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SPOŠTOVANE BRALKE, SPOŠTOVANI BRALCI!

Pred vami so priročniki, ki so nastali kot rezultat večletnega dela na projektu 
Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov poseb-
nih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje 
2008–2013. Priročniki so raznoliki tako po vsebini kot po pristopu. Nekateri so 
usmerjeni bolj v teoretična védenja o predšolskem obdobju, drugi prikazujejo, 
kako uspešna je lahko implementacija teorije v prakso, tretji predstavijo primere 
povezovalnega kurikuluma ali dobre prakse, ki je rezultat refleksivnega dela v 
vrtcih, prakse, ki se je oplemenitila z vsebinami izobraževanja v projektu. Ve-
lika vrednost projekta je, da je združil tako različne ljudi: visokošolske učitelje 
in sodelavce, vzgojitelje in vzgojiteljice, pomočnike in pomočnice vzgojiteljev 
oz. vzgojiteljic, ravnatelje in ravnateljice vrtcev, ožjo in širšo lokalno skupnost. 

Skupna točka koncepta Reggio Emilia in slovenskega kurikuluma je, da oba te-
meljita na človekovih in otrokovih pravicah, demokratičnih vrednotah in pravni 
državi ter zagovarjata pluralnost vednosti in konceptualno integracijo različnih 
znanosti. Prepričani smo, da v naših vrtcih delujejo strokovne delavke in delavci, 
ki profesionalno vnašajo in integrirajo posamezne elemente pedagoškega kon-
cepta Reggio Emilia, ki so v skladu s filozofijo slovenskega koncepta predšolske 
vzgoje – v skladu s Kurikulom za vrtce. 

V petih letih strokovnega druženja se je porodilo veliko idej, kako elemente 
pedagoškega koncepta Reggio Emilia uspešno integrirati v slovenski Kurikulum 
za vrtce. Delček teh domisli je zapisan tudi v pričujočih priročnikih.

Tatjana Devjak, vodja projekta
Darija Skubic, predstojnica Oddelka za predšolsko vzgojo
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PRIROČNIKU  
NA POT

Priročnik je nastal v okviru projekta Profesionalno usposabljanje strokovnih 
delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel Reggio Emilia 
koncepta na področju predšolske vzgoje. Pedagoška fakulteta Univerze v Lju-
bljani je projekt izvajala od leta 2008 do leta 2013, financirala pa sta ga Evrop-
ski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. V 
letih 2009/10 in 2010/11 je potekalo intenzivno 200-urno izobraževanje za 244 
strokovnih in drugih delavk in delavcev slovenskih vrtcev, v okviru katerega so 
v oddelkih oz. vrtcih nastali številni zanimivi in ustvarjalni projekti otrok in od-
raslih. V priročniku vam predstavljamo projekt Kaj je risanka in kako nastane, 
ki smo ga vodile in skupaj s kolegicami in kolegi v šolskem letu 2010/11 izvedle 
Mateja Kalin, Sergeja Kržan in Katarina Sedeljšak iz Vrtca pri Osnovni šolo Glo-
boko. Ta projekt smo v priročniku uporabili kot izhodišče za razlago temeljnih 
značilnosti in načel pristopa Reggio Emilia, predvsem pa kot primer izjemno 
dobre participacije otrok v vrtcu.

Cilj priročnika je na primeru projekta Kaj je risanka in kako nastane predstaviti 
»filozofijo« in posamezne elemente pristopa Reggio Emilia. Želeli smo napisati 
dovolj enostavno in razumljivo besedilo, ki bi ga lahko uporabljali tudi strokovni 
delavci, ki se niste udeležili izobraževanja v okviru zgoraj omenjenega razisko-
valnega in izobraževalnega projekta, študentje predšolske vzgoje in drugi, ki 
jih to področje zanima. Seveda ne manjka znanstvene in strokovne literature, 
ki govori o pristopu in izkušnjah vrtcev Reggio Emilia, vendar vidimo posebno 
vrednost, da lahko ta koncept predstavimo in razložimo na primeru in izkušnjah 
enega izmed slovenskih vrtcev. 

