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Povzetek 

Javni vrtci naj bi sledili podobi sodobne, odprte vzgojno-izobraţevalne institucije, zavezane k 

ustvarjanju priloţnosti za optimalen razvoj vseh raznolikih posameznikov. Da pa bi iz procesa 

vzgoje in izobraţevanja odstranili vse nepotrebne omejevalne dejavnike in s tem sledili ideji 

inkluzije, so med drugim pomembne spremembe v fizičnem in socialnem okolju institucije. 

Pričujoče delo bo naslovilo zlasti potrebne spremembe v fizičnem okolju, in sicer z vidika 

zunanjih igrišč vrtca. Igrišča zaradi specifičnih lastnosti nudijo pomembno drugačne izkušnje, 

a jim kljub temu ni namenjeno veliko pozornosti v Kurikulumu za vrtce (1999). Hkrati v 

nekaterih analizah ugotavljajo (Simoneti, 2012; Kranjc, 2019), da so igrišča ob vrtcih zaradi 

mnogokrat prevladujočega kriterija varnosti preteţno nestimulativno visoko strukturirana, kar 

pa onemogoča njegovo fleksibilno prilagajanje raznolikim skupinam otrok. Da bi lahko 

ustvarili okolje, v katerem se bo vsak otrok čutil del skupine, in sicer kot spoštovan, slišan in 

enakovreden član skupnosti, je pregled in premislek o kvaliteti igralnih situacij na zunanjem 

igrišču nujno potreben. Premislek mora zajeti tako vidik sprememb fizičnega okolja v oziru 

inkluzivnega oblikovanja in arhitekture kot tudi vidik ustreznega delovanja vzgojiteljev ob 

vsakodnevni rabi – vpeljevanje sprememb ter podpora inkluzivni igri. 

 

Namen dela bo s teoretskim raziskovanjem opredeliti merila inkluzivnosti zunanjih igrišč 

vrtcev, ki se izrisujejo v domači in tuji literaturi. Poudarki bodo na utemeljitvi inkluzivnih 

iger, inkluzivnega oblikovanja, vlogi vzgojitelja ter aktivni participaciji otrok kot ključnem 

elementu inkluzije. Cilj magistrskega dela bodo smernice pre/oblikovanja in re/organizacije 

zunanjega igrišča vrtca ter načinov vzgojiteljeve podpore igre otrok z namero zviševati 

stopnjo inkluzivnosti. Smernice bodo vrtcem nudile iztočnico za evalvacijo obstoječega 

igrišča in refleksijo lastnega delovanja ter predstavljale morebitno podporo za nabor 

konkretnih idej v akcijskem raziskovanju.  

 

KLJUČNE BESEDE: zunanje igrišče, vrtec, inkluzivno oblikovanje, inkluzivne igre 
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Abstract 

Public kindergarten should follow the idea of contemporary, open educational institution, 

which is obligated to create and maintain equal opportunities for optimal development of 

every child. To follow the idea of inclusion, they have to remove every hampering factor 

which is in a way on providing good quality, balanced and meaningful play opportunities. 

In order to do that some changes in the physical and social environment are needed. This 

work will describe changes from outdoor playground spheres. Specific features of outdoor 

playgrounds support authentic experiences, which makes this place such an important part of 

preschool education. Even though these experiences can't be replaced and gained in indoor 

places, the national curriculum doesn't put much attention on the outdoor space. Also, some 

recent observations conclude that current outdoor playgrounds mainly aren't stimulative or 

flexible, because of dominant criteria of safety and the high level of structure of the place. 

This leads to playgrounds that are not answering a variety of needs of a very diverse group of 

users.  To achieve the goal – create a space where every child will feel like a part of the 

community, as respected, heard, and equal member – the literature review and reflection on 

the quality of play opportunities in the outdoor playground is very much needed. Reflection 

should contain changes in the physical environment taking into account knowledge of 

inclusion design and also changes in a social environment – the role of a kindergarten teacher 

and his everyday use of space and support of children play.  

 

The purpose of this work is to describe the criteria of the inclusive outdoor playground from 

practices and theory. I will define inclusive play, inclusive design, the role of a kindergarten 

teacher, and the active participation of children. The goal of the paper is guidelines for 

(re)design and (re)organization of kindergarten outdoor playgrounds. I will also include ways 

in which kindergarten teachers can support children's play; both with attention to increasing 

the level of inclusion. Guidelines will be a starting point for evaluating the current outdoor 

playground and for reflection of current actions and maybe good support to make explicit 

ideas for change. 

 

KEY WORDS: Outdoor playground, kindergarten, inclusive design, inclusive play 
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UVOD 
Sodobna druţba je izjemno bogata v svoji heterogenosti, kar pa ni vedno sprejeto kot nekaj 

dobrega, saj se neredko zaradi neupoštevanja in nespoštovanja raznolikosti pojavi 

homogenizacija in zlitje raznolikih kultur v globalno kulturo. Vrtec, ki je namensko 

organiziran druţbeni prostor, ni izolirana enota, zato se do njega gojijo pričakovanja delovati 

skladno z najvišjim druţbenim konsenzom. Trenutno se ta imenujeta Splošna deklaracija 

človekovih pravic (1948) in Konvencija o otrokovih pravicah (1989), ki po prepričanju 

nekaterih tvorita temelj etične osnove vzgojnega koncepta javnih vzgojno-izobraţevalnih 

ustanov. Pri tem ne gre pozabiti, da so pravice vseeno element prava, nekaj abstraktnega, 

oddaljenega, nekaj, kar je mogoče uresničiti zgolj ob razviti zmoţnosti etične presoje (Peček 

Čuk in Lesar, 2009).  

 

S ciljem čim bolj celostno zasnovati etične osnove vzgojno-izobraţevalnih institucij bi morali 

upoštevati tako etiko skrbi in pravičnosti, komunitarijansko etiko, multikulturalizem in ideje 

inkluzije (Peček Čuk in Lesar, 2009). V tem oziru je mogoče pričakovati, da si bo ta druţbena 

celica prizadevala preko demokratičnega dogovarjanja razvijati zmoţnost razsojanja, in sicer 

ob ne le dovoljevanju, temveč tudi spodbujanju aktivne skrbi in odgovornosti do sebe ter 

drugih, z upoštevanjem ter zadovoljevanjem individualnih in socialnih potreb pa ohranjala 

pestrost skupine z negovanjem vzajemnih odnosov in odprto komunikacijo med različnimi.  

Delovanje naj bi rezultiralo v pravični, skrbni, demokratični in inkluzivni skupnosti, z jasno 

izraţenimi moralnimi ideali, vrednotami, dogovorjenimi pravili in njihovim doslednim 

upoštevanjem, skupno z ustrezno pravno varnostjo, torej upoštevanjem človekovih in 

otrokovih pravic (Pečeč Čuk in Lesar, 2009). 

  

Če to apliciramo v prakso, pomeni zavezo vsakodnevnemu delovanju in načrtovanju 

pedagoškega dela z zavedanjem, da pravičnost ne pomeni vsem enako, da je ključna moţnost 

izbire, da le izbira še ne pomeni aktivne participacije, da zgolj fizična prisotnost ne pomeni 

vključenosti …; da je torej nujno potrebno kompleksno razumevanje etičnih osnov delovanja 

tudi med pedagoškimi delavci (v delu bom uporabljala le moško slovnično obliko) na vseh 

ravneh šolskega sistema. 

 

Tovrstno delovanje sloni na potrebi stalne refleksije, saj lahko le s kontinuiranim 

opazovanjem lastnega delovanja razumemo vzgibe za našimi dejanji. Ena od vsebin, ključnih 

za premislek pri vzgojitelju kot reflektivnemu praktiku, je prevpraševanje o podobi otroka, 
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skladno s katero deluje. Pojmovanje otroštva in s tem otroka namreč ni univerzalno, saj se 

spreminja glede na čas in prostor ter posledično s potrebami druţbe, njenimi teţnjami 

oblikovati 'koristnega posameznika'. Moos (2011) kot trenutno prevladujoče podobe opiše 

'otroka kot odrešenika, kot pomoči potrebnega in kot bogatega oziroma kompetentnega.' Prva 

dva pogleda sta zazrta v prihodnost in medtem ko pri prvi obstaja vera v 'pravo' vzgojo in 

njeno moč oblikovati posameznika, ki bo zmoţen rešiti druţbene teţave, pri drugi prevladuje 

osredinjenost na otrokov deficit – česa otrok še ne zmore, katere spretnosti mu v primerjavi z 

odraslimi manjkajo. Le ob tretji podobi je otroku priznana zmoţnost oblikovanja lastne 

identitete, znanja, vrednot druţbe, pri čemer pa se ne zanemari potrebne pozornosti, skrbi in 

podpore odrasle osebe.  

 

Tretjo podobo, podobo otroka kot kompetentnega, s pedagogiko Regio Emillia utemelji 

Malaguzzi (1993, v Batistič Zorec, 2013; Moss, 2011). Ta percepcija postane ključna pri 

vzpostavljanju okolja, podpornega ideji inkluzije, prostora, ki presega golo prisotnost 

raznolikosti. Kot pravi Logar (2010), umeščanje oseb z različnimi sposobnostmi, fizičnimi 

lastnostmi ali kulturnimi vzorci v druţbo oz. določeno skupnost lahko poteka v dveh v praksi 

prepletenih smereh. Po poti integracije je druţbeno prepoznan 'drugačen' posameznik tisti, ki 

mora za sprejetost prilagoditi svoja stališča, vrednote, način vedenja in delovanja 

prevladujočim normam ter za vključenost dosegati pričakovanja oziroma standarde, 

ustrezajoče večini. Drugi, inkluzivni način, kot pojem širši od prvega, pa predpostavlja 

odprto, sprejemajočo kulturo, kjer je raznolikost prepoznana kot vredna (Lesar, 2009; 

Madsen, 2009, v Mette Buus idr., 2014). Inkluzija je torej strategija in način prilagoditev, 

odstranjevanja vseh izključevalnih postopkov ter dejanj razvrednotenja, ki po nepotrebnem 

oteţujejo razvoj in bivanje v vzgojno-izobraţevalnih institucijah (Peček Čuk in Lesar, 2009; 

Rutar, 2010; Lesar, 2018). Zniţevanje izključevanja nadomešča zviševanje participacije, in 

sicer na področju kurikula, kulture in skupnosti (Lesar, 2009). Inkluzija torej ni le strategija, 

ampak je hkrati tudi način ţivljenja oz. odnosa do sveta – usmerja k oblikovanju kulture, ki 

uči spoštljivega sobivanja v heterogeni druţbi, v njej pa se vsi otroci, ne glede na barvo koţe, 

etnijo, vero, posebne potrebe, spol ali druge osebne okoliščine, počutijo varne in sprejete 

(Resman, 2003; Lesar, 2009; Rutar, 2010). V ospredju torej ni zgolj transformacija prostora in 

materiala ter dostopnost storitev, temveč je velik poudarek na odnosih, njihovi strukturi, 

posledično odstranjevanju ovir, ki bi skupini/posamezniku oteţevale sodelovanje, 

sooblikovanje okolja, v katerem biva (Madsen, 2009, v Mette Buus idr., 2014; Wenger, 

Schulze, Lundström in Prellwitz, 2020; Sobel, O'Leary, in Kientz, 2015). 
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Tako socialni kot tudi fizični prostor zrcalita predstave o otroku, otroštvu, razumevanju 

inkluzije in prevladujoče teoretično-pedagoške paradigme. Vrednost načrtovanega, urejenega 

okolja v povezavi z vzgojo in izobraţevanjem prvič izpostavi M. Montessori (Montessori, 

2006), kasneje pa ga pedagogika Reggia Emilia postavi v vlogo tretjega vzgojitelja (Batistič 

Zorec, Kalin, Krţan in Sedeljšak, 2012). Oblikuje se torej razumevanje fizičnega prostora kot 

pomembnega dejavnika tako načrtovanega kot prikritega kurikuluma, dejavnika, ki 

signifikantno vpliva na socialni prostor – sestavo skupine, odnose v njej, namene delovanja. 

 

To je torej tisto, kar se od sodobnega vrtca pričakuje – zavedanje o vplivu mnogoterih 

prostorov in nadalje ureditev fizičnega prostora, skladno s sodobnim pogledom na učenje in 

poučevanje, preteţno slonečem na sociokonstruktivistični paradigmi, ter njegova organizacija 

in delovanje v njem z razumevanjem otroka kot kompetentnega, saj to pogojuje omogočanje 

aktivne participacije in s tem povezane ideje inkluzije, hkrati pa ne zanemari skrbi ter zaščite. 

Zagotavlja torej uresničevanje vseh treh P-jev (angl. participation, provision in protection), 

zapisanih v Konvenciji o otrokovih pravicah (1989). 

 

Z namenom konkretizacije, kako je oblikovan in organiziran takšen prostor ter kakšno naj bi 

bilo delovanje v njem, sem si izbrala v Kurikulu za vrtce (1999) manj poudarjen prostor – 

zunanje igrišče. Odločila sem se za pregled obstoječe literature ter dobrih praks, s ciljem 

opredelitve inkluzivnega zunanjega igrišča in s tem povezanih pojmov ter izpeljavo smernic 

za proces pre/oblikovanja obstoječih igrišč kot tudi oblikovanja ustreznega socialnega okolja 

znotraj primerno grajenega, organiziranega fizičnega prostora.  
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1. METODOLOŠKI OKVIR  

1.1. OPREDELITEV PROBLEMA 

Prostor je pomemben dejavnik načrtovanega in prikritega kurikuluma. Njegova vloga se 

tekom časa in različnih teoretičnih paradigem, ki jih ta prinaša, spreminja. Ob sodobnem 

pogledu na učenje in poučevanje, ki preteţno izhaja iz sociokostruktivistične paradigme, in na 

otroka kot kompetentno bitje prostor postaja pomemben element učno-vzgojnega procesa, 

večkrat je imenovan kot tretji vzgojitelj (Batistič Zorec idr., 2012; Lepičnik Vodopivec, 2019; 

Strong-Wilson, Ellis, 2007, v Zorc in Blenkuš, 2019). 

 

Poleg notranjih prostorov v vzgojno-izobraţevalnih institucijah ne smemo pozabiti na pomen 

zunanjih, ki glede na svoje specifike, vezane na fizične lastnosti prostora, pomeni pomembno 

drugačne izkušnje, hkrati pa jih otroci sami vrednotijo kot pomembne prostore lastnega 

delovanja (Wenger idr., 2020).  

 

Kot predmet magistrskega dela sem si zunanja igrišča izbrala zato, ker v Kurikulumu za vrtce 

(1999) temu ni namenjene posebne pozornosti in ker je čas, ki ga otroci preţivijo na njih, v 

slovenskih vrtcih izjemno kratek (Kos in Jerman, 2013). Poleg tega so zunanja igrišča 

podvrţena visokim standardom ter prevladujočemu vidiku varnosti, kar rezultira v 

neprivlačnih igriščih z nizko igralno vrednostjo ter moţnostjo prilagajanja uporabnikom  

(Eager, 2010; Simoneti, 2012; Kim, Kim in Maeng, 2018; Kranjc, 2019). To pomeni, da 

imajo igrišča tudi z vidika ideje inkluzije velik neizkoriščen potencial, v smer katerega je 

mogoče iti z večjimi in manjšimi posegi v fazi pre/oblikovanja ali re/organizacije (Sobel idr., 

2015). Hkrati ne gre pozabiti, da inkluzivnost ne pomeni le spremenjenega okolja, temveč 

vsebuje tudi odnosno komponento, kar nadalje kliče po opisu podpornega delovanja 

vzgojiteljev v ustrezno oblikovanem prostoru, vse z namenom doseganja okolja, v katerem se 

vsak otrok ne le počuti varno, sprejeto, spoštovano in ima moţnost pridobivanja pestrih 

izkušenj za svoj optimalni razvoj, marveč lahko tudi aktivno participira pri preurejanju okolja 

oz. dejavnosti v okolju.  

 

Navedeni razlogi: pomen prostora v pedagoškem procesu, specifičnosti zunanjega okolja ter 

trenutno preteţno nestimulativno oblikovana igrišča vrtcev so povod izbiri teme magistrskega 

dela. Zaradi temeljne naloge predšolske vzgoje, navedene v 2. členu Zakona o vrtcih (1996), 

ki med drugim izpostavlja skrb za celovit razvoj otrok, načel Kurikuluma za vrtce (1999), ki 

usmerjajo k spoštovanju različnosti, moţnosti aktivnega učenja …, odsotnosti poudarka 
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pomena zunanjega prostora v istem dokumentu ter sodobnih smernic inkluzivne pedagogike 

se kaţe razmislek o kvaliteti igralnih situacij v dotičnem prostoru nujno potreben. Presoja 

mora zajemati tako fizične pogoje, torej oblikovanost in urejenost prostora, kot tudi delovanje 

vzgojiteljev ob vsakodnevni rabi – vpeljevanje sprememb ter podpora inkluzivni igri.  

 

1.2. NAMEN IN CILJI 

Namen magistrskega dela je opredeliti ključna merila za doseganje inkluzivnosti zunanjega 

igrišča vrtca. Na podlagi pregleda zlasti tuje literature bom utemeljila pomen zunanjega 

prostora kot pomembno drugačnega od drugih prostorov vrtca. Pri tem bom osvetlila vlogo 

otrok in vzgojitelja ter izpostavila izsledke dobrih praks oz. raziskav s področja inkluzivnega 

oblikovanja ter drugih povezanih področij, ki jih je moč uporabiti pri vsakodnevnem delu v 

vrtcu, da bi omogočili raznolike kvalitetne igralne in učne situacije. Znotraj navedenega ţelim 

poudariti tako pomen oblikovanja fizičnega prostora kot skrb za podporno, varno socialno 

klimo. 

 

Cilj magistrskega dela je na podlagi opredelitve inkluzivnega igrišča z navedenimi poudarki 

izpeljati smernice za inkluzivno (pre)oblikovanje, (re)organizacijo zunanjega igrišča vrtca. 

 

1.2.1. Raziskovalni cilji 

1. Pregled obstoječe literature, dobrih praks s področja inkluzivnega oblikovanja in 

uporabe zunanjih igrišč. 

2. Zapis smernic za inkluzivno (pre)oblikovanje, (re)organizacijo zunanjega igrišča vrtca 

in podpore raznolikim igralnim situacijam s poudarkom na vlogi vzgojitelja.  

 

1.2.2. Raziskovalna vprašanja 

Na podlagi raziskovalnih ciljev sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja (RV):  

 

RV1: Kateri in kakšni so kriteriji inkluzivnega oblikovanja zunanjih igrišč? 

RV2: Kakšna so priporočila inkluzivnega oblikovanja za fizično ureditev prostora? 

RV3: Kakšna so opaţanja, izsledki raziskav na področju proučevanja uporabe javnih otroških 

igrišč oziroma njim podobnih prostorov? 

RV4: Kakšna so opaţanja, izsledki primerov dobrih praks na področju aktivne participacije 

otrok pri sooblikovanju otroških igrišč oziroma njim podobnih prostorov? 
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RV5: Kakšna je vloga vzgojitelja pri podpori otroške igre ter v oziru (re)organizacije 

obstoječega zunanjega igrišča s teţnjo zviševati njegovo inkluzivnost?  

 

1.3. METODOLOGIJA 

Uporabila bom kvalitativni pristop, temelječ na analitični, deskriptivni in komparativni 

metodi dela. Podatke bom pridobila s pregledom, analizo domače in tuje literature. Predstavila 

jo bom po posameznih poglavjih ter na tej osnovi oblikovala smernice. 

 

1.3.1. Struktura 

V prvem delu magistrskega dela bom opredelila pomen prostora oz. zunanjega igrišča vrtca 

ter koncept inkluzivnih iger, saj sta to področji, ki sestavljata raziskovalno polje in sta 

posledično nujni za njegovo ustrezno razumevanje.  

 

Sledila bodo poglavja o inkluzivnem zunanjem igrišču. Začela bom z opredelitvijo 

inkluzivnega oblikovanja – načela in razmejitev od prehodnih praks. Konkretizirala bom 

inkluzivno oblikovanje na področju zunanjih igrišč, in sicer preko kriterijev, ki se pojavljajo v 

literaturi, kot tudi preko konkretnih smernic oblikovanja in organizacije fizičnega prostora. 

Slednje zajemajo točke, na katere mora biti vzgojitelj pozoren in jih izpostaviti 

vodstvu/strokovnemu timu, če ima moţnost sodelovanja v fazi (pre)oblikovanju igrišča, ter 

predloge manjših, a zato nič manj pomembnih sprememb in posegov, ki jih vzgojitelj lahko 

vnaša tekom vsakdana.  

 

Nadaljevala bom z izpostavitvijo pomena sooblikovanja igrišč skupaj z otroki. Najprej bom 

opredelila aktivno participacijo in jo razmejila od navidezne, nato pa se bom osredinila na 

ustrezne pristope k interpretaciji mnenja otrok v dialogu z njimi ter na različne metode, ki 

omogočajo izraţanje na različne načine (različni mediji izraţanja mnenja …). Oboje je 

ključnega pomena v procesu zagotavljanja participacije kot temeljnega elementa inkluzivnih 

iger in oblikovanja, posledično torej inkluzivnih zunanjih igrišč. 

 

Zadnje poglavje bo opisalo vlogo vzgojitelja. Njegove naloge in odgovornosti bodo sicer 

opisane ţe v začetku dela pri poglavju opredelitve inkluzivnih iger, na tej točki pa bom to 

naslovila nekoliko bolj specifično, s poudarkom na (re)organizaciji zunanjega igrišča.   
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1.4. PRIČAKOVANI REZULTATI  

Znotraj meril, ki se bodo izrisala po pregledu literature, pričakujem tista, na katera imajo 

vzgojitelji manjši vpliv (fizična dostopnost s spremembo terena, igral itn.), ter tista, ki so 

odvisna od njihovega delovanja (dodajanje nestrukturiranega materiala, ustrezno odzivanje na 

igro itn.). Med poudarki avtorjev pričakujem izpostavljen pomen participacije otrok, pomen 

nestrukturiranega materiala ter utemeljitev vnosa elementa tveganja. 

 

Rezultat magistrskega dela bodo smernice za (pre)oblikovanje in (re)organizacijo zunanjega 

igrišča vrtca ter načinov vzgojiteljeve podpore pri igri otrok, s ciljem zviševati stopnjo 

inkluzivnosti. Ciljna skupina uporabnikov bodo vzgojitelji, zato bodo zajemale točke, na 

katere morajo biti pozorni – informacije o moţnih spremembah fizičnega prostora v fazi 

prenove/obnove/načrtovanja novega igrišča kot tudi o manjših spremembah v organizaciji, 

ponudbi materiala z namenom omogočanja čim bolj samostojne uporabe igrišča raznolikim 

otrokom ter pestrih in kvalitetnih igralnih situacij. Zaradi navedenih poudarkov jih bodo 

vzgojitelji lahko uporabili kot izhodišče evalvacije obstoječega igrišča in refleksije lastnega 

delovanja ter kot morebitno podporo za nabor konkretnih idej v akcijskem raziskovanju.  
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2. POMEN PROSTORA 

Prostor na zavedni in nezavedni ravni vpliva na človeka, njegovo počutje in delovanje ter ga 

oblikuje – njegovo identiteto, bivalno in splošno kulturo (Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011; 

Zorc in Blenkuš, 2019). Kvalitativne raziskave z retrospektivo odraslih so pokazale trajno 

pomnjenje prostorov iz otroštva (Moore in Wond, 1997, v Fjørtoft, 2004; Olds, 2001, v 

Gregorski, Nardoni Kovač in Zaviršek Hudnik, 2019) ter pomen zgodnjih izkušenj na 

oblikovanje odnosa do prostora in okolja v odrasli dobi – na prostorsko in kulturno 

ozaveščenost. Doţivetje prostora torej ni le izkušnja v danem času in prostoru, temveč ima 

tudi dolgoročen vpliv (David in Weinstein, 1987, v Zbašnik-Senegačnik, 2019; Gregorski idr., 

2019). 

 

V primeru vzgojno-izobraţevalnih institucij prostor spada med pomembne dejavnike, ki 

vplivajo na izvedbo načrtovanega kurikuluma (Zorc in Blenkuš, 2019), hkrati pa je tudi 

ključen element prikritega kurikuluma, saj se preko njega posredujejo nenapisana socialna 

pravila, vrednote in stereotipi (Zorc in Blenkuš, 2019; Zbašnik-Senegačnik, 2019; 

Værum Sørensen in Birkeland, 2020). Palmer (2001, v Lepičnik Vodopivec, 2019) izpostavlja 

njegov vpliv tako na odnose med vrstniki kot tudi na odnose med otroki in odraslimi, ki se 

oblikujejo ter hkrati zrcalijo v ureditvi in organizaciji prostora. Ob idejah inkluzije si 

vrtčevski prostor zamišljamo kot odprt prostor srečevanj raznolikih uporabnikov. Isti avtor v 

tem oziru izpostavi, naj bo prostor predšolske vzgoje omejen za dosego varnosti ter 

preglednosti, hkrati pa naj bo odprt z vidika razgibanosti ter različnosti – naj vabi k 

raziskovanju, omogoča odmik in druţenje, naj omogoča pestre izzive ter odraţa glas skupine 

in posameznika.  

 

Fizične lastnosti prostora vplivajo ţe na sestavo skupine (fizična dostopnost) (Highman, 2001; 

Kim idr., 2018) in nadalje na počutje, zdravje uporabnikov in interakcije med njimi 

(Gregorski idr., 2019; Zorc in Blenkuš, 2019). Z zavedanjem, da prostor s svojimi 

priloţnostmi in omejitvami pomembno določa način delovanja v njem, je arhitekturna in 

oblikovalska stroka ţe v preteklosti kot pomembna izhodišča v fazi načrtovanja vzgojno-

izobraţevalnih ustanov izpostavila otrokove razvojne potrebe (Zorc in Blenkuš, 2019).  

 

Danes predstavniki sodobnih pristopov arhitekture in oblikovanja obstoječim praksam očitajo 

predvsem podcenjevanje področja, njegovo obravnavanje kot manj pomembno ter 

razumevanje otrok kot nezahtevnih in lahko prilagodljivih uporabnikov (Simoneti, Vertelj 
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Nared in Aţman, 2019; Gregorski idr., 2019; Zbašnik-Senegačnik, 2019). To se zrcali v 

minimalnih investicijah in obrobnosti teme na strokovnih posvetih. Izpostavlja se tudi 

problem javnih naročil – izvajalci investicij so lokalne skupnosti, te pa nosilca tako projektne 

dokumentacije kot tudi izvajalca gradnje izberejo na podlagi najniţje ponujene cene. Poleg 

minimalnosti investicije navadno kakovost spodjeda tudi njihova kratkoročnost ter ozka 

usmerjenost (zadostiti minimalnim merilom za čim hitrejšo pridobitev uporabnega 

dovoljenja), s čimer se ignorira védenje o moči doţivetja prostora kot pomembnega za 

oblikovanje odnosa do prostora in okolja v odrasli dobi (Simoneti, 2000; Gregorski idr., 2019; 

Zbašnik-Senegačnik, 2019).  

 

Področje načrtovanja in gradnje vrtcev v Sloveniji trenutno ureja Pravilnik o normativih in 

minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (2000), ki, kot pravijo M. Gregorski 

idr., (2019), normativni in tehnični okvir novih objektov postavlja preveč določeno, kar 

močno ovira kreativne in funkcionalne prostorske rešitve. Posledično se slovenski vrtci sicer 

lahko pohvalijo z doseganjem tehnoloških zahtev ter energetsko učinkovitostjo, a ţal 

velikokrat na račun stimulativnosti prostora za otroke. Kritiki se pridruţuje tudi M. Simoneti 

(2012) in izpostavlja prevladujoč vidik varnosti, ki v svoji pretiranosti marsikateri prostor 

osiromaši igralne vrednosti.  

