 

 

Slika 6: Obveščenost o projektu pred začetkom izvajanja dejavnosti 

Glede obveščenosti o projektu je večina anketiranih (64,7 %) odgovorila, da je bila obveščena 

zelo dobro in podala oceno 5. Manjšina (35,3 %) je obveščenost ocenila s 4.  
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5. Dejavnosti, ki so otroka navdušile najbolj  

 

Slika 7: Dejavnosti, nad katerimi so bili otroci po mnenju staršev najbolj navdušeni 

Anketiranci so lahko izbrali tri odgovore. Na seznamu vidimo, da so izstopale dejavnosti: 

novoletna zabava, okrasitev igralnice, igra na igrišču in ples z baloni. Vse te dejavnosti so 

prejele po 5 glasov. S 4 glasovi so sledile dejavnosti: gibalna igra: dedek Mraz, koliko je ura in 

risanje svojih družin. Brez glasov so ostale dejavnosti: izdelovanje naprstnih lutk, pravljični 

dan, male igrače, ki pomenijo veliko, gibalna igra: bratec, reši me in ples: Kaj delajo živali 

pozimi.  

6. Zadovoljstvo nad poudarjanjem nematerialnih dobrin 

 

Slika 8: Zadovoljstvo staršev nad poudarjanjem nematerialnih dobrin 
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Na vprašanje, kako so zadovoljni s poudarjanjem nematerialnih dobrin, je 76,5 % anketiranih 

ocenilo, da zelo dobro, ostali (23,5%) pa so projekt ocenili, da dobro.  

7. Prepoved nošenja lastnih igrač 

 

Slika 9: Ali so se starši strinjali z idejo, da otroci lastnih igrač ne nosijo v vrtec 

Večini (88,2 %) anketiranih se je ideja zdela odlična, otrok je brez večjih težav sprejel dejstvo, 

da igrač ne sme nositi s seboj v vrtec. Manjšina oziroma dva anketiranca (11,8 %) sta bila 

mnenja, da omejitev prinašanja igrač v vrtec ni smiselna. 

8. Darilo dedka Mraza  

 

Slika 10: Ali je izlet z vlakom primernejše darilo dedka Mraza kot igrače 

Na vprašanje, ali se jim zdi darilo dedka Mraza izlet z vlakom v Ljubljano bolj primerno darilo 

kot igrače, je večina (94,1 %) anketiranih odgovorila, da se strinja s tem, da je izlet primernejše 

darilo kot igrače za igralnico. Eden od anketirancev se ni opredelil oziroma mu je vseeno.  
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9. Vpliv projekta na družinsko življenje  

 

Slika 11: Kako je projekt December za vrednote vplival na vaše družinsko preživljanje decembra 

Vprašanje je bilo odprtega tipa. Odgovorilo je 16 anketiranih. Odgovori so bili zelo pozitivni, 

le eden izmed anketirancev je trdil, da projekt ni vplival na družinsko preživljanje decembra. 

Starši so doma z otroki ponovno izvajali dejavnosti in dajali prednost druženju ter praznovanju 

brez nakupovalne evforije.  
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10. Mnenje in predlogi staršev 

 

Slika 12: Komentarji, konstruktivne kritike in predlogi staršev 

Vprašanje je bilo odprtega tipa. Odgovorilo je 9 anketiranih. V odgovorih so podpirali 

nadaljevanje dejavnosti, kakršen je bil ta projekt. Pojavljali so se celo predlogi za razširitev 

dejavnosti na celo leto. Podan je bil tudi predlog za nadaljevanje projekta na temo spoznavanje 

narave v spomladanskih mesecih. 

11.3.3 Refleksija akcij in rezultat tretjega koraka 

Iz rezultatov vprašalnika je razvidno, da so starši projekt zelo dobro sprejeli in da so nadvse 

zadovoljni z njegovo izvedbo. Menim, da je sam rezultat izpolnjenih vprašalnikov (17 od 23 

staršev) zelo dober pokazatelj tega, kako so starši doživljali projekt in nam sledili prek oglasne 

deske, pripovedovanj otrok, fotografij in obvestil. Takšna podpora staršev je izredno 

pomembna. Kot vzgojiteljica opažam, da lažje izvajam projekt, če vem, da se s predlogom 

strinja tako vodstvo kot tudi starši. Temu bi sama dala zelo velik poudarek in menim, da je 

dejavnik, ki je pomembno vplival na uspeh vpeljave spremembe. Težko je spreminjati ustaljeno 

prakso, če v ozadju ni nikogar, ki bi spremembo in tistega, ki se zanjo trudi, podpiral. Na tej 

točki izpostavljam raziskavo Valenčič Zuljan (1997), v kateri je ugotovila podobno. Učitelje je 

spraševala, kaj jih spodbuja k inoviranju lastne pedagoške prakse in kje doživljajo ovire. 

Učitelji so kot enega izmed bistvenih dejavnikov pri odločanju za inovacijo navedli prav starše. 

Eden izmed odgovorov učitelja je bil: »Ko se odločiš za inovacijo, je prva stvar odnosi s starši.« 
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Prav to sem pri moji inovaciji tudi naredila: najprej sem zgradila odnos s starši, jim predstavila 

projekt in razložila potek dogajanja.  

Odziv otrok in staršev je bil podoben, razlikoval se je predvsem zaradi različnega dojemanja. 

Kar je popolnoma razumljivo, saj so bili otroci izpostavljeni čarobnosti vile Timeje, medtem 

ko so odrasli bili zunanji opazovalci in s projektom niso bili neposredno čustveno povezani 

tako kot otroci.  
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11.4 Četrti akcijski korak: ANKETNI VPRAŠALNIK: ZAPOSLENI IN 

RAVNATELJICA 

11.4.1 Izhodiščni problemi in načrt četrtega koraka 

Četrti akcijski korak je razdeljen na dva dela. V prvem delu sem obravnavala zavod, v katerem 

sem zaposlena in v katerem sem izvedla projekt December za vrednote. Delovno okolje je za 

razvijanje inovacij zelo pomembno. Javornik Krečič (2008 po McLaughlin 1993) navaja, da 

klima in kultura neke institucije lahko omogočita ali omejujeta posameznikov razvoj, zato je 

zelo pomembno, da se odlikuje in ohrani pozitivno klimo in kulturo, ki bo podpirala 

posameznikovo spremljanje, napredek in rast. Drugi del tega koraka pa se navezuje na drugi 

zunanji dejavnik inoviranja in vpeljevanja sprememb – na vodstvo. O pomenu vodstva pri 

vpeljevanju inovacije piše Sentočnik (2005), ki navaja, da mora ravnatelj dajati učiteljem moč 

s tem, da zaupa njihovi kompetentnosti, ob tem pa jim mora nuditi tako osebno kot tudi 

strokovno podporo. Valenčič Zuljan (1996) poudarja, da osrednja vloga ravnatelja postaja 

oblikovanje in spodbujanje inovacijam naklonjena zbornična klima.  

Menim, da je pomembno, da pri oblikovanju smernic za vpeljavo projekta vključimo vse vidike, 

ki spremljajo proces. Pomembno je, da vključimo tudi tiste, ki niso neposredno prisotni pri 

projektu, vendar so vseeno pomembni za njegovo uspešno izpeljavo. Ker želim oblikovati 

smernice (peti akcijski korak), ki bi bile osnutek za vpeljavo inovacije v vse vrtce, sem z 

anketnim vprašalnikom preverila, kakšno je mnenje vzgojiteljic, zaposlenih v našem vrtcu, o 

projektu in z intervjujem pridobila mnenje ravnateljice tega vrtca.  