Vsebinsko je priročnik razdeljen na štiri poglavja. V prvem bomo na kratko 
predstavili koncept Reggio Emilia ter se na osnovi primerjave med slovenskimi 
in vrtci Reggio Emilia vprašali, ali ga je možno in smiselno prenašati v naše 
vrtce. Drugo poglavje je pretežno teoretično, v njem bomo bolj poglobljeno 
predstavili participacijo otrok in poslušanje, ki izhajata iz stališča pedagogov 
re, da so otroci kompetentni, dotaknili pa se bomo tudi subjektivnih teorij vz-

Cilj priročnika 

Vsebina



Uporaba priročnika: ideje, 

kako delati v vrtcu, pred-

vsem pa spodbuda k razmi-

šljanju o lastnem delu.

gojiteljev. To je po našem mnenju temelj njihovega pristopa, s katerim so logično 
povezane vse ostale značilnosti oz. tipični elementi koncepta Reggio Emilia. V 
tretjem poglavju bomo kronološko opisali projekt Kaj je risanka in kako nasta-
ne. Namen četrtega poglavja pa je, da posamezne elemente koncepta Reggio 
Emilia temeljiteje razdelamo, predvsem pa jih ilustriramo s primeri iz projekta 
Vrtca Globoko.

Morda se vam bo ob branju zdelo, da se nekatere stvari ponavljajo. Priročnik 
je namenoma tako zastavljen. Menimo, da se nam v času preobilja informacij 
pogosto zgodi, da si od prebranega zapomnimo predvsem tisto, kar nam je blizu 
in se sklada z našim pogledom na svet. Kar nam ni ali česar ne razumemo pov-
sem, pa je najpogosteje podvrženo pozabi. Zakaj si otroci tako dobro zapomnijo 
pravljice? Gotovo tudi zato, ker radi znova in znova poslušajo isto pravljico. Ker 
odrasli to le redko počnemo, smo se odločili, da bomo kar trikrat – seveda na 
različne načine – govorili o istem: 
•	 prvič skozi kratek pregled pristopa Reggio Emilia, ki ima namen zlasti in-

formirati bralca, lahko pa ga z vsaj nekaterimi idejami že tudi navdušiti (1. 
poglavje), 

•	 drugič skozi teoretsko bolj poglobljeno razpravo, ki spodbuja k razmišljanju, 
zastavljanju vprašanj, tudi porajanju dilem in pomislekov (2. poglavje),

•	 tretjič skozi razlago posameznih elementov pristopa Reggio Emilia, ki jih bomo 
ilustrirali s primeri iz projekta vrtca, da bi vas prepričali, da je ne le mogoče, 
ampak tudi zanimivo in izzivalno delati na podoben način (4. poglavje).

Kot smo že povedali, je priročnik namenjen predvsem strokovnim delavkam in 
delavcem vrtcev. Če je vaše razmišljanje o otrocih in o tem, kako se najbolje 
učijo, podobno stališčem pedagogov re, boste verjetno prebrali ta priročnik 
od prve do zadnje strani, pri svojem delu pa začeli v »osrčju« pedagogike re: 
spodbujanju aktivne vloge otrok, ki participirajo v projektih vrtca, v katerih se 
odrasli učite skupaj z otroki. V tem primeru verjamemo, da bo upoštevanje po-
sameznih elementov tega koncepta sledilo tako rekoč samo po sebi, saj boste 
v tej avanturi z otroki postopoma odkrivali tako njihovo koristnost kot nujnost. 

Druga možnost, ki se je po našem mnenju zgodila tudi mnogim udeležencem 
izobraževanja v projektu Pedagoške fakultete, pa je, da vas navdušijo posame-
zni elementi oz. poudarki pristopa Reggio Emilia, ki ste jih morda že do sedaj 
upoštevali pri svojem delu in bi jih želeli še poglobiti in razširiti. Priročnik je torej 
možno brati tudi po delih in začeti s poglavjem, ki vas najbolj zanima.