 

Za razširitev pristopa izhajanja iz razvojnih potreb, preseganja navedene kritike in posledično 

odpiranja javnih prostorov, se sodobna arhitektura zavzema za interdisciplinarnost (tesno 

sodelovanje s pedagoško in psihološko stroko) (Gregorski idr., 2019; Zbašnik-Senegačnik, 

2019, Moore, Lynch in Boyle, 2020). Hkrati stroka dodaja še dve pomembni komponenti. 

Prva je  pogled v prihodnost (Dudek, 2006, v Gregorski idr., 2019), kar poleg ţe omenjenega 

zavedanja o pomenu izkušnje prostora za razvoj prostorske kulture pomeni tudi upoštevanje 

načel trajnostnega razvoja ter oblikovanje prostora ne le za trenutne, temveč tudi za bodoče 

uporabnike. Druga komponenta je upoštevanje participacije otrok (Simoneti, 2010; Kranjc, 

2019; Gregorski idr. 2019; Cenčič in Štemberger, 2019) oziroma vseh uporabnikov. Doprinos 

slednjega je tako boljše razumevanje procesov vzgoje in izobraţevanja 

arhitektov/oblikovalcev kot tudi poglobljeno poznavanje prostora in njegovih moţnosti in 

potencialov, kot jih vidijo vzgojitelji. Boljše poznavanje kot tudi pripravljenost skrbeti za 

prostor pa je opaziti tudi pri otrocih, ki so bili vključeni v proces sooblikovanja (Ghasemabad 

in Sharifabad, 2017, v Gregorski, 2019) (več o aktivni participaciji pri oblikovanju v poglavju 

Sooblikovanje igrišč z otroki). 
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Pri doseganju načrtovanja in oblikovanja kakovostnega bivalnega prostora avtorji kot ključno 

izpostavljajo zavedanje razlike v odnosu in dojemanju prostora med odraslimi in otroki (Scott, 

2000, v Oloumi, Mahdavinejad in Namvarrad, 2012; Cook in Hess, 2007 v Sahimi in Said, 

2012). Če se odrasli pri zaznavi zanašajo na vizualne draţljaje ter spomin, je ta proces pri 

otrocih veliko bolj intuitiven (Gregorski idr., 2019). Razumeti moramo, da otroku ni 

pomemben prostor sam po sebi, temveč predvsem, kaj v njem lahko počne (Hay, 1998, v 

Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011; Gibson 1979 v Othman in Said, 2012). Obravnava ga torej 

skozi funkcionalne parametre in ne preko oblike, funkcije in estetike (Christensen, 2003, v 

Gregorski idr., 2019). Rezultati kvalitativnih študij uporabe prostora s strani otrok so pokazali 

višjo pripadnost prostoru v primeru boljših moţnosti za preizkušanje in udejanjanje določenih 

razvojno pogojenih veščin (Olwig, 1989, v Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011; Othman in 

Said, 2012) ter prostoru z moţnostjo samostojne, raziskovalne igre (Porteous, 1990; Hart, 

1979, v Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011). Rezultati so tesno povezani z razvojem 

zaznavanja prostora, ki tako kot splošno spoznavni razvoj poteka v smeri od senzorne 

pogojenosti k razvoju abstraktnega mišljenja (Piaget, 1968, v Tomšič Čerkez in Zupančič, 

2011; Oloumi idr., 2012). Otrok v predšolskem obdobju prostor zaznava in izkuša preko 

gibanja ter z aktivnim angaţmajem v njem – vtisi se utelesijo (Rivkin 1990, v Fjørtoft, 2004; 

Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011; Kyetta, 2003, v Gregorski idr., 2019). Prostor posledično 

ni ozadje dogajanja, ampak dejavnik aktivnosti (Fjørtoft, 2004; Sebba, 1991 v Othman in 

Said, 2012). Pozitivni učinki prostora so torej pogojeni z izpolnitvijo moţnosti za kognitivno 

delovanje, preko zagotavljanja fizične dejavnosti po lastni zmogljivosti, moţnosti 

socializacije, lastne kontrole in izbire. V nasprotnem primeru je pričakovati strah in/ali 

dolgočasje, kar raziskovanje in s tem zaznavo prostora ter nadalje kognitivni razvoj zavira 

(Malone in Tranter, 2003; Oloumi idr., 2012; Said, 2017, v Gregorski idr., 2019). 

 

2.1. POMEN AKTIVNOSTI NA ZUNANJEM IGRIŠČU 

Zunanje igrišče zaradi prisotnosti specifičnih elementov (nestrukturiran, naravni material), 

drugačnih pripomočkov (lopate, grablje, ţage …) ter značilnosti naravnega okolja (velikost, 

odprtost …) pomeni potencial pomembno drugačnih (igralnih) situacij v primerjavi z 

notranjimi prostori. Drugačen je karakter igre, ki je navadno svobodnejša kot v igralnici; 

otroci lahko izberejo vrsto, intenziteto in značaj aktivnosti brez vnaprej določenega cilja 

(Kern in Wakeford, 2007; Knight, 2009; Dahl Refshauge, Stigsdotter in Specht Petersen, 

2013; Kranjc, 2019). Prosta igra spodbuja samostojnost, ustvarjalnost in domišljijo ter ponuja 
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drugačne socialne situacije. Slednje so zaradi prisotnosti nestrukturiranega materiala in večjih 

elementov pogostejše, saj morajo otroci za npr. gradnjo zatočišča iz vej praviloma sodelovati 

(Knight, 2009; Maxwell, Mitchell in Evans, 2008; Dahl Refshauge idr., 2013; Simoncini in 

Lasen, 2021). Navedeno spodbuja otrokov emocionalni ter socialni razvoj – preizkušajo se v 

različnih socialnih vlogah, spoznavajo prednosti in moči svojih sovrstnikov in sebe, imajo 

izkušnjo sodelovanja, dogovarjanja, argumentiranja, prejemanja ter dajanja pomoči, reševanja 

konfliktov … (Maxwell idr., 2008; Moore, 1986, v Warden, 2010; Khalifeh Soltani, Yusoff 

Abba in Bin Awang, 2011; Ginsburg, 2007, v Simoncini in Lasen, 2021). Kognitivni razvoj 

se intenzivno spodbuja ne le s pridobivanjem vedenja o naravi v naravi, temveč naravno 

okolje sámo pred otroke postavlja drugačne probleme in izzive, hkrati pa imajo na voljo druga 

orodja in materiale, s katerimi zanje iščejo alternativne rešitve (Khalifeh Soltani idr., 2011; 

Passamore in Hughes, 2020; Ginsburg, 2007, v Simoncini in Lasen, 2021). Igrišče je tudi 

prostor tveganj ter posledično priloţnost razvoja odgovornosti, spoznavanja lastnih 

zmoţnosti, grajenja samozavesti, občutenja poguma, nervoze, treme, moči (Casey, 2005; 

Änggård, 2010; Khalifeh Soltani idr., 2011; Herrington idr., 2017, v Moore idr., 2020; Kranjc, 

2019). 

 

Prav stik z naravnimi materiali, avtentične situacije raziskovanja narave (npr. opazovanje, 

primerjanje ţive, neţive narave …) in neposredne izkušnje, ki jih pridobivajo v stiku z njo, so 

nenadomestljive izkušnje zunanjega okolja (Flynn in Kieff, 2002; Änggård, 2010). K 

zavedanju in omogočanju slednjega zavezuje tudi Kurikulum za vrtce (1999), v katerem je 

zapisan poudarek pomena učenja v neposrednem stiku z osebami in predmeti ter oblikovanje 

predstav in predpojmovnih struktur na osnovi konkretnih izkušenj in reševanja dejanskih, 

ţivljenjskih problemov.  

 

Bivanje na zunanjih igriščih je pomemben dejavnik zdravega razvoja otrok. Zadostno gibanje 

na prostem pozitivno vpliva na telesno in duševno zdravje. V naravi se zniţuje nivo stresa, 

narava nudi tako vizualno kot tudi emocionalno umiritev, zato ji več avtorjev pripisuje 

terapevtske lastnosti (Knight, 2009; Warden, 2010; Khalifeh Soltani idr., 2011). Maas (2008, 

v Kranjc, 2019), Burdette in Whitaker (2005, v Dahl Refshauge, Stigsdotter in Cosco, 2012) 

utemeljujejo, da stik z naravo pripomore k učinkovitejšemu spoprijemanju z ţalostjo in 

stresorji ter ima pozitiven učinek na pozornost. Temu pritrjuje tudi raziskava avtorjev Taylor, 

Kuo in Sullivan (2001), ki je potrdila hipotezi, da so simptomi, povezani z motnjo 

koncentracije, bolj obvladljivi pri aktivnostih v naravnem okolju v primerjavi z notranjimi 
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prostori ter da vsakodnevno gibanje v zelenem okolju pomaga motnjo obvladovati.  K. A. 

Malone in Tranter (2003) ob sicer podobnih navedkih dodajata opomin, da je zunanje igrišče 

večkrat napak razumljeno zgolj kot okolje, kjer otroci sprostijo odvečno ali negativno 

energijo, manj pozornosti pa je namenjene lastnostim zunanjega okolja, ki zaradi svoje 

specifičnosti pomenijo nenadomestljive izkušnje, spodbuda razvoju in učenje. 

 

Med te lastnosti avtorji kot eno ključnih izpostavljajo razvoj grobe motorike z reševanjem 

gibalnih izzivov na večjih igralnih elementih in s prostim gibanje v odprtem prostoru (Kaplan, 

1995, v Kranjc, 2019; Fjørtoft, 2004; Änggård, 2010; Azlina in Zulkiflee, 2012). Fjørtoft 

(2004) v raziskavi v primeru gibanja na prostem dokaţe statistično pomembne razlike v 

napredku na področju vseh motoričnih sposobnosti razen fleksibilnosti. Najbolj opazen je bil 

napredek v razvoju ravnoteţja ter koordinacije, pri čemer je bila najbolj stimulativna 

razgibana topografija. V isti raziskavi je v zunanjem okolju potrdil tudi pestrejšo igro z več 

domišljijskimi elementi ter bolj ustvarjalno uporabo danega materiala. 

 

Avtorji se strinjajo, da pestrejšo igro na prostem omogoča prisotnost nestrukturiranega 

materiala (trava, pesek, voda, blato, zrak, listje, plodovi, lubje …), ki ga je mogoče uporabiti 

na raznolik način, hkrati pa se ob uporabi navadno posega tudi po specifičnih orodjih in 

pripomočkih (lopate, grablje, zalivalke, ţage, kladiva …) (Fjørtoft, 2004; Mullick, 2013; 

Kranjc in Simoneti, 2021).   

 

Naravna gradiva so tudi senzorno bogastvo – imajo specifičen vonj, teksturo, barvo (Warden, 

2010; Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011; Kranjc, 2019; Kranjc in Simoneti, 2021). V 

direktnem stiku z njimi so pridobljene čutne izkušnje pristne. Navezujejo se tako na barvo in 

teksturo kot na druge značilnosti mas in njihovih površin (Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011; 

Said, 2005, v Azlina in Zulkiflee, 2012). Naravni materiali v nasprotju z različnimi 

nadomestki, pogosto uporabljenimi v notranjih prostorih, ne povzročajo zmede ob neskladju 

zaznav (plastična zelenjava, ki je na videz različna, a enaka na otip; tekstura, ki ustreza usnju, 

a ima vonj plastike …) (Rivkin, 1990, v Fjørtoft, 2004; Gregorski idr., 2019). Z drugimi 

besedami, otroci pridobivajo ustrezne izkušnje, podporne razvoju občutka za povezave med 

vidnimi in taktilnimi, olfaktoričnimi … zaznavami (Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011).  

 

Z izogibanjem različnim nadomestkom, npr. plastificirane fotografije zelenjave namesto 

pridelane zelenjave na manjših gredicah zunanjega igrišča, pa vrtec sledi tudi določenim 
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načelom trajnosti ter s tem prične odgovorno opravljati svojo vlogo pri razvoju trajnostne 

pismenosti. To kot enega ključnih ciljev zasledimo tudi v Beli knjigi o vzgoji in izobraţevanju 

v Republiki Sloveniji (2011) – znanje in spretnosti, ki omogočajo izboljšanje kakovosti 

ţivljenja trenutne in prihodnjih generacij. Okoljska ozaveščenost, zavedanje, občutljivost za 

okoljsko problematiko ter odgovornost do narave se v stiku z njo – ob opazovanju, čudenju, 

raziskovanju, odkrivanju – razvijajo spontano (Änggård, 2010; Nordström, 2010, v Dahl 

Refshauge idr., 2012; Azlina in Zulkiflee, 2012; Tucker in Izadpanahi, 2017, v Zbašnik-

Senegačnik, 2019). Čutne izkušnje, doţivljanje lepote in postopno zaznavanje ter spoznavanje 

sprememb izpostavi tudi J. Lepičnik Vodopivec (2013), ki tudi bolj sistematično opredeli, da 

mora okoljska vzgoja v vrtcu vsebovati tako vzgojo o okolju (informacije, znanje) in v okolju 

(interpretacija, povezovanje informacij) kot tudi za okolje (razvoj kritičnega mišljenja). Louv 

(1991, v Warden, 2010) pa doda, da negovanje čudenja ni pomembno le za razvoj 

tenkočutnosti do narave, ampak tudi zato, ker je pomemben del motivacije in pripravljenosti 

za vseţivljenjsko učenje.   

 

Zunanja igrišča so poleg vseh omenjenih pozitivnih vplivov na otrokov razvoj in kakovost 

ţivljenja pomembna tudi zato, ker jih otroci sami vrednotijo kot take. V raziskavi Prellwitz 

and Skår (2007, v Black in Ollerton, 2021) in Wenger idr., (2020) so otroci v intervjujih 

igriščem pripisali visoko vrednost, predvsem zaradi priloţnosti navezovanja socialnih stikov 

in skupne igre. Njihov interes za zunanja igrišča in trditve avtorjev, da se otroci raje 

zadrţujejo na prostem kot v notranjosti, je potrdila tudi raziskava, v kateri so se otroci pri 

fotografiranju sebi najljubših prostorov v vrtčevskem okolju najdlje zadrţali prav na 

zunanjem igrišču (Sahimi in Said, 2012). Navedeno potrjujejo tudi starejše raziskave, npr. M. 

Moore (1986, v Warden, 2010) je ugotovila, da je med risbami otrok na temo njihovih 

najljubših krajev kar 96 % takšnih, ki upodabljajo zunanji prostor (igrišče, park, travnik …). 

Raziskave so bile ponovljene, rezultati pa so ostali podobni.  

 

V prid temu, da so zunanja igrišča pozornosti vredni kraji, govori tudi slovenska raziskava 

retrospektive odraslih I. Šuklje Erjavec (2012), v kateri odrasli govorijo o spominih, pri čemer 

se spomini iz otroštva, vezani na zunanje prostore, izkaţejo kot najmočnejši. Trajno 

pomnjenje beleţita tudi Moore in Wond (1997, v Fjørtoft, 2004), pomembnost pa potrdi še 

visok odstotek odraslih (97 %), ki kot najljubši kraj iz otroštva navedejo kraj na prostem 

(Warden, 2010).  
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2.1.1. OBISKI ZUNANJIH IGRIŠČ – RAZISKOVALNI IZSLEDKI 

Ob navedenih prednostih pa so nekoliko pesimistični podatki, ki kaţejo, da se igra v druţinski 

vzgoji vse bolj umika v notranje in virtualne prostore in je posledično vedno bolj statična ter 

nadzorovana, usmerjena v finomotorične spretnosti in akademske doseţke (Fjørtoft, 2004; 

Dahl Refshauge idr., 2012; Othman in Said, 2012; Arup, 2017, v Kranjc, 2019). Temu 

botrujejo raznoteri dejavniki, npr. hitra urbanizacija in s tem izguba varnih zunanjih prostorov 

za prosto igro, strah staršev pred neznanci, pred tvegano igro, prometom, vrstniškim nasiljem 

(Latfi in Karim, 2012; Dahl Refshauge idr., 2012; Gudova, 2016). Koliko časa bo otrok 

preţivel zunaj,  je torej v veliki  meri odvisno od motivacije odraslih za spremstvo. Raziskave 

kaţejo, da odrasle za obisk zunanjih igrišč najbolj motivirajo estetski izgled in večje število 

različnih igralnih enot ter nadalje zelena okolica, druţenje z ostalimi starši, dovolj senčnih 

prostorov in urejene poti (Jansson, 2010; Dahl Refshauge idr., 2012), nasprotno pa jih od 

obiska največkrat odvrne oddaljenost ter pomanjkanje opreme (prav tam). Med razlogi za 

izogibanje igriščem na prostem so tudi njihova neprilagojenost za otroke s posebnimi 

potrebami. Vprašalniki staršem otrok s posebnimi potrebami v Tajvanu so pokazali, da jih 

odvrača dejstvo nedostopnosti ali pa, v primeru prilagojenosti, nefunkcionalnost ter slabo 

vzdrţevanje igral (Wu in Song, 2017). Fizične ovire so izpostavili tudi starši v Malezijski 

raziskavi ter dodali še socialne prepreke (diskriminatorna vedenja drugih obiskovalcev) 

(Khalifeh Soltani idr., 2011). 

 

Ker je temeljna naloga vrtcev dopolnjevanje in podpora druţinske vzgoje ter skrb za 

optimalni razvoj otroka (Zakon o vrtcih, 1996), bi pričakovali poznavanje prednosti bivanja 

na prostem ter iniciativo izobraţevanj za starše o pomenu in vplivu tega (Dahl Refshauge idr., 

2012; Simoncini in Lasen, 2021), hkrati pa z rednimi obiski zunanjega igrišča v različnih 

vremenskih pogojih oblikovanje navade bivanja na prostem pri otrocih, kar lahko posredno 

vpliva tudi na starše in s tem zviša količino časa, ki jo ti namenijo igri zunaj (Knight, 2009). 

World Health Organization (2007, v Dahl Refshauge idr., 2012) dodaja, da ima slednje tudi 

dolgoročni učinek, saj osebe, ki so kot otroci izoblikovali navado obiska zunanjih prostorov, 

to verjetneje prakticirajo tudi v svoji odrasli dobi. Kljub navedenemu pa se tudi v vrtčevskem 

prostoru čas, preţivet na prostem, niţa. Raziskava M. Kos in Jerman (2013) je pokazala, da 

otroci v slovenskih vrtcih v povprečju na prostem preţivijo le 10 ur tedensko v toplih  

mesecih oziroma 5,5 ur v hladnejšem delu leta. Da je to izredno malo, razumemo ob 

primerjavi časa, ki ga dnevno preţivijo na prostem otroci v švedskih vrtcih – 5,8 ur v 
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toplejših mesecih in 2 uri v zimskem času –, kar pa sami, kot vodilni pri raziskovanju 

pozitivnega vpliva bivanja na prostem, ocenjujejo kot nezadostno (Änggård, 2010).  

 

V skrbi za celostni razvoj otrok in kvaliteto njihovega ţivljenja je torej treba razmisliti o 

količini časa, preţivetega na igrišču, in kvantiteti kot tudi kvaliteti igralnih situacij, ki jih 

nudi, ter jih nadalje z večjimi/manjšimi posegi izboljševati (Flynn in Kieff, 2002; Kranjc, 

2019). 

 

3. INKLUZIVNA IGRA 

Inkluzivna igra je igra, katere potek omogoča, da se vsi otroci – z ali brez posebnih potreb – 

počutijo spoštovani, sprejeti in v njej lahko aktivo sodelujejo (Casey, 2005), da se torej otroci 

ne glede na njihove zmoţnosti lahko igrajo skupaj. Mogoča je le v varnem in odprtem okolju, 

podpornem situacijam, v katerih je predstavnikom skupine omogočeno soočanje s stereotipi in 

v katerih se odvijajo procesi razvoja, krepitve empatije, socialnih in čustvenih spretnosti 

(Highman, 2001; Casey, 2005; Sobel idr., 2015; Black in Ollerton, 2021). Poudarek, da gre za 

otroke z in brez posebnih potreb, je naveden zaradi večkrat pomanjkljivega razumevanja, ki se 

osredinja zgolj na interakcije med otroki z in brez posebnih potreb. Slednje je sicer 

pomembno podpreti in negovati, a ključno je dodati, da inkluzivna igra pomeni zagotoviti 

enake moţnosti za kvalitetne igralne priloţnosti vsem otrokom (Ludvigsen idr., 2005; v Scott, 

2006) ali kot pravi Douch (2006, v Scott, 2006): inkluzivna igra ne pomeni odgovarjati na 

drugačne potrebe otrok s posebnimi potrebami, ampak pomeni biti odziven in skrbeti za 

udejanjanje pravice do igre, ki je pravica vseh otrok. 

 

Vnašanje inkluzivnih iger v vrtčevski vsakdan je utemeljeno s poudarkom, da noben otrok 

zaradi osebnih okoliščin ne sme biti izključen iz igre, ki kot specifična situacija pomeni 

priloţnost učenja reševanja konfliktov, sprejemanja drugačnosti, različnih pogledov, 

krmarjenja med lastno voljo in ţeljami ter pravicami drugih (Casey, 2005; Rutar, 2010). Poleg 

omenjenih socialnih spretnosti in razvoja čustvene inteligence nas kurikularni cilji s področja 

druţbe zavezujejo k seznanjanju z raznolikostjo druţbe in k spoštovanju kulturnih razlik, 

raznolikih osebnih okoliščin, razlik, ki so posledica različnih načinov ţivljenja itd. Posledično 

to pomeni nujo skrbeti za odprto klimo in kulturo vrtca, v katerem se bodo srečevali različni 

otroci in hkrati biti v oporo pri navezovanju stikov med njimi, s ciljem, da bo vsak od njih 

prepoznan kot vreden in enakovreden (Kurikulum za vrtce, 1999).  
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Inkluzivne igre ustvarjajo okolje za spoznavanje sebe, drugih, medosebnih odnosov ter 

splošno delovanje sveta. T. Casey (2005) ob tem poudarja, da omogočajo objektivnejšo 

percepcijo resničnosti in naravne situacije za občutenje, pogovor o upoštevanju otrokovih 

pravic ter iskanje načinov za proaktivno prizadevanje njihovega uresničevanja. Takšno 

delovanje prispeva k pozitivnemu vrednotenju drugačnosti, spoštovanju različnih, tudi 

nasprotujočih si pogledov.  

 

Osrednji element inkluzivnih iger je participacija otrok – oni so tisti, ki vodijo lastno igro. V 

ospredju je t. i. prosta igra, ki pomeni nenadomestljive socialne interakcije, ki so drugačne kot 

v primeru vodenih dejavnosti. Otroci se učijo socialnih spretnosti in emocionalno zorijo v 

dejanskih odnosih, in sicer preko izkušenj menjave prijateljskih skupin, sprejemanja različnih 

vlog v igri, občasnega izpadanja iz nje, prejemanja šal na svoj račun, občutkov ljubosumja, 

prejemanja in nudenja pomoči … Tovrstne priloţnosti so ključne za oblikovanje pozitivne 

samopodobe, za oblikovanje in utrjevanje lastne identitete (Casey, 2005). Pri tem je treba 

poudariti, da prosta igra odraslemu ne narekuje odsotnosti, ampak presojanje o moţnostih 

reduciranja nepomembnih intervencij in osredotočanje na spodbude, ki bodo omogočile 

izkušnjo participacije vsem v skupini (Casey, 2005; Værum Sørensen in Birkeland, 2020). T. 

Casey (2005) kot dobra izhodišča za razvoj pestre proste igre, ki jo lahko s ponudbo materiala 

ustvari odrasel, navede: senzorno bogato okolje (različni sipki materiali, različno cvetje, 

zelišča …), igro identitet (poslikava obraza, predmetov za preoblačenje, lutke …), igro s 

kolesi (zagotavljanje različnih vozil, starih zračnic, material za gradnjo vozičkov …), 

umetnost na prostem (iz naravnega materiala – perja, kamenja, mahu, blata ...; iz najdenih 

predmetov – delov igrač, odpadkov …), gradnjo skrivališč (iz vej, sena, snega, blaga …) (več 

o vlogi vzgojitelja v poglavju Delovanje vzgojitelja). 

 

L. Flynn in J. Kieff (2002), M. Topping, Sung in Mullick (2009) kot tudi Kretzmann, Shih in 

Kasari (2015) pravijo, da vsaka igra lahko postane inkluzivna, z osredinjenostjo na specifične 

spremembe pripomočkov, pravil, okolja … v smer odpravljanja ovir za sodelovanje otroka, ki 

se s prepreko sooča. Da so spremembe lahko učinkovite, mora vzgojitelj dobro poznati 

posameznike in pred posegom v igro premisliti o značilnosti otroka in igre, ki jo opazuje 

(Casey, 2005; Scott, 2006). T. Casey (2005) pri tem še opozori na nezavedno osredinjenost na 

otroke, ki jih vidimo kot izključene – npr. pomoči ne potrebuje le slaboviden otrok, ampak 

podporo za vključitev v skupno igro potrebuje tudi srameţljiv otrok. Osredinjenost, predvsem 

na otroke s posebnimi potrebami, pripisuje prevladi prizme medicinskega modela, preko 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  . Eva Lederer, magistrsko delo 

Stran | 17  
 

katere jih še vedno gledamo kot pomoči potrebne, pri tem pa hkrati zanemarimo tudi 'manj 

izstopajoče'. Zato avtorica prednost pred iskanjem ene rešitve za vključitev enega otroka daje 

intervencijam, usmerjenim v celotno skupino – izboljšanje kvalitete igralne situacije za vse. 

Izhajanje iz skupnih interesov in intervencije, ki morda v splošnem spremenijo dinamiko igre 

vseh otrok, podpirajo tudi K. Sobel idr. (2015). Kot enega izmed skoraj univerzalnih 

pristopov za krepitev pozitivnega vzdušja v skupini izpostavljajo humor: ''straniščne šale'', 

priţiganje in ugašanje luči, pačenje itd. (prav tam). 

 

Usmerjenost v celotno skupino zagovarjajo številni avtorji, saj to krepi občutek skupnosti in 

pripadnosti, ob uspešnih posegih pa se utrjujejo prijateljske vezi, ki so temelj pripravljenosti 

prilagajati se tudi v drugih, spontanih aktivnostih (Casey, 2005; Sobel idr., 2015; Gregorski 

idr., 2019).  

 

3.1. INKLUZIVNO OKOLJE IN VLOGA VZGOJITELJA 

Ključno za realizacijo inkluzivnih iger je organizacija okolja, in sicer vzpostavitev spodbudne, 

pozitivne oziroma inkluzivno naravnane klime, omogočanje in načrtovanje igralnih situacij, v 

katerih imajo vsi moţnost aktivne participacije, ter spremljanje in odzivanje na potek igre 

same (Casey, 2005; Topping idr., 2009). 

 

3.1.1. PODPORNA KLIMA  

Klima vrtca odslikava vrednote, prevladujoče prakse, poglede na otroka, otroštvo, 

organizacijsko strukturo, cilje in medosebne odnose preko izkušnje posameznika. Vpliva na 

vedenje, počutje in delo vseh (vzgojiteljev, vodstva, drugih zaposlenih, otrok in staršev), pri 

tem pa gre poudariti dvosmernost procesa, kar pomeni, da vključeni klimo ne le zaznavajo, 

ampak jo s svojim načinom komunikacije, z naklonjenostjo timskemu delu, refleksiji, 

sodelovanju pri načrtovanju, sprejemanju odločitev … tudi pomembno sooblikuje (National 

School Climate Center, b. d; Mikek, 2015).  