Preglednica 6: Načrt četrtega akcijskega koraka: MNENJE ZAPOSLENIH IN RAVNATELJICE 

ČAS  AKCIJA  VIRI PODATKOV  

1.–12. januar 2017 anketiranje zaposlenih 

vzgojiteljic v vrtcu  

anketni vprašalnik  

29. september 2016  intervju z ravnateljico  strukturirani intervju  
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11.4.2 Izvedba, rezultati in analiza akcij četrtega koraka 

11.4.2.1 Predstavitev in analiza anketnega vprašalnika  

1. Starost anketirancev  

Najmlajša anketiranka je stara 26 let, najstarejša pa 47 let. Anketirane sem razdelila v tri 

starostne kategorije: v kategorijo od 20 do 30 let, v katero so se uvrstili štirje anketiranci, od 30 

do 40 let se je uvrstilo pet anketirancev in v kategorijo nad 40 let spadata dve anketiranki.  

2. Spol anketirancev  

Na anketni vprašalnik je odgovorilo 11 zaposlenih vzgojiteljic ženskega spola.  

3. Delovna doba  

 

Slika 13: Čas zaposlitve v pedagoških ustanovah (vrtcih) 

Tretje vprašanje se je nanašalo na dolžino delovno dobo, ki jo imajo zaposlene v vrtcih. Iz grafa 

je razvidno, da je večina anketiranih oseb zaposlenih od dve do pet let (72,7 %), dve osebi od 

pet do deset let, ena pa je zaposlena več kot deset let.  

4. Starostna skupina 

 

Slika 14: Starostna skupina v kateri anketiranke trenutno delujejo 

Porazdelitev anketiranih vzgojiteljic je glede na starostno skupino otrok, v kateri trenutno 

delajo, enakomerna: šest jih dela v starostni skupini otrok, starih od 3 do 6 let, pet pa v prvi 

starostni skupini otrok (otroci, stari od 1 do 3 leta).  
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5. Vpliv posameznih dejavnikov na vzgojiteljevo odločanje za uvedbo spremembe  

 

 

Slika 15: Mnenje o vplivu posameznih dejavnikov na uvajanje inovacije 

Pri tem vprašanju so anketirane osebe ocenile, kako po njihovi presoji posamezni dejavniki 

vplivajo na vzgojiteljevo odločanje za uvedbo sprememb. Ocenile so lahko s tremi opisnimi 

ocenami: malo, srednje ali zelo.  

Kot dejavnik, ki zelo vpliva na odločanje vzgojitelja za uvedbo spremembe, so v večini 

prepoznale osebnost, inovativnost in željo prispevati k otrokovemu razvoju, v večini so srednje 

ocenile delovno okolje, možnost poklicnega napredovanja in vodstvo vrtca. Ocena malo je pri 

vseh odgovorih zastopana enkrat oziroma pri možnosti poklicnega napredovanja dvakrat.  

  



68 Holcar T. 2017. Vzgojiteljevo spreminjanje pedagoške prakse skozi posamezne faze inovacijskega procesa 

 Magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Magistrski študijski program Predšolska vzgoja  

 

6. Ocena lastne naklonjenosti spreminjanju lastne prakse 

 

Slika 16: Lastna naklonjenost spreminjanju lastne pedagoške prakse v primerjavi z drugimi člani kolektiva 

Na vprašanje, kako bi ocenili lastno naklonjenost spreminjanju lastne pedagoške prakse v 

primerjavi z drugimi člani kolektiva, se je največ anketirank opredelilo z vmesno oceno 3 (45,5 

%), tri anketiranke so se ocenile s 4, ena oseba pa se je ocenila z oceno 5, kar pomeni, da so 

drugi bolj naklonjeni spremembam kot ona. Le dve osebi sta se ocenile z oceno 2.  

7. Inovacije in vodstvo  

 

Slika 17: Ali vodstvo podpira inovativnost? 

Na vprašanje ali je v vašem vrtcu s strani vodstva podprta inovativnost je največ anketirank (5) 

odgovorov da vodstvo zelo podpira inovativnost pri delu, štiri osebe pa se ne morejo odločiti 

ali vodstvo podpira inovativnost ali ne (so ocenili z oceno 3). 

8. Kako vodstvo podpira/zavrača spremembe 

Vprašanje, kako vodstvo v našem vrtcu podpira ali zavrača spremembe, je bilo odprtega tipa in 

neobvezno. Na vprašanje je odgovorilo 9 anketirank. Odgovore lahko razdelim v tri sklope. V 

prvi sklop (vodstvo skoraj ne podpira sprememb) lahko uvrstim samo en odgovor, ki se glasi: 

»Vodstvo podpira spremembe v majhnih odstotkih.« V drugi sklop (vodstvo podpira 

spremembe, če …) sem uvrstila največ odgovorov (odgovorilo šest oseb). Sem uvrščamo 

odgovore, v katerih je navedeno, da vodstvo sicer podpira spremembe, če so podkrepljene s 

konkretno načrtovano izpeljavo, če so v skladu s pedagoškimi načeli, če so spremembe vodstvu 

všeč, če jih je že sama izvedla v svoji praksi, če so v skladu z njihovimi prepričanji. V tretji 

skop pa spadata dva odgovora (vodstvo stoodstotno podpira spremembe). V odgovorih sta 

zaposleni zapisali: »Imamo podporo vodstva, ki ima svoje bogate izkušnje, ki nam jih predaja, 
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in ve, da teorija ni enako praksa« in »Vodstvo se strinja z idejami, jih podpira; pohvali ideje, 

izvedbo vzgojitelja, ki se posebej trudi, tudi drugim predlaga, jih spodbuja …« 

9. Vnašanje sprememb v pedagoško delo  

 

Slika 18: Ali imajo vzgojiteljice možnost pri svojem delu vnašati spremembe, vpeljati inovativne pristope? 

Na vprašanje, ali imajo možnost pri svojem delu vnašati spremembe, vpeljati inovativne 

pristope, je ena anketirana odgovorila z ne, šest oseb je odgovorilo pritrdilno, štiri osebe pa so 

bile neodločene.  

10. Konkretne spremembe v praksi 

 

Slika 19: Ali so vzgojiteljice že poskušale vnesti kakšno inovacijo v svoj oddelek? 

Na vprašanje, ali so kdaj že sami poskušali uvesti kakšno inovacijo v svoj oddelek, je devet 

oseb odgovorilo pritrdilno, dve osebi pa sta odgovorili z ne. 

11. Katera inovacija  

Enajsto vprašanje se navezuje na prejšnjega; sprašuje, kakšne so tiste inovacije, ki so jih vnesle 

v svoje delo, ali so imele pri vpeljevanju težave, kakšne so bile težave, kako so jih razreševale, 

kako bi v prihodnje ravnale v taki situaciji in kaj so se iz tega naučile. Vprašanje je bilo odprtega 

tipa in izbirno. Na vprašanje je odgovorilo sedem oseb.  
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Anketirane osebe so kot inovacije pri svojem delu zapisale, da so to drugačni rojstni dnevi, tuj 

jezik v skupini, kotički v igralnici, manjše inovacije v smislu didaktičnih igrač, gledališka 

predstava, zbiranje papirja. Vse naštete inovacije so nove za naš vrtec ali, kot je zapisala ena 

izmed anketirank: »Ker je naš vrtec novejši, sem imela nekaj novosti z našo skupino, npr.: 

predstava oz. dramatizacija po knjigi, za celoten vrtec načrtujemo prvič akcijo zbiranja papirja 

in zbiranja donatorskih sredstev za sklad vrtca.«  

Na vprašanje, ali so imele kakšne težave pri vpeljevanju inovacij, je večina odgovorila, da ni 

imela večjih težav. Ena je zapisala, da je imela težave z usposobljenostjo in usklajenostjo 

strokovnih delavk v skupini. Zapisala je, da je to začetno težavo odpravila z natančno 

določenimi cilji in metodami dela. Ena izmed anketirank je zapisala izkušnjo iz drugega vrtca, 

kjer je imela težave s svojimi sodelavci, ki niso sprejeli njene inovacije.  