Predstavitev projekta vrtca pa nikakor ni namenjena temu, da bi dobili napotke, 
kaj delati v vrtcu z otroki! Četudi dobite kakšno idejo, bolj o tem kako kot kaj 
delati, pa se nam zdi bistveno, da ob branju razmišljate o sebi, svojem delu, 
otrocih in sodelavcih v vrtcu ter okolju, kjer delate. Ste se že kdaj vprašali, ka-

Čemu ponavljanje?

Ste pripravljeni na avanturo 

z otroki?
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ko so vaši starši in učitelji vplivali na vaše doživljanje in razumevanje otrok in 
vzgoje? Ali uživate v svojem delu in v kolektivu? Se vam zdi vaše delo iz leta v 
leto bolj rutinsko ali še vedno ustvarjalno in izzivalno? Ali uživate, ko se s kolegi 
pogovarjate o otrocih, dilemah in načrtih pri vzgojnem delu? Bi se želeli bolj 
povezovati s posamezniki in institucijami v vašem okolju izven vrtca?

Naše stališče je, da ne obstaja in tudi v prihodnosti ni mogoče, da bi našli en 
sam »pravilni« način vzgoje v vrtcu, ki bi bil najboljši za vse otroke. Študije, ki 
so preučevale učinek vrtcev na otrokov razvoj, učenje in kasnejši šolski uspeh, 
kažejo, da je ta odvisen od številnih dejavnikov: od tistih, ki izvirajo iz sistema in 
značilnosti vrtca, formalnega kurikula in vzgojiteljev, do specifičnih značilnosti 
posameznega otroka in njegove družine, zato nimamo ambicije, da bi vas pre-
pričali, da je pristop Reggio Emilia najboljši ali celo edini dober način vzgoje v 
vrtcu, upamo pa, da boste v njem odkrili zanimiv izziv. Če bo poleg nekaterih 
informacij in odgovorov, ki jih boste dobili, v vas spodbudil tudi nova vprašanja 
in iskanje odgovorov, ki bodo vplivali na vaše strokovno delo v vrtcu, smo gotovo 
dosegli svoj cilj!



Potujemo, da bi se učili o drugih krajih, drugih ljudeh, dru-

gačnih načinih početja stvari, vendar je odločilen razlog 

in končni cilj vseh teh naših potovanj naučiti se več o nas 

samih.

• Gardner, 2001
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01 
REGGIO EMILIA  
IN NAŠI VRTCI

OSNOVE PEDAGOŠKEGA PRISTOPA REGGIO EMILIA 
Koncept Reggio Emilia je začel nastajati leta 1963 v mestu Reggio Emilia, ki leži 
v regiji Emilia Romagna v severni Italiji. Kot pravi Mirjana Pešič (2011), se delo 
v vrtcu ni začelo z uporabo razdelane teorije v praksi, temveč z akcijo skupine 
predanih ljudi – vzgojiteljev in staršev, ki so hoteli po obdobju fašizma in vojne 
ustanoviti »novo šolo« za novo družbo. Vrtec je nastal na pobudo družin, ki 
so želele visoko kakovostno vzgojo v nedobrodelni instituciji, ki bi presegla 
zgolj varstveno funkcijo in ne bi bila v nobenem pogledu diskriminatorna. Po 
večletnih prizadevanjih so vrtci, ki so jih do tedaj ustanavljali starši, leta 1967 
prišli pod mestno oblast. Svoj koncept in vzgojno delo so gradili skozi stalni 
dialog otrok in odraslih v vrtcu in zunaj njega ter skozi kritično evalvacijo lastne 
prakse. To pa ne pomeni, da so zanemarili znanstvene teorije in tuje izkušnje. 
Kot piše Malaguzzi (1993), so se opirali na lastno zgodovinsko in kulturno 
tradicijo, vključno s pedagoškimi izkušnjami (npr. Marija Montessori, Roza 
Agassi), se seznanili z izkušnjami progresivnih pedagoških eksperimentov iz 
Evrope in ZDA, v svetu poznanimi modeli predšolske vzgoje ter teorijami psi-
hologov, filozofov in drugih teoretikov, ki pa so jih vselej kritično preverjali z 
vidika njihove uporabnosti za delo z otroki v vrtcu. 