 

Kot najpogostejše ovire udejanjanja inkluzivno naravnane klime so se izkazali stereotipi in z 

njimi povezan strah – npr. ob vključitvi otroka s posebnimi potrebami bodo imeli ostali manj 

pozornosti; zaradi slabega znanja jezika priseljenca bodo na področju jezika nazadovali tudi 

drugi; vključitev slabovidnega otroka pomeni visoke stroške za prilagojen material … (Casey, 

2005; Black in Ollerton, 2021). Kot primer dobre prakse za preseganje navedenega se izkaţe 

izkušnja neposrednega stika, podpora skupni igri in interakcijam ter odprta komunikacija o 

potrebah otrok v skupini tako s starši kot z otroki (Sobel idr., 2015; Thompson idr, 2011, v 
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Black in Ollerton, 2021). K Sobel idr. (2015) kot optimalno izpostavijo še neposredno 

podajanje informacij o podobnostih in razlikah otrok z in brez posebnih potreb. To 

utemeljujejo s pozitivnim učinkom informiranosti, ki zmanjšuje strah vstopanja v interakcije 

in tvori podlago za empatično ravnanje. Za naslavljanje stereotipov s teţnjo oblikovati 

pozitiven odnos do drugačnosti avtorji priporočajo obravnavo naslednji tem: prijateljstvo, 

pomoč, čustva, strategije ravnanja v konfliktih, podobnosti in razlike, s poudarkom, da se 

vsak posameznik intenzivneje uči na določenem področju (Hollingsworth in Buysse, 2009; 

Sobel idr., 2015). 

 

Z istim namenom (inkluzivno naravnana klima) se od vodij institucije pričakuje podpora 

inkluzivnim vrednotam ter način vodenja, npr. po modelu učečih se organizacij, ki bo 

omogočal širjenje teh vrednot v trden, a fleksibilen etos vrtca (Brečko, 2001; Mikek, 2015; 

Dimovski in Colnar, 2018). Nekoliko bolj eksplicitno, a strnjeno, kar pomeni nujnost jasne in 

z osebnimi vizijami usklajene skupne vizije delovanja, načrta njenega uresničevanja ter dobre 

podpore vodij strokovnim delavcem, tako v smislu spoštovanja avtonomije kot zagotavljanja 

priloţnosti za nadaljnjo izobraţevanje in ustrezno organizacijsko strukturo, ki vključuje čas za 

skupno načrtovanje ter evalvacijo (prav tam). Le v pozitivni oz. podporni klimi lahko 

vzgojitelj stopi v vlogo reflektivnega praktika (Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014), ki 

je pri ustvarjanju okolja za inkluzivne igre ključnega pomena.   

 

3.1.2. DELOVANJE VZGOJITELJA  

Biti reflektiven praktik pomeni biti sposoben kontinuirane kritične refleksije – osvetljevanje, 

prevpraševanje svojih dejanj, stališč in prepričanj, iz katerih izhajajo, sprotno vnašanje 

sprememb in sledenje njihovim učinkom (Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014). Slednje 

je pomembno zaradi ţe omenjenih ključnih značilnosti inkluzivnih iger – prevladovanje 

proste igre, participacija otrok (Casey, 2005). Realizacija je mogoča, ko vzgojitelj svojo 

pozornost s cilja preusmeri na proces in v tem procesu otroka vidi kot kompetentnega. Zgolj 

skozi to prizmo pogleda na otroštvo ter vzgojno-izobraţevalni proces se je mogoče 

odpovedati poziciji vsevednosti ter vodenje in pomembne odločitve prepustiti tudi otrokom 

(Casey, 2005; Batistič Zorec, 2010; Turnšek, 2009). Ta obrat od vzgojitelja zahteva 

spoštovanje otrok, njihovo vključevanje v dialog, opazovanje, dokumentiranje, premišljene 

intervencije v igro ter kontinuirano refleksijo (prav tam).   
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Spoštovanje pomeni razumeti posameznika kot individuum, slednje pa zavedanje, da lastno 

dojemanje situacije, prostora in odnosa morda ni enako njegovemu (Casey, 2005; Scott, 2006; 

Turnšek, 2009). Izraz spoštovanja so prizadevanja za odprt dialog, pri čemer se trudimo 

vzpostaviti klimo, v kateri se otrok lahko izrazi (čustva, mnenje, ţelje …). Vzgojitelj mora v 

ta namen predvideti različne načine izraţanja (igra, umetnost, mimika, telesna govorica …), 

biti na njih pozoren, zagotoviti čas, jih poskušati razumeti in si jih nadalje pojasniti v 

interakciji z otrokom. Le dejansko prizadevanje za razumevanje posameznika in njegovega 

delovanja pomeni učinkovito prizadevanje za enakovredne pogoje vseh otrok (Casey, 2005; 

Puroila, Estola, in  Syrjälä, 2012). Enake moţnosti morajo biti zagotovljene tako za 

sodelovanje pri spontani (npr. pomoč pri vstopanju v skupinsko igro) kot tudi načrtovani igri. 

To naj bi vzgojitelj zagotavljal z intervencijami v prostor (za zagotavljanje dostopnosti in 

uporabnosti) in podporo socialnim interakcijam med otroki (Highman, 2001; Casey, 2005; 

Sobel idr., 2015). 

 

Z namenom oblikovanja spodbudnega okolja, torej senzorno bogatega okolja, vključujoč 

različne materiale in pripomočke, ki pomenijo različne gibalne izzive in spodbujajo pestre 

socialne interakcije, ter elemente, ki bodo spodbudili, obogatili igre vlog in bodo podprli 

izraţanje otrokovih mnenj, interesov, talentov in emocij (Casey, 2005; Topping idr.,  2009), 

mora vzgojitelj evalvirati trenutne akcije in stanje ter razmisliti o morebitnih posegih, ki bi 

zvišali kvaliteto igralnih priloţnosti (Sobel idr., 2015). To lahko stori s spremembo okolja 

oziroma ponudbo materiala, z neposredno vključitvijo ali izvedbo vodene dejavnosti. V vseh 

primerih je namen zvišati inkluzivnost situacije in podpreti avtonomnost otrok in ne njeno 

nadomeščanje z našimi idejami (Casey, 2005; Værum Sørensen in Birkeland, 2020; 

Simoncini in Lasen, 2021). Ključno vprašanje je torej, kdaj in kako podpreti igro, brez da bi 

zmotili njeno dinamiko. 

 

Ob upoštevanju predpostavke o najučinkovitejšem učenju v primeru lastne aktivnosti, naj bi 

vzgojitelj zagotavljal material, s katerim otroci lahko manipulirajo, eksperimentirajo, ki 

omogoča proces konstrukcije in dekonstrukcije ter proces različnih odzivov (Fjørtoft, 2004, 

Casey, 2005; Værum Sørensen in Birkeland, 2020). Slednje procese je moč doseči s 

preprostimi intervencijami, kot npr. predvajanje glasbe, prestavljanje predmetov na manj 

običajna mesta ali dodajanje novih, ponudba različnih pripomočkov s kolesi, skrb za dostopen 

raznolik material za ustvarjanje, za gradnjo skrivališč, hišic, za umetnost na prostem (Casey, 

2005; Maxwell idr., 2008). Ker je spodbujanje socialnih interakcij ena od prioritet inkluzivnih 
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iger, mora premisliti o intervencijah, ki niso ţe sprva usmerjene le v posameznika (Casey, 

2005). Avtorji kot dobro rešitev navajajo materiale in elemente, ki jih otroci ne morejo 

uporabiti individualno (Casey, 2005; Dahl Refshauge idr., 2013; Sobel idr., 2015; Fernelius, 

2017). Nabor materiala, orodja itd. mora slediti okvirom varnosti, ki pa, kot omenjeno, ne 

smejo prevladati – ohranjen naj bo element tveganja, ki pomeni moţnost izkušnje 

obvladovanja situacije (Casey, 2005; Eager, 2010; Moore idr., 2020). Proces dodajanja 

materiala vedno zajema premislek, izvedbo (dodajanje), opazovanje učinka (odzivi otrok), 

refleksijo in nadaljnje prilagoditve (Casey, 2005; Kretzmann idr., 2015). 

 

Določene situacije od vzgojitelja zahtevajo neposredno vključitev v igro. Za presojo 

potrebnosti oz. ustreznosti tega je pomembno poznavanje otrok in opazovanje (Kako je igra 

potekala? Kako se opazovani otroci sicer vključujejo v igro? Kaj je opazil sodelavec z 

drugega zornega kota ali višjo stopnjo vpletenosti v igro? …) (Casey, 2005). Vzgojitelj se 

vključi, ko opazi določeno  neustrezno vedenje. Kljub ohranjanju tveganja v igri je njegova 

odgovornost otroke zaščititi pred pretiranimi tveganji in nasiljem, ki bi lahko ogrozilo 

otrokovo duševno ali fizično zdravje (Casey, 2005; Kern in Wakeford, 2007; Kretzmann idr., 

2015). V tem primeru se mora odzvati, prekiniti dejavnost ter podati ustreznejšo alternativo 

oziroma spodbuditi otroke k iskanju le-te (Casey, 2005). Vstop v igro je zaţelen tudi v 

primeru vabila otrok, pri čemer ni strahu, da bi to negativno vplivalo na postavljeno 

avtoriteto. Vzgojitelj z vključevanjem v igro in prevzemanjem vlog v njej otrokom izkaţe 

spoštovanje in pozitivno vrednotenje njihove dejavnosti. S tem odnos lahko le okrepi ter 

hkrati tudi pobliţje spozna otroke in delovanje skupine. Vključevanja so usmerjena tudi na 

spodbujanje manj aktivnih otrok, npr. povezovanje z drugim otrokom z izpostavitvijo 

skupnega interesa, vključevanje skupaj z njim, za oporo pri pridobitvi določene vloge … 

(Casey, 2005; Hollingsworth in Buysse, 2009; Sobel idr., 2015). Vsi vstopi v igro morajo biti 

neinvazivni. To pomeni, da vzgojitelj ne podaja lastnih idej, ampak vstopa mirno, s posluhom 

za tok in dinamiko igre, ji poskuša slediti, hkrati pa ob določenih trenutkih lajša morebitne 

komunikacijske prepreke z razlago, ponovitvijo, interpretacijo dogajanja (Casey, 2005; 

Hollingsworth in Buysse, 2009; Simoncini in Lasen, 2021). 

 

Kot ţe omenjeno, je pri inkluzivnih igrah osrednjega pomena vodenje otrok, kar pa ne 

pomeni, da vzgojitelj v dnevno rutino ne vnaša bolj strukturiranih iger (Casey, 2005; Sobel 

idr., 2015; Værum Sørensen in Birkeland, 2020). Vodene igre so nujne, saj otroku zaradi višje 

predvidljivosti zagotavljajo občutek varnosti. To olajša njegovo vključevanje in pripomore k 
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izgradnji samozavesti, pozitivnemu vrednotenju lastne zmoţnosti stopati v interakcije itd., kar 

se bo izrazilo tudi v pogostejšem in uspešnejšem vključevanju v prosto igro. Vzgojitelj igre z 

namenom razumevanja socialne dinamike, medsebojnega spoznavanja, spoznavanja sebe, 

svojih zmoţnosti … načrtuje in jih smiselno vključuje po opazovanju delovanja skupine in 

posameznika v njej ter z njimi poskusi spodbuditi manj aktivne otroke, vzpostaviti stike med 

tistimi, ki jih sicer nimajo (Casey, 2005; Kern in Wakeford, 2007; Hollingsworth in Buysse, 

2009; Sobel idr., 2015). Da v bolj strukturiranih igrah lahko enakopravno sodelujejo vsi, 

velikokrat zadostujejo ţe majhne spremembe (Flynn in Kieff, 2002; Kretzmann idr., 2015), ki 

jih je moč vpeljati brez posebnega poudarka, da gre za prilagoditev enemu od otrok – tisti, ki 

lovi, nosi vidno pokrivalo, da vsi laţje sledijo poteku igre; zbiranje v krogu poteka na stolih in 

ne na tleh, da je višina enaka otroku na invalidskem vozičku; če imajo teţave z lovljenjem, 

lahko uporabimo obteţene ţoge … (Casey, 2005; Flynn in Kieff, 2002). 

 

4. INKLUZIVNO OBLIKOVANJE 

Inkluzivno oblikovanje, imenovano tudi univerzalno, vseţivljenjsko, dostopno oblikovanje, 

oblikovanje za vse, oblikovanje brez ovir … (Wu in Sung, 2017; Simoneti idr., 2018), 

označuje novo etično in tehnično prakso načrtovanja grajenega okolja. Je praktičen pristop, ki 

stremi k čim višji uporabnosti prostora za vse in s tem zmanjševanju stigmatizacije skupin 

posameznikov (Wu in Song, 2017; Simoneti idr., 2018; Black in Ollerton, 2021). To je sprva 

pomenilo odstranjevanje ovir, ki pa so se izkazale kot relativne – odstranitev ovire za 

določeno skupino posameznikov je lahko pomenilo oviro za drugo skupino (Simoneti idr., 

2018). Pojavljale so se tudi prakse, ki so izključenost, katere izvor je preseganje zmoţnosti 

uporabnika (Clarkson idr., 2015, v Wu in Song, 2017), ţelele preseči z npr. urejenimi igrišči 

izrecno za določeno skupino otrok (npr. za motorično ovirane) ali z igrišči, na katera so dodali 

prilagojene igralne elemente, ki pa so vidno odstopali od celote. Takšne prakse so zaradi 

upoštevanja igrišča zgolj kot prostora fizičnih akcij vodile v segregacijo ali, v najboljšem 

primeru, v integracijo (Simoneti, 2010; Gregorski idr., 2019).  

 

Cilj inkluzivnega oblikovanja je zagotoviti univerzalno rabo prostora za vse (Simoneti idr., 

2018) in okolje, ki ne povzroča niti zadreg ob rabi pri posamezni skupini uporabnikov 

(frustracije z objektom, teţave pri njegovi uporabi) (Wu in Song, 2017) niti konfliktov med 

različnimi uporabniki (Simoneti idr., 2019). To usmerja k upoštevanju raznolikosti 

uporabnikov – trenutnih in bodočih, pestrost njihovih mnenj, interesov, načinov sprejemanja, 

odzivanja, zaznavanja, gibanja (Gregorski idr., 2019). Pri tem pa je treba posebej poudariti, da 
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univerzalno oblikovanje ne zahteva dosege uporabnosti vseh elementov vsem uporabnikom 

(Wu in Song, 2017; Simoneti idr., 2019; Moore idr., 2020), gradi pa na prizadevanju 

upoštevanja različnih potreb ter prevlade interesa najranljivejših skupin. Vse prilagoditve, ki 

izhajajo z vidika trenutnih in potencialnih uporabnikov, naj bi bile vgrajene v načrtovano 

celoto. Z drugimi besedami, v vseh fazah oblikovanja naj bi se poskušalo čim bolj upoštevati 

tako stvarne kot tudi spreminjajoče se potrebe uporabnikov prostora (Wu in Song, 2017; 

Simoneti idr., 2019; Gregorski idr., 2019).  

 

Za dosego takšnega cilja je nesmiselno postavljati standardizirane rešitve, saj je potrebno 

poglobljeno reševanje prostorskih vprašanj, širok pogled na njegovo uporabo in uporabo 

elementov v njem ter upoštevanje konteksta, v katerem se prostor nahaja (Simoneti, 2012; Wu 

in Song, 2017; Menconi in Grohmann, 2018; Moore idr., 2020). Avtorji še dodajajo, da so 

trenutno veljavni normativi togi in skupaj s prevladujočim vidikom varnosti in lahkega 

vzdrţevanja omejujejo iskanje ustvarjalnih, alternativnih rešitev za specifična prostorska 

vprašanja. Sodobni predstavniki stroke zato, kot ţe omenjeno (v poglavju Pomen prostora), 

poudarjajo pomen in kompleksnost dolgo podcenjevanega področja arhitekture, ki se ukvarja 

s prostori, grajenimi za vzgojno-izobraţevalne institucije (Simoneti, 2000; Gregorski idr., 

2019; Zbašnik-Senegačnik, 2019). Osvetljujejo nujnost interdisciplinarnega sodelovanja (s 

strokovnjaki pedagoške, psihološke stroke …) (Moore idr., 2020; Gregorski idr., 2019; 

Zbašnik-Senegačnik, 2019), saj, kot pravijo proizvajalci v švedski in avstralski študiji, sami 

nimajo dovolj znanja o pestrosti potreb otrok (Prellwitz in Tamm, 1999; Sterman idr., 2018, v 

Moore idr., 2020). V oblikovanje se vključuje tudi trajnostni pogled (dolgoročno načrtovanje, 

uporabnost za trenutne, prihodnje in potencialne uporabnike) (Dudek, 2006, v Gregorski idr., 

2019; Manahasa, Özsoy in Manahasa, 2020). Osrednji koncept inkluzivnega oblikovanja pa je 

aktivna participacija uporabnikov, saj so oni tisti, ki najbolje vedo, kakšne so njihove potrebe 

in kako jih nasloviti (Simoneti, 2010; Kranjc, 2019; Gregorski idr. 2019; Cenčič in 

Štemberger, 2019).  

 

Danford (2001), M. Simoneti idr. (2019) navajajo načela, ki so jih leta 1997 zapisali Connell 

idr. (1997) in naj bi interdisciplinarne time usmerjala pri načrtovanju inkluzivnih prostorov: 

a) Enakovredna uporabnost za vse – prostor in elementi ne smejo 

stigmatizirati/favorizirati nobene od skupin. 

b) Prilagodljivost pri uporabi – elementi so oblikovani tako, da jih je moč uporabiti na 

več kot le en način, priporočljiva je t. i. prilagodljiva gradnja. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  . Eva Lederer, magistrsko delo 

Stran | 23  
 

c) Moţnost preproste in intuitivne uporabe – za zagotavljanje čim višje samostojnosti 

mora biti oblika elementov takšna, da vsak lahko razpozna njihovo funkcijo in 

intuitivno razume njihov način uporabe. 

d) Zaznavnost informacij – da se v prostoru lahko znajde vsak, ne glede na senzorične 

zmoţnosti, morajo biti vse informacije podane na različne načine (vizualno, taktilno 

…). 

e) Upoštevanje moţnosti napak – oblikovati prostor in elemente tako, da nikomur ne 

povzročajo neprijetnosti, nevarnosti; ob morebitni in neizogibni nevarnosti mora biti o 

njej jasna informacija (npr. označene stopnice s taktilnim tlakom). 

f) Majhen fizičen napor – elementi, oblikovani tako, da jih je moč uporabiti brez 

velikega napora (npr. avtomatična vrata); v primeru neizogibnosti uporabe moči ta 

nikogar ne sme spraviti v neprijeten poloţaj. 

g) Ustrezen dostop in dovolj prostora za uporabo  – primerne poti za dostop ter dovolj 

prostora za uporabo vseh elementov za vse uporabnike, ne glede na osebne okoliščine 

(npr. prostor za kolena pod umivalnikom).  

 

Načela so bila deleţna kritike, med drugim, da so nerazumljiva, da so bolj kot za prostor 

uporabna za posamezne elemente …, a kljub vsemu so svetovno priznana in ena od ključnih 

smernic pri univerzalnem oblikovanju (Danford, 2001). T. Casey (2017, v Moore idr., 2020) 

pa s kritiko nadaljuje in pravi, da jih je treba upoštevati pazljivo in selektivno, saj bi morala 

biti prilagojena tako glede na specifike zunanjega igrišča kot tudi otroške igre. Zaenkrat 

ostajajo v določenih točkah nasprotna temu, za kar si inkluzivno igrišče prizadeva, npr. načeli 

c in f sta v nasprotju z ţeljo po zagotavljanju stopnjujočih fizičnih nalog, ohranjanju tvegane 

igre.  

 

4.1. INKLUZIVNOST OTROŠKIH IGRIŠČ  

Otroško igrišče je definirano kot urejena površina za otroško igro ob stanovanjskih poslopjih, 

vrtcih in šolah, v parkih ter kopališčih (Slovenski etnološki leksikon, 2007, str. 397). O 

njegovi inkluzivni naravnanosti ni enotnega odgovora, saj je koncept inkluzivnega 

oblikovanja relativno nov (Kim idr., 2018), kljub temu pa je jasno, da mora čim bolj 

odgovarjati na raznolike potrebe uporabnikov (Eager, 2010; Simoneti idr., 2019; Zorc in 

Blenkuš, 2019; Gregorski idr., 2019). M. Simoneti (2010) ter Othman in Said (2012) z ozirom 

na zgodovino pojava igrišč, ki se začne s pospešeno urbanizacijo in industrializacijo ter je 

povezan predvsem s skrbjo za zdravje in varnost otrok, zagotavljanjem prostora stran od ulic 
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in prometa itd., opozorijo, da igrišča v preteklosti in tudi danes bolj kot pogled otrok 

prikazujejo perspektivo odraslih – legitimno interpretacijo otroštva, otroka in njegovih potreb 

v danem času in prostoru. Druţbeno konstrukcijo pojma utemeljuje tudi U. Kikelj (2012), ki 

po analizi zgodovine igrišč zapiše, da začetki posebej oblikovanih prostorov za otroke segajo 

v čas pojava meščanske druţine – obdobje začetka ločevanja med odraslimi in otroki, 

obdobje, ko se otroka izvzame iz sfere dela (Aries, 1959, v Kikelj, 2012) in ki fazo otroštva 

prizna kot razvojno specifično (Berger in Luckmann, 1966, v Kikelj, 2012), hkrati pa tudi 

obdobje zviševanja pomembnosti igre, pri čemer pa pedagoška stroka dolgo ni ločevala med 

igro, športom in telovadbo (Kikelj, 2012). Vse navedeno se zrcali v zasnovi igrišč, ki so v 

prostoru odraslih ograjeni mikroprostori, v katerih se tolerira otrokovo prosto gibanje, 

ţivahnost, radovednost (prikaz legitimne dihotomije otrok-odrasel, igra-delo) (Zidar, 2003, v 

Kikelj, 2012; Russell, 2012, v Simoncini in Lasen, 2021), in prostoru, ki je še vedno 

opremljen predvsem z elementi za spodbujanje telesne aktivnosti in motorike (Malone in 

Tranter, 2003; Kikelj, 2012).  

 

Pojavne oblike današnjih igrišč lahko strnemo v tri tipe, in sicer tradicionalna, sodobna in 

izjemno redka doţivljajska igrišča (Gudova, 2016; Stanton-Chapman, Toraman, Morrison, 

Dariotis in Schmidt, 2018): 

- Za tradicionalna igrišča je značilen manko vegetacije ter statična, med seboj 

nepovezana igrala (peskovnik, gugalnica, tobogan, vrtiljak), navadno iz ţeleza. 

Razporejena so na ravni podlagi (Gudova, 2016; Fjørtoft, 2004; Stanton-Chapman 

idr., 2018). Takšna igrišča navadno ne nudijo zadostnega izziva, a hkrati praviloma 

ostajajo nedostopna motorično oviranim  (Hartle in Johnson, 1993, v Fjørtoft, 2004; 

Stanton-Chapman idr., 2018). V raziskavah se zaradi visoke predvidljivosti igre 

izrišejo kot manj stimulativna ter hkrati zaradi odsotnosti tveganja in izzivov celo kot 

bolj nevarna (večja je verjetnost neprimerne igre z višjo stopnjo tveganja) (Eager, 

2010; Dahl Refshauge idr., 2013). 

- Sodobna igrišča so podobna tradicionalnim, a so med elementi ţe vidne 

povezave; večkrat so prisotni sklopi igral (npr. tobogan s plezalom in kotičkom za 

skrivanje). Kontinuiteta je včasih vpeljana tudi s tematiko (npr. gusarsko igrišče) 

(Gudova, 2016; Stanton-Chapman idr., 2018).  

- Začetnik doţivljajskih igrišč je danski krajinski arhitekt Carl Theodor 

Sørensen, ki je izhajal iz radikalne teze, da se otroci radi igrajo povsod, razen na 

igriščih, ki so narejena zanje. Njegova vizija je bila dati otrokom priloţnost, da si 
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zamislijo in ustvarijo igrišče po ţelji (Staempfli, 2009, v Gudova, 2016); to se ohranja 

kot cilj doţivljajskih igrišč še danes (Stanton-Chapman idr., 2018). V tako zasnovanih 

okoljih je velik poudarek na vlogi zelene okolice, nestrukturiranega materiala (škatle, 

zračnice, vrvi …) in naravnega materiala (pesek, voda, lubje, zemlja …). Otroci se 

igrajo z oblikami, teksturami, višino, gostoto (Maxwell idr., 2008; Said, 2005, v 

Azlina in Zulkiflee, 2012). Nudi moţnosti za gradnjo, vrtnarjenje, skrb za ţivali, šport, 

igre z vodo … (Gudova, 2016).  

 

Pri nas prevladujoča tradicionalni in sodobni tip igrišča v svoji izčiščenosti ter z odsotnostjo 

elementa tveganja odraţata prevladujočo perspektivo na otroštvo, in sicer perspektivo, 

značilno za zahodno kulturo, imenovano protektivno otroštvo oziroma podobo otroka kot 

pomoči potrebnega (Simoneti, 2010; Moss, 2011; Kikelj, 2012). Slednje otroku odvzema eno 

od ključnih pravic, ki je v osrednji poziciji tudi v samem bistvu inkluzivnega oblikovanja 

(Casey, 2005; Simoneti, 2010; Šorn, 2017, v Kranjc, 2019; Cenčič in Štemberger, 2019). 

Govorimo o aktivni participaciji, ki za udejanjanje potrebuje spremenjeno perspektivo na 

otroka v smer priznavanja njegove kompetentnosti (Batistič Zorec, 2010; Turnšek, 2009; 

Trevarthen,1998, v Helavaara Robertson, Kinos, Barbour, Pukk in Rosqvist, 2015). 

 

Poleg odsotnosti spoštovanja aktivnega raziskovanja in sooblikovanja je pogrešati igrišča, 

dostopna otrokom s posebnimi potrebami. M. Simoneti (2010) nadalje zapiše, da se 

romantične predstave odraslih sicer počasi rahljajo, kar je vidno v pojavu več zanimivih in 

manj sterilnih javnih igrišč, kljub temu pa ta nekoliko bolj ţivljenjska igrišča puščajo 

ogromno neizkoriščenega prostorskega potenciala in velikokrat še vedno niso dostopna 

otrokom s posebnimi potrebami. V tujih raziskavah se kaţe, da je dostopnost višja, a manjkrat 

funkcionalna (npr. utrjena pot do neprilagojenega igrala nima vrednosti) (Siu, Wong in Lam, 

2017; Wu in Song, 2017). 

 

Za izboljšanje prakse in zviševanje inkluzivnosti zunanjih igrišč se pričakuje začetek 

pogostejšega vključevanja otrok v sooblikovanje (Simoneti, 2010; Kranjc, 2019) (več o vlogi 

otroka v poglavju Sooblikovanje igrišč z otroki) ter upoštevanja v naslednjem poglavju 

opisanih kriterijev: dostopnost (Wu in Song, 2017; Simoneti idr., 2019), klima, ki vabi k igri 

(Simoneti, 2010; Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011) ter fleksibilnost (Gregorski idr., 2019; 

Kim idr., 2018; Simoncini in Lasen, 2021). Na podlagi sledenja temu se pričakuje pojav 

inkluzivnejših igrišč, ki kombinirajo elemente vseh tipov, z namenom podpore razvoja 
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različnih iger, preizkušanja sposobnosti, spretnosti, fizikalnih zakonov … (Maxwell idr., 

2008; Simoneti, 2010). Kot inkluzivna igrišča se označijo tista, na katerih se uporabniki ne 

glede na osebne okoliščine počutijo varne, sprejete, so lahko to, kar so in uţivajo v času ter 

izkušnjah, ki jih na njem doţivijo (Black in Ollerton, 2021).  

 

4.2. KRITERIJI INKLUZIVNEGA OBLIKOVANJA ZUNANJIH IGRIŠČ 

Če je osrednji cilj zunanjega igrišča okolje, ki omogoča pestre, s specifikami prostora 

povezane izkušnje (spoznavanje naravnega okolja, raznoliki gibalni izzivi, stimuliranje vseh 

petih čutil, manipuliranje z naravnimi, manj strukturiranimi materiali, uporaba orodja … (več 

v poglavju Pomen zunanjega igrišča)), so to mikro cilji univerzalno usmerjenega oblikovanja, 

ki ţeli doseči visoko igralno vrednost (Ogrin, 2010; Simoneti 2012). U. Kranjc in M. 