12. Spremembe in kolektiv  

Vprašaje je bilo odprtega tipa. Vse anketiranke so na vprašanje, kako kolektiv sprejme njihove 

ideje, odgovorile zelo pozitivno. Odgovori so bili: »Tudi kolektiv je splošno naklonjen 

spremembam, inovacijam«, »Če so ideje dobre, jih sprejmejo pozitivno in so pripravljene 

pomagati«, »Dobro«, »Kolektiv sprejema nove ideje in jih podpira«, »Brez problema«, 

»Zadovoljivo«, »Če so kakšne dobre, zelo dobro«, »Kolektiv je dober«, »Predloge sprejemamo 

in se dopolnjujemo.« 

Zanimiva sta tudi dodatka k odgovorom; ena anketirana je zapisala: »V konkretnih situacijah 

pa bi vsi skupaj lahko naredili več, si več drznili, bili še bolj ustvarjalni in stopili iz varnih 

okvirov,« zanimivo pa je tudi mnenje o tem, kako vodstvo sprejema inovacije: »Vodstvo slabo 

podpira nove ideje, oz. se bolj nagiba samo k lastnim idejam.« 

13. Poudarek na materialnih dobrinah v vrtcu  

 

Slika 20: Mnenje o tem, ali je v vrtcu v mesecu decembru preveč poudarka na materialnih dobrinah 

Pri tem vprašanju me je zanimalo mnenje o tem, ali je v vrtcu v mesecu decembru preveč 

poudarka na materialnih dobrinah? Osem oseb je odgovorilo z ne, tri osebe pa so mnenja, da se 

preveč poudarja materialne dobrine.   
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14. Mnenje vzgojiteljic o tem, ali bi ta mesec lahko izpeljali drugače  

 

Slika 21: Ali so zaposlene razmišljale o tem, da bi mesec december izpeljale drugače? 

To vprašanje je povezano s prejšnjim, zato se tudi odgovori skladajo. Sedem oseb ne bi meseca 

decembra izpeljalo drugače, štiri osebe pa bi se odločile za spremembo.  

15. Kako bi izpeljali drugače? 

To vprašanje se povezuje s prejšnjim, saj anketirane osebe, ki so pri prejšnjem odgovoru 

zapisale da, sprašuje o idejah, ki so jih želele uvesti v svoje pedagoško delo v mesecu decembru.  

Zapisale so: »Več poudarka na nematerialnih dobrinah«; »darilih, ki niso ovrednotena z 

denarjem, ampak z našim doživetjem, občutki, povezanostjo«; »poudarek smo imeli predvsem 

na druženju med skupinami, na tradicionalnih običajih, ki so povezana s prazničnim 

decembrom«; »v vrtcu smo pekli in na ta način sami izdelali darilo, ki sicer nima neke 

materialne vrednosti, je pa lepa pozornost do sočloveka. Sami smo izdelali smrečico. Vsak dan 

smo ji dodali en okrasek iz filca, ki smo ga tudi sami izdelali. Ko je zmanjkalo mest za okraske 

na smrečici, je nastopil božični dan«; »več pomoči in dobrodelnosti s strani vrtca do starejših, 

do otrok s posebnimi potrebami, do živali.« 

16. Ali bi v svojem oddelku izvedli projekt December za vrednote? 

Deset anketiranih oseb je na to vprašanje odgovorilo z da, ena pa je odgovorila z ne.  

17. Obrazložitev, zakaj bi izvedli projekt, in zakaj ga ne bi.  

Anektirana oseba, ki je na prejšnje vprašanje odgovorila z ne, je pri tem vprašanju zapisala, da 

tega projekta ne bi izvedla v mesecu decembru, ker to že izvaja čez celo leto.  

Ostali odgovori so bili razlaga, zakaj jim je projekt všeč.  

– V teh časih za vse zelo dobra »obramba« pred materializmom, ki nas obdaja – še 

posebej v decembru, ko so otroci kar bombardirani z darili – vsemi mogočimi igračami, 

tehničnimi pripomočki ipd., ki otrok in družin ne povezujejo, ampak ločujejo. Ta projekt 

pa poudarja ravno nasprotno – želi ponovno povezati skupino otrok, v njih prebuditi 

željo in dober občutek ob skupnem ustvarjanju, igri, delu ... 
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– Projekt se mi zdi zelo zanimiv predvsem zaradi vključevanja staršev, ki jim včasih 

manjka idej, kako se povezati s svojim otrokom brez materialnih dobrin. 

– Projekt bi izvedli, ker na ta način otroke spodbujamo k temu, da so odnosi in vrednote 

tisto, kar nas dela srečne. Otroke spodbujamo k temu, da so pozorni na sočloveka in na 

to, da lahko prispevajo za srečo drugega tudi sami, čeprav so še »majhni« – ne 

potrebujejo denarja, da bi osrečili ljudi okrog sebe. 

– Vrednote so skoraj izbrisane, treba jih je prebuditi. 

– Ker je poudarek na pravih vrednotah edina rešitev za naš svet. 

– To je projekt, ki je res dober in za katerega je treba vložiti več truda. Projekt bi izvedla, 

ker pričara čarobno vzdušje in uči otroke o vrednotah. 

– Ker je zanimiv, drugačen, bogat za vse nas ... Hvala za super idejo!  

– Ideja mi je všeč, predvsem zato, ker sem mama dveh otrok, ki sta letos dobila ogromno 

daril ... predvsem igrač, ki jih je povsod dovolj. 

– Ker je zanimiv, drugačen, nov in primeren za našo skupino in zelo dovzetne starše. 

– Zaradi preveč materialnih dobrin. ki jih imajo/dobijo. 

18. Pomisleki glede projekta 

Na izbirno odprto vprašanje, ali imajo kakšne pomisleke glede projekta, je odgovorilo pet oseb. 

Tri osebe imajo pomislek glede izvedbe projekta pri mlajših skupinah (prva starostna skupina), 

ena osebe pa je podala predlog glede igrač, zapisala je: »Mislim pa, da bi lahko bil kakšen dan 

konec meseca, ko prinesejo kakšno igračo, saj vsak rad pokaže nekaj novega, kar si je želel. 

Morda bi lahko ob tem dnevu dodali naslednjega (ob strinjanju s starši, seveda), ko bi prinesli 

igračo, s katero se ne igrajo več, in si jih izmenjali (kot žrebanje) ali jo podarili v mlajše skupine 

(otrokom za domov ali pa v skupino) in bi tako pridobivali tudi na socialnem stiku in, danes 

tako glasni, dobrodelnosti.« 

19. Ali bi po vašem mnenju lahko projekt razširili na več vrtcev?  

Anketirane osebe so pri tem vprašanju enotno odgovorile, in sicer pritrdilno.  
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11.4.2.2 Predstavitev in analiza strukturiranega intervjuja 

Intervju sem opravila z ravnateljico vrtca, v katerem sem tudi izvedla projekt December za 

vrednote in anketirala vzgojiteljice.  

1. Splošni podatki 

Starost? 44 let. 

Delovna doba v vrtcu? Dobrih 22 let. 

Koliko časa ste na mestu ravnateljice? 2 leti. 

2. Naklonjenost spremembam?  

So vzgojiteljice v vasem vrtcu, v našem sistemu po vašem mnenju dovolj ustvarjalne in 

inovativne? Do neke mere ja. Nekatere bolj, nekatere manj. Vedno je še prostor za izboljšave. 

Menite, da je v vrtcih veliko inovacij? Da in ne. 

Obrazložite svoj odgovor? Zakaj da oziroma zakaj ne? Nekateri vrtci so ambiciozni in želijo 

vedno kaj novega. Nekaterih je morda strah novih stvari.  

Podpirate inovativnost v vašem vrtcu? Podpiram. 

Na kakšen način podpirate svoje zaposlene, da se lažje odločajo za vpeljavo sprememb? Tudi 

sama podam kakšno pobudo. Drugače sem pa vesela, če strokovna delavka pride z idejo o 

kakšni izboljšavi, spremembi pri svojem delu ali na nivoju enote/vrtca. 

Kako vidite vlogo vodje pri spodbujanju inovativnosti v VVO? Vodja mora znati prisluhniti 

ideji, jo bodisi podpreti oziroma s pogovorom pridobiti dodatne argumente. Vsaka ideja je 

dobrodošla, vendar mora biti smotrno vpeljana v vsakodnevno ustaljeno delo.   