Posebna prednost koncepta Reggio Emilia je, da je izrazito ODPRT. Ne dela-
jo po vnaprej zapisanem formalnem kurikulu, ampak sproti načrtujejo svoj 
»nastajajoči kurikulum«, kot ga imenujejo, ki se nenehno izpolnjuje ter izgra-
juje. Odprtost je povezana z dobrim poznavanjem različnih znanstvenih teorij 
in spoznanj, ki jih skozi lastne praktične izkušnje kritično vrednotijo glede 
na njihovo aktualnost in uporabnost. Odprti so torej tako v odnosu do znan-
stvenih vednosti kot do spreminjajočega se okolja, kar jim omogoča osmišljene 
spremembe v lastnih pojmovanjih in vzgojni praksi. Tak način dela temelji na 
timskem delu vseh udeleženih v pedagoškem procesu pri iskanju najboljšega, 
kar lahko ponudijo otrokom, ne da bi kdaj pomislili, da je njihovo razumevanje 
ali delo zaključeno. Za razliko od večine drugih alternativnih konceptov (npr. 
montessori in waldorfski vrtci …) je torej temeljna značilnost pristopa Reggio 

Reggio Emilia vrtci so nasta-

li kot rezultat akcije skupine 

predanih ljudi.

Odprtost: »nastajajoči kuri-

kulum«, različne znanstve-

ne teorije in njihova uporab-

nost.

Timsko delo in pripravlje-

nost za spreminjanje lastnih 

pogledov.
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Emilia nenehno iskanje novih pomenov, pripravljenost za spreminjanje lastnih 
pogledov ter razvijanje kakovostnega vzgojnega dela s predšolskimi otroki.

Drugi vidik odprtosti je v načinu načrtovanja vzgojnega dela. Večinoma delajo 
v obliki projektov, poudarek pa je na delu v malih skupinah otrok. Pobuda za 
projekt največkrat izhaja iz okolja, interesov otrok ali izkušenj, ki so jih dobili v 
predhodnih projektih, zato ima zelo pomembno vlogo dokumentiranje in arhi-
viranje, katerega namen je »narediti učenje vidno«. Govorijo o »hipotetičnem 
načrtovanju«, ki ga je naša kolegica Renata Padovan, nekoč vzgojiteljica v vrtcih 
Reggio Emilia, opisala kot »vlak, za katerega ne veš vnaprej, kam pelje« (v Dev-
jak in Batistič Zorec, 2011). Vzgojitelji si sicer postavijo hipoteze o tem, kaj bi se 
lahko dogajalo in česa se otroci lahko naučijo, vendar so dovolj fleksibilni, da 
jih vnaprejšnje ideje ne omejujejo. Projekti se ustvarjajo med njihovim potekom 
samim. Izhodišče je praviloma raziskovanje, kaj otroci že vedo in kako si stvari 
razlagajo; s skrbnim opazovanjem in zapisovanjem torej raziskujejo t. i. »teorije 
otrok«. Vzgojitelji re pravijo, da ima učenje prednost pred poučevanjem. To po-
meni, da spodbujajo otroke, da raziskujejo in sami poiščejo informacije, se učijo 
na osnovi lastnih izkušenj in vrednotenja tega, kaj in kako so delali. Nikakor tudi 
ni nujno, da odrasli znajo oz. vedo vse, kar zajema projekt, saj v pristopu Reggio 
Emilia poudarjajo, da se v njihovem vrtcu skupaj učijo tako otroci kot odrasli. 
Tretji vidik odprtosti je odprtost do fizičnega in socialnega okolja. Vrtci re so, 
kot smo že rekli, nastali kot rezultat družbene akcije za kakovostno življenje 
otrok. Danes zajemajo 22 javnih vrtcev, ki jih financira lokalna skupnost in so 
med seboj tesno povezani, v zadnjem času pa poskušajo svoj način dela prenesti 
tudi na šolo. Njihov ustanovitelj Lorris Malaguzzi (1993) je poudaril, da je vrtec 
živ organizem in prostor, ki izraža in ustvarja kulturo. Iz vrtca se življenje širi v 
družine, ki imajo pravico vedeti, kaj otroci tam delajo in razmišljajo ter sodelo-
vati z vrtcem. Širi se tudi v mesto, v katerem otroci predstavljajo svoje projekte. 
Eden takih bolj znanih primerov je zastor za oder v mestnem gledališču, ki so ga 
izdelali otroci iz enega od vrtcev re. Vrtec kot sistem odnosov in komunikacij, 
vpetih v širši socialni sistem, je torej prežet s kulturo okolja, v katerem deluje, 
hkrati pa na to kulturo tudi vpliva, jo soustvarja. Vrtec v tem smislu pojmujejo 
kot »laboratorij kulture«.