Simoneti (2021) izraz igralna vrednost povezujeta z raznolikostjo ter dolgotrajnostjo igre 

otrok različnih starosti, sposobnostjo ter zmoţnostjo socialnih interakcij, Wolley in Lowe 

(2013, v Menconi in Grohmann, 2018) pa igralno vrednost prostora ocenjujeta na podlagi 

prispevka k razvoju otroka. S holistične perspektive naj bi igralno okolje spodbujalo: socialne 

interakcije, fizično aktivnost, intelektualno stimulacijo, ustvarjalnost, emocionalni razvoj, 

omogočalo naj bi zabavo ter prosto izbiro (Titman, 1994, v Malone in Tranter, 2003; Brown, 

2003, v Menconi in Grohmann, 2018). Cilji naj bi bili dosegljivi s sledenjem trem ključnim 

kriterijem: dostopnost, značaj igrišča, fleksibilnost.  

 

4.2.1. DOSTOPNOST 

Najpogosteje omenjeni kriterij inkluzivnih igrišč je dostopnost. Zagotavlja se z ustreznimi 

vhodi v sam vrtec, vstopnimi točkami na igrišče, potmi do igral, igrali samimi, delovnimi 

površinami, prostori za počitek, označbami za orientacijo … (Wu in Song, 2017; Simoneti 

idr., 2019). Wu in Song (2017) opaţata, da so igralni elementi pogosto oblikovani za 

uporabnike podobnih sposobnosti, kot jih ima oblikovalec sam; to praviloma v slabši poloţaj 

postavi predvsem otroke s posebnimi potrebami (Khalifeh Soltani idr., 2011; Mullick, 2013; 

Wu in Song, 2017).  

 

Prilagoditve, ki sledijo smeri preprečevanja izključenosti, se, kot ţe omenjeno, ne smejo 

izraziti v obliki dodatnega igrišča ob siceršnjem ali kot dodatna, a ţe na videz izstopajoča 

igrala. Potreben je temeljit premislek o uporabnosti izbranih igral za čim širšo skupino otrok 

ter njihova prilagoditev za njeno razširitev (Mullick, 2013; Simoneti idr., 2019). Optimalno je, 

da so prilagoditve vgrajene v funkcionalno in oblikovno skladne ureditve ţe od začetka 
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snovanja idej. M. Simoneti idr. (2019) omenijo tudi t. i. prilagodljivo gradnjo – način 

univerzalnega oblikovanja, ko objekt sprva sicer še ni dostopen, a je prilagoditev predvidena 

in v prihodnosti moţna, lahka ter brez visokih stroškov (npr. vnaprej na določeni višini 

močnejše stene, če bi bilo na njih smiselno namestiti drţalo).  

 

Izbira igral, njihove prilagoditve in razporeditev morajo biti izbrane tako, da otrokom 

različnih sposobnosti omogočajo čim bolj samostojno uporabo (Mullick, 2013; Wu in Song, 

2017; Simoneti idr., 2019), hkrati pa pri tem ne gre pričakovati, da bodo vsi elementi uporabni 

za vse, saj bi s tem hitro prestopili mejo poenostavljanja in izgubili element tveganja (Wu in 

Song, 2017; Simoneti idr., 2019; Moore idr., 2020). 

 

Fizična dostopnost je torej pogoj, da se na igrišču lahko srečujejo raznoliki otroci, nadalje pa 

avtorji opozarjajo, da so inkluzivna igrišča tista, ki zmorejo preseči fizično dostopnost in 

njihova zasnova vsebuje tudi elemente z namenom spodbujanja socialnih interakcij (Holt, 

Moore in Beckett, 2012; Khalifeh Soltani idr., 2011; Mullick, 2013; Wenger idr., 2020). 

  

4.2.2. FLEKSIBILNOST 

Fleksibilnost kot drugi kriterij izključuje standardizirane rešitve, za katere avtorji pravijo, da 

zavirajo kreativne oblikovalske rešitve in sodelovanje z uporabniki (Simoneti, 2012; Wu in 

Song, 2017; Menconi in Grohmann, 2018, Moore idr., 2020). Kriterij fleksibilnosti nadgradi 

vizualno in estetsko dimenzijo s komponento dinamičnega prilagajanja (Woorman, 2017, v 

Gregorski idr., 2019). Zrcali se v stopnji uporabnosti in stimulativnosti igrišča v smislu 

odgovarjanja na različne potrebe otrok (starost, fizična, senzorna oviranost itd.) ter 

omogočanja raznolikih igralnih situacij (individualna/skupinska igra, dinamična/mirna igra 

…) (Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011; Kim idr., 2018; Gregorski, idr., 2019). 

 

Tesno je povezan s kriterijem dostopnosti, saj naj bi oblikovalci ţe v fazi načrtovanja 

premislili o moţnostih prilagoditve igral ter s tem zagotovili višjo uporabnost teh in se hkrati 

izognili tako vizualno izstopajočim spremembam kot tudi naknadnim prilagoditvam, ki 

navadno pomenijo tudi višji strošek (Simoneti idr., 2019). Na tej točki pa je treba poudariti, da 

igralno vrednost igrišča ne določajo le igrala, ta so le eden od elementov (Maxwell idr., 2008; 

Gudova, 2016; Kranjc in Simoneti, 2021). Mnogo iger spodbudi oz. podpre ustrezno 

zasnovan prostor. Igralne moţnosti so pestrejše v primeru vključenosti ustreznih razmerjih 

med polnim-praznim, velikim-majhnim, razkritim-zakritim, mokrim-suhim ter sončnim-
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senčnim (Simoneti, 2010). Ustrezna razmerja in senzibilnost pri vnašanju drugih značilnostih, 

ki definirajo prostor (teksture, oblike, simboli, barve, hrup itd.), so tisto, kar pomembno 

vpliva na doţivljajsko pestrost – ustvarjanje prostora, ki vabi k igri (Simoneti, 2010; Tomšič 

Čerkez in Zupančič, 2011). Ključna prednost teh elementov (npr. razgibanega terena, 

ustreznih rastlin …) pred igrali je omogočanje uporabe na različne načine (npr. na klančino 

lahko tečejo, se za njo skrijejo, z nje kotalijo …) (Fjørtoft, 2004; Mullick, 2013; Stanton-

Chapman idr., 2018; Kranjc in Simoneti, 2021). Hkrati so to elementi, ki zagotavljajo 

uporabnost igrišča v hladnejših delih leta in mokrih vremenskih pogojih (npr. v zimskem času 

je klančina še vedno aktualna, saj omogoča sankanje, seznanjanje z osnovami smučanja, je 

ovira v igri kepanja ...), ko je večina igral neuporabnih oziroma nevarnih za uporabo (Gudova, 

2016; Kim idr., 2018; Gregorski idr., 2019).  

 

Kot bolj fleksibilna igrišča so se izkazala tudi tista, na katerih so prisotni premični elementi, 

ustrezne teţe, oblike …, ki jih otroci lahko premikajo, z njimi gradijo, to podirajo – 

preoblikujejo skladno s tokom njihove igre (Fjørtoft, 2004; Kim idr., 2018).  

 

4.2.3. ZNAČAJ IGRIŠČA 

Kriterij karakterja igrišča oziroma njegove estetike je pomemben, saj vizualna dimenzija 

prostora močno vpliva tako na naše počutje v njem kot tudi na otrokovo ustvarjalnost, čustva, 

zaupanje (Cooper in Burtom, 2014, v Gregorski idr., 2019; Zbašnik-Senegačnik, 2019).  

 

Kot omenjeno zgoraj, se prijeten karakter in doţivljajska pestrost tvorita z v zasnovo 

vnesenimi ustreznimi razmerji ter senzibilnostjo do prostorskih značilnosti (Simoneti, 2010; 

Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011). Smiselna je tudi vključitev nasprotij zgoraj-spodaj, tukaj-

tam, začetek-konec, nad-pod, notri-zunaj in osnovnih odnosov – zaprtje, kontrast, dominanca, 

ponavljanje, spojitev (Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011). 

 

Avtorji v okviru za otroke zasnovanih prostorov opozarjajo na pomen pristne čutne izkušnje 

(Rivkin, 1990, v Fjørtoft, 2004; Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011; Gregorski idr., 2019) ter 

smotrne uporabe barv (Gregorski idr., 2019). Za prvo izpostavljajo ţe omenjen problem 

javnih naročil, kar pomeni naročanje pri najcenejšem ponudniku, slednje pa se večkrat zrcali v 

niţji kvaliteti, predvsem pri izbiri materiala – uporaba nadomestkov (npr.  namesto lesa le 

njegova imitacija). Pri uporabi barv pa so kritični do praks, ki jih uporabljajo zaradi ţelje 

slediti modnim smernicam, dramatičnih učinkov ali glede na stereotipna prepričanja (npr. 
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označevanje z modro ali roţnato glede na spol) (Gregorski idr., 2019). Omenjajo tudi naivno 

uporabo barv in nepremišljeno vnašanje likov iz domišljijskega sveta za ustvarjanje 

otroškosti, zaradi tega smo priča mnogim vizualno nasičenim, kičastim prostorom (Simoneti, 

2010; Gregorski idr., 2019). Barve so sicer pomemben element prostora; vplivajo na ţivčni 

sistem, srčni utrip, izločanje hormonov, encimov …, z njimi pa je ob premišljeni uporabi moč 

ustvariti različne prijetne ambiente (Gregorski idr., 2019). 

 

4.3. SMERNICE UREDITVE  INKLUZIVNEGA ZUNANJEGA IGRIŠČA 

Kriterije inkluzivnega oblikovanja je moč doseči z upoštevanjem predlogov različnih 

avtorjev, ki jih v nadaljevanju zaradi preglednosti predstavljam razdeljene na kategorije: 

dostopnost, poti; teren; delitev prostora na kotičke; prostor klasičnih igral in igralnih 

kompleksov; prazen prostor in umik; vegetacija; orientacija; spodbujanje socialnih interakcij; 

varnost in tveganje. 

4.3.1. DOSTOPNOST, POTI  

Za dostopnost igrišča je treba zagotoviti ustrezne vstopne točke, kar pomeni dovolj širok vhod 

(vsaj 1 m) z dodano klančino v primeru, da do igrišča vodijo stopnice. Če je vratom dodan 

samozapiralni mehanizem, se ta ne sme zapreti hitreje kot v petih sekundah, saj bi s tem 

oteţili prehod osebam na invalidskih vozičkih (Yearley in Berlinski, 2008). Nadalje je zavest 

o čim manj ovirah do igralnih elementov treba ohraniti pri načrtovanju poti. Kot ovire se v 

primeru vključenosti npr. otroka na invalidskem vozičku ali slepega otroka izkaţejo robniki, 

jarki, ozke poti … (Simoneti idr., 2019). Širina teh je pomembna tudi v primeru bolj 

dinamične igre, npr. voţnje s kolesi ali skiroji, saj se s tem preventivno zmanjša moţnost 

trkov, konfliktov (Malone in Tranter, 2003; Stanton-Chapman idr., 2018). Avtorji 

priporočajo, da so poti jasne (lajšanje orientacije), utrjene ter iz gladkih in hkrati dovolj 

oprijemljivih materialov, da ustrezajo hoji, voţnji z (invalidskim) vozičkom (Simoneti, idr., 

2019). Zaradi slednjega se je sipkim materialom, ki so sicer zaţelen del igrišča, pri 

načrtovanju poti priporočeno izogibati (Fernelius, 2017).  

 

4.3.2. TEREN  

Teren naj bi bil razgiban, saj je kot tak bolj privlačen in prav tako uporaben (več moţnosti 

igre pozimi, ko je večina igral neuporabnih) (Simoneti, 2012; Yearley in Berlinski, 2008). 

Različni nivoji so lahko izkoriščeni za oblikovanje manjših vdolbin, tunelov, skrivališč 

(Malone in Tranter, 2003; Stanton-Chapman idr. 2018). Poleg tega imajo velik potencial z 

vidika omogočanja variacij za dostop do vrha ali do na njih nameščenih igral. Dober primer je 
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primerjava tobogana kot samostojnega igralnega elementa, na katerega je moţno priti zgolj na 

en način – po lestvi, in tobogana na klančini, do katerega se lahko uredi več poti, ustrezajočih 

različno motorično spretnim otrokom, npr. dostop po utrjeni poti na poloţnejši strani, 

neposredno po klančini ali po dodanem elementu – plezalnih oprimkih, vrvi, stopnicah, bolj 

strmi poti z dodanimi večjimi stabilno pritrjenimi skalami … (Mullick, 2013). Poleg 

opisanega tobogan na klančini pomeni tudi manj stroškov, saj ni potrebne investicije za 

podlago, ker ni moţnosti padca v globino (Yearley in Berlinski, 2008). V prid navedenega so 

tudi rezultati raziskave, v kateri so opazovali igro na enakem statičnem toboganu, a ravni 

podlagi. Avtorji poročajo, da je bil tobogan, ki je stal ob vzpetini, uporabljen večkrat in tudi 

bolj kreativno (Cairney idr., 2015, v Stanton-Chapman idr. 2018). Preferenco za igrala, ki jih 

je mogoče uporabiti na več načinov, sta zabeleţila tudi Frost in Campbell (1985, v Maxwell 

idr., 2008). 

 

4.3.3. DELITEV PROSTORA NA KOTIČKE 

B. Tomšič Čerkez in Zupančič (2011) zapišeta, naj se prostor snuje po načelu skladnosti, pri 

čemer se upošteva danosti okolja (npr. potencial razgibanega terena). Območje igrišča je 

smiselno razdeliti na manjše enote glede na posamezne vrste aktivnosti in njihovo naravo 

(mirna/dinamična). Kotičke oziroma cone omenjajo tudi drugi avtorji, in sicer z argumentom, 

da s pozornostjo tem razmišljamo o igralnem potencialu prostora ter hkrati o ustrezni 

prostorski delitvi (ločevanje kotičkov za bolj dinamično in mirno igro) (Kern in Wakeford, 

2007; Maxwell idr., 2008; Štirn Koren, 2015; Menconi in Grohmann, 2018). Mohin idr. 

(2015, v Zbašnik-Senegačnik, 2019) pravijo, da okolje, ki izpolnjuje otrokove potrebe v 

zgodnjem otroštvu, vsebuje teksture, zvok in barve, zagotavlja miren in prijeten prostor za 

odmik, nudi odprte socialne prostore za skupinske dejavnosti ter vznemirljiv prostor za 

svobodno gibanje in fizične drznosti. Podobno razmišlja Patrick Grahnn, švedski okoljski 

psiholog in strokovnjak za hortikulturo, ki našteje osem osnovnih prostorov igrišča in jih 

označi kot potrebne za zadovoljevanje osnovnih psihosocialnih potreb. Mednje našteje: 

prostor neokrnjene narave; miru in tišine; raznovrstnosti in optimizma; razmišljanja, 

zbistritve; druţenja; zgodovine in kulture; zabave ter jasne organizacije (Štirn Koren, 2015).   

 

Tovrstne navedbe avtorjev so skladne z rezultati raziskav, v katere so bili ne/posredno 

vključeni otroci. Menconi in Grohmann (2018) v rezultatih projekta navedeta enajst različnih 

kotičkov igrišča, ki so jih otroci v projektu preoblikovanja svojega igrišča navedli kot ţelena 

(na podlagi izkušenj iz parkov in javnih igrišč). Mednje so prišteli:  
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- kotičke z vegetacijo za opazovanje, igro, gojenje zelenjave …;  

- tradicionalna igrala: tobogani, hiške, gugalnice, mivka; 

- kompleksna igrala, kjer se skrivajo, plezajo, ki omogočajo domišljijsko igro; 

- prostor za športne igre; 

- vodni kotiček za pitje, igro, opazovanje; 

- kotičke za opazovanje ţivali (hotel za ţuţelke, vrt za metulje, hiške za ptice, 

veverice, mlaka za ţelve …); 

- zvočne kotičke; 

- kotičke za umiritev (klopi, viseče mreţe, trata …); 

- kotičke z nestrukturiranim materialom za premikanje, gradnjo, podiranje; 

- kotičke za ustvarjanje (table, prostor, ki ga lahko poljubno okrasijo …); 

- kotiček za nastopanje (oder oz. temu podoben prostor). 

 

Kontinuirano opazovanje igre na več danskih javnih igriščih med najbolj priljubljene igralne 

točke umesti: igralne konstrukcije, območje igre s peskom, odprt prostor, prostor za zbiranje 

(klopi), vrtiljake, gugalnice, klančine, tobogane, hišice, vodo in drevesa (Dahl Refshauge idr., 

2013). Podobne rezultate navaja raziskava Wengerja idr. (2020), v kateri so otroci na igrišču 

najpogosteje uporabljali naravne igralne elemente, elemente, ki so omogočili različne izzive 

(tobogani, tuneli, plezala) ter mirne kotičke, kamor so se lahko umaknili pred odraslimi. Tudi 

opaţanja slovenskih avtoric U. Kranjc in M. Simoneti (2021) so podobna navedenim; otroci 

dlje časa vztrajajo v kotičkih z naravnimi elementi, kot najbolj spodbuden se izkaţe 

nestrukturiran material, hkrati pa poudarita, da imajo otroci zelo radi tudi klasična igrala – 

vzmetne gugalnice, vrtiljake, tobogane. Ta igrala imajo sicer ozko določen način uporabe, a 

hkrati omogočajo specifične načine gibanja (vrtenje, hitrost …), zato na igrišču ne bi smela 

umanjkati, čemur pritrjujejo tudi drugi avtorji (Dyment, idr., 2009; Anthamatten idr., 2014, v 

Stanton-Chapman idr., 2018). 

 

4.3.4. PROSTOR KLASIČNIH IGRAL IN IGRALNIH KOMPLEKSOV 

U. Kranjc in M. Simoneti (2021) nadaljujeta in pravita, da je vrednost klasičnih igral lahko še 

višja ob njihovi premišljeni umestitvi. Omenita kompozicijo, ki spodbuja socialne odnose, 

npr. več postavitev gugalnic tako, da se otroci med seboj vidijo, tip gugalnice, ki je primeren 

za več otrok – mreţa, zračnice … Vrednost se zviša tudi v primeru uspešne umestitve glede 

na potenciale terena, kot npr. ţe opisan primer tobogana na klančini (Cairney idr., 2015, v 

Stanton-Chapman idr., 2018), ali z alternativnimi rešitvami – Dahl Refshauge idr. (2013) so 
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opazili pestrejšo igro v peskovnikih, kadar je bil znotraj tega večji element, npr. deblo ali 

skala. Splošneje pa mora razporeditev igral zagotavljati dovolj prostora med njimi in okrog 

njih (za igro v skupini, uporabo invalidskih vozičkov, varnost pri prehajanju med igro …) 

(Shackell, Butler, Doyle in Ball, 2008; Yearley in Berlinski, 2008). Pod njimi mora biti 

ustrezna podlaga – travnata, gumijasta, iz sipkih materialov ali z dodanimi preprogami. V 

Sloveniji ustreznost podlage določa standard SIST-EN 1177, in sicer glede na moţnosti, 

višino padca, prisotnost izsiljene sile (Yearley in Berlinski, 2008). Pri izbiri podlage je treba 

ohraniti misel na dostop in vsaj del površine utrditi (npr. igralo sredi otoka sekancev je 

nedostopno gibalno oviranim otrokom) (Fernelius, 2017).  

 

O uporabnosti igral za raznolike starosti, zmoţnosti in interese oz. na moţnost prilagoditve je 

treba razmisliti ţe pri izbiri tipa igral. Prilagoditve so lahko minimalne, a pomenijo ločnico 

med uporabnostjo ter neuporabnostjo za več skupin uporabnikov (Yearley in Berlinski, 2008). 

Ţe samo dodatni oprimki, vrvna ograja itd. so v oporo tako slepim in slabovidnim pri 

orientaciji kot tudi mlajšim otrokom in motorično manj spretnim, ki ob njih varno 

premagujejo zahtevnejše gibalne izzive. Dodatni ročaji pa so v kombinaciji z delom igralnega 

elementa, ki je nekoliko niţji in širši ter ob utrjeni poti, v veliko pomoč pri dostopu in menjavi 

nivojev v primeru uporabe invalidskega vozička; s takimi spremembami vrtec sledi sodobnim 

smernicam, ki poudarjajo omogočanje dejavnosti izven vozička (Shackell idr., 2008).  

 

4.3.5. PRAZEN PROSTOR IN UMIK 

Pri iskanju optimalne postavitve igral morajo biti v kompozicijo vključeni tudi prazni prostori 

(Kranjc in Simoneti, 2021); tudi ti imajo obliko in so v prostorski kompoziciji enakovreden 

člen (Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011). Poleg dodatnih igralnih moţnosti so pomembni zato, 

ker sta v raziskavi Stanton-Chapman idr. (2018) zanimanje za prazen prostor pokazala oba 

spola; v primeru pomanjkanja takšnega prostora je bila igra deklic bolj statična, odvijala pa se 

je preteţno ob robu igrišča (Stanley idr., 2011; Escalante idr., 2013, v Stanton-Chapman idr., 

2018). Poleg večjih praznih prostorov, ki so navadno namenjeni športni igri (npr. asfaltna 

ploščad s speljanimi potmi za uporabo različnih vozil, zaplata trave za igre z ţogo …), morajo 

ostati na voljo še manjši prosti prostori, ki imajo spreminjajočo se funkcijo (Malone in 

Tranter, 2003; Maxwell idr., 2008). 

  

Ustrezno je treba umestiti tudi mirne kotičke (Malone in Tranter, 2003) ali, kot pravi Ogrin, 

(2010) mikroambiente – manjše, delno zaključene prostore, vsaj delno ločene od 
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intenzivnejših predelov igrišča. Kotički so ključni za počitek, umik, zasebnost in umiritev, saj 

smo lahko vznemirjeni, utrujeni, razdraţeni vsi, četudi nimamo identificiranih posebnih 

potreb. Prostori se lahko zagotovijo z naravnimi (drevesa in grmovnice) ali umetnimi 

pregradami (npr. hišice, šotori, prostor ob vrtni lopi …). Mirni kotički lahko ostanejo prazni, 

lahko imajo postavljeno mizo s klopmi/stoli, viseče mreţe, različne blazine (Malone in 

Tranter, 2003). 

 

4.3.6. VEGETACIJA  

Izredno pomemben in večkrat neizkoriščen potencial je vegetacija (Kranjc in Simoneti, 2021). 

Avtorici predlagata intenzivno ozelenitev na argumentu opaţanj, da otroci ob pobudah iz 

narave v igri vztrajajo dlje in da je njihovo prehajanje iz realnosti v domišljijo še pogostejše. 

Povezavo med naravnim okoljem ter višjo stopnjo aktivnosti ter kreativnosti so potrdili ţe 

Baranowski idr. (1993, v Fjørtoft, 2004), ki so opazovali igro 3- in 4-letnikov v notranjem ter 

zunanjem prostoru. Podobno potrdi tudi Fjørtoft (2004), ki je opazoval igro 5–7-letnikov v 

naravnem okolju in na tradicionalnem igrišču (igrišče brez vegetacije). Interes za vegetacijo 

na igrišču so otroci izrazili tudi v risbah v študiji Sanjsko igrišče, v kateri je kar 70 % otrok 

risalo travnike, drevesa in druge elemente narave (Смирнова, 2011, v Gudova, 2016). 

 

Pomen pametnih zasaditev so tudi nove moţnosti, npr. iz grmovnic se tvorijo tuneli, labirinti, 

večdebelna in nizko razvejana drevesa sluţijo kot plezala (Burke, 2012; Ogrin, 2010). 

Vegetacija se tekom letnih časov spreminja, stimulira vonj, tip, nudi dom pticam, vevericam 

…, cvetoče rastlinje privablja ţuţelke, na zaplati zemlje otroci lahko uporabljajo različno 

vrtno orodje, opazujejo rast zelenjave, sadja ... (Malone in Tranter, 2003). Moore in Wond 

(1997, v Fjørtoft, 2004) sta v svojem prispevku predstavila očaranost odraslih, ki so 20 let od 

izkušnje še vedno navdušeno opisovali del igrišča, kjer so asfalt nadomestili s cvetočim 

vrtom. Drevesa so tudi pomemben način zagotavljanja sence, k zagotovitvi česar zavezuje 

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (2000), 

prav senčen prostor pa ponuja nove igralne moţnosti, sploh v vročih delih leta. 

 

Edina omejitev pri izbiri rastlinja na otroškem igrišču je to, da rastlina ni nevarna zdravju 

(npr. ima strupene dele, je zelo alergena) (Simoneti, 2000; Yearley in Berlinski, 2008). Med 

tovrstne sodijo brin, bršljan, robinija, navadna tisa, navadna bodika, navadni volčin, šmarnica, 

teloh, vrtni ostroţnik (Yearley in Berlinski, 2008). Simoneti (2012) je pri tem kritična in 

opozori na nerazumne smernice varnosti pri zasaditvi; za pojasnitev ter v razmislek navede 
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primer, ko je inšpekcija zahtevala, da se iz vrtčevskega igrišča odstranijo vrtnice in navadni 

zvonček.  

Rastline se sicer izbira glede na značilnosti terena in glede na namen, Yearley in Berlinski 

(2008) pa navedeta izbor še glede na: 

- vonj (zelišča – timijan, melisa, meta, bazilika, roţmarin, sivka …, trepetlika, 

navadni bor, metuljnik, oranţevka, dišeča brogovita …), 

- videz (breza, navadna leska, vrba, migalica, srobot, mokovec …), 

- barvo (marjetica, rdeči dren, škrlatna fuksija, jerebika, poljski javor, kaluţnica 

…). 

 

4.3.7. ORIENTACIJA 

Za integrirano predstavo o prostoru oz. natančno prostorsko predstavo je potrebno dobro 

poznavanje poti, ustrezna oblika tlorisa in dodane orientacijske točke (Batič, 2010, v Tomšič 

Čerkez in Zupančič, 2011). V ta namen morajo biti, kot opisano zgoraj, poti vidne, igralni 

elementi premišljeno razporejeni z dovolj vmesnega prostora. Za lajšanje orientacije se lahko 

vključi dodatne oznake tako vizualnih (barvni kontrasti, močnejše barve, razgledne točke), 

taktilnih (raznolike teksture, oblike, teţe) in slušnih zaznav (elementi, ki proizvajajo zvok, 

vibracije). Pri označbah je priporočljiv princip dveh čutov – slušna ali taktilna in vidna 

informacija (Simoneti idr., 2019). Z naštetimi elementi je priporočljivo označiti vstopne in 

izstopne točke igralnih polj, katerih jasni morajo biti tudi robovi (npr. ustrezne teksture ali 

kontrasti tlakov, poudarjen nizek robnik – kot vodilni sistem –, ki slepemu pove, da je v 

območju določenega igrala in hkrati ne predstavlja ovire za dostop otroku na invalidskem 

vozičku) (Simoneti, idr., 2019). Za višjo samostojnost pri orientaciji so priporočljive tudi 

makete prostora (Fernelius, 2017). 

 

4.3.8. SPODBUJANJE SOCIALNIH INTERAKCIJ  

Kotički z materiali, ki spodbujajo socialne interakcije, so zaradi cilja inkluzivnega 

oblikovanja – zmanjševanje socialne izključenosti – nujni (Siu idr., 2017). Barbour (1999, v 

Stanton-Chapman idr., 2018) kot tudi Trawick-Smith idr. (2015, v Passamore in Hughes, 

2020) so več pozitivnih interakcij zabeleţili v kotičkih z vodo in ob materialu za konstrukcijo. 