Iz drugega dela intervjuja lahko povzamem, da je ravnateljica vrtca naklonjena spremembam, 

čeprav je mnenja, da v vrtcu ni toliko inovacij, kot bi si jih želela. Ravnateljica spodbuja 

spremembe tako, da sama da kakšno spodbudo, drugih načinov, s katerimi bi svoje zaposlene 

spodbujala k inovativnosti, nima. Svojo vlogo pri spodbujanju inovativnosti vidi kot dober 

poslušalec in usmerjevalec. Idejo pa bo podprla le, če bo dobro argumentirana in dobro, brez 

motenj vpeljana v delo.  

3. Inoviranje na primeru projekta December za vrednote.  

Kako bi ocenili projekt December za vrednote? Ideja se mi je zdela super. Še posebej sem vesela 

idej, ki podpirajo vrednote in nematerialne oblike delovanja. Mislim, da je bil projekt uspešno 

izveden in da je pustil pozitivne sledi. 
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Bi si želeli projekt razširit na vse oddelke? Da. In upam, da bodo strokovne delavke, ki že imate 

tovrstno izkušnjo, podelile svoje izkušnje in prevzele koordinatorstvo oziroma vodenje projekta 

na ravni enote/vrtca. 

Tretji del intervjuja se navezuje neposredno na inovacijo December za vrednote. Ravnateljica 

je že pri izvajanju podprla inovacijo in tudi v intervjuju je to poudarila. Želi si, da bi jaz kot 

avtorica te inovacije ta projekt razširila na vse oddelke.  

11.4.3 Refleksija akcij in rezultat četrtega koraka 

V četrtem akcijskem koraku sem dobila mnenje zaposlenih vzgojiteljic in vodstva našega vrtca. 

V splošnem ugotavljam, da so ravnateljica kot tudi vzgojiteljice zainteresirane za spremembe 

pedagoškega procesa, vendar iz različnih razlogov inoviranja ne prakticirajo oziroma to ostane 

na idejni ravni.  
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11.5 Peti akcijski korak: SMERNICE 

V nadaljevanju so opisane smernice, ki bodo pomagale pri vpeljavi inovacije v redno prakso 

vrtca. Razdeljene so na tri dele: na vsebino inovacije (potek, organizacija, čas trajanja, 

sodelovanje s starši), podporo kolektiva (vodstvo in sodelavci), na koncu pa sta opredeljena dva 

vidika profesionalnega razvoja, in sicer kako se bo skozi inovacijo razvijal profesionalni razvoj 

posameznika in kako se bo razvijal kolektiv v smeri učeče se skupnosti. 

11.5.1 Vsebina inovacije 

– Potek inovacije je vnaprej zapisan v pripravi za prvo starostno skupino in v pripravi za 

drugo starostno skupino otrok (opisana v prvem akcijskem koraku). Vsaka vzgojiteljica 

bi na začetku dobila pripravo za svojo starostno skupino in vsa navodila za izvedbo 

projekta.  

– Organizacija predstavitve inovacije za kolektiv bi potekala v dveh delih. Predstavitev 

bi bila v obliki izobraževanja za celotni strokovni kolektiv. V prvem delu bi bilo 

zaposlenim predstavljeno nekaj osnovnih teoretičnih izhodišč, saj sem mnenja, da so 

trdne teoretične osnove pogoj za razumevanje in uspešno delo. V drugem delu pa bi 

predstavila projekt December za vrednote in celoten potek inovacije v vseh oddelkih. 

Izobraževanja bi potekala v začetku meseca novembra, da bi imele zaposlene še dovolj 

časa, da se pripravijo na izvedbo.  

– Čas trajanja sem opredelila na en mesec, in sicer mesec december. Inovacija tudi v 

redni praksi ostaja časovno opredeljena na mesec december, saj je tematsko primerna le 

za prednovoletno obdobje. Ker je delo v vrtcu zelo specifično, se lažje prilagajamo 

dnevnim situacijam: v delo vključimo dodatne dejavnosti (praznovanje rojstnih dni in 

druge dodatne dejavnosti) in počitnice ter nimamo točno določenih ciljev, ki jih moramo 

nujno doseči, zato se lahko projekt nadaljuje v naslednji mesec.  

– Sodelovanje s starši je tako kot potek vnaprej določeno (obrazložitev ob začetku 

projekta). Vsaka vzgojiteljica ima možnost dodatnega sodelovanja s starši. Ali bo 

vnašala nove oblike sodelovanja ali pa že ima ustaljene oblike, ki so se v praksi izkazale 

kot dobre, ostaja njena odločitev. 

11.5.2 Podpora sodelavcev in vodstva 

Za kolektiv bi se organiziralo skupno izobraževanje, na katerem bi bila predstavljena inovacija. 

Skupno izobraževanje je pomembno tudi za klimo vrtca, saj se prek njega krepijo medsebojni 

odnosi. V nasprotnem primeru (ločeno izobraževanje za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic) 

za delovno klimo ni primerno. Priporočljivo je, da vsi naenkrat poslušajo iste stvari in da imajo 

možnost izraziti pomisleke tako vzgojiteljice kot pomočnice vzgojiteljic.  
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Bell (1993, v Valenčič Zuljan, Kalin, 2007) navaja, da je za učitelje poleg vseh drugih pogojev 

za uvajanje sprememb zelo pomembno poznavanje uspeha nekoga drugega, delitev 

medsebojnih izkušenj in medsebojna podpora v procesu uvajanja novosti. Prav zaradi tega bi 

ob koncu projekta organizirala skupno srečanje, na katerem bi se izvedla evalvacija, poleg tega 

bi potekalo skupno načrtovanje, kako bi v naslednjem letu še izboljšali projekt.  

Berman in McLaughli (po Valečič Zuljan, 1996) navajata, da so projekti, ki so imeli aktivno 

ravnateljevo podporo, bolj uspešni kot tisti, ki tega niso imeli. Zato bi bilo vodstvo prisotno na 

vseh izobraževanjih in sestankih. Ravnateljeva vloga je v vseh fazah inovacijskega procesa zelo 

pomembna.  

11.5.3 Profesionalni razvoj 

Pri vpeljavi inovacije se vzgojitelji profesionalno razvijajo ob ustvarjalnem prilagajanju dela 

svojemu oddelku. O tem pišeta že Fullan in Hargreaves (2000), sicer o učiteljih, njune 

ugotovitve pa lahko prenesemo na vzgojitelje in delo v vrtcu. Zapisala sta, da so pomembni 

trije vidiki poučevanja, in sicer poučevanje ni vedno enako (različni pristopi in različne učne 

metode so primerne smo v določenih okoliščinah), načinov poučevanja ne moremo 

standardizirati in primernost učnih metod se razlikuje glede na starost otrok. Vse oblike dela 

torej niso primerne za vse. Kot vzgojitelji moramo predvidevati, kaj bo v naši skupini uspelo, 

in v času procesa videti, kako se odzivajo otroci. To povzemata tudi avtorja, ki sta zapisala, da 

je »občutljivost za to, kar se dogaja okoli nas, izredno pomembna, če želimo izboljšati 

poučevanje« (Fullan in Hargreaves, 2000, str. 44).  

Valenčič Zuljan (2001 po Krajnc, Valenčič Zuljan, 2007) je zapisala, da je pomembno za 

profesionalni razvoj pedagoškega delavca, da ni prepuščen samemu sebi, temveč da ima 

možnost sodelovanja z drugimi. In prav na to bomo tudi pozorni pri vpeljavi inovacije v prakso. 

Vzgojitelje bomo še posebej spodbujali, da si bodo med seboj pomagali, izmenjevali ideje ter 

izkušnje. In s tem se bo tudi kolektiv profesionalno razvijal.  