Američanka Lillian Katz (1993) vrtce re opisuje kot prostore, v katerih vlada 
udobno, toplo in veselo vzdušje v prijetnem ambientu. Otroci se igrajo in delajo 
brez nepotrebnih pritiskov ali prekinjanja dejavnosti, ne delajo vsi isto ob istem 
času in ne omejuje jih rigidni dnevni red. Udeležujejo se številnih in raznolikih 
aktivnosti: spontane igre notri in zunaj, iger vlog, dramatizacij in drugih umet-
nostnih dejavnostih, kuhanja, gospodinjenja, preoblačenja ipd. Skozi vodeno 
raziskovanje, igro in samoizražanje se na ustrezen način uvajajo v pomembne 
simbole in sisteme znanja odraslih. Že zgodaj pridobijo poglobljen občutek za 
svojo zgodovino, dediščino in kulturne tradicije (Edwards in Forman, 1993). 

Projektno delo in delo v 

malih skupinah. 

Dokumentiranje, arhiviranje 

in »hipotetično načrtova-

nje«. 

Pedagogi RE raziskujejo »te-

orije otrok«, skupaj se učijo 

otroci in odrasli.

Odprtost do okolja in vrtec 

kot »laboratorij kulture«.

Krepiti povezanost in sku-

pno odgovornost.
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Ob tem pa imajo tudi določene obveznosti, npr. pripravo miz, sodelovanje pri 
pripravi obrokov, urejanju prostora in materialov ipd., ki imajo namen krepiti 
povezanost in skupno odgovornost. 

Čeprav pedagogi Reggio Emilia poudarjajo, da ne delajo po vnaprej določenem 
kurikulu (vsebinah, metodah …), na osnovi del njihovih ključnih avtorjev in po-
znavanju njihovega praktičnega dela lahko ugotovimo, da je v ozadju teoretsko 
premišljena »filozofija«: pogled na otroka in vzgojni pristop. Njihov pogled na 
otroka se razlikuje od še vedno prevladujočega pojmovanja otroka kot nemoč-
nega in ranljivega bitja, ki ga moramo odrasli predvsem ščititi in zanj skrbeti. 
Namesto tega zagovarjajo optimističen pogled na otroka in njegove zmožnosti, 
govorijo o bogatem oz. KOMPETENTNEM OTROKU. Že pokojni Malaguzzi (1993) 
je zagovarjal stališče, da bi se morali namesto šibkosti in meja pri otrocih zlasti 
zavedati njihove presenetljive in neverjetne moči ter njihovih sposobnosti, ki so 
povezane z veliko potrebo po tem, da se izražajo in da so dejavni. Otroci imajo 
številne potenciale, so dovzetni, radovedni, želijo napredovati, so zmožni biti 
navdušeni in želijo komunicirati z drugimi. Otroci spoznavajo svet z vsemi čutili 
in se izražajo na najrazličnejše načine, pri čemer je izražanje z besedami le eden 
od mnogih. Najbrž najbolj poznana značilnost pristopa Reggio Emilia je spod-
bujanje otrok, da spoznavajo svet z vsemi čutili, kar je naslov ene prvih knjig, 
ki predstavljajo ta koncept (Hundred languages of children, 1993).