Kotiček z vodo se je kot igralna enota s statistično več interakcijami izrisala tudi v raziskavi 

A. Dahl Refshauge idr. (2013), poleg vode pa je do več spontanih interakcij med otroki (tudi 

med otroki, ki se predhodno niso poznali) prišlo še ob hiškah. Zanimivo je, da pri nobeni od 

navedenih enot sicer ni potrebe po dejanskem sodelovanju, a kot pravi Mårtensson (2004, v 

Dahl Refshauge idr., 2013), je to zaznati kot splošno lastnost nestrukturiranih naravnih 
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materialov. Pogostejše interakcije ob hiškah pa C. L. Fernelius (2017) povezuje z močnimi 

asociacijami na mnoge druţbene situacije in s tem različne igre vlog. Priljubljenost hišic sta s 

primerjavo igrišč in vedenj na njih potrdila ţe Frost in Campbell (1985, v Maxwell idr., 

2008), saj so se otroci v njih igrali več kot polovico časa, preţivetega na igrišču. Podobno so v 

študiji, ki je potekala v eksperimentalnem vrtcu ob univerzi v Koloradu, ugotovili tudi E. L. 

Maxwell idr. (2008) – otroci so veliko uporabljali delno zaprte prostore in hišice, kjer so se 

odvijale najrazličnejše variacije domišljijske igre. Zanimivo je opaţanje, da so bili prostori, ki 

so imeli le en vhod, veliko manj uporabljeni (ne morejo zbeţati ob igri, ki vključuje lovljenje 

…). V isti raziskavi, a v njenem drugem delu, pa avtorji potrdijo pomemben vpliv 

nestrukturiranega materiala na spodbujanje tako socialnih interakcij kot tudi konstrukcijske 

igre ter igre vlog. Nestrukturiran material (stiroporne kocke, veliki kosi blaga, deli drevesnih 

debel, PVC cevi …) so dodali na dva, sicer ne pogosto uporabljena, dela igrišča. Opazili so, 

da so otroci v primeru večjih konstrukcijskih elementov preteţno gradili hiše, stavbe, utrdbe, 

ki so potem tvorile sceno skupinske igre vlog, medtem ko so iz manjših gradnikov izdelovali 

različne objekte (npr. zid, stolp …), pri čemer so morali intenzivneje sodelovati (npr. otroka 

sta gradila stolp; ko so otroci, ki so se sicer igrali drugod, slišali, da se podira, so prihiteli 

pomagat). Ob primerjavi materiala so se nekoliko bolje obnesle manjše kocke, ker jih je bilo 

več, kar je pomenilo manj konfliktov in več moţnosti pri gradnji. Pozitiven vpliv na zvišanje 

socialnih interakcij ima tudi zgoraj omenjena pametna izbira igral (npr. na gugalnici iz 

zračnice se lahko igra več otrok hkrati) ter ustrezna kompozicija (npr. dovolj prostora za 

skupinsko igro …)  (Stanton-Chapman idr., 2018; Kranjc in Simoneti, 2021).  

 

4.3.9. VARNOST IN TVEGANJE 

Pri ureditvi zunanjih igrišč je treba upoštevati veljavno zakonodajo. Zakonodajni okvir 

ureditve vrtčevskih igrišč je Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za 

prostor in opremo vrtca (2000). Nanaša se na splošna pravila pri urejanju igrišč (velikost, 

višina ograje, prisotnost sanitarij, pitne vode …) in zavezuje k upoštevanju veljavnih 

standardov za zagotavljanje varnosti. Igrala po Zakonu o splošni varnosti proizvodov (Uradni 

list RS, št. 101/03) spadajo na področje, ki ga ureja Direktiva o splošni varnosti proizvodov 

2001/95/ES. Skladno z omenjenima dokumentoma so igrala varna, kadar so skladna s 

standardom SIST EN 1176 in SIST EN 1177. V primeru nerazumevanja standarda je za 

interpretacijo moţno nasloviti Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) ali Evropski komite 

za standardizacijo (CEN). Poudarjeno je, da se tako omenjena standarda kot tudi direktiva in 

zakon nanašajo le na igrala (SIST EN 1176) ter podlago (SIST EN 1177) in ne na igrišče v 
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celoti. Drugi vidiki varnosti (vzdrţevanje čistoče, varnost ograj, rastlin …) so predpisani v ţe 

omenjenem pravilniku (Yearley in Berlinski, 2008). 

 

Avtorji (Simoneti, 2000; Yearley in Berlinski, 2008; Ogrin, 2010; Palmer 2001, v Lepičnik 

Vodopivec, 2019) so si enotni v prepričanju, da ohranjanje varnosti ne pomeni popolno 

preprečevanje tveganja, ampak pomeni preglednost, ograjenost in dobro prostorsko 

organizacijo, Siu idr. (2017) pa dodajajo, da ţelja po manj teţavah z varnostjo, manj pritoţbah 

staršev in interes laţjega vzdrţevanja nikakor ne smejo prevladati nad pravico do igre. Ali kot 

pravijo A. Dahl Refshauge idr. (2012), nevarnost utopitve ali zdrsa na mokrih tleh ne pomeni, 

da na igrišču ni vode, ampak da mora biti ta vključena premišljeno. 

 

Pri zagotavljanju varnosti je torej temeljna kvaliteta igral, njihova ustrezna namestitev in redni 

pregledi (Kranjc in Simoneti, 2021; Yearley in Berlinski, 2008; Wu in Song, 2017). Po 

standardu SIST EN 1176-7 naj bi se izvajali redni – vsakodnevni –, funkcionalni ter 

vsakoletni pregledi. Osebe, ki opravljajo redne preglede, morajo imeti ustrezno znanje, po 

pregledu morajo vodji predati priporočila, ta pa o tem ter o delih vzdrţevanja in sanacij voditi 

evidenco (Yearley in Berlinski, 2008). Za zagotavljanje varnosti pa je v okviru izbire igral 

pomemben tudi premislek o moţnosti njihove uporabe, pri čemer U. Kranjc in M. Simoneti 

(2021) opomnita na t. i. moţnost dostojnega umika. Tobogan, na katerega vodijo le strme 

stopnice, otroka kljub strahu (če na vrhu ugotovi, da je precenil svoje zmoţnosti in je igralo 

previsoko) prisili v spust, kar poveča tveganje za poškodbe in hkrati utrdi izredno negativno 

izkušnjo tako z vrsto igrala kot z višino. Drugače je v primeru tobogana na klančini, do 

katerega vodijo različno strme in zahtevne poti. To omogoča postopno preizkušanje lastnih 

zmoţnosti in v primeru precenitve tudi izbiro laţje poti za sestop, torej dostojni umik.  

 

Pozornost je treba nameniti tudi zagotavljanju zadostnega prostora in materiala z namenom 

preprečevanja konfliktov (Malone in Tranter, 2003; Latfi in Karim, 2012; Tomšič Čerkez in 

Zupančič, 2011). Omenjen je pomen tehtnega razmisleka o funkcionalni kompoziciji igralnih 

kotičkov (npr. ţelezni drsni del tobogana ni nameščen proti soncu zaradi moţnosti opeklin ob 

segreti površini …) (Yearley in Berlinski, 2008; Kranjc in Simoneti, 2021) in tudi o delitvi 

prostora glede na starostno skupino (Gregorski, idr., 2019). Slednje je utemeljeno z veliko 

razliko v telesni zmoţnosti med mlajšimi (1–3) in starejšimi (3–6). Posledično neprilagojena 

igrala lahko pomenijo visoko tveganje za poškodbo pri mlajših oziroma lahko uporaba igral, 

namenjenih mlajšim s strani starejših, pomeni moţnost njihovega uničenja (npr. 
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neprilagojenost za višjo telesno teţo) (Yearley in Berlinski, 2008; Hudson, 2001, v Latfi in 

Karim, 2012). Latfi in Karim (2012) delitev zagovarjata tudi zato, ker prisotnost mlajših lahko 

osiromaši igro starejših, hkrati pa pravita, da občasna srečanja niso škodljiva, saj se navajajo 

biti pozorni in empatični do drugih.  

 

M. Simoneti (2010), A. Moore idr. (2020) nadalje kritično izpostavijo prevlado elementa 

varnosti, ki marsikatero igrišče oziroma prostor nasploh osiromaši igralne vrednosti. Strinja se 

z zapisanimi smernicami, a dodaja, naj bo ohranjen element tveganja, ki si ga, kot ugotovi 

Sandseter (2009, v Moore idr., 2020), ţelijo tudi otroci (izrazili so ţeljo, da bi na danem 

igrišču lahko plezali višje, se vrteli hitreje …). Otroci potrebujejo priloţnosti za preizkušanje 

svojih meja, spretnosti, moţnosti izkušnje obvladovanja situacije. Ustrezni izzivi spodbudijo 

razmišljanje, iskanje alternativnih rešitev, občutek odgovornosti, z uspešnim obvladovanjem 

pa se krepi samozavest (Casey, 2005; Kranjc, 2019). S tem se strinjajo tudi drugi avtorji 

(Shackell idr., 2008; Eager, 2010; Dahl Refshauge idr., 2013; Herrington idr., 2017; 

Fernelius, 2017) in nujno prisotnost tvegane igre utemeljujejo ne le s pozitivnim vplivom na 

razvoj, ampak tudi z izsledki raziskav, ki so pokazali, da so tradicionalno oblikovana igrišča 

zaradi previsoke predvidljivosti poteka igre in odsotnosti elementa tveganja ne le najmanj 

stimulativna, ampak tudi bolj nevarna. Zaradi skopih moţnosti uporabe danih elementov je 

večja verjetnost neprimerne igre tako v smislu delinkventnega vedenja (Kranj in Simoneti, 

2021) kot tudi neprimerne igre z višjo stopnjo tveganja (V primeru nizkega tobogana, na 

katerega je dostop le po stopnicah, bodo otroci hitreje poskusili splezati tudi po drsnem delu 

ali pa se spustiti po ograji ob stopnicah. ) (Eager, 2010; Dahl Refshauge idr., 2013). Zapisano 

je skladno tudi s standardom za varnost igral (SIST EN 1176-1, 2008, v Yearley in Berlinski, 

2008), ki pravi, da je ob oblikovanju treba upoštevati značilnosti otroške igre in ohraniti 

zavedanje, da otrok potrebuje znanje in izkušnje obvladovanja tveganja, četudi so posledice 

tega udarci, modrice, občasno tudi zlomi. Cilj standarda je preprečevanje hujših, bolj tragičnih 

nesreč. Ob vsem navedenem M. Simoneti (2000) dodaja še, da za zmanjševanje nesreč lahko 

najbolje poskrbijo odrasli in otroci, vajeni skrbi za lastno varnost in varnost drugih. 

 

4.4. SOOBLIKOVANJE IGRIŠČ Z OTROKI 

Oblikovanje igrišč vsekakor spada v domeno poklicnih arhitektov in oblikovalcev, kjer se 

proces začne s konceptualno zasnovo in idejno razrešitvijo. Odgovorni so tako za upoštevanje 

veljavnih normativov in standardov kot tudi kriterijev inkluzivnega oblikovanja. To 

odgovornost si delijo z naročnikom, torej v tem primeru ravnateljem, ter navadno občino kot 
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glavnim financerjem. Proces se lahko vrši ob dialogu med naštetimi in rezultat bo morda 

zadovoljiv. Gulič (1989, v Simoneti, 2000) na to pravi, da se bodo otroci res da igrali tudi na 

takem igrišču, ne smemo pa spregledati, da smo izpustili nenadomestljivo izkušnjo učenja 

sodelovanja in odločanja. Temu s trditvijo, da aktivna participacija pri oblikovanju prostora 

oblikuje prostor in otroka, pritrdijo tudi Manahasa idr. (2020). 

 

B. Tomšič Čerkez in Zupančič (2011) opozarjata, da so kriteriji in uporabnost igrišča 

večinoma vpeljani preko predstav odraslih, njihovih prepričanj in zaznav prostora in prav 

otroci, kot pravi tudi J. Burke (2012), so tisti, ki odraslim pomagajo pogledati z druge 

perspektive in s tem priti do ustvarjalnejših ter učinkovitejših rešitev.  

 

Proces, ki bi vključeval strokovnjake s področja arhitekture, krajinske arhitekture, 

hortikulture, vodstvo, vzgojitelje in otroke, bi bil kompleksen tako z vidika raznolikosti 

sodelujočih kot navadno omejenega časovnega okvira (Gregorski idr., 2019), vedno pa so tu 

še pravni, ekonomski in upravni dejavniki (Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011). Menconi in 

Grohnamm (2018) kot oviro za udejanjanje aktivne participacije otrok v procesu oblikovanja 

igrišč navajata rutiniziran pristop javnih uprav in vodstev, ki s sklepanjem partnerstev nimajo 

veliko izkušenj. Po pregledu literature ter dokumentiranih praks pa ista avtorja zapišeta še:   

- Teţavno ohranjanje ravnoteţja med pravico otrok kot ključnimi uporabniki in 

odraslimi, ki so nosilci odgovornosti za oblikovanje in vzdrţevanje (Bell idr., 2003; 

Jansson, 2015; Bagot idr., 2015). 

- Teţko vzdrţevanje med odprtostjo ter avtoriteto. Avtorji poročajo, da se je 

prijazna, odprta klima sprevrgla v porušeno ravnovesje ali v rigidno ozračje, ki je 

blokiralo spontan odziv otrok (Ansell, 2001; Christensen, 2004; Hill, 2006; Gallagher, 

2008). 

- Spodleteli poskusi zaradi pomanjkanja zanesljivih orodij za komunikacijo in 

interpretacijo informacij (Kylin, 2004). 

- Nizka inkluzivnost, ko so zaradi dolgotrajnosti in višjih stroškov procesa 

vključeni le za to zainteresirani otroci (Ferilli idr., 2016).  

 

Kljub navedenemu pa obstaja veliko dobrih praks, ki so sooblikovanje igrišča z otroki na 

podlagi dobrega mreţenja ter inovativnega financiranja izpeljale uspešno (Kranjc, 2019; 

Korenjak, 2021). V. Cordero (2021) nas opomni, da ni potrebe po čakanju na ustrezno 

priloţnost (npr. na odločitev vodstva/lokalne skupnosti za prenovo …), temveč lahko to 
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predlagajo tudi vzgojitelji. Ti lahko procese evalvacije, analize igrišča, nabora predlogov in 

delno tudi njihove realizacije izpeljejo sami ob poznavanju participativnih metod. Proces pa je 

še kvalitetnejši in uspešnejši, kadar vzpostavijo sodelovanje s starši ter okoljem. D. Štirn 

(2015) opisuje primer preureditve igrišča v sodelovanju s starši ob nekaj popoldanskih 

akcijah; U Kranjc (2019) seznani s projektom vrtca Najdihojca, katerega igrišče se 

preoblikuje v procesu sodelovanja z društvom arhitektov Pazi park; Menconi in Grohmann 

(2018) pa dodajata projekt recipročnega sodelovanja s fakulteto – vodenje procesa 

preoblikovanja obstoječega igrišča pod mentorstvom študentom omogoča delo na konkretnem 

primeru (preizkušajo različne metode dela z uporabniki, vnašajo predloge v profesionalne 

načrte …), otroci pa imajo moţnost soodločanja o svojem okolju (mnenje o njihovem igrišču 

je slišano in upoštevano). V tem dotičnem primeru so s predlogom prenove, ki je ob uporabi 

participativnih metod (več o omenjenih metodah v poglavju Participativne metode) nastal v 

daljšem procesu analize, kombiniranja idej ter odločanja o končnem cilju, naslovili lokalne 

oblasti. Prej omenjeni projekti pa so kompleksnejše ideje realizirali s pomočjo prijave na 

različne razpise, z organizacijo dogodkov za zbiranje denarja, prošnjami za manjše donacije 

… Poleg teh različnih načinov financiranja pa pomembno opomnijo, da je večji deleţ idej 

otrok mogoče realizirati tudi brez večjih finančnih vloţkov (Štirn, 2015; Kranjc, 2019; 

Cordero, 2021; Korenjak, 2021). 

 

Sledenje primerom dobrih praks pokaţe, da procesi sooblikovanja pomembno dvignejo 

občutek pripadnosti (Francis in Lorenzo, 2006; O’Connor in Shaw, 2014, v Menconi in 

Grohmann, 2018). Otroci izraţajo ponos, radi se vračajo na igrišče in imajo večji občutek 

odgovornosti, kar se kaţe v višji pripravljenosti skrbeti za prostor (Gregorski idr., 2019; 

Korenjak, 2021¸ Cordero, 2021).  

 

Na podlagi tega je konsenz avtorjev jasen (Simoneti, 2010; Menconi in Grohmann, 2018; 

Zorc in Blenkuš, 2019; Kranjc, 2019; Manahasa idr., 2020) – dobre prakse oz. inkluzivne  

prakse so tiste, pri katerih so bili v proces vključeni naročniki in uporabniki. Brown in Corry 

(2011, v Dahl Refshauge idr., 2013) ter M. Gregorski idr. (2019) in U. Kranjc (2019) stopijo 

še korak dlje in kot najcelovitejši pristop k načrtovanju otroških igrišč namesto igrišč za 

otroke opišejo triangulacijo metod, ki zdruţuje znanja stroke, analize dobrih in slabih praks, 

relevantne raziskave, npr. proučevanje vedenja uporabnikov v podobnih prostorih, ter 

informacije, pridobljene neposredno od uporabnikov. Takšni pristopi upoštevajo 

kompleksnost vprašanja ter poglede nove sociologije, ki otroka pojmuje kot aktivnega 
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soudeleţenca raziskav – raziskovanje otroštva z otroki namesto preučevanja otrok in 

sklepanja o njihovih interesih brez prizadevanj za razumevanje dejanske perspektive (Moss, 

Clarck, Kjørholt, 2005, v Roţič in Turnšek, 2010). 

 

Ker raziskave v slovenskih vrtcih kaţejo velik razkorak med zagovarjanjem participacije in 

njenim udejanjanjem (Turnšek 2009; Roţič in Turnšek, 2010; Batistič Zorec, 2010; Rutar 

2012), Dudek (2000, v Gregorski, 2019) pa opozarja, da navidezno vključevanje ter 

nestrokovno vodenje rezultirata v nizki kakovosti, bom v nadaljevanju opredelila koncept 

participacije ter opisala participativne metode, s katerimi otroci lahko postanejo aktivni člani 

v procesu oblikovanja inkluzivnih igrišč. 

 

4.4.1. KONCEPTI PARTICIPACIJE 

Začetki pojava pojma participacije otrok segajo stoletje nazaj v čas pojava alternativnih 

vzgojnih konceptov (reformska pedagogika, Summerhill). Pomembna prelomnica, po kateri je 

koncept z vključitvijo v številne nacionalne kurikule presegel meje alternativne pedagogike, 

je sprejem Konvencije o otrokovih pravicah (1989). Dokument je pravico do participacijo 

postavil obok oskrbi in zaščiti ter s tem osvetlil pravico imeti, izraziti mnenje kot tudi 

odgovornost odraslih to mnenje slišati, spoštovati in upoštevati (Batistič Zorec, 2010; Roţič 

in Turnšek, 2010; Rutar, 2012); omogočati sprejemanja pomembnih odločitev pri vprašanjih, 

ki se jih zadevajo, ter moţnost dejanskega vpliva (Glucker idr., 2017, v Menconi in 

Grohmann, 2018; Fröbel, 1885, v Manahasa idr., 2020).  

 

Participacija je pravica in hkrati pogoj demokratične druţbe (Bernstein 1996, v Batistič Zorec, 

2010), ki jo lahko tvorijo in ohranjajo le posamezniki z izkušnjo demokracije – ţe v otroštvu 

učenje sodelovanja ter moţnost soodločanja (Pascal in Bertram, 2009). K tako naravnani 

praksi nas usmerja Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju (1995) z načelom vzgoje in 

participacije v demokratičnih procesih. K implementaciji pa nas zavezujejo tudi določena 

načela Kurikuluma za vrtce (1999): omogočanja izbire, drugačnosti in načelo 

demokratičnosti, načelo odprtosti kurikula, aktivnega učenja.  

 

Poleg spremenjenega diskurza v dokumentih, ki neposredno urejajo področje predšolske 

vzgoje, pa je od sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah (1989) do pomembnih premikov 

prišlo tudi v akademskem raziskovanju otroštva in z njim povezanimi temami. Stroka vedno 
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bolj prevzema opredelitve otroka in otroštev, ţe omenjene, nove sociologije (Moss, Clark, 

Kjørholt, 2005, v Roţič in Turnšek, 2010). 

 

Aktivno participacijo, h kateri nas spodbujajo zgoraj  našteti dokumenti, strokovne razprave, 

naj bi v vrtcu upoštevali tako v smeri vzgoje za aktivno drţavljanstvo kot na področju 

aktivnega učenja. Slednje pedagoške delavce sooča s potrebo upoštevanja in realizacije 

dognanj kognitivno-psiholoških teorij, iz katerih razumemo, da otrok aktivno gradi lastno 

znanje (Batistič Zorec idr., 2012) in je, v primeru omogočenega sooblikovanja smisla in 

ciljev, pri tem tudi uspešnejši (Bruner, 1996, Batistič Zorec, 2010). V ospredju je sodoben 

pogled na učenje in poučevanje, ki od vzgojitelja pričakuje drugačno delovanje (Malaguzzi, 

1993, v Batistič Zorec idr., 2012; Menconi in Grohmann, 2018; Zorc in Blenkuš, 2019).  

 

Drugo področje udejanjanja koncepta participacije v vrtcu je princip vzgoje za aktivno 

drţavljanstvo. Otrok v tej vlogi ni več viden skozi prizmo bodočega drţavljana, ampak je 

razumljen kot drţavljan v nastajanju. To osvetli njegovo pravico do priloţnosti oblikovanja 

ţivljenja v instituciji in odločanja o zanj pomembnih stvareh. Slednje vzgojitelja usmerja k 

takšnemu načinu načrtovanju, ki bo omogočal udeleţbo otrok v kreiranju vrtčevskega 

vsakdana, negoval njegovo pripadnost skupini, podpiral sodelovanje pri reševanju problemov 

ter spodbujal procese posvetovanja, dogovarjanja ... z namenom vplivanja in spreminjanje 

okolja (Turnšek, 2009; Manahasa idr., 2020).   

 

Četudi je koncept pozitivno naravnan, pa lahko nekritična, nereflektirana uvedba pomeni tudi 

nevarnost. Moss (2011) izpostavlja konceptualno nejasnost, ki se preko dvoumnosti in 

netematiziranost zrcali v praksah, katere za idejno usmerjenostjo k otrokom, svobodni izbiri, 

izhajanja iz otrokovih potreb … prikrivajo še uspešnejše oblike vodenja, manipulacije. 

 

4.4.1.1. Med dejansko in navidezno participacijo  

Rezultati raziskav na področju participacije v slovenskih vrtcih, kaţejo, da je ta še vedno 

omejena. Interesi in mnenja otrok so najbolj upoštevana v okviru proste igre ter načrtovanja 

vsakodnevnih dejavnosti; najniţji odstotki vpliva otrok pa so se pokazali pri soodločanja o 

izgledu igralnice, njene opremljenosti, nabora igrač, časovne organizacije (Turnšek 2009; 

Batistič Zorec, 2010). Nadalje primerjava vsebinsko podobnih, a v stopnji konkretnosti 

različnih vprašanj, kaţe na diskrepanco med prepričanji ter prakso; vzgojitelji participaciji 
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izkazujejo načelno naklonjenost, ki pa se v praksi ne udejanji (Batistič Zorec, 2010; Roţič in 

Turnšek, 2010). 

N. Turnšek (2009) še opozarja, da tudi v primerih, ki so jih vzgojitelji imenovali kot 

participativne, večkrat izraţajo le navidezno demokracijo; pojavljajo se t. i. uprizorjene 

situacije demokratičnega vključevanja. Hart (1992, v Rutar, 2012) slednje razdeli v tri 

pojavne oblike: 

- Kot manipulacijo označi situacije, v katerih otroci niso seznanjeni z namenom ali, ko 

ne razumejo ciljev, vprašanj aktivnosti, v katerih sodelujejo. Avtor k tej obliki prišteva 

tudi primere, v katerih so otroci sicer vprašani za mnenje (npr. pozvani, da dajo 

predloge), a se tu proces ustavi – vzgojitelj se ne odzove, ne poda povratne 

informacije.  

- Oblika imenovana dekoracija se navezuje na dejavnosti, v katerih so otroci sicer 

udeleţeni in vidni, a te dejavnosti niso izvedene zaradi njih ali njihove pobude (npr. 

različne prireditve, kjer otroci nastopajo s plesno, glasbeno točko, točko recitacije …). 

- Z izrazom tokenizem, poimenuje vse primere z navidezno moţnostjo izraţanja; otroci 

sicer lahko spregovorijo, vendar vsebino in stil komunikacije v naprej določijo odrasli. 

Nevarnost navideznega poslušanja, odsotnost povratne informacije, skrčenost moţnosti 

soodločanja na nepomembne vsebine se zrcali v utrjenem nezaupanju v moţnost odločanja in 

sprememb, naučeni nemoči, konformizmu ... (Hart, 1992, v Rutar, 2012).  

 

Kroflič (2005) kot pomemben korak proti dejanski participaciji imenuje sprotno, kontinuirano 

timsko evalvacijo in individualno refleksijo vzgojitelja, pri čemer ne sme izpuščati 

vpraševanja lastnih vrednot, stališč, norm, implicitnih teorij, torej vsega, kar se neposredno in 

posredno zrcali v njegovih dejanjih in ima močan vzgojni učinek. Z zapisanim se strinja tudi 

Moss (2011), ki kot predpogoj navede zavedanje obstoja mnogoterih podob otroka in otroštev 

ter nadalje refleksijo lastne perspektive in vplivov, ki jih ta ima na pedagoško delovanje.  

 

Podoba otroštva, ki se sklada z zakonitostmi aktivnega učenja in zavrača normativistični 

pristop, je podoba kompetentnega otroka. Otroka vidi skozi prizmo mnogoterih potencialov in 

sledi potrebi spodbujanja teh, to delovanje pa je postavljeno v sedanjost in ni osmišljeno kot 

priprava na prihodnost, kar je značilno za podobo pomoči potrebnega otroka in podobo otroka 

kot bodočega odraslega (Batistič Zorec, 2010; Turnšek, 2009; Trevarthen,1998, v Helavaara 

Robertson idr., 2015). Od vzgojiteljev se v tem oziru pričakuje vzpostavljena distanca do 

prepričanja, da bolje kot otroci oni sami vedo, kaj otroci potrebujejo, kaj jih zanima, kaj je za 
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njih dobro (Turnšek, 2009). Nadalje to pomeni zahtevo po odpravi stroge dihotomije odrasel-

otrok in s tem povezane razporeditve moči – premik od tradicionalnega k sodobnemu pogledu 

na učenje ter poučevanje in posledično prehod otroka iz objekta v vlogo subjekta (Pascal in 

Bertram, 2009; Menconi in Grohmann, 2018).  

 

Vse našteto se izrisuje v osrednjem konceptu pedagogike Reggio Emilia – v pedagogiki 

poslušanja, ki izhaja iz potrebe prepoznati, razumeti perspektivo otrok v procesu učenja in pri 

organizaciji ţivljenja, dela v vrtcu ter v lokalni skupnosti (Puroila idr., 2012). Koncept 

poslušanja je kompleksen in se navezuje na dovzetnost, občutljivost ter odprtost v dialogu z 

otrokom; opredeljuje proces sprejemanja, interpretiranja in odzivanja na sporočila otrok 

(Pascal in Bertram, 2009; Menconi in Grohmann, 2018). Je participaciji soroden pojem, a z 

večjim poudarkom na odnosni perspektivi, kar koncept bogati – ni le tehnika delovanja, 

ampak način bivanja, pristop k ţivljenju (Moss, Clark in Kjørholt, 2005, v Batistič Zorec idr., 

2012). Med ključnimi značilnostmi pristopa je tudi utemeljitev mnogoterih izvorov sporočil, t. 

i. stotih jezikih otroka, ki pozornost vzgojiteljev preusmerijo iz prevladujoče verbalne 

komunikacije, v zaznavanje ter pozorno spremljanje otrokove mimike, izraţenih interesov in 

čustvenih stanj v umetniškem procesu, odzivih v socialnih situacijah, v njegovi igri … 

(Puroila idr., 2012).  