Valenčič Zuljan in Kalin (2007) opozarjata, da mora vsako uvajanje inovacije temeljiti na 

dobrem poznavanju značilnosti posamezne institucije oziroma mora izhajati iz njih. Zato je pri 

tem vreden premislek v primeru, da se bo inovacija razširila na druge vrtce, ki imajo drugačne 

značilnosti kot naš vrtec.  
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12 POVZETEK REZULTATOV IN ZAKLJUČKI  

V nadaljevanju povzemam rezultate tako, da odgovarjam na raziskovalna vprašanja, ki sem si 

jih zastavila na začetku akcijskega raziskovanja. Celotno poglavje skupaj s smernicami iz 

prejšnjega poglavja predstavlja zaključek akcijskega raziskovanja.  

12.1 Prispevek k zmanjšanju prinašanja materialnih dobrin in krepitev 

medsebojnih odnosov 

V prvem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, ali je inovacija December za vrednote 

prispevala k temu, da se je v oddelku zmanjšalo prinašanje materialnih dobrin in njihovo 

poudarjanje ter da so bili otroci v večji meri usmerjeni h krepitvi prijateljskih vezi skozi 

druženje in skupno igranje. 

V oddelku se je prinašanje materialnih dobrin zmanjšalo. Skozi ta proces smo šli skupaj, veliko 

smo se o tej temi pogovarjali, iz igralnice smo odnesli zabojnik za domače igrače, da bi s tem 

tudi ostalim povedali, da v tem mesecu nimamo svojih igrač. Pomembno vlogo pri tem je imela 

vila Timeja, ki je prek pisem nagovarjala otroke.  

Marsikateri starš je v začetku zelo dvomil, da bo njihov otrok lahko pustili igrače doma. Na tem 

mestu povzemam tudi odgovore iz anketnega vprašalnika za starše, v katerem je večina (88,2 

%) anketiranih na vprašanje, ali so se strinjali, da otroci lastnih igrač ne nosijo v vrtec, ter 

kakšen je bil odziv, odgovorila, da je ideja odlična in da je otrok brez večjih težav sprejel 

dejstvo, da igrač ne sme nositi v vrtec. Manjšina oziroma dva anketiranca (11,8 %) sta bila 

mnenja, da bi otrokom zadnje leto pred vstopom v šolo vseeno še lahko dopustili prinašanje 

igrač. S slednjima sem se sproti pogovarjala, kako njihov otrok doživlja to spremembo in s 

kakšnimi težavami se srečujejo doma. Zaradi tega ukrepa jih nove domače igrače niso motile 

pri bivanju v vrtcu in se je pozornost preusmerila na medsebojne odnose ter na igro. Tudi 

dejavnosti, ki jih je pripravila vila Timeja, so bile takšne, da so krepile prijateljske vezi (različne 

socialne igre, pripovedujmo zgodbo skupaj), sodelovanje (priprava slavnostnega kosila, 

okrasitev igralnice) in skupne igre (gibalne igre, človek ne jezi se). To lahko utemeljim z 

odgovorom staršev, ki so ocenjevali, katere so tiste dejavnosti, ki so otroke pritegnile najbolj. 

Največ glasov so dobile dejavnosti, ki so zelo usmerjene v sodelovanje in krepitev prijateljskih 

vezi, to so: novoletna zabava, okrasitev igralnice, igra na igrišču in ples z baloni. Večini staršev 

(94,1%) se je tudi strinjala s tem, da je izlet primernejše darilo dedka Mraza kot igrače za 

igralnico.  

Iz projekta December za vrednote smo izpeljali še en projekt. Socialna igra, ki smo jo 

poimenovali pripovedujmo zgodbo skupaj, je otroke tako pritegnila in jih navdušila, da smo se 

jo ob koncu projekta December za vrednote lotili intenzivneje. Izdelave knjige smo se lotili od 

samega začetka. Izmislili smo si zgodbo, narisali ilustracije in vsebino poslali v grafično 
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izdelavo in tisk. Knjiga Pravi prijatelji: pravljica otrok skupine Zajčki, katere avtorji so otroci, 

je bila natisnjena v 27 izvodih, kmalu pa je zaradi zanimanja sledil prvi ponatis. Izvodi prvega 

ponatisa so bili uporabljeni za promocijo projekta, na voljo pa so tudi v štirih knjižnicah (v 

Knjižnici Erudio, v Narodni in univerzitetni knjižnici, v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik 

in v Univerzitetni knjižnici Maribor). Tudi projekt Pripovedujmo zgodbo je lepo popeljal otroke 

k medsebojnemu sodelovanju, kot skupina pa smo se ob izidu knjige še bolj povezali.  

Projekt December za vrednote je vplival tudi na družinsko življenje v družinah otrok. Starši so 

bili v začetku natančno seznanjeni s projektom in tudi povabljeni, da doma december preživijo 

v duhu tega projekta. V anketnem vprašalniku sem jih spraševala, ali je December za vrednote 

vplival na družinsko preživljanje prostega časa. Odgovori so bili zelo pozitivni, le eden izmed 

anketirancev je trdil, da projekt ni vplival na družinsko preživljanje decembra. Starši so z otroki 

doma ponovno izvajali dejavnosti in dajali prednost druženju ter praznovanju brez nakupovalne 

evforije. Na sodelovanje med vzgojiteljem in starši opozarja tudi Valenčič Zuljan (1997), ki 

navaja, da je zelo pomembno, da učitelj inovacijo staršem teoretično predstavi in da lahko 

rezultate tudi empirično potrdi. Navaja tudi, da so starši velikokrat v dvomih, zato so učiteljem 

dragocena pomoč pri lastni analizi dela.  

12.2 Vpliv na profesionalni razvoj vzgojitelja 

V drugem raziskovalnem vprašanju sem se spraševala, kako sta oblikovanje in uvajanje 

inovacije December za vrednote vplivala na profesionalni razvoj vzgojitelja, ki je inoviral 

lastno pedagoško prakso. 

Menim, da je proces oblikovanja, uvajanja in evalviranja inovacije December za vrednote zelo 

vplival na moj profesionalni razvoj. Z oblikovanjem novosti so se odpirala vprašanja in 

pojavljale težave, ki sem jih morala za nemoteno nadaljevanje projekta sproti rešiti na primeren 

način. Za to sem sicer porabila veliko časa, a sem se ob tem tudi veliko naučila. To ni bil le nek 

projekt, ki se ga »kopira z interneta ali od sodelavca«, ampak je bil projekt, ki sem ga morala 

idejno in vsebinsko ter organizacijsko in didaktično koncipirati sama. Ko sem sestavila projekt, 

je sledilo uvajanje inovacije neposredno v prakso. Ker je projekt izveden v skupini otrok, je bil 

njegov uspeh v večji meri odvisen od mene oziroma od moje strokovne pripravljenosti na 

izpeljavo načrtovanega, od angažiranosti, fleksibilnosti, razumevanja, sodelovanja, animacije 

in predvsem vere, da bo uspelo. Ko sem iz dneva v dan opazovala, kako projekt raste in živi z 

nami v skupini, sem tudi sama rasla v profesionalnem smislu. Začela sem verjeti vase in 

poglobljeno razmišljati o mojem delu. Na to opozarja tudi Valenčič Zuljan (1997), in sicer da 

je cilj pedagoške inovacije ne samo konkretna sprememba in izboljšave v praksi, ampak tudi 

sam inovacijski proces, pot, ki jo učitelj naredi skupaj s svojimi učenci in kolegi. Poudari tudi, 

da je pomembno, da se učitelj v tem procesu postopoma ozavešča o lastni subjektivni teoriji, ki 

je v ozadju njegovih odločanj. Spreminjanje, ozaveščanje pojmovanj in subjektivnih teorij je 

pomemben vidik profesionalnega razvoja (Valenčič Zuljan, 2001, 2012). 
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Schona (1983, po Valenčič Zuljan 2012) je oblikoval posebni alternativni pojem 

profesionalizma, ki se postavlja nasproti tehnični racionalnosti. Schon s tem dokazuje, da se 

učiteljevo poklicno znanje razvija v akcijah, ki jih izvede posameznik, in ne v nekem 

učiteljevem teoretičnem mišljenju, ki ga Schon imenuje tehnična racionalnost. Poudarja tudi, 

da je bistvena lastnost poklicne kompetence ravno sposobnost refleksije v akciji, ki poteka v 

kompleksnih negotovih in nepredvidljivih okoliščinah. Da lahko refleksija v akciji poteka, je 

pomembno, da si pedagoški delavec pridobi sposobnost refleksije po akciji, da postane 

refleksija njegova profesionalna navada. Refleksija je temeljni dejavnik profesionalnega 

razvoja vsakega vzgojitelja (Valenčič Zuljan, 2001, 2012). 