S pojmovanjem otroka kot kompetentnega je povezano spodbujanje otrok, 
da aktivno PARTICIPIRAJO pri zbiranju idej za projekt, ves čas poteka projekta 
in pri njegovi evalvaciji. Gre za sodoben (postmoderen) koncept predšolske 
vzgoje, katerega cilj je vzgojiti otroke v kritične mislece in varuhe demokracije 
(Malaguzzi, 1993). Otroci v vrtcu niso »državljani na čakanju«, ki jih pripravljamo 
za nedoločeno prihodnost, temveč »nastajajoči« državljani, ki sodelujejo pri ob-
likovanju svojega sveta (Dýrfjörð, 2006). V zadnjem času se je v delih pedagogov 
Reggio Emilia pojavil še en pomemben koncept, to je POSLUŠANJE. Poslušanje 
ni zgolj način ali tehnika za spoznavanje otrok, temveč ga pojmujejo kot način 
dela in pristop, ki je povezan z etiko in odnosi. O vsem tem bomo podrobneje 
spregovorili v priročniku, ki je pred vami.

Za koncept Reggio Emilia so se v svetu začeli zanimati po letu 1983, ko so otroci 
iz vrtcev Reggio Emilia predstavili svoje izdelke na razstavi v Stockholmu in 
kasneje še v vrsti mest po Evropi in Združenih državah Amerike. Odslej popu-
larnost tega pristopa nenehno narašča. Uveljavljeni strokovnjaki s področja 
predšolske vzgoje (npr. Lillian Katz, Peter Moss, Gunilla Dahlberg, John Edwards 
…) o njem pišejo v superlativih in s pomočjo tega koncepta in prakse vrtcev 
re argumentirajo svoje teoretske razmisleke in strokovna stališča do vzgoje v 
sodobnih vrtcih. Vse več je tudi vrtcev po svetu, ki uvajajo pristop Reggio Emilia 
v svoje vsakodnevno vzgojno delo. 
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MOŽNOSTI PRENOSA PRISTOPA REGGIO EMILIA 
V SLOVENSKE VRTCE
Seveda pa se je po našem mnenju treba vedno, ko kak koncept ali način dela 
postane zelo popularen, kritično vprašati, ali je primeren za okolje, v katerega 
ga prenašamo in kako to izpeljati. Richard Johnson (1999) je kritičen do popu-
larnega prenašanja pristopa Reggio Emilia v ameriške vrtce brez dobrega pozna-
vanja teoretskih temeljev tega pristopa. Avtor meni, da je prenašanje vidnih 
elementov prakse re problematično tudi zato, ker ne upošteva medkulturnih 
razlik: od povsem različnih sistemov vrtcev v zda in Italiji do petdesetletnega 
povojnega razvoja lokalne skupnosti v Reggio Emili ter dva tisočih let razvoja 
italijanske kulture.

Pomembno vprašanje, ki si ga slovenski bralec zastavi, je, ali je sploh smisel-
no prenašati tuje koncepte v naš prostor, kjer se zagotovo lahko pohvalimo z 
relativno kakovostno predšolsko vzgojo tudi v svetovnem merilu. Že pri prijavi 
raziskovalnega in izobraževalnega projekta smo izhajali iz prepričanja, da 
elementi pristopa re, s katerimi smo nameravali naslednja tri leta seznanjati 
strokovne delavce vrtcev, niso v ničemer v nasprotju s slovenskim Kurikulom 
za vrtce (1999). Na prelomu tisočletja je namreč nastal nacionalni kurikulum, 
ki je dovolj sodoben in odprt, da omogoča strokovnim delavkam in delavcem v 
vrtcih visoko stopnjo avtonomije in ustvarjalnosti. Po končanem izobraževanju 
in neposrednem preizkušanju idej v projektih vključenih vrtcev smo tudi na 
evalvacijah in zaključnem posvetovanju (Devjak in Batistič Zorec, 2011) ugotovili, 
da nam nacionalni kurikulum povsem omogoča delati po principih pristopa re. 
Čeprav v njem participacija ni neposredno omenjena, pa jo zagotovo podpirajo 
nekatera načela, npr. demokratičnosti in pluralizma, odprtosti kurikula, omogo-
čanja izbire in drugačnosti, aktivnega učenja. Ključna pa se nam zdi pripomba 
Robija Krofliča (2011), da slovenski Kurikulum za vrtce ne predstavlja ovire za 
uvajanje pristopa re, a ga (žal) tudi ne spodbuja. 