 

V vrtcu bi torej pričakovali več dejavnosti, projektov, ki jih sprva sicer lahko predlaga 

vzgojitelj, a v partnerskem odnosu omogoča, spodbuja naraščajočo stopnjo sousmerjanja 

otrok. Pozitivne izkušnje postopoma preidejo v vedno več samoiniciiranih procesov, v katerih 

ob podpori vzgojitelja vodijo otroci. Pri implementaciji aktivne participacije morajo biti 

vzgojitelji sprva pozorni na omogočanje različnih načinov izraţanja idej, mnenj, interesov ter 

biti kritični do lastne pozornosti in interpretacije teh sporočil (Batistič idr., 2012; Puroila idr., 

2012). Nadalje se pričakuje pozornost na otrokov vpliv (kako so vključeni v načrtovanje, 

izvedbo, evalvacijo), na vsebino participacije (pomen odločanja o pomembnih vsebinah) 

(Lansdown, 2005, v Rutar, 2012; Den Besten idr., 2008, v Manahasa idr., 2020) in na to, kdo 

je pobudnik idej (Lansdown, 2005, v Rutar, 2012). Pri zadnjem M. Batistič Zorec  (2010), kot 

tudi Jansson idr., (2016, v Menconi in Grohmann, 2018), opozorijo, da ne sme priti le do 

upoštevanja večine, ampak vsakega posameznika, saj večinski princip neredko zatre ali 

spregleda ideje posameznikov, ki so lahko zelo dobre, napredne … 
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4.4.2. PARTICIPATIVNE METODE 

Ker je med odraslim prepričanjem o poznavanju otrokove perspektive in dejanskim 

razumevanjem le-te velik prepad (Scott, 2000, v Oloumi, idr., 2012), hkrati pa se razlikuje 

tudi odrasla in otroška perspektiva na prostor (Cook in Hess, 2007, v Sahimi in Said, 2012) 

(več v poglavju Pomen prostora), je z namenom ureditve okolja in ponudbe materiala ter 

izkušenj, ki so otroku pomembne, nujno prizadevanje za soočenje vseh pogledov in 

interpretacij (pre)urejanja prostora (Sahimi in Said, 2012).  

 

Tako pri projektih, za katere so pobudo dali otroci in jih oni tudi vodijo, kot tudi pri 

vsakodnevnem omogočanju aktivne participacije so ključnega pomena participativni pristopi 

(Puroila idr., 2012). To so različne kvalitativne ali kvantitativne metode za osvetljevanje 

otrokove perspektive, uporabne tudi v primeru oblikovanja inkluzivnega igrišča oz. 

preoblikovanja obstoječega v njegovo inkluzivnejšo verzijo (Shaw, Brady in Davey, 2011). 

Omogočajo sistematično raziskovanje mnenj, zaznav in perspektiv na prostor (Salama, 2008, 

v Manahasa idr., 2020), katerih namen je ugotoviti, do katere stopnje okolje zadovoljuje 

eksplicitne in implicitne potrebe uporabnikov. Cilj je raziskati probleme prostora in skupaj 

oblikovati rešitve, pri čemer Riley idr. (2010, v Manahasa idr., 2020) poudarjajo, da je metode 

smiselno uporabiti v kateri koli fazi gradnje oz. načrtovanja in ne le pri dokončanih prostorih.  

 

Manahasa idr. (2020) metode nadalje delijo na kreativne in evalvacijske (čeprav so večkrat 

oboje hkrati). Isti avtorji imenujejo še eno kategorizacijo, in sicer kategorijo verbalnih in 

skupino kreativnih metod. Prve oblikovalci uporabljajo za odpiranje dialoga z namenom 

odkriti nove ideje in poti (Birck idr., 2916, v Manahasa idr., 2020), druge pa so primernejše za 

starostno mešane skupine, njihov namen pa je predvsem zbrati otrokove ideje, zaznave in 

občutke, ki jih je teţje verbalno izraziti (Wheeler in Malekzadeh, 2015, v Manahasa idr., 

2020).  

 

Izbor metode je odvisen od namena, cilja ter značilnosti otrok (starosti, jezikovnih zmoţnosti 

…). Mednje sodijo: 

- Vprašalniki, ki so v predšolskem obdobju zaradi potrebe po branju manj primerni 

(Shaw idr., 2011).   

- Različni načini (delno)strukturiranih intervjujev, npr. individualni intervju z dodanimi 

izraznimi sredstvi (risbo, lutkami) ali intervju v manjši skupini (par ali trojica) za 

zagotavljanje bolj sproščenega vzdušja (prav tam).   
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- Različna izrazna vizualna sredstva s področja umetnosti, ki ne temeljijo na verbalnem 

izraţanju in matematično-logičnih sposobnostih (Shaw idr., 2011). Med največkrat 

uporabljenimi sta risanje, ki je primerno ţe za mlajše otroke in vse kulturne kontekste 

(Literar, 2013, v Manahasa idr., 2020), in skupno izdelovanje plakatov za vizualizacijo 

skupne ideje (Shaw idr., 2011). Izredno aktualna je metoda, ki sta jo med drugimi v 

raziskavi občutenja vrtčevskega okolja uporabila tudi Sahimi in Said (2012). 4–5-

letniki so v paru fotografirali najljubše dele vrtca, pri tem pa se je snemal tudi njihov 

pogovor; avtorja sta pri izbiri izhajala iz prednosti fotografije kot medija, ki omogoča 

hkratno raziskovanje prostora ter vizualizacijo občutkov do njega (Hel in Kazt, 2001, 

v Sahimi in Said, 2012). 

- Izdelovanje skic, zemljevidov, modelov realnih velikosti, tudi 3D virtualnih modelov 

v preprostejših programih z nekoliko starejšimi otroki (Menconi in Grohmann, 2018). 

Za našteto morajo imeti otroci ţe dokaj dobro razvito prostorsko predstavo in 

razumevanje prostorskih odnosov, k čemur prispeva gibanje v prostoru (Tomšič 

Čerkez in Zupančič, 2011). Šestletnik se sicer v prostoru ţe dobro znajde, a bi pri 

izbiri te metode na točki opisa in upodobitve na ploskvi najverjetneje potreboval kar 

nekaj pomoči (Gardner, 1995, v Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011).  

- Skupni sprehodi skozi prostor z neformalnim pogovorom, kar je dobro zdruţiti tudi  s 

t. i. označevalci – nasmejani/ţalostni obrazi, kljukice/kriţci – za izraţanje občutenja in 

strinjanja s prostorskimi elementi (Moore idr., 2020; Manahasa idr., 2020). 

- Izmišljevanje pesmic in pravljic. Kot zelo spodbudne so se izkazale pesmi s 

ponavljajočim delom besedila, ki jih otroci dopolnijo s svojimi odgovori. Manahasa 

idr. (2020) kot lastno dobro prakso iz Albanije navedejo uporabo tovrstne sestavljene 

pesmi s ponavljajočim delom, naslovljene ''Če bi bil ţupan …''. Pravijo, da je otrokom 

določena vloga pomagala, da so se miselno prestavili iz pozicije, v kateri niso imeli 

moţnosti odločanja. Prednost zgodb in pesmi je zajemanje dveh segmentov, in sicer 

navadno vključuje informacije o preteklih izkušnjah s prostorom ter informacije o 

mogočih scenarijih tega prostora v prihodnosti (Buskermolen in Terken, 2012, v 

Manahasa idr., 2020). 

- Izdelovanje dnevnikov, map, v katere so kontinuirano dlje časa beleţene misli otrok, 

njihovi odzivi … (Casey, 2005; Shaw idr., 2011).  

- Walter in A. Bitou (2011; v Helavaara Robertson idr., 2015) dodajata mozaični pristop 

– sestav iz več različnih pristopov, izveden v dveh korakih. Prvi se navezuje na 

dokumentiranje preko npr. fotografiranja, ustvarjanja zemljevidov … z namenom 
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vizualizacije lastne perspektive, drugi pa na analizo zbranega. Kombiniranje metod 

zaradi spodbude, globljega razumevanja otrok in ustrezne interpretacije (npr. risbo 

otroka si steţka ustrezno interpretiramo brez pozornega poslušanja njegove razlage) 

priporočajo tudi drugi avtorji (Shaw idr., 2011; Menconi in Grohmann, 2018; 

Manahasa idr., 2020). Menconi in Grohmann (2018) opisujeta zelo uspešen projekt, v 

katerem je zaradi kombinacije različnih zgoraj naštetih metod lahko sodelovala cela 

šola. Kombinacija sicer enostavnih orodij je rezultirala v kompleksnem scenariju ob 

koncu procesa (na lokalno skupnost so poslali računalniško oblikovan predlog prenove 

igrišča).  

 

Opisani participativni pristopi bodo svoj namen dosegli zgolj v okolju z odprto, podporno in 

toplo klimo. Otroci bodo sodelovali in izrazili svoje mnenje (delili ideje, ţelje, se ne/strinjali 

…) ter ne le podajali odgovorov, za katere menijo, da so od njih pričakovani (Sahimi in Said, 

2012), takrat, ko bodo občutili, da je izraz zaţelen in ni podrejen takojšnjemu presojanju 

pravilno/napačno (Casey, 2005; Shaw idr., 2011). Če vzgojitelj sprejme perspektivo, da pri 

mnenjih (ko niso ţaljivi …) in iskanju rešitev na odprte probleme ni napačnih odgovorov, 

ampak so le ţelje, ki jih še ne razume, bo bolj motiviran za vztrajno iskanje načinov njihove 

razlage (Menconi in Grohmann, 2018).  

 

J. Burke (2012) pravi, da je pomembno voditi proces, v katerem otroci razvijajo in gradijo 

svoj odgovor brez potiskov v smeri naše zaključene predstave. V ta namen, na podlagi lastnih 

raziskav, avtorji (Sahimi in Said, 2012; Menconi in Grohmann, 2018) kot pomembne navajajo 

ţe omenjeno kombinacijo metod, pa tudi zagotavljanje časa, delo v majhnih skupinah in 

vzgojitelja kot moderatorja, ki prepreči, da bi bila slišana le volja dominantnih otrok. 

Moderatorstvo je pomembno tudi pri idejah, ki niso ustrezne (Kaj si ţelite na zunanjem 

igrišču? Ţelim si ţivega leva.). Tovrstne odgovore je treba utemeljeno zavrniti; izkušnje 

namreč kaţejo, da so bili otroci po resnih odzivih na provokacije bolj pripravljeni sodelovati  

(Jansson idr., 2016; Hill, 2006, v Menconi in Grohmann, 2018). 

 

Raziskovanje otroštva z otroki prinaša tudi dodatne etične izzive in dileme. Proces mora biti 

usmerjen v dobrobit otroka, sodelovanje in raziskovanje samo pa sodelujočim ne sme na 

nikakršen način škoditi. V najširšem smislu se etičnost zagotavlja s spoštovanjem osebnosti, 

kulture, pogledov … vseh sodelujočih, s čimer je varovano njihovo dostojanstvo. Za 

sodelovanje je potrebno njihovo soglasje, kar pred vzgojitelja postavi zahtevo, da otrokom na 
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razumljiv način pojasni cilje in namene delovanja (Graham, Powell, Taylor, Anderson in 

Fitzgerald, 2013).  

 

4.5. VLOGA VZGOJITELJA  

Za udejanjanje številnih moţnosti igre na prostem pri vsakem otroku je potreben vzgojitelj, ki 

k zagotavljanju kvalitetnih igralnih situacij pristopa proaktivno; nudi podporo v fizičnem in 

socialnem okolju (Flynn in Kieff, 2002; Malone in Tranter, 2003; Kern in Wakeford, 2007). 

To potrjujejo tudi izsledki raziskave A. Dahl Refshauge idr. (2013), ki ugotavljajo pestrejšo 

igro in ustvarjalnejšo uporabo materiala v primeru spremstva odrasle osebe, ki otroško igro 

aktivno spremlja in se ustrezno odziva.  

 

Ker je spodbudno okolje definirano v odvisnosti od konkretnega konteksta – sposobnosti 

posameznika in lastnosti prostora (Menconi in Grohmann, 2018) –, za delovanje vzgojitelja ni  

standardiziranih navodil; zaposleni naj bi predvsem opazoval, reflektiral svoje akcije, 

evalviral dogajanje in glede na učinek ter spoznanja deloval naprej (Kretzmann idr., 2015; Wu 

in Song, 2017). 

 

Za razumevanje otroka, tako njegovega pogleda – subjektivnih teorij – kot tudi lastnega 

delovanja, je priporočljivo vodenje dokumentacije, ki odpre tudi polje timske interpretacije 

(recipročna izmenjava opaţanj, mnenj). Sistematična in namenska dokumentacija poleg 

končnega rezultata prikazuje tudi proces in s tem naredi učenje vidno – viden je proces 

razvoja misli, idej, razumevanja –, to pa ni v oporo le vzgojitelju, temveč ima pomembno 

mesto tudi pri razvoju metakognitivnih procesov pri otrocih (razumevanje lastnega načina 

razmišljanja in učenja). Kot zgled se lahko navede pedagoge Reggio Emilia, ki imajo ves čas 

pri sebi fotoaparat in blok za zapisovanje. Fotografiranje, snemanje in zapisovanje 

komentarjev, delovanja, pogovorov z otroki ter svojih opaţanj je torej del vsakdana, s tem pa 

dokumentacija presega objavo utrinkov z namenom informiranja staršev, ampak tvori dobro 

podlago za zgoraj omenjene procese (Batistič Zorec idr., 2012). 

 

Specifično glede na delovanje na zunanjem igrišču lahko vzgojitelj za učinkovito poznavanje 

dogajanja prilagojeno uporabi metodo, ki je pogosto prisotna pri raziskovanju dogajanja na 

javnih igriščih. To je t. i. umeščanje vedenja v prostor (ang. behaviour mapping) – pomeni 

neposredno opazovanje za čim bolj objektivno beleţenje odnosa med fizičnim okoljem in 

njegovim vplivom na dejansko aktivnost uporabnikov. Namen je dokumentiranje načinov 
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uporabe določenega območja, identificiranje elementov prostora, ki bolj ali manj spodbudno 

usmerjajo njegovo uporabo, identificiranje elementov, ki jih otroci uporabljajo drugače, kot je 

bilo zamišljeno oz. drugače glede na določeno spremenljivko – starost, spol, kultura. Cilj je 

pridobiti vpogled v trenutne igralne moţnosti, ki jih nudi okolje (Malone in Tranter, 2003; 

Latfi in Karim, 2012).  

 

Opaţanja so pomemben vir informacij ob morebitni prenovi igrišča, hkrati pa vzgojitelja 

vodijo pri manjših prilagoditvah in dodajanju materiala, ki bi odpravil pomanjkljivosti okolja 

(Passamore in Hughes, 2020) (npr. izdela tipne oznake za vstopne točke na igrala in s tem 

olajša orientacijo za slepega/slabovidnega; zviševanje uporabnosti prostora ter pojavnosti in 

kvalitete socialnih interakcij, kot to potrdi ţe opisana raziskava E. L. Maxwell idr. (2018)). Da 

kakovost igre ni odvisna le od tipa igrišča, ampak tudi od materiala, potrjuje tudi raziskava E. 

Gudove (2016). Slednja je veliko več in bolj raznolikih iger beleţila v zimskem času, ko je 

sicer slabo vzdrţevani, tradicionalno oblikovani igrišči prekril sneg. Ta je omogočal 

izdelovanje iglujev, utrdb in sneţakov, kepanje, opazovanje stopinj, preizkušanje zimskih 

športnih pripomočkov … Otroci so se kljub mrazu na igrišču zadrţali dlje časa kot sicer. 

Opaţanja so vzgojitelju v opomnik na izkoristek visoke igralne vrednosti začasnega materiala 

oziroma elementov, ki se na igrišču pojavijo vezano na letni čas, vremenske razmere (npr. 

velike luţe, odpadlo listje, sneg, pomladansko cvetje …). 

 

Med vedenji vzgojiteljev, vezanimi na delo v času bivanja na igrišču, so avtorji kritični 

predvsem do nezaupanja v otrokove sposobnosti in pretirane skrbi za varnost. Pretiran nadzor 

omejuje raziskovanje ter ohromi potencial tvegane igre; U. Kranjc in M. Simoneti (2021) 

pravita, da je pri otrocih, ki niso pod stalnim nadzorom (razlika med nadzorom in 

opazovanjem igre), beleţena pestrejša igra ter previdnejše vedenje (samoregulacija). Poleg 

tega je pričakovati, da se bo prepovedano vedenje zgodilo za hrbtom vzgojiteljev (Evans, 

1995, v Malone in Tratner, 2003). Pretirano kontrolo omeni tudi J. Burke (2012) ter dodaja 

opaţanje, da vzgojitelji na igrišču velikokrat določijo mesto igre; skupine so delegirane na 

posamezne dele igrišča. Ista opaţanja beleţita tudi Malone in Tratner (2003), kar orišeta s 

primerom skupine otrok, ki je razpirala šope visoke trave in cvetlic z namenom opazovanja 

polţev. To je nenadoma prekinil glas vzgojitelja, ki jih je oštel, ker ''uničujejo'' rastline, in jih 

napotil nazaj na del igrišča, kjer je bilo določeno, da se morajo otroci v tem delu dneva igrati. 

Slednje oriše, kako je sicer spodbudno okolje nezadostno v primeru nestrokovnega ravnanja 

zaposlenih; kot pravita isti avtorici: ''Tudi najbolj domiseln otrok je teţko kreativen in 
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druţaben v sterilnem in hladnem okolju.'' (Malone in Tratner, 2003, str. 291), s tem pa se 

strinja tudi Simoneti (2010).  

 

Od vzgojitelja se torej na igrišču pričakuje pozorno opazovanje igre skupine in posameznikov. 

To naj bi počel premikajoče se po igrišču, saj statično ogledovanje z distance ter odzivi zgolj 

v primeru konfliktov pomenijo nadzor in ne opazovanje. Zaposleni opazuje, katere igre se 

pojavljajo glede na vrsto (konstrukcijska, domišljijska, ustvarjalna …) ter glede na socialno 

vključenost (individualna, vzporedna, skupna) (Passamore in Hughes, 2020). V odvisnosti od 

opaţenega izbere strategije ravnanja – se neposredno vključi v igro, podpre opaţene iniciative 

otrok, izvede bolj strukturirano dejavnost ali poseţe v okolje (doda material, orodje …). Ob 

tem vedno spremlja učinke delovanja in glede na vpliv prilagaja nadaljnje ravnanje (Casey, 

2005).  

 

Četudi je, tako kot splošno pri inkluzivnih igrah, tudi na inkluzivnem igrišču v ospredju prosta 

igra, so bolj strukturirane dejavnosti zelo dobrodošle. Te so lahko del načrtovanega kurikula 

(npr. spoznavanje igre z neznanim športnim pripomočkom) ali pa so stvar odziva na dano 

situacijo (Vzgojiteljica na Norveškem je opazila, da otrokom zaradi pasivnejše igre postaja 

hladno, zato jih je povabila k skupinski gibalni igri in s tem podaljšala čas, ki so ga preţiveli 

na prostem.) (Værum Sørensen in Birkeland, 2020). 

 

Wenger idr. (2020) po opazovanju uporabe šolskega igrišča nadalje opozarjajo še na pomen 

opazovanja skupinske dinamike, saj se, zaradi teţnje druţiti se s podobnimi, tudi na 

premišljeno zasnovanih igriščih oblikujejo zaprte skupine otrok, npr. otroci z in brez posebnih 

potreb. Pogosto pa se kategorizacija nadaljuje v še manjše, bolj specifične  skupine (npr. glede 

na vrsto, stopnjo oviranosti, glede na sposobnosti). Slednje je prikaz socialnih ovir, med 

katere avtorji prištevajo tako pomanjkljive strategije pristopanja in vzpostavljanja 

prijateljstev, negotovost, občutek sramu in slabo razvite komunikacijske spretnosti (Khalifeh 

Soltani idr., 2011; Sobel idr., 2015) kot tudi strah pred neznanim, stereotipe, predsodke ter 

posledično diskriminatorna vedenja (Khalifeh Soltani idr., 2011; Holt idr., 2012; Black in 

Ollerton, 2021).  

 

Pri premoščanju socialnih ovir vzgojitelj lahko upošteva izsledke raziskav in na igrišče doda 

materiale, ob katerih je bilo beleţeno več skupne igre (več v poglavju Spodbujanje socialnih 

interakcij). Z namenom razvoja empatije, povezovanja skupine … lahko načrtuje in izvede 
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strukturirano dejavnost. Med moţnostmi je tudi neposredno vključevanje v igro s ciljem 

omiliti prepreke vključevanja ali pa uporaba zgoraj opisanih participativnih metod (več v 

poglavju Participativne metode), s katerimi dobi vpogled v vzroke izključenosti in na podlagi 

tega izbere strategijo postopanja. Uporaba omenjenih metod je priporočljiva tudi zato, ker se 

lahko pojavi navidezna vključenost (Black in Ollerton, 2021). Primer, ki to potrjuje, je študija 

Holta idr. (2012). Avtorji so ob pogovoru z otroki o njihovi igri poleg očitnih ovir za 

vključevanje v skupino (npr. navedba motorično oviranega otroka, da je prepočasen; naglušen 

je večkrat izločen, ker za sledenje igri potrebuje dodatna pojasnila …) dobili vpogled tudi v 

situacije otrok, ki jih sicer ne bi opazili (npr. otroci omenijo delitev na bolj oz. manj 

priljubljene; izrazijo, da se ne ţelijo igrati s kom, ker je mlajši; da si ne upajo pristopiti …). 

Poznati vzrok za izključenost je pomembno, kajti le vzgojitelj, ki bo dejansko razumel potrebe 

in ozadje otroka, bo lahko učinkovito interveniral (npr. se neinvazivno vključil v igro skupaj z 

naglušnim in ob potrebi povzel dogajanje; dodal material, ki ga spretno uporablja srameţljiv 

otrok, da drugi pristopijo k njemu …) (Casey, 2005) (več v poglavju Delovanje vzgojitelja). 

 

Ker je vse navedeno odgovorno in naporno delo, ker je opazovanje vselej podvrţeno 

subjektivnosti (Casey, 2005) in ker je, kot pravijo Khalifeh Soltani idr., (2011) velik izziv 

pripraviti kvalitetne igralne priloţnosti, ki bodo povezovale vse otroke, avtorji spodbujajo k 

posvetovanju in sodelovanju med zaposlenimi (Casey, 2005; Kern in Wakeford, 2007; Sobel 

idr., 2015;  Siu idr., 2017). Drug drugega naj bi spodbujali k opazovanju in si med seboj delili 

informacije, interpretacije situacij, vedênj … (Casey, 2005). Priporočljivo je tudi sodelovanje 

s specialnim/socialnim pedagogom, psihologom ali pedagogom, ki je zaposlen v vrtčevski 

svetovalni sluţbi. Pridruţitev skupini na igrišču in opazovanje dinamike celotne skupine 

lahko vzgojitelju pomaga pri oblikovanju učinkovitih strategij vključevanja oz. dvigu 

kvalitete igralnih situacij (Kretzmann idr., 2015; Moore idr., 2020).  

 

P. Kern in Wakeford (2007) opišeta metodo supervizorjev kotičkov zunanjega igrišča, ki se 

izkaţe kot dobra in prenosljiva praksa inkluzivnega vrtca. Določili so manjšo skupino 

zaposlenih, ki je skrbno opazovala igro otrok in na podlagi tega razmejila kotičke igrišča (ne 

fizično) ter določila tiste, kjer je najvišja potreba po prisotnosti odrasle osebe. Nadalje so 

napisali kartice za vsak kotiček (predloge za igre, kraj shranjevanja dodatnih pripomočkov, 

način pospravljanja in vzdrţevanja) ter pripravili urnik. V njem se določi vsaj enega 

zaposlenega na kotiček (če je moţno po 2 iz različnih skupin) ter vsaj enega ''letečega'' 

vzgojitelja. Vzgojitelji zaradi nerazpršene pozornosti laţje opazujejo dogajanje, večkrat 
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opazijo situacije, ki jih lahko podprejo z neposredno vključitvijo itd. Takšno delo temelji na 

odgovornosti vseh zaposlenih za vse otroke na igrišču in hkrati na sodelovanju zaposlenih 

izven posameznih skupin. Po poskusnih tednih so se, zaradi dobrega odziva otrok in staršev 

nad večjim angaţmajem vzgojiteljev ter lastnim zadovoljstvom, odločili z metodo nadaljevati.  

 

McClintic in Petty (2015, v Simoncini in Lasen, 2021) poleg vsega omenjenega vzgojitelju 

pripišeta še nalogo informiranja staršev. Informacije o pozitivnem vplivu preţivljanja časa na 

prostem, o pozitivnih učinkih uporabe brezplačnega nestrukturiranega materiala … jim 

morajo biti podane z namenom spodbujanja kvalitetno preţivetega prostega časa v druţini kot 

tudi z namenom podajanja smernic in pričakovanj za ustrezna oblačila in obutev za različne 

aktivnosti (npr. igra v blatu) in uporabo igrišča v vseh vremenskih pogojih. Raziskave več 

avtorjev (Stanley idr., 2011; Cairney idr., 2015, v Stanton-Chapman idr., 2018) so namreč 

oblačila deklic identificirali kot eno od spremenljivk, zaradi katere je bila njihova igra 

mirnejša in bolj statična večino časa, preţivetega na igrišču.  
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5. RAZPRAVA 

Inkluzivno zunanje igrišče je tisto, ki upošteva smernice in kriterije etično-tehnične prakse 

inkluzivnega ali tudi drugače imenovanega univerzalnega, vključujočega … oblikovanja. 

Slednje si, kot je glede na poimenovanje pričakovati, prizadeva za odstranitev vseh 

potencialno izključujočih dejavnikov v fizičnem in socialnem okolju zunanjega igrišča, ki bi 

uporabniku po nepotrebnem oteţili delovanje. Obstoječa načela relativno sodobne smeri 

načrtovanje usmerjajo k prostoru, ki je dostopen vsem, in k prostoru, ki med raznolikimi 

uporabniki ne povzroča konfliktov – niti ne stigmatizira niti ne favorizira določene skupine 

trenutnih ali potencialnih uporabnikov. Ker pa so načela inkluzivnega oblikovanja zelo 

splošna, je pri preslikavi teh na inkluzivna zunanja igrišča potrebna pazljivost in selektivnost, 

saj so si nekatera od splošnih načel v nasprotju s cilji prostora, ki ima specifično namembnost 

– vzgoja in učenje v predšolskem obdobju.  

 

Prvo raziskovalno vprašanje naslavlja prav to: katera so načela oz. kriteriji, ki usmerjajo 

inkluzivno oblikovanje zunanjih igrišč. Po pregledu tuje in domače literature lahko navedem 

tri kriterije inkluzivnega oblikovanja, to so dostopnost, fleksibilnost ter karakter oziroma 

značaj prostora. Vsak od kriterijev usmerja pozornost na določen vidik fizičnega prostora s 

ciljem zagotoviti prostor, ki bo čim bolje odgovarjal na potrebe raznolikih uporabnikov, torej 

igrišče, na katerem se bo vsak otrok, ne glede na osebne okoliščine, počutil varno, sprejeto in 

si bo lahko v raznolikih igralnih situacijah pridobival pestre izkušnje.  