Refleksijo so mi omogočili tudi starši, kolektiv in vodstvo, ko so sodelovali z izpolnjevanjem 

anketnih vprašalnikov in v intervjuju. Povratne informacije so mi omogočile, da sem razvijala 

in oblikovala projekt do te mere, da sem lahko ob koncu oblikovala smernice za vpeljavo 

inovacije December za vrednote v celotni vrtec, v katerem delam. Na moj profesionalni razvoj 

so zelo vplivali tudi pozitivni odzivi staršev na projekt. Starše obravnavam kot partnerje, s 

katerimi smo usmerjeni v isti cilj, do katerega nas lahko privede le usklajeno delovanje. Eden 

od staršev je v anketi zapisal: »Zelo mi je všeč, ker iščete nove poti, nove načine, ker se trudite 

za naše otroke in vam ni vseeno. Naj bodo v vrtcu aktivnosti predstavljene tako zanimivo, da 

otroke pritegnejo za sabo in da otroci iz vrtca ne pridejo 'podivjani'. Naj otroci dihajo. Šolski 

pristop, ki zajema zgolj: to se sme in to ne, vaš otrok je tak in tak … se nam zdi poniževalen. 

Zelo vas podpiram v 'odštekanosti' na kateremkoli področju. Hvala.« 

Krajnc in Valenčič Zuljan (2017) navajata, da je za profesionalni razvoj vzgojitelja poleg 

izhodiščne dobre usposobljenosti, pridobljene v času študija, pomembno tudi spremljanje novih 

strokovnih spoznanj na vseh področjih poklicnega delovanja vzgojitelja. Menim, da mi je prav 

to spremljanje novih strokovnih spoznanj v smislu študija na drugi magistrski stopnji 

predšolske vzgoje dalo priložnost, znanje in pogum za razvijanje nečesa novega. To odkrivata 

tudi Bromme in Tillema (1995, po Valenčič Zuljan, 2001), ki kot pomemben dejavnik 

profesionalizacije učiteljskega poklica v razvitih državah v zadnjih petnajstih letih vidita prav 

v povečani akademizaciji študija (s podaljšanjem študija, prehodom na univerzitetno 

izobraževanje in večjim številom predmetnih disciplin), in pri tem  lahko naredimo vzporednico 

tudi z magistrskem študijem na predšolski vzgoji.  

12.3 Klima vrtca ob vpeljevanju inovacije 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju sem se spraševala, ali je vpeljevanje inovacije December 

za vrednote vplivalo na klimo vrtca. 

Po odzivih otrok skozi celoten projekt, z ozirom na njihovo motivacijo, kako zelo so se veselili 

vsake dejavnosti, kako so doživljali projekt, ko je bil končan (vila nas je spremljala do konca 

šolskega leta), bi lahko zapisala, da je projekt zelo vplival na klimo naše skupine. Vse to pa se 
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je prek mene kot vzgojiteljice posredno odražalo tudi na klimi celotnega vrtca. Sama sem 

navdušeno razlagala svojim sodelavkam, kaj vse delamo, kako poteka naše delo, in menim, da 

je marsikatera prek mojih odzivov dobro spremljala projekt. Zaradi zasedenosti s projektom 

sem bila nekoliko odmaknjena od ostalega dogajanja v vrtcu, saj imamo v decembru vedno vsi 

oddelki isto temo ter zelo podobne dejavnosti. Kljub temu da smo imeli nekatere dejavnosti 

enake, jih nismo izvajali isti dan kot v ostalih skupinah in se torej nismo ujemali.  

K temu dodajam odgovore zaposlenih vzgojiteljic, ki so na vprašanje, ali kolektiv sprejema 

inovacije, odgovorile zelo pozitivno, na primer: »Tudi kolektiv je splošno naklonjen 

spremembam, inovacijam«; »Če so ideje dobre, jih sprejmejo pozitivno in smo pripravljene 

pomagati«; »Dobro«; »Kolektiv sprejema nove ideje in jih podpira«; »Brez problema«; 

»Zadovoljivo«; »Če so kakšne dobre, zelo dobro«; »Kolektiv je dober«; »Predloge sprejemamo 

in se dopolnjujemo.« Na vprašanje, ali bi izpeljale projekt December za vrednote, jih je kar 10 

odgovorilo pritrdilno. Pri tem se strinjam s trditvijo Polak (2005), da je vsako uvajanje 

sprememb vedno pogojeno s posebnostmi delovnega okolja in ljudi, ki naj bi te spremembe 

vpeljali.  

Valenčič Zuljan in Kalin (2007) povzemata, da je izrednega pomena vloga kolegov, sodelavcev 

pri podpori za uvajanje sprememb, saj nas opozarja na pomen razvijanja ustrezne sodelovalne 

klime in kulture na šolah in vrtcih, na razvijanje učeče se organizacije. »Učeča se organizacija 

je organizacija, v kateri je vsak sodelavec vpet v iskanje in reševanje problemov, kar 

organizaciji omogoča nenehno eksperimentiranje, spremembe in izboljšave. Takšno delovanje 

predstavlja temelj za rast in razvoj ter učenje, kako se skupaj učiti. Ljudje v takšnem okolju 

neprestano izboljšujejo sposobnosti tako za doseganje rezultatov kot za nadaljnje učenje, kar v 

interakciji ustvarja nove načine in vzorce mišljenja. Temeljna ideja je tako skupno učenje in 

reševanje problemov« (Ivančič, 2008). 

Mesec (1994) poudarja, da je ena od funkcij akcijskega raziskovanja tudi omogočanje 

vpeljevanja inovacij oziroma naj bi pripomoglo k izboljšanju prakse, prenašanju znanja v 

prakso, usmerjanje praktične dejavnosti, učenju za nove načine dela ter izboljšalo 

institucionalno klimo. Olajšalo naj bi vsesplošen odpor do sprememb. 

12.4 Dejavniki, ki vplivajo na inoviranje pedagoškega procesa 

V četrtem raziskovalnem vprašanju sem se spraševala, kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na 

odločitev pedagoških delavcev za inoviranje pedagoškega procesa v okviru obravnavane teme 

(December za vrednote). Ker je projekt December za vrednote inovacija, sem zaposlene v 

anketnem vprašalniku spraševala splošno o dejavnikih inoviranja; to pa lahko posplošim tudi 

na projekt December za vrednote.  

Zaposlene so v anketnem vprašalniku odgovorile, da so dejavniki, ki zelo vplivajo na odločanje 

vzgojitelja na uvedbo posamezne inovacije, osebnost, inovativnost in želja prispevati k 
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otrokovemu razvoju. Srednjo oceno so dale delovnemu okolju, možnosti poklicnega 

napredovanja ter vodstvu vrtca. Najnižje pa so ocenile dejavnik možnosti poklicnega 

napredovanja. Do podobnih rezultatov je prišla tudi Valenčič Zuljan (1997). V raziskavi z 

naslovom »Kaj imajo v mislih učitelji, ko razmišljajo o inoviranju lastne učne prakse« je 

ugotovila, da se učitelji in ravnatelji, vključeni v raziskavo, najpogosteje za inovacijo odločijo, 

ko presodijo, da lahko prispevajo k širšemu učenčevemu razvoju in da bo z inovacijo 

zadovoljen, če bo dosegel uspeh pri delu z učenci.  