Poglejmo, kaj imamo skupnega z vrtci v Reggio Emili in kaj je različno. Podob-
nost je, da gre v obeh primerih za javne vrtce, ki jih pretežno financira občina. 
Za razliko od nas imajo v Reggio Emili ločene vrtce za otroke do tretjega leta 
in za otroke od tretjega leta do vstopa v šolo, a si zelo prizadevajo za njihovo 
povezovanje in usklajeno delo (Giudici, Rinaldi in Krechevsky, 2001). Podobni 
so normativi o številu otrok v oddelku in številu otrok na odraslega: v oddelkih 
otrok od 3. meseca do 3. leta starosti je sicer od 16 do 23 otrok, a z njimi delajo 
po tri vzgojiteljice, otroci od 3. do 6. leta pa so lahko v starostno homogenih ali 
heterogenih oddelkih s 26 otroki in dvema vzgojiteljicama. V vrtcih re sicer delata 
v oddelku dve vzgojiteljici, vendar jih ima le približno petina visoko strokovno 
izobrazbo, preostale pa srednjo kot naši pomočniki in pomočnice vzgojiteljev. 
Dodati pa moramo, da se število strokovnih delavcev lahko precej poveča, če 
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imajo v vrtec vključene otroke s posebnimi potrebami, saj je na vsakega takega 
otroka ena dodatna oseba. Zanimivo je, da je med vzgojitelji kar petina moških. 

Vrtci imajo direktorja, več pedagogov, psihologa in specialnega pedagoga, ker 
je zelo podobno vlogi svetovalnih delavcev v vrtcih pri nas. Česar pa mi nimamo 
in je tudi v vrtcih v svetu inovativna izjema, je vključenost t. i. ateljerista, umet-
nika, ki dela skupaj s pedagogom, vzgojiteljicami in otroki.

Poslovni čas vrtcev re je podobno dolg kot pri nas, a s poznejšim pričetkom. 
Vrtec dela od 8. do 16. ure, pri čemer nudijo otrokom, ki to potrebujejo, varstvo 
od 7.30 do 8. ure in od 16. do 18.20. Razlika pa je, da vrtci čez poletje ne delajo: 
julija nudijo vrtec družinam, ki to potrebujejo, avgusta pa so zaprti. Vzgojitelji 
delajo 36 ur tedensko, od tega 31 ur neposredno z otroki (Giudici, Rinaldi in 
Krechevsky, 2001).

Bistvena razlika je po našem mnenju v prostoru, ki ga imajo v vrtcih re bistve-
no več kot pri nas. Novejši Vrtec Baldini, ki smo ga obiskali udeleženci eno-
tedenskega seminarja v Malaguzzijevem centru v Reggio Emili, ima npr. kar 
1100 m2 za 104 otroke, kar občutno presega naše prostorske standarde. Takoj 
opazimo tudi drugačno estetiko prostora, kot smo je vajeni v vrtcih pri nas in 
tudi po svetu. Vrtec spominja na muzej moderne umetnosti, kjer vidiš številne 
abstraktne postavitve iz najrazličnejših materialov (npr. kovina, plastika, papir, 
naravni materiali), otroške risbe in druge izdelke, pa veliko pisnih informacij in 
dokumentacije, ki jo izdelajo skupaj odrasli in otroci. 