 

Prvi kriterij inkluzivnega oblikovanja zunanjega igrišča je dostopnost. Pred oblikovalce in 

odločevalce postavlja potrebo po razmisleku o več stvareh: o samem dostopu do igrišča tako 

iz morebitne stavbe, ki ji igrišče pripada, kot z okoliških prostorov; razmislek o elementih na 

igrišču in njihovi razporeditvi; o dostopnosti do izbranih elementov. Premislek je torej 

potreben tako o vstopnih točkah, terenu, kompoziciji, poteh, izboru igral … in predvsem o 

njihovi takojšnji prilagoditvi oz. iskanju rešitev, ki bi raznoliki skupini uporabnikov (tako z 

vidika starosti kot sposobnosti) omogočile čim višjo samostojnost. Z ozirom na pravkar 

zapisano ter na definicijo inkluzivnega igrišča, ki ne favorizira ali stigmatizira določene 

skupine uporabnikov, se kot neustrezne prakse pojmuje tiste, ki sledijo enostavni rešitvi, 

poenostavljanju elementov z namenom, da je prav vsak element uporaben za vsakega, ali 

rešitvi dveh vzporedno grajenih igralnih površin – 'normalne' in 'prilagojene'. Medtem ko prva 

rešitev zanemarja specifiko namembnosti zunanjega igrišča, npr. ne ohranja tveganja, ne nudi 

zadostnega izziva za preizkušanje lastnih zmoţnosti …, druga vodi v segregacijo.  
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Kaj spada v skupino optimalnih rešitev, je odvisno od skupine uporabnikov, tako trenutnih 

kot potencialnih. Potencialne uporabnike izpostavljam zaradi pomena fizične dostopnosti kot 

predpogoja biti prostor srečevanja raznolikih otrok, npr. vrtec bo laţje vključil otroka na 

invalidskem vozičku, če je grajeni prostor ţe ustrezno oblikovan.  

 

Drugi kriterij je fleksibilnost. Ta se nanaša na uporabnost in stimulativnost igrišča za 

raznoliko skupino uporabnikov, kar se kaţe v manjši ali večji pestrosti igralnih situacij. Za 

izpolnitev je nujno tako poznavanje značilnosti otroške igre (vrste iger ter vrste iger glede na 

socialno vključenost) kot tudi znanje o vrednosti zunanjega igrišča kot specifičnega prostora, 

ki ponuja nenadomestljive izkušnje (npr. neposredno opazovanje ne/ţive narave, uporaba 

določenih orodij, več proste, bolj dinamične igre, razvoj grobe motorike …). Kot bolj 

fleksibilna igrišča se izkaţejo tista, ki senzibilno in kreativno vključujejo prostorska razmerja 

ter druge prostorske značilnosti; tista, ki so uporabna tudi v različnih vremenskih pogojih ter 

tista, ki vsebujejo premične elemente.   

 

Za konkretnejši oris lahko navedem veliko razliko med igrišči, pri katerih so igrala glavni  

nosilec igralne vrednosti (tradicionalna igrišča), in tistimi, kjer je premišljeno dodan oz. ni 

odstranjen naravni material, je prisotna t. i. pametna zasaditev in se kreativno vključi oz. 

namensko oblikuje teren prostora (doţivljajska igrišča). Slednje sicer ne pomeni, da klasična 

igrala niso zaţelena, saj jih imajo otroci radi in omogočajo specifične načine gibanja, pomeni 

le, da imajo ob kreativni namestitvi precej večji igralni potencial kot v primeru statične, 

nepovezane namestitve. Primer so tobogani, nameščeni na klančine – to omogoča več poti 

dostopa, primernih različnim starostim, sposobnostim, hkrati pa povezanost z drugimi 

naravnimi/umetnimi elementi pomeni tudi višjo estetsko vrednost ter boljšo spodbudo npr. 

domišljijski igri.  

 

Razgiban teren in premišljena vključitev večjih naravnih elementov (npr. večje ploske skale, 

hlod …) je tudi tisto, kar omogoča višjo uporabnost v času mokrega ter mrzlega vremena, ko 

je večina klasičnih igral neuporabnih. Fleksibilnost pa je višja tudi v primeru vključitve 

premičnih elementov, in sicer zato, ker ti omogočajo proces konstrukcije in dekonstrukcije, 

torej (pre)oblikovanje skladno s procesom otroške igre. 

 

Tretji kriterij je značaj oziroma karakter, estetika igrišča. Tudi ta vizualna dimenzija, ki 

pomembno vpliva na počutje in posredno tudi na delovanje v prostoru, se izoblikuje preko 
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vnašanja prostorskih razmerij ter značilnosti – dominanca, nasprotja, ponavljanje … 

Pomemben element estetike prostora je tudi izbira materiala, saj razširi nabor tekstur ter 

določa oz. dopolnjuje barvno paleto. Estetika je višja, kadar je pri naboru materiala ohranjeno 

zavedanje o pomenu pristne čutne izkušnje, kar pomeni izogibanje cenejšim nadomestkom, 

npr. imitacija lesa. Višja je tudi v prostoru s harmonično barvno lestvico, torej prostoru, kjer 

barva ni naivno uporabljena za ustvarjanje otroškosti ali za različne simbole domišljijskega 

sveta, ki jih kot ključne za stimulacijo ne omenja nobena raziskava, hkrati pa hitro vodijo na 

stran nepotrebnega kiča in prevelike vizualne nasičenosti. 

 

Četudi je osredji element inkluzivnega oblikovanja aktivna participacija, literatura (Wu in 

Song, 2017; Simoneti idr., 2019; Gregorski idr., 2019; Kim idr., 2018; Simoncini in Lasen, 

2021) tega ne navaja neposredno kot kriterij. Menim, da bi moralo biti to dodano, saj sicer 

ostanemo na točki posrednega sklepanja o tem, kaj otroci ţelijo, kaj najbolje podpira igro … 

Odloča se torej zgolj na podlagi perspektive odraslih, s tem pa se ohranja v ozadju obstoječo 

in trenutno prevladujočo dihotomijo otrok-odrasel, igra-delo, otrokom pa se odreka moţnost 

odločanja o za njih pomembnih stvareh. Menim, da je tako tudi v primeru upoštevanja 

dosedanjih raziskav igrišč in sorodnih prostorov ter dobrih praks sooblikovanja z otroki. To 

nikakor ne pomeni, da izsledki niso uporabni, pomembni ali relevantni, menim pa, da jih je 

treba upoštevati previdno, saj je pri prenosu treba razumeti tako značilnosti časa in prostora 

(druţbe) kot tudi specifike skupine otrok in prostora delovanja. Te je najbolj optimalno 

nasloviti prav z neposredno vpletenostjo uporabnikov, pri čemer prakse ţe navajajo različne 

participativne metode (več o tem v odgovoru na četrto raziskovalno vprašanje).  

 

Z drugim raziskovalnim vprašanjem sem se usmerila v iskanje konkretnih usmeritev za 

fizično ureditev inkluzivnih zunanjih igrišč.  

 

Zapis priporočil pomeni konkretne predloge, s katerimi izpolnjujemo zgoraj opisane kriterije 

inkluzivnih igrišč. Priporočila, izhajajoča iz dobrih praks oziroma izboljšav neuspešnih praks, 

sem razvrstila v devet kategorij, in sicer priporočila glede: dostopnosti in poti; terena; delitve 

igrišča; igral in igralnih kompleksov; praznega prostora; vegetacije; orientacije; spodbujanja 

socialnih interakcij ter zagotavljanja varnosti. 

Jedrnato opisano je bolj verjetno, da je igrišče inkluzivno, če se nahaja na razgibanem terenu z 

bogato, zdravju neškodljivo vegetacijo, ki omogoča raznolike čutne izkušnje, opazovanje 

narave, naravno senco, dodane igralne moţnosti ter delitev prostora v smiselne 
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mikroambiente. Ti delno zaključeni prostori omogočajo nemoten potek tako dinamične in 

mirne igre kot tudi prostor za umik. V posamezne cone so glede na potencial terena (npr. 

klančina) smiselno umeščena klasična igrala oziroma igralni kompleksi. Njihova razvrstitev 

sledi kompoziciji, ki zagotavlja dovolj prostora za varno gibanje in dostop, ter kompoziciji, ki 

spodbuja socialne interakcije (npr. dve vzporedni gugalni vzmeti). Vsa igrala vsebujejo 

minimalne in estetsko neizstopajoče prilagoditve, ki zagotavljajo čim višjo samostojnost 

uporabnikov, splošno pa so deljena glede na starostno obdobje 1–3 in 3–6 let. Do igral in 

drugih kotičkov prostora vodijo dovolj široke, vidne, gladke, a nedrseče poti, hkrati pa ima 

vsaka cona jasno vstopno in izstopno točko po principu dveh čutov (npr. tipna in vidna 

informacija). Na igrišču je ohranjen tudi večji prazen prostor, namenjen različnim športno-

gibalnim igram, in manjši prazni prostori, ki se jih lahko smiselno dopolnjuje glede na 

opazovanje igre ter predloge otrok. Ker se za inkluzivno igrišče pričakuje preseganje fizične 

dostopnosti in spodbujanje socialnih stikov, to vsebuje veliko nestrukturiranega materiala 

(voda, pesek …), premičnih elementov, ki jih otrok individualno ne more uporabiti, več delno 

zaprtih prostorov z več izhodi/vhodi ter hišico/e oz. material za njihovo konstrukcijo.  

 

Tovrstna priporočila se lahko v načrtovanje zunanjih igrišč vrtcev vnaša skladno z 

zakonodajnim okvirom, ki ga v Sloveniji predpisuje Pravilnik o normativih in minimalnih 

tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (2000), ki sicer sam ne vključuje predpisov za 

zviševanje inkluzivnosti. Pravilnik ni v nasprotju z zgoraj omenjenimi predlogi, a njegovi 

členi vseeno večkrat omejujejo moţnost ustvarjalnih prostorskih rešitev, ki bi morda lahko 

bile optimalnejše. Ozko postavljen okvir ter pretirano poudarjanje varnosti sta točki, ki sta 

tudi med arhitekti deleţni kritik, saj, kot rečeno, omejujeta kreativne in glede na posamezen 

prostor ter skupino uporabnikov specifične rešitve, ki so v primeru fleksibilnosti igrišča, 

dostopnosti in uporabnosti elementov ključnega pomena.  

 

Še enkrat pa poudarjam, da pravilnik sicer ni v nasprotju s predlogi in da se stroga veljavna 

standarda (SIST EN 1176 in SIST EN 1177) nanašata le na podlago in igrala. To pomeni, da 

(sterilna) igrišča niso posledica zgolj ozkega formalnega okvira, ampak so tudi odraz 

prevladujočega pogleda na otroštvo ('pomoči potreben otrok') ter pragmatične naravnanosti – 

izogibanje toţbam staršev, laţje, cenejše vzdrţevanje, hitro pridobljeno uporabno dovoljenje, 

minimalne investicije, rutinizirano delovanje, pomanjkljivo znanje o pomenu zunanjega 

prostora. Našteto se odraţa v igriščih z  nizko  igralno vrednostjo, pri čemer je odsoten 
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element tveganja. Hkrati ni zaslediti premičnih elementov, vegetacija ter raznolik 

nestrukturiran material pa ostajata močno neizkoriščena potenciala.  

 

Ker se celostnemu odgovoru na to, kako zasnovati inkluzivno igrišče, najbolj pribliţa s 

triangulacijo, torej z upoštevanjem teoretičnih dognanj, uporabnikov ter analize dobrih in 

slabih praks, sem se s tretjim raziskovalnim vprašanjem usmerila v pregled raziskav s 

področja proučevanja uporabe javnih otroških igrišč in njim podobnih prostorov. Smiselnost 

tega je v sorodnosti prostora z vrtčevskim zunanjim igriščem, ki pa se pogosto pojavlja v 

manj inovativnih in stimulativnih različicah.  

 

Tovrstne raziskave kot prvo utemeljijo vrednost ukvarjanja z zunanjimi igrišči, saj dokaţejo, 

da je ustrezno oblikovana okolica lahko zelo stimulativna za otrokov razvoj, hkrati pa 

poudarijo mnenja otrok, v katerih se igrišča izrišejo kot njim zelo pomembni prostori. 

Slednjemu podporne so raziskave retrospektive odraslih (Moore in Wond, 1997, v Fjørtoft, 

2004; Warden, 20120; Šuklje Erjavec, 2012) in raziskave, upoštevajoče kompetentnost otrok, 

ki uporabijo različne participativne metode – od risanja (Moore, 1986, v Warden, 2010), 

fotografije (Sahimi in Said, 2012) do intervjujev (Prellwitz and Skår, 2007, v Black in 

Ollerton, 2021; Wenger idr., 2020). Rezultati pokaţejo, da otroci menijo, da so igrišča 

pomembni prostori za skupno igro in sklepanje prijateljstev (Prellwitz and Skår, 2007, v 

Black in Ollerton, 2021; Wenger idr., 2020). 

 

Raziskave, osredinjene na vpliv okolja na razvoj, ki so primerjale delovanje otrok v notranjem 

in zunanjem prostoru, pa so potrdile statistično pomemben napredek v motoričnih 

sposobnostih, predvsem v ravnoteţju in koordinaciji – (Fjørtoft, 2004) tako bolj obvladljive in 

na splošno manj izraţene simptome v primerih motnje koncentracije (Taylor idr., 2001) kot 

tudi pestrejšo igro oziroma pomembno drugačno – bolj dinamično, prosto, z več 

domišljijskimi elementi, bolj ustvarjalno rabo materiala (Fjørtoft, 2004; Maxwell idr., 2008; 

Simoncini in Lasen, 2021).  

 

Kljub temu raziskava M. Kos in Jerman (2013) beleţi izredno nizko količino časa, ki ga otroci 

tekom bivanja v slovenskih vrtcih (ki predstavlja večino aktivnega časa otroka) preţivijo na 

prostem. Rezultati kot tedensko povprečje v toplih mesecih kaţejo 10 ur in v hladnih mesecih 

celo polovico manj. Da to pomeni zelo malo časa, nam pove primerjava z rezultati švedskih 
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vrtcev, ki pokaţejo, da je švedsko povprečje v toplih mesecih za 230 % in hladnih mesecih za 

181 % višje (Änggård, 2010). 

 

Raziskave obiska javnih igrišč dokaţejo povezanost med pogostostjo in trajanjem obiska z 

motivacijo odraslih. To lahko zrcalimo na dogajanje v vrtcih, kjer čas zunaj prav tako 

najpogosteje odmerja vzgojitelj. Vredno je torej omeniti rezultate, ki povedo, kdaj so odrasli 

bolj motivirani za obisk ter izpostaviti predvsem tiste, ki so morda odločilni tudi v vrtčevskem 

okolju. Motivacija je višja v primeru več igralni enot, ob urejeni zeleni okolici ter moţnosti 

druţenja. Nasprotno je motivacija nizka v primeru oddaljenosti igrišča, pomanjkanja opreme, 

ob neprilagojenosti otrokom s posebnimi potrebami (nedostopnost ali nefunkcionalnost 

elementov) ter ob prisotnosti socialnih preprek (diskriminatorna vedenja drugih) (Jansson, 

2010; Dahl Refshauge idr., 2012; Khalifeh Soltani idr., 2011; Wu in Song, 2017). Eden od 

pristopov zvišanja motivacije vzgojiteljev za uporabo igrišč je interdisciplinarni pristop k 

načrtovanju igrišč v fazi njihove izgradnje oziroma prenove. V tem primeru bodo imeli 

moţnost izraziti svoje interese in pričakovanja, hkrati pa bo dobrodošlo njihovo strokovno 

znanje, vezano na poznavanje otrokove igre in njegovega delovanja, saj, kot priznavajo 

švedski in avstralski proizvajalci igralne opreme, sami o tem nimajo dovolj znanja (Prellwitz 

in Tamm, 1999; Sterman idr., 2018, v Moore idr., 2020). Seveda pa, kot ţe omenjeno, 

uravnoteţenih rezultatov ni brez upoštevanja perspektive otrok, saj bi potemtakem lahko 

odločili, da je ţe trenutna situacija več kot zadovoljiva. Hkrati je treba ohraniti zavedanje, da 

imajo vzgojitelji moţnost učinkovito prilagoditi igrišče tudi brez korenite prenove. 

 

Ne glede na fazo, v kateri je igrišče (ali v fazi prve zasnove, načrtovanja prenove ali niti ni 

načrtovanih korenitih sprememb z vpletenimi zunanjimi izvajalci) in ţelimo njegovo 

funkcionalnost izboljšati z večjimi/manjšimi posegi, so naslednje ugotovitve tisto, kar je ob 

cilju zvišanja inkluzivnosti vredno upoštevati. Gre za rezultate raziskav opazovanja aktivnosti 

otrok na igriščih in raziskav njihovega mnenja s participativnimi metodami. Raziskave 

kontinuiranega opazovanja tako danskih (Dahl Refshauge idr., 2013) kot švedskih igrišč 

(Wenger idr., 2020) med najbolj priljubljene točke, glede na spontano izbiro otrok, umestijo: 

igralne konstrukcije, območje igre s peskom, odprt prostor, prostor za zbiranje (klopi), 

vrtiljake, gugalnice, klančine, tobogane, hišice, vodo in drevesa. S tem so skladna tudi 

opaţanja slovenskih avtoric U. Kranjc (2019) in M. Simoneti (2012), ki ugotavljata, da se 

otroci najdlje zadrţijo v kotičkih z naravnim in nestrukturiranim materialom, hkrati pa veliko 

časa namenijo tudi uporabi klasičnih igral, kot so vzmetne gugalnice, vrtiljaki in tobogani. 
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Priljubljenost naštetih elementov je še višja, kadar so del igralnega kompleksa oz. kadar so 

smiselno vpeti v teren (npr. tobogan na vzpetini). Ne le, da so tako umeščena igrala bolj 

pogosto uporabljena, rezultati kaţejo, da ob njih poteka tudi bolj pestra igra (Frost in 

Campbell, 1985, v Maxwell idr., 2008; Cairney idr., 2015, v Stanton-Chapman idr. 2018). 

Pestrejša igra je beleţena tudi ob kreativnih oblikovalskih rešitvah (Dahl Refshauge idr., 

2013),  npr. velika, nepremična skala v peskovniku. 

 

Specifično bolj usmerjene raziskave – pomen posameznih con oz. elementov igrišča – kaţejo 

npr. na visoko vrednost vegetacije (Baranowski idr., 1993, v Fjørtoft, 2004; Fjørtoft, 2004; 

Gudova, 2016; Kranjc in Simoneti, 2021), saj so opaţena tako pogostejša prehajanja v 

domišljijsko igro kot tudi višja stopnja aktivnosti ter kreativnosti, kar je moč povezati s tem, 

da z vegetacijo bogato okolje samo po sebi ponuja več naravnega nestrukturiranega materiala, 

katerega podobne učinke beleţijo druge raziskave (Maxwell idr., 2008; Simoncini in Lasen, 

2021). Zelo specifične so raziskave, usmerjene na opazovanje delovanja otrok glede na njihov 

spol. Te so zaključile z opozorilom na pomen praznih prostorov, za katere visoko zanimanje 

izrazita oba spola. V primeru njegove odsotnosti je igra deklet večkrat umaknjena na rob 

igrišča in posledično veliko bolj statična (Stanley idr., 2011; Escalante idr., 2013, v Stanton-

Chapman idr., 2018).  

 

Prazni prostori so pomembni tudi v manjši velikosti, saj pomenijo potencial, ki ga je mogoče 

fleksibilno opremljati glede na interes trenutne skupine otrok. Ti prostori so lahko zapolnjeni 

z nestrukturiranim materialom, torej s premičnimi elementi, naravnim materialom, 

nevsakdanjimi predmeti … Slednje močno dvigne igralno vrednost igrišča, saj se izkoristijo 

sicer neuporabljeni deli. Hkrati je tovrstna igra, kot dokaţejo npr. L. E. Maxwell idr., (2008) 

K. Simoncini in M. Lasen (2021), izredno priljubljena, saj omogoča konstrukcijo in 

dekonstrukcijo, skladno s spreminjajočim potekom otroške igre. Poleg povišanja aktivnosti 

otroka kot posameznika se takšni kotički izrazijo kot spodbudni socialnim interakcijam 

(pogostejše in bolj pozitivne interakcije) (Maxwell idr., 2008; Fjørtoft, 2004; Kim idr., 2018), 

kar je z ozirom na cilj inkluzije – zmanjševanje socialne izključenosti – ena prednostnih nalog 

inkluzivnih igrišč. Enake rezultate navajata tudi raziskavi Trawick-Smith idr. (2015, v 

Passamore in Hughes, 2020) in A. Dahl Refshauge idr. (2013), ki po analizi javnih igrišč več 

pozitivnih interakcij ob nestrukturiranem materialu opazijo tudi v primeru med sabo 

nepoznanimi otroki; če to zrcalimo na vrtčevsko situacijo, lahko skrb za ustrezen material 

pomeni tudi spodbujanje navezovanja stikov med različnimi skupinami. Poleg 
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nestrukturiranega materiala so raziskave v kategorijo elementov za spodbujanje socialnih 

interakcij in kvalitetne skupne igre umestili tudi hišice, ki sproţajo pestre asociacije in s tem 

raznolike igre vlog, ter delno zaprte prostore z več kot enim vhodom/izhodom (Frost in 

Campbell, 1985, v Maxwell idr., 2008; Dahl Refshauge idr., 2013).  

 

Obstoječa klasifikacija igrišč razlikuje tradicionalna, sodobna ter doţivljajska igrišča. Zgoraj 

predstavljeni rezultati raziskav preference otrok (opazovanje neposredne izbire, raziskovanje 

mnenja preko participativnih metod) nakazujejo na ţeljo po kombinaciji vseh omenjenih. 

Kombiniranje se kot ideal izrazi tudi v odgovoru na drugo raziskovalno vprašanje, kjer v 

odgovoru jedrnato zdruţim predloge fizične ureditve inkluzivnega igrišča.  Kljub temu pa 

lahko v praksi opazimo predvsem kombinacijo tradicionalnih ter sodobnih igrišč, veliko manj 

pa je elementov doţivljajskih. Sklepam, da se slednji tip igrišča ne sklada s teţnjo odraslih po 

'urejenih igriščih', ki se hkrati dopolnjuje s teţnjo po varnih igriščih. Odsotnost se sklada tudi 

s prevladujočo koncepcijo otroka, poleg tega pa odraţa še vedno prisotno razumevanje igrišč 

kot prostorov, kjer otroci 'porabijo odvečno energijo'. Zato je na tej točki nujno izpostaviti, da 

prav ta pretirana izčiščenost in varnost, ki rezultirata v igriščih z izredno napovedljivim 

potekom igre, pomenita niţjo stopnjo stimulativnosti ter višjo stopnjo tveganja neprimernega 

oz. tveganega vedenja, saj otrokom elementi, ki so na voljo, ne nudijo zadostnega izziva 

(Eager, 2010; Dahl Refshauge idr., 2013). Element tveganja je odsoten, četudi raziskave jasno 

predočijo izjave otrok, da si ţelijo večjih izzivov (Sandseter , 2009, v Moore idr., 2020), in 

četudi to omenjajo tudi standardi, na rigidnost katerih se je tako zlahka izgovoriti – ob 

oblikovanju je treba upoštevati značilnosti otroške igre in ohraniti zavedanje, da otrok 

potrebuje znanje in izkušnjo obvladovanja tveganja, četudi so posledice tega lahko udarci, 

modrice, občasno tudi resnejše poškodbe. Cilj standarda je preprečevanje hujših, bolj 

tragičnih nesreč (SIST EN 1176-1, 2008, v Yearley in Berlinski, 2008). 

 

Četudi je med preferencami, ki se jih lahko razume kot usmeritve pri (pre)oblikovanju in 

(re)organizaciji, veliko takšnih, ki zahtevajo večji finančni vloţek, urejanje dokumentacije, 

sodelovanje strokovnjaka druge discipline itn., to ne more biti izgovor za opuščanje 

odgovornosti za igralno vrednost prostora. Med predlogi je namreč veliko takšnih, ki jih lahko 

vzgojitelj uresniči, tudi v primeru, ko igrišče ni v fazi prenove oz. v njej zaradi različnih 

razlogov ne more sodelovati – torej tekom svojega vsakodnevnega dela, brez finančnih 

vloţkov in podpore drugih strokovnih delavcev.  
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Z odgovorom na četrto raziskovalno vprašanje navajam in povezujem opaţanja in izsledke 

primerov dobrih praks s področja aktivne participacije otrok pri sooblikovanju otroških igrišč 

oziroma njim sorodnih prostorov.  

 

Kot omenjeno, je aktivna participacija središčni pojem inkluzivnega oblikovanja in 

posledično inkluzivnih zunanjih igrišč. Predvideva upoštevanje zakonitosti aktivnega učenja, 

principov vzgoje za aktivno drţavljanstvo ter raziskovanje zaznavanja, doţivljanja, mnenja 

otrok skupaj z njimi, torej s participativnimi metodami. Izredna popularnost tega pojma pa 

nujno ne pomeni njenega udejanjanja; raziskave v slovenskih vrtcih so namreč pokazale 

nasprotno. Četudi vzgojitelji na deklarativni ravni koncept podpirajo, ga v praksi ne 

udejanjajo, hkrati pa izkazujejo pomanjkljivo znanje, saj so prakse, ki jih sicer imenujejo kot 

participativne, predvsem le uprizorjene oz. navidezne situacije demokratičnega odločanja 

(Turnšek, 2009; Batistič Zorec, 2010; Roţič in Turnšek, 2010). Slednje ni presenetljivo glede 

na umeščenost v okolje, ki, kot ţe večkrat rečeno, otroka pojmuje kot pomoči potrebnega, kot 

bodočega odraslega in mu s tem bolj ali manj zavestno odvzema pravico odločanja oz. to 

zreducira na nepomembne situacije. Pogoj aktivne participacije in s tem tudi inkluzivnih 

zunanjih igrišč je podoba otroka kot kompetentnega, kar ne pomeni, da je otrokom vse 

dopuščeno, da lahko dobijo, kar ţelijo …, pomeni pa, da se z njimi vstopa v spoštljiv dialog, v 

katerem imajo ob podpori in pozornosti odraslih moč odločati o za njih pomembnih stvareh. 

 

S tem zavedanjem je treba vstopiti tudi v sooblikovanje prostora, kjer je, kot so pokazale 

raziskave, še ogromno prostora za napredek. Odstotek najniţjega vpliva otrok v slovenskih 

vrtcih je namreč ravno na področju ureditve igralnice, njene opremljenosti, nabora igrač in 

časovne organizacije (Turnšek, 2009; Batistič Zorec, 2010). Glede na to, da je napram 

zunanjemu prostoru igralnica manjša in se ne deli med več skupinami niti vzgojitelji, menim, 

da bi bil odstotek v primeru zunanjih prostorov še niţji.  

 

Med pregledanimi slovenskimi in tujimi projekti, katerim skupen namen je raziskovati 

problem prostora in timsko iskanje rešitev, sem opazila sorodnost v procesu, grajenem po 

podobnem vzorcu (Kranjc, 2019; Korenjak, 2021). Tako se navadno v projektu 

(pre)oblikovanja zvrstijo faze od začetne analize stanja, izkušenj, načinov uporabe prostora, 

preko faze nabora, kombiniranja idej ter faze odločanja o izbiri končnega cilja. V vseh fazah 

so uporabljene različne evalvacijske ter kreativne participativne metode, s katerimi so 

sistematično raziskovali mnenja, zaznavanja in občutenja prostora otrok.   
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Po pregledu različnih projektov mobilizacije lokalnih skupnosti za odpiranje javnega prostora 

(Pazi park, b.d.; Prostoroţ, b.d.; Huasipichanga, b.d.; Sahimi in Said, 2012; Menconi in 

Grohmann, 2018), ki so glede na proces in namen sorodni sooblikovanju vrtčevskih igrišč 

skupaj z otroki, lahko kot prevladujoči metodi izpostavim video in fotografijo. Med drugimi 

ju v našem šolskem okolju večkrat preizkusi društvo Pazi!park, in sicer v več ločenih 

projektih Pazi kamera, mesto pa imata tudi v projektu N. Sahimi in Said (2012), v katerega so 

vključeni mlajši otroci, s čimer se prednost avdiovizualnih sredstev – omogočanje 

raziskovanja prostora s hkratno vizualizacijo občutkov – potrdi tudi za predšolsko obdobje. 