Povzemam še rezultate vprašanja iz anketnega vprašalnika za zaposlene, v katerem sem jih 

spraševala, kako bi ocenili lastno naklonjenost spreminjanju lastne pedagoške prakse v 

primerjavi z drugimi člani kolektiva. Največ anketirank se je opredelilo z vmesno oceno 3 (45,5 

%), kar pomeni, da so po njihovi oceni enako naklonjene inoviranju kot ostali člani kolektiva, 

tri anketiranke so se ocenile s 4 (nekoliko manj naklonjene spremembam kot drugi člani 

kolektiva), ena oseba pa se je ocenila z oceno 5, kar pomeni, da je izrazito manj naklonjena 

spremembam kot ostali. Le dve osebi sta se ocenile z oceno 2 (posameznik je bolj naklonjen 

spremembam kot ostali). Ocena 1, ki je pomenila, da so druge manj naklonjene spremembam, 

ni bila zastopana. Valenčič Zuljan (1997) ugotavlja, da je učiteljeva naklonjenost inoviranju 

statistično pomembno povezana z učiteljevim zadovoljstvom v poklicu. Učitelji, ki so v poklicu 

zadovoljni, izražajo višjo naklonjenost spreminjanju lastne prakse v primerjavi z učitelji, ki so 

v poklicu nezadovoljni. Verjetno pa velja tudi obratno, torej da uspešno izpeljana inovacija 

dviguje poklicno zadovoljstvo. Bizjak (2008) navaja elemente, ki vplivajo na pripravljenost 

pedagoških delavcev za spreminjanje lastne prakso. Spremembo sprejmejo za svojo, ko so 

dobro informirani, ko so vključeni v raziskovalno delo, ko je zanje organiziran čas za diskusije 

in skupno delo, ko se jih spodbuja k izmenjavi idej in k medpredmetnim povezavam, ko skupaj 

pripravljajo gradiva, ko si zastavijo svoje osebne cilje, ko se spodbujajo inovativni pristopi k 

načrtovanju in organizaciji pouka in ko se ohrani odprtost za samoregulacijo (Bizjak, 2008). 

12.5 Naklonjenost ravnateljice vrtca 

Zadnje raziskovalno vprašanje je bilo: V kolikšni meri je ravnateljica vrtca naklonjena 

inovacijam pedagoških delavcev v vrtcu in v kolikšni meri podpira njihove inovacije? 

Na osnovi intervjuja, ki sem ga opravila z ravnateljico vrtca, sem zelo skeptična, kako bi na to 

raziskovalno vprašanje odgovorila. Ravnateljica je v začetni fazi, ko sem ji predstavila svoj 

projekt, sprejela mojo idejo in dala dovoljenje za izvajanje. S tega vidika lahko trdim, da 

podpira inovacije pedagoških delavcev. Neposredno v intervjuju pa sem dobila zelo kratke 

odgovore, iz katerih sem povzela, da sicer spodbuja inovacije v smislu, da sama kaj predlaga 

oziroma če podamo zaposlene idejo, ki jo bo v primeru, da bo dobro argumentirana in 

sestavljena, sprejela, drugače ne.  
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Tudi zaposlene so odgovorile podobno, kot je odgovorila ravnateljica, in sicer da podpira 

spremembe, če: 

 so podkrepljene s konkretno načrtovano izpeljavo,  

 so v skladu s pedagoškimi načeli,  

 so spremembe vodstvu všeč,  

 jih je že sama izvedla v svoji praksi. 

Menim, da ima vodstvo vrtca še manevrski prostor za spodbujanja tistih zaposlenih, ki se za 

vpeljevanje sprememb ne odločajo, na primer z nakupom dodatne literature na to tematiko, s 

spodbujanjem k dodatnemu izobraževanju ali z organizacijo takšnih izobraževanj. Na 

vprašanje, ali si želi projekt December za vrednote razširiti na ostale oddelke, je ravnateljica 

odgovorila pritrdilno, želi pa si, da bi to prevzela jaz in izpeljala celotno organizacijo. Sama si 

želim ob takem projektu, ki bi se razširil na vse oddelke, več pomoči ravnateljice v smislu 

organizacijskih zadev in spodbude. Valenčič Zuljan (1996) opisuje, da obstajajo različni stili 

vodenja ravnatelja: administrativni (ravnatelj je v pasivni vlogi opazovalca), spodbujajoči 

(močno spodbujanje in zaupanje v učiteljevo medsebojno vplivanje), direktivni (lastna 

pojmovanja ravnatelja določijo kriterij spreminjanja) in interpersonalni. Vloge se lahko 

spreminjajo glede na vrsto inovacije, se prilagajajo učiteljski skupnosti in tudi posameznemu 

učitelju. Tovrstno prilagajanje in prevzemanje različnih vlog vodje bi bilo potrebno tudi v fazi 

institucionalizacije navedene spremembe na celotni vrtec.  

Littlejeva (1984, po Valenčič Zuljan 1996 b) je že od leta 1960 do leta 1980 ugotavljala, da se 

vloga ravnatelja postopoma spreminja iz tako imenovanega vratarja sprememb k vlogi 

spodbujevalca in svetovalca. Ravno to si želim od našega vodstva: da prevzame vlogo 

spodbujevalca in svetovalca. Valenčič Zuljan (1996 b) poudarja, da ima večina ravnateljev z 

uvajanjem nove vloge – spodbujevalca sprememb – podobne težave kot učitelji pri uvajanju 

novih načinov poučevanja. Spodbujanje in usmerjanje sprememb je kompleksna naloga, na 

katero so ravnatelji slabo pripravljeni. Potrebujejo veliko časa za osvetlitev, razmislek in 

analizo lastnega dela v luči inoviranja. Tako so lahko ravnatelji v podobni stiski kot učitelji, ko 

menijo, da nihče ne razume njihovih težav.  

Za takšen projekt je samo načelno dovoljenje ravnateljice, da izpeljem sama celotni projekt, 

premalo. Za vpeljavo inovacije v prakso bi organizirala sestanek z ravnateljico, da bi se 

pogovorili o najinih željah, potrebah in da bi si razdelili naloge.  
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12.6 Zaključek 

V magistrskem delu sem odgovorila na zastavljena raziskovalna vprašanju in dosegla 

zastavljene cilje. V petih korakih akcijskega raziskovanja sem z izvedbo projekta December za 

vrednote v skupini uspela zmanjšati navezanost otrok na materialne dobrine (igrač), kar 

predstavlja dobro popotnico otrokom, ki so v vrtcu zadnje leto. Po oblikovanju in izvedbi 

projekta sem inovacijo evalvirala z vidika presoje staršev, kolektiva in vodstva. Analiza 

odgovorov staršev, vodstva in kolektiva je pokazala naklonjenost tako konkretnim 

spremembam, kot tudi ideji o inoviranju v pedagoškem procesu. Zadnji korak akcijskega 

raziskovanja je predstavljalo oblikovanje smernic za vpeljavo projekta v pedagoško delo, ki 

obsegajo navodila za izvedbo projekta zainteresiranim pedagoškim delavcem. 

Oblikovane smernice so v prvi vrsti namenjene pedagoškim delavcem v vrtcih, ki lahko vsebino 

projekta neposredno vpeljejo v obstoječo pedagoško prakso, ali pa jih uporabijo kot oporo in  

usmeritev za oblikovanje lastne inovacije, ki bi jo vpeljevali preko korakov akcijskega 

raziskovanja. Smernice so lahko v pomoč tudi vodstvenim delavcem v vrtcih kot tudi v drugih 

institucijah, ki so v vlogi spodbujevalcev sprememb in inovativnosti pri zaposlenih. Uspešna 

implementacija opisanega projekta December za vrednote lahko kot zgled vzpodbuja različne 

profile pedagoških delavcev k premikom iz cone udobja v cono inovativnosti in raziskovanja, 

ki pomembno vpliva na profesionalni razvoj posameznikov in oblikovanje učeče se skupnosti 

zaposlenih. 
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13 PRILOGE 

13.1 Priloga 1.: UVODNO PISMO VILE TIMEJE 

 

Pozdravljeni otroci! 