Med metode, primernejše za mlajše otroke, uvrščam še izdelovanje maket, predvsem makete 

v merilu 1:1, dodajanje nestrukturiranega materiala za preizkušanje različnih idej 

spreminjanja igrišč (projekt Pazi kamera na toboganu!), tehniko kolaţa (projekt Igrišče se 

išče) (Pazi park, b. d.), označevalce (nalepke, baloni s sporočili …) na zemljevidih in 

slikovnih predlogih (projekt Ţelite? Kranj; Preproga ţelja; Mesto na dlani), sistematične 

obiske javnih igrišč skupaj z otroki ... (Pazi park b.d.; Prostoroţ b.d.). Vse metode so ob 

upoštevanju specifik skupine otrok primerne za vrtčevsko okolje. To pomeni, da je ob prenosu 

potrebno dobro poznavanje skupine, prilagoditve metode in njihova kombinacija; slednje je 

razvidno tudi iz dokumentiranih projektov, npr. Sahimi in Said (2012) ter Menconi in 

Grohmann (2018), ki s tem potrjujejo kombiniranje kot učinkovit način prilagajanja 

raznolikim skupinam (glede na starost, spretnosti …). Tovrstni projekti poleg predlogov 

metod vsebujejo tudi opozorilo o morebitni blokadi, s katero se soočijo otroci, ko jim je kar 

naenkrat dana moč odločanja. To je mogoče premostiti z dodelitvijo ustrezne vloge (npr. 

ţupan …) v pesmi  (Manahase idr., 2020), zgodbi ali igri vlog (Korenjak, 2021). 

 

Projekti so z uporabo participativnih metod ne le uspešno izpeljali proces sooblikovanja 

prostora z otroki, ampak so tudi dodatno potrdili teorijo, ki zagovarja ogromen razkorak med 

prepričanjem odraslih o poznavanju otrokove perspektive ter njenim dejanskim 

razumevanjem (Scott, 2000, v Oloumi, idr., 2012), pa tudi tiste dele teorije, ki skladno z 

razvojno psihologijo zagovarjajo drugačno percepcijo prostora z vidika otroka (Cook in Hess, 

2007, v Sahimi in Said, 2012). Večkrat se je namreč predpostavljalo ţelje otrok o novih 

igralih, dragi tehnologiji, a so otroci presenetili z ţeljami o ohranjenem zelenem predelu, o 

več sence, klopeh … Kot po številnih izkušnjah pravi U. Kranjc (2019), so navadno predlogi 

otrok presenetljivi, a smiselni in uresničljivi. Slednje je opomnik vzgojiteljem, da lahko v 

proces raziskovanja perspektive otrok vstopajo brez strahu pred neuspehom realizacije. 
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Strah pred neuspehom pa je le ena izmed ovir, ki onemogočajo procese sooblikovanj. 

Pridruţujejo se mu še utečen, rutiniziran pristop javnih uprav ter vodstev, odsotnost 

povezovanja v interdisciplinarnem timu, minimalne investicije ter dolgotrajnost postopkov. 

To je, kot kaţejo prakse, npr. igrišče Gubčeva ob vrtcu Najdihojca (Kranjc, 2019), igrišče 

vrtca Vodmat (Štirn, 2015), projekt prenove šolskega igrišča v Perugii (Menconi in 

Grohnamm, 2018) itn., mogoče vsaj delno premostiti s projekti, ki so sproţeni od spodaj 

navzgor (Cordero, 2021), in projekti, ki do stopnje realizacije pridejo z iskanjem alternativnih 

načinov financiranja ter z uspešnim mreţenjem oz. sodelovanjem s starši in okolico. V 

uspešnih projektih sooblikovanja lahko zasledimo sodelovanje z različnimi društvi s področja 

arhitekture ali sodelovanje s študenti omenjene študijske smeri, kar predstavlja dober primer 

vzajemnega povezovanja. Projekti kaţejo, da je manko v financah moţno napolniti s prijavo 

na različne projekte, z organizacijo prireditev za zbiranje denarja, s prošnjami za manjše 

donacije, npr. za material, orodje … Marsikateri predlog je moč realizirati ţe z načrtovano 

aktivnostjo, druge z organizacijo popoldanskih akcij, prostovoljnim delom, povezavo z 

lokalnimi podjetji … Kompleksnejše predloge pa je, kot navajajo avtorji (Kranjc, 2019; 

Menconi in Grohnamm, 2018; Cordero, 2021), smiselno zapisati v plan dolgoročnega 

načrtovanja in z njim nasloviti lokalno oblast.  

 

Uspešni projekti sooblikovanja prostora so si torej sorodni v poteku procesa, uporabi 

participativnih metod, mreţenju ter iskanju alternativnih virov financiranja, ob tem pa je 

nujno izpostaviti še zaupanje v kompetentnost otroka – priznavanje zmoţnosti vedeti in 

izraziti, kakšno igrišče si ţeli in kakšno igrišče je zanj najbolj primerno. Zaupanje in 

spoštovanje neločljivo spremljata podpora in pozornost odraslih, saj so ti odgovorni, da 

proces ostane v ravnoteţju, in sicer med interesi posameznika in interesi skupine, med njihovo 

pravico kot ključnimi uporabniki ter odraslimi, ki so nosilci odgovornosti za vzdrţevanje in 

oblikovanje. Vzgojitelj mora torej znati aktivno poslušati, pozorno opazovati, voditi procese 

usklajevanja in iskanja ustreznih alternativ ter v primeru neprimernih predlogov te ustrezno 

zavrniti. Le s tem bo ohranil odprto klimo, v kateri si bodo otroci sploh upali, brez 

pričakovanja takojšnje zavrnitve ali presoje, izraziti svoje mnenje in občutke. Menim, da o 

podpornosti klime projektov, iz katerih sem izpisala sorodnosti, ki jih razumem kot smernice, 

priča predvsem njihov obseg (navadno dlje trajajoči, ne zaradi kompleksnosti idej, temveč 

zaradi zagotavljanja zadostnega časa za izraţanje ter usklajevanje idej) ter originalnost 

rezultatov (odgovarjajo na specifičnost okolja, rezultati v drugem prostoru in času ne bi bili 

smiselni).  
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Prav vsi projekti kaţejo, da je praksa sooblikovanja prostora z otroki odlična priloţnost 

kompleksnega medpodročnega povezovanja, kjer otroci skozi delovanje usvajajo trajnejša 

znanja, razvijajo spretnosti in oblikujejo vrednote. Konkretno na enem od primerov, npr. 

projekt Savski hrib (Korenjak, 2021), se otroci učijo rokovanja s kamero; razvijajo spretnosti 

merjenja in štetja; spoznavajo v okolju delujoča društva ter posameznike; razvijajo navado 

evalvacije; ob iskanju rešitev na opredeljen problem krepijo kreativno mišljenje ter 

preizkušajo strategije reševanja problemov; v procesu sodelovanja spoznavajo, da se njihovo 

mnenje razlikuje od mnenja drugih; v primeru postavljanja v vlogo motorično oviranih otrok 

spoznavajo raznolikost spretnosti … Stopajo torej v odnose in situacije, ki jih učijo 

sprejemanja, odprtega dialoga, kompromisov, sodelovanja … – vse to na konkretnem 

ţivljenjskem primeru. Ob vseh teh priloţnostih pa je zlahka zaznati tudi dejansko udejanjanje 

aktivne participacije tako na področju upoštevanja konstrukcije lastnega znanja kot 

prizadevanj razumevanja perspektive otrok in njihove moţnosti odločati o stvareh, ki se jih 

tičejo.  

 

Z odgovorom na zadnje, peto raziskovalno vprašanje sem ţelela opisati vlogo vzgojitelja pri 

doseganju cilja: višja inkluzivnost zunanjega igrišča. Po pregledu literature, razjasnjevanju 

osnovnih pojmov, kot so inkluzivna igra, inkluzivno oblikovanje ter aktivna participacija, se 

izriše, da ima velik doprinos ustrezno delovanje vzgojiteljev, in sicer tako na področju 

ureditve prostora kot pri vzpostavljenem odnosu do otrok ter načinom podpore njihove igre.  

 

Odgovora na vprašanje ustreznosti ni mogoče zapisati po alinejah ali po konkretnih korakih 

sprememb v prostoru in načrtovanih dejavnostih. Ustrezno ravnanje temelji na zavedanju 

pomena in prizadevanju biti reflektiven praktik, torej strokovnjak, ki je zavezan stalni, 

kontinuirani refleksiji in evalvaciji, katere rezultate senzibilno vnaša in opazuje v praksi. 

Vsebina analize in prevpraševanja mora poleg konkretnega delovanja in odzivanja zajemati 

tudi osvetljevanje vrednot, stališč in njihovega razmerja do prevladujočih norm. Le 

poglobljeno razumevanje omogoča uvid, katera podoba otroka sloni v ozadju akcij, in 

obstoječo definicijo drugačnega, različnega, ki napaja načine odzivanja na posamezne pojave 

v praksi. Vzgojitelj mora torej ozavestiti, ali dejansko izhaja iz podobe otroka kot 

kompetentnega in bogatega in ali v ozadju odzivanja na različnost črpa iz ideologije 
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medicinskega ali pedagoškega diskurza
1
 oz. kdaj iz enega ali drugega. Slednje je pomembno, 

ker so tako podoba otroka, razumevanje otroštva kot različnosti tisto, kar o(ne)mogoča 

sledenje inkluzivnim ciljem ter omogočanje dejanske aktivne participacije.  

 

Vzgojitelj naj bi torej procesno in stalno gradil na vrednotah in stališčih, ki mu bodo v praksi 

pomagala delovati skladno s ciljem priprave okolja in podpore odnosom, ki bodo zagotavljali, 

da se bo vsak otrok skupine počutil sprejeto, varno, pripadno in si bo lahko pridobival različne 

izkušnje za svoj optimalen razvoj. Ker slednje ni preprosto uresničljivo, ima ključno vlogo 

timsko delo. Posameznik pri ozaveščanju in spreminjanju svojih pogledov potrebuje znanje, 

izkušnje in stališča drugih, s katerimi sooči svojega. Izmenjava informacij in s tem učenje 

drug od drugega je seveda uspešnejše v primeru vrtca, kjer je konsenz o inkluzivnih vrednotah 

zastopan z večino in je vključen v skupno vizijo ter posledično skladen z osebno vizijo večine 

vključenih (zaposleni in druţine). Tako inkluzivno naravnana vodstva procese osebnega in 

strokovnega razvoja spodbujajo tudi z ustrezno razporejenimi financami (kakovostna 

izobraţevanja, potreben material …), zagotavljanjem časa in prostora za evalvacijo ... V tem 

oziru bi bilo v prihodnje vrtce vredno raziskovati v okviru koncepta učečih organizacij. 

Četudi pa klima in kultura vrtca nista idealni, slednje ni izgovor za opuščeno vlogo aktivnega 

prizadevanja, da je vsaj mikroklima – klima skupine, v kateri vzgojitelj deluje najbolj 

intenzivno – podporna omenjenim ključnim pojmom.  

 

Vzgojitelj naj bi si torej prizadeval delovati skladno z vlogo, ki mu jo pripisujejo inkluzivne 

igre ter teorije, podporne sodobnemu pogledu na učenje in poučevanje. Te predvidevajo, da 

opusti vlogo nezmotljive avtoritete in vstopi v vlogo pozornega opazovalca, ki skuša 

delovanje posameznega otroka čim bolj celostno raziskati, razumeti. Pri tem so mu v oporo 

teoretična znanja, dokumentirana lastna opaţanja, primerjave z opaţanji drugih strokovnih 

sodelavcev, staršev ter dialog z otrokom. Na podlagi poznavanja vsakega posameznika in 

dinamike skupine načrtuje dejavnosti, s katerimi sledi cilju opolnomočenja
2
 otrok, da bodo 

tudi tekom proste igre ter v drugih ţivljenjskih situacijah uspešno reševali konflikte, 

                                                           
1
 Medicinski diskurz izhaja iz motenj, te so osnovni  kriterij razlikovanja. Hkrati so razumljene kot osnovni 

vzrok neuspeha, posamezniku pa pripisane kot njegova objektivna značilnost. Nasprotno pedagoški diskurz 

preusmerja pozornost na okolje ter razumevanje motnje kot socialni konstrukt – motnja postane motnja šele v 

določenem socialnem kontekstu (Peček Čuk in Lesar, 2009). 
2
 Koncept opolnomočenja predpostavlja krepitev zmoţnosti posameznika za prevzemanje aktivne vloge v 

procesih sprejemanja odločitev zase in znotraj skupnosti, v kateri deluje. Predpostavlja občutenje zmoţnosti 

odločanja, podporo udejanjanju s svojo voljo skladnih odločitev ter zviševanju samozavesti za postopno 

zviševanje uporabe svoje moči (Peček Čuk in Lesar, 2009).  
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uporabljali strategije reševanja problemov, se vključevali v skupno dejavnost … Zaveda se 

pomena proste igre – njene specifike, drugačnih odnosov ter problemov, ki jih ta prinaša –, 

zato ji nameni dovolj časa in prostora. Pri tem ostaja aktiven opazovalec in se po potrebi 

vključi – ob povabilu otrok, ob zaznanih konfliktih ter v primerih presoje, da bo neposredna 

vključitev obogatila igro oz. pomagala pri vključitvi posameznika. Pri slednjem je pozoren na 

pravočasen umik ter na spoštovanje procesa igre, kar pomeni, da ne vsiljuje lastnih idej in ne 

preusmerja toka igre, temveč je tam z namenom, da morda povzame pravila, vloge, 

parafrazira povedano … – vse z namenom, da omogoča enakovredno vključenost vseh otrok 

skupine.  

 

Enako postopanje se pričakuje pri igri na zunanjem igrišču, nalogam pa se v tem primeru 

pridruţijo še odgovornosti, vezane na specifiko zunanjega prostora. V tem primeru je 

temeljno poznavanje vrednosti zunanjega igrišča ter tistih učno-vzgojnih situacij, ki so 

prostoru avtentične. Na tem védenju vzgojitelj svoje delovanje usmerja dalje, in sicer 

ponovno v podporo odnosom in igri ter v urejanje prostora. Pri slednjem je ključno določeno 

znanje, kaj zunanji prostor potencialno in idealno lahko ponuja (odgovori pri prejšnjih 

raziskovalnih vprašanjih), ter vednost, kaj so potenciali dotičnega prostora, v katerem 

delujemo. Za razbiranje teh lahko uporabi metodo umeščanja vedenja v prostor (ang. 

behaviour mapping), s katero čim bolj objektivno beleţi učinek fizičnega okolja na delovanje 

otrok. Nadalje skladno z védenjem o idealu, potencialu in znanimi specifikami skupine lahko 

ali predlaga določene korenite spremembe oz. aktivno sodeluje v primeru izvedbe prenove oz. 

začetnega načrtovanja ali pa prostor preoblikuje z manjšimi posegi.  Menim, da se vzgojitelji 

nemočne počutijo ravno zaradi izključenosti iz procesa, npr. prenove ali nakupa nove opreme, 

in imajo občutek, da morajo delovati znotraj danega. Hkrati pa menim, da je ravno delovanje 

znotraj danosti tisto, kar ključno razmejuje med bolj in manj inkluzivnimi igrišči. Inkluzivno 

zunanje igrišče namreč lahko ţe v začetku predvidi mnoge prilagoditve, a vzgojitelj je tisti, ki 

spremlja odzive otrok in na podlagi tega predlaga, dodaja/spreminja.  

 

Tudi rezultati več raziskav dokazujejo, da se kvaliteta igralnih moţnosti lahko močno zviša v 

primeru npr. dodajanja nestrukturiranega materiala, izvedbe načrtovanih dejavnosti, ponudbe 

določenega orodja (Maxwell idr., 2008; Dahl Refshauge idr., 2013). Vzgojitelj pri tem sledi 

enakim korakom kot pri delu na splošno, in sicer na podlagi analize stanja vnese spremembo, 

opazuje učinke in skladno s tem ponovno deluje, pri tem pa ga vodi jasno postavljen cilj – 

višja inkluzivnost, torej varnost, sprejetost ter kvaliteta igralnih situacij za vse otroke, ne 
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glede na osebne okoliščine. Specifika, ki se pojavi pri zunanjih igriščih, je ţe omenjeno 

vedenje, kaj je tisto, kar je prostoru avtentično. To pomeni predvsem potrebo odstopa od 

navade prenašanja istih dejavnost iz notranjega v zunanji prostor ali obratno (npr. v praksi 

pogosto opaţeno lovljenje ţuţelk in njihov ogled v igralnici, risanje za mizo zunaj na igrišču 

…). Zunanji prostor omogoča uporabo velikih elementov, gradnjo drugačnih skrivališč, 

dopušča slikanje, risanje na veliko večje površine, na drugačne podlage, je pravi prostor za 

spoznavanje krajinske umetnosti, ţivali in rastline se lahko opazuje neposredno, brez 

pretiranega poseganja v njihov ţivljenjski prostor … Zunanje igrišče ima torej visok igralni 

potencial, ki ni vezan le na igrala, ampak tudi na njegove naravne danosti, ki jih mora 

vzgojitelj le opaziti, ter njegov prazen prostor, v katerega lahko vzgojitelj avtonomno in brez 

visokih stroškov vnese raznolike dejavnosti.  

 

Koriščenje vseh prednosti zahteva proaktivno delovanje, kar je ponovno laţje ob timskem 

delu. Projekt P. Kern in Wakeford (2007) opisuje uspešen pristop z uvedbo supervizorjev, ki 

so razporejeni v posamezne bolj ali manj formalno določene kotičke oz. cone igrišča. 

Prisotnost več aktivnih odraslih pomeni moţnost pogoste izvedbe smiselnih dejavnosti, npr. 

vsak dan je nekdo prisoten pri vrtičku, v kotičku, kjer se iz palic in drugega materiala 

konstruirajo in podirajo vedno nova bivališča … To omogoča in spodbuja tudi navezovanje 

stikov izven lastne skupine, omogoča delo z drugimi otroki in s tem moţnost izmenjave 

pogledov na delovanje otrok, s čimer sestavljamo bolj celostno sliko. S takšnim pristopom 

vzgojitelji izkoristijo prednosti prostora ter omogočijo uporabo orodja in materiala, ki je sicer 

kategorizirano v skupino z višjim tveganjem, posledično pa se osvobodijo večkrat spontano 

prevzete vloge oddaljenega nadzornika, ki sledi nesmiselnim pravilom, kot so 'za igro ne 

uporabi palice, ker je nevarno', hkrati pa dejansko nevarnih situacij oz. konfliktov zaradi 

oddaljenosti niti ne more zaznati, npr. izmuzljive oblike izključenosti.  
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6. SKLEP 

Z odgovori na raziskovalna vprašanja sem uresničila namen magistrskega dela, s katerim sem 

ţelela opredeliti ključna merila oz. kriterije inkluzivnosti zunanjega igrišča vrtca. S specifično 

zastavljenimi vprašanji sem naslovila tako oblikovanje fizičnega prostora kot skrb za 

podporno in varno socialno klimo. Slednje je v okviru inkluzivnega igrišča, ki predpostavlja 

igrišče, na katerem se vsak otrok, ne glede na katere koli osebne ali kulturne danosti, počuti 

varno, sprejeto in ima moţnost pridobivanja raznolikih izkušenj za svoj optimalen razvoj, 

ključnega pomena.  

 

Takšna igrišča sledijo kriteriju dostopnosti, fleksibilnosti in karakterju, ki vabi k igri. 

Dostopnost se zagotovi z ustrezno zasnovo terena in poti ter z izbranimi elementi, s tem pa 

izpolni predpogoj za srečevanje raznolikih uporabnikov. Skrb za fleksibilnost pomeni skrb za 

stimulativnost ter uporabnost, torej zagotavljanje moţnosti, da ima vsak od raznolikih 

uporabnikov priloţnost sodelovati v zanj smiselnih aktivnostih, v katerih raziskuje lastne 

zmoţnosti, vstopa v socialne situacije, utrjuje, se uči novih spretnosti, pridobiva znanja, 

oblikuje vrednote. S senzibilnim vnašanjem prostorskih značilnosti, vegetacije, izbiro 

materiala, barvne palete … pa se vzpostavlja tudi karakter, ki privablja k igri in pomeni, da 

uporabnika motivira, da se v igralne situacije dejansko vključi. Kriteriji se med seboj 

dopolnjujejo, kar postavlja zahtevo, da se pri oblikovanju upošteva vse tri.  

 

Ker si inkluzivno oblikovanje prizadeva čim bolj optimalno odgovoriti na potrebe raznolikih 

uporabnikov, kot četrti, sicer v literaturi v tej obliki nenaslovljen, kriterij dodajam kriterij 

aktivne participacije. Brez upoštevanja slednjega ostanemo na točki sklepanja o otrokovih 

potrebah, njegovih interesih, odrasel pa ohrani pozicijo vsevednosti.  

 

Premik z omenjene pozicije je zahtevan ţe ob upoštevanju izsledkov raziskav vrtčevskemu 

igrišču podobnih prostorov. Zaradi sorodnosti je rezultate smiselno poznati, saj so raziskave z 

uporabo longitudinalnega opazovanja ter raznolikih participativnih metod pokazale na 

določene preference otrok, ki se jih lahko razume kot smernice. Med drugim tovrstne 

raziskave dokaţejo, kateri elementi bolj spodbujajo pozitivne socialne interakcije, katere 

elemente igrišča otroci pogosteje izbirajo, katere dele igrišča uporabljajo v določenem letnem 

času … Ob upoštevanju in prenosu rezultatov je nujno ohraniti zavedanje, da je raziskava 

vezana na določen prostor in čas. To pomeni, da rezultate ni smiselno zgolj prezrcaliti, ampak 

jih je vredno razumeti kot potenciale, ki so morda smiselni tudi v dotičnem prostoru 
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delovanja. Smiselnost se presoja skupaj z uporabniki, torej tudi z otroki. K temu nas usmerijo 

tudi slovenski in tuji projekti mobilizacije uporabnikov za timsko reševanje prostorskih 

vprašanj. Ti pokaţejo, da je sooblikovanje prostora z otroki izjemna priloţnost 

medpodročnega povezovanja, kjer se aktivna participacija udejanja tako na ravni aktivnega 

učenja kot aktivnega drţavljanstva. Projekti so si sorodni v okvirnem vrstnem redu procesa, 

uporabi kombinacije participativnih metod v vseh fazah, predlagajo pa tudi inovativne načine 

financiranja ter kaţejo na pomen mreţenja – sodelovanje z okoljem in starši.  

 

Vzgojitelj ima pri sledenju kriterijem, začetku ter izpeljavi procesov sooblikovanja, torej 

splošno pri skrbi za inkluzivnost igrišča, veliko vlogo. To ne pomeni, da mora vzgojitelj 

sprejeti celotno odgovornost za inkluzivnost prostorov, saj na to močno sovplivajo tudi drugi 

akterji (lokalne oblasti, vodstvo, tehnični kader vrtca …), se pa v magistrskem delu 

osredinjam na vlogo vzgojitelja, ki ima moţnost in dolţnost delovati proaktivno, četudi ne 

deluje v idealnih okoliščinah.  

 

Zato s smernicami fizične ureditve navajam bolj in manj kompleksne rešitve. S poznavanjem 

potencialov igrišč namreč vzgojitelj lahko nagovori vodstvo oz. v primeru poteka prenove in 

nakupa dodatnih elementov ponudi svoje sodelovanje, v katerem argumentirano poda 

predloge (pre)oblikovanja. Enako lahko manj kompleksne predloge (z vidika financ, 

dokumentacije …) (re)organizacije predlaga pedagoškemu kadru, npr. uvedba supervizorjev. 

Četudi morda vzgojitelj deluje v slabi klimi, kjer ni deleţen posluha niti vodstva niti 

pedagoškega kadra, to ne pomeni, da ne more ničesar storiti. Uresničljive predloge utemeljuje 

tudi literatura. Ti so predvsem vezani na poznavanje pomena prostora in vzgojno-učnih 

situacij, ki so prostoru avtentične. Pomembno je torej opaziti, dovoliti in nadalje podpreti ter 

omogočiti neposredno opazovanje ne/ţive narave, uporabo naravnega, nestrukturiranega 

materiala, načrtovanje dejavnosti krajinske umetnosti … 

 

Za uresničitev navedenega je tako nujno ţe omenjeno zaupanje v zmoţnosti otroka kot tudi 

odmik od pretirane skrbi za varnost ter 'urejenost' okolja. Preseganje je moţno ob zavedanju, 

da sterilnost prostora zaradi niţjega igralnega potenciala pomeni višjo moţnost tveganega in 

neprimernega vedenja ter ob zavedanju, da za varnost najučinkoviteje poskrbimo z našim 

aktivnim angaţmajem in z omogočanjem izkušenj otrok – biti objekt in subjekt skrbi. Menim 

pa, da je trenutna visoka 'skrb' za varnost povezana tudi s pragmatičnostjo – lastno ugodje – in 

s pomanjkljivim poznavanjem pomena zunanjih igrišč, ki ostaja zreducirano na področje 
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gibanja ali, zapisano bolj neposredno, 'porabo odvečne energije'. Ne le, da slednje ni 

sprejemljivo z vidika ciljev predšolske vzgoje in ni skladno s strokovno vlogo, ki jo ob vstopu 

na delovno mesto posameznik prevzame, ampak morda ob vseh podanih prepovedih in 

oddanih opozorilih z distance ni niti laţje niti bolj varno. S tem utemeljujem tudi pomen 

ustreznega socialnega prostora, saj lahko nestrokovno delovanje izniči potencial tudi izredno 

premišljeno oblikovanega igrišča. Podporno delovanje je namreč potrebno tudi v prostoru 

vzpostavljanja in ohranjanja spoštljivih odnosov, saj inkluzivno igrišče pomeni preseganje 

fizične dostopnosti z zagotavljanjem socialne vključenosti.  

 

Skrb tako za fizični kot socialni prostor je edini način stopanja na pot proti idealu pravične, 

skrbne, demokratične in inkluzivne skupnosti – igrišča, kjer se posameznik počuti sprejeto, 

sproščeno vstopa v različne igralne situacije, ima izbiro igrati se skupaj z drugimi, ima 

moţnost umakniti se, lahko pove svoje mnenje in ve, da bo to tudi spoštovano.  

 

Aplikativna vrednost magistrskega dela so iz literature in projektov izpisane preference otrok, 

moţnosti fizične ureditve, sorodnosti uspešnih projektov …, ki se jih lahko razume kot 

smernice. Te so v jedrnati obliki zapisane v priloţeni spletni knjiţici 

(https://issuu.com/eval401/docs/ink_) za zviševanje inkluzivnosti zunanjega igrišča vrtca, s 

katero sem dosegla tudi cilj pričujočega dela. Smernice so namenjene vzgojiteljem, 

njihovemu razmisleku o lastni vlogi in akcijah, ki so jih glede na okolje, v katerem delujejo, 

zmoţni uresničiti in s tem aktivno prispevati k višji inkluzivnosti zunanjega igrišča.  

 

Četudi menim, da je naslavljanje le vloge vzgojitelja smiselno, je hkrati to tudi pomanjkljivost 

dela, saj ne odgovarjam na vprašanja o vlogi drugih akterjev. Nadaljnjo teoretično 

raziskovanje gre lahko v smeri analize pogojev, znotraj katerih odločitve sprejema vodstvo ter 

lokalna skupnost. Z empiričnim pristopom pa bi lahko bila opravljena analiza stanja 

vrtčevskih igrišč glede na kriterije inkluzivnosti; smiselno bi bilo opraviti tudi sistematično 

opazovanje vedenja otrok na javnih otroških igriščih ter ponoviti raziskave o udejanjanju 

aktivne participacije v predšolski vzgoji, prav tako raziskati stališča in védenje vzgojiteljev o 

pomenu zunanjega prostora ter izpeljati daljše opazovanje njihovega vedenja na igrišču.

https://issuu.com/eval401/docs/ink_
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