 

Sem Vila Timeja in prihajam iz dežele vil in vilincev. Ta mesec bom večkrat na teden potovala 

mimo vašega vrtca. Ker je moja pot zelo dolga moram vstati zelo zgodaj, kljub temu, pa bom 

do vrtca prišla šele v poznih večernih urah, zato se verjetno nikoli ne bomo srečali. Kljub temu 

bom večkrat obiskala vašo igralnico in se poigrala z vašimi ribicami. Da mi ne bo dolgčas, si 

bom večer polepšala z ogledom vaših risb in izdelkov, lahko pa mi napišete tudi kakšno pismo.  

Danes ponoči sem vas obiskala s prav posebnim namenom. Pred seboj vidite kup paketov. 

Uganete za koga so?  

vse naenkrat. Vsak dan odprite en paket. V čarobni vrečki so znaki in vsak dan izžrebajte, kateri 

od vas bo lahko odprl paket. Obljubim, da boste vsi prišli na vrsto. Pa brez goljufanja! Ribicam 

sem naročila, naj vas pozorno opazujejo.  

Zdaj pa pripravljeni, pozor …. NE!  

Ne še.  

Igralnico je treba pospraviti. Preden odprete darilo, mora biti prostor čist in pripravljen na 

nadaljnjo igro, zato poberite smeti, pospravite svinčnike in svoje igrače odnesite v omarice. No 

če malo pomislim, sem vam pripravila tako zanimiva darila, da svojih igrač sploh ne 

potrebujemo. Kaj če bi svoje igrače ta mesec puščali doma? V igralnici je ogromno lepih stvari, 

s katerimi se lahko igramo, zato svojih sploh ne potrebujemo ne potrebujemo. Se bomo raje 

zabavali z vsebino paketov, velja?  

No, zdaj pa pospravljanje. Ko preštejem do tri, se vsi zapodimo in pospravimo igralnico. Nato 

pa prosite Tanjo in Sandro, naj vam odpreta čarobno vrečko.  

Dragi otroci, lepo se imejte. Pa ne pozabite name. Timeja  
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13.2 Priloga 2.: DRUGO PISMO VILE TIMEJE 

 

Dragi zajčki! 

 

Včeraj sem se na poti ustavila tudi v vašem vrtcu in rečem lahko le BRAVO. 

Nikjer ni nobenih vaših igrač, vse je tako lično pospravljeno … glede tega vas lahko samo 

pohvalim. Vaše lutke, snežaki, božično žito…. vse je na svojem mestu in tako lepo, da se lahko 

le smejim in uživam. Tako zelo lepo se je bilo ustaviti v vašem vrtcu. 

Žal pa mi je na uho prišlo tudi nekaj slabih novic. Govori se, da se zajčki nimajo preveč radi 

med seboj. Je to res? Ribice pravijo, da bolj redko pride do božanja in objemov ter da se pogosto 

udarjate, tepete. 

Sploh vam ne morem povedati, kako me to žalosti. Na stenah so tako čudovite risbice vaših 

družin. Tako so lepe… bratci in sestrice, očiji in mamice… super so. Zares se vidi, da v vaših 

družinah vladajo ljubezen in veselje. 

Zakaj se nimamo tako radi tudi v vrtcu? S svojimi prijatelji tu preživite celo dopoldne. Tudi oni 

si zaslužijo, da se do njih lepo obnašate. 

Dragi Zajčki, prosim vas, da se poskusite lepše obnašati drug do drugega. Zares nerada žalostna 

zapuščam vrtce… in ko naslednjič pridem nazaj, bom ribice vprašala, kakšno je vaše obnašanje. 

Upam, da bosta rekli, da se imajo Zajčki radi. To je zelo pomembno, saj lahko obiskujem le 

pridne otroke. K porednim pa žal ne smem. 

Upam, da se bom lahko še večkrat obiskala igralnico pridnih Zajčkov. 

In pa še enkrat, zares lepa hvala za čudovito okrašeno igralnico. 

Pošiljam vam en velik objem. Timeja. 
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13.3 Priloga 3.: PISMO DEDKA MRAZA 

 

Dragi otroci. 

Leto je spet naokoli in prišel je čas, da obdarujem pridne otroke. Letos imate čudovit december, 

v katerem vas že razveseljuje moja prijateljica, vila Timeja. Pripravila vam je čudovit kup daril, 

v katerih, kot vidim zelo uživate. 

Navada je, da otrokom prinesem sadje, malo čokolade, kakšno malo igračko … Ampak letos 

vam nisem prinesel igrač. Veste zakaj? Zato ker igrače niso glavna stvar zaradi katerih se 

imamo lepo. Lepo se imamo zato, ker se lahko družimo in igramo drug z drugim. In da bi to še 

posebej poudaril, sem letos zelo dolgo razmišljal, kaj naj vam podarim.  

Opazoval sem vas na vaših sprehodih in v oko mi je je padlo vaše neizmerno veselje ob prihodu 

vlaka, zato vam letos podarjam…. 

VOŽNJO Z VLAKOM! 

Jutri zjutraj vas na glavni železniški postaji v Kamniku čakajo vozovnice in potem se odpeljete 

z vlakom v Ljubljano in nazaj.  Vse sem vam že pripravil.  

Upam, da vam je moje darilo zelo všeč in da se boste jutri lepo imeli.  

Uživajte in ne pozabite, kaj vam je naročila moja prijateljica Timeja!  

 

                       Vse dobro!  

                                            Dedek Mraz 
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13.4 Priloga 4.: ZADNJE PISMO VILE TIMEJE 

 

Dragi otroci. 

Najprej naj vam zaželim srečno novo leto. Upam, da ste lepo preživeli praznike se veliko 

pogovarjali, igrali in družili s svojimi domačimi. 

Ta vikend sem zadnjič obiskala vaš vrtec. Danes sem se namreč odpravila v daljne kraje na 

težko prislužen dopust. Odhajam vesela in dobre volje. Vaša igralnica je tako zelo lepo 

okrašena, da me vedno razveseli, kadar se ustavim v njej. Ponosna pa nisem samo na lepo 

okrašeno igralnico. Ne, ponosna sem tudi na vas. V paketih vas je čakalo 23 dejavnosti in glede 

na vaše izdelke se mi zdi, da ste v njih zelo uživali. Upam, da je to res, saj sem se dolgo trudila, 

da sem zbrala dovolj idej za ves mesec. Tukaj se vam moram opravičiti za eno malenkost … 

Ribici sta mi povedali, da novoletne lučke niso delovale. Res mi je žal za to, očitno so se med 

zavijanjem paketa pokvarile. Oprostite. 

Dolgujem vam še eno pohvalo. Ribici pravita, da ste se držali moje prošnje in ste svoje igrače 

puščali doma. Tako ste se lahko osredotočali drug na drugega in se zares družili med seboj. 

Prosila bi vas, da tudi sedaj, v novem letu poskusite igrače puščati doma. V vrtcu je toliko 

zanimivih stvari, da dodatnih igrač res ne potrebujemo. Morda se lahko dogovorimo, da bi svoje 

igrače v vrtec prinašali le ob koncu tedna, torej vsak petek. Prepričana sem, da to ne bo težko, 

saj smo tako ravnali že cel mesec. 

No, zdaj pa zares še zadnje besede. 

Hvala, ker ste se tako lepo zabavali in čudovito ustvarjali. Ostanite še naprej tako veseli in 

nasmejani. Ne pozabite, da največ pomeni druženje in prijazne besede. Ostanite prijatelji med 

seboj in se lepo vedite drug do drugega. 

Zdaj pa grem … na dopust. V daljne kraje. Ne pozabite na vse, kar smo se v decembru naučili. 

Če me bo pot še kdaj vodila mimo vašega vrtca, pridem pogledat igralnico in vprašat ribici, ali 

ste kaj pridni. Morda dostavim še kakšen paket … 

 

                                                       Rada vas imam. 

                                                                                    Vaša Timeja 
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13.5 Priloga 5.: VPRAŠALNIK ZA STARŠE 
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13.6 Priloga 6.: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJICE 
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