Trditev pedagogov re, da ne delajo po vnaprej določenem kurikulu, nikakor ne 
pomeni, da je njihovo pedagoško delo stihijsko, prepuščeno zgolj potrebam 
in željam otrok ter naključjem. V ozadju je premišljena »filozofija«: pogled na 
otroka, njegov razvoj in učenje ter vzgojni pristop, ki so ga postopoma izob-
likovali v svojem petdesetletnem delovanju in razvoju. Na prvi pogled je to 
povsem drugače kot pri nas, kjer nam država predpisuje nacionalni kurikulum. 
Menimo pa, da razlika nikakor ni velika, ker je naš Kurikulum za vrtce (1999) 
procesno-razvojno naravnan dokument, ki strokovnim delavkam in delavcem 
vrtcev predpisuje predvsem, KAKO ravnati, ne pa KAJ bi morali delati v vrtcih 
z otroki. Strokovni delavci bi morali pri vzgojnem delu predvsem upoštevati 
temeljna načela, medtem ko jim cilji in primeri dejavnosti nudijo le usmeritve 
in ideje za vzgojno delo, med katerimi lahko po svoji strokovni presoji izbirajo. 

Pomembna se nam zdi tudi podobna zgodovinska in politična tradicija. Regija 
Emilia Romagna je bila že v času pred 2. svetovno vojno izrazito protifašistično 
in demokratično usmerjena, močno je bilo tudi gibanje žensk za enakopravnost 
spolov ter delavsko gibanje. Hkrati gre za relativno bogato, rodovitno ter in-
dustrijsko visoko razvito območje v naši severni sosedi. Skupna nam je torej 
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»leva« politična usmerjenost, ki ne poudarja le tipičnih vrednot zahodne 
(individualistične) družbe, kot so demokratičnost in pravice posameznika, 
ampak visoko ceni tudi pomen sodelovanja in sobivanja v kolektivu (dogo- 
varjanje in pogajanja, skupna odgovornost, medsebojna pomoč in podpora …). 

Če se strinjamo, da Kurikulum za vrtce (1999) ni ne ovira ne spodbuda za uvajanje 
koncepta Reggio Emilia v naše vrtce, bi lahko širše uveljavljanje tega koncepta 
v naših vrtcih vplivalo na spreminjanje nacionalnega kurikula v prihodnosti. 
Ne da bi se poglabljali v kritiko našega formalnega kurikula, pa si lahko na os-
novi izkušenj raziskovalcev in strokovnih ter drugih delavk in delavcev vrtcev v 
projektu Pedagoške fakultete želimo, da bi v prihodnjem kurikulu dobila večjo 
veljavo podoba otroka kot kompetentnega ter iz tega izhajajoča participacija 
otrok v življenju vrtca.
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02 
PARTICIPACIJA 
OTROK IN 
POSLUŠANJE

Participacija in poslušanje otrok v vzgojnem procesu sta osrednji ideji pristopa 
Reggio Emilia, ki izhajata iz prepričanja pedagogov RE, da so otroci bogata 
oz. kompetentna bitja. Ker je pojem »kompetentni otrok« pogosto napačno 
razumljen, bomo v tem poglavju pokazali, da ne gre za opis otroka, ampak 
pogled nas, odraslih na otroka in njegove zmožnosti. Začeli bomo torej s krat-
ko predstavitvijo subjektivnih teorij vzgojiteljev, od katerih je odvisno njihovo 
razumevanje otrok in ravnanje z njimi. Nato si bomo kritično ogledali, kako 
otrokov razvoj razlaga večina uveljavljenih teorij v razvojni psihologiji, da bi 
iz tega izpeljali postmoderno pojmovanje otroka kot kompetentnega, torej 
otroka, ki je že od najzgodnejših let sposoben aktivno sodelovati in soodločati 
o stvareh, ki ga zadevajo.

SUBJEKTIVNE TEORIJE VZGOJITELJIC IN VZGOJITELJEV
Da bi lahko razumeli in v vzgojno delo v vrtcu učinkovito vključili poslušanje 
in participacijo otrok, se bomo najprej posvetili pogledu odraslih na otroka, 
otroštvo in vzgojo. Večina ljudi namreč verjame, da znanost lahko objektivno 
ugotavlja, kakšni so otroci določene starosti in kakšna vzgoja in izobraževanje 
so zanje najboljši. A če pogledamo na otroštvo in vzgojno-izobraževalne in-
stitucije z zgodovinskega in medkulturnega vidika, lahko ugotovimo, da se ti 
pogledi močno razlikujejo med seboj in spreminjajo v času. Zadnja desetletja 
med teoretiki vzgoje, ki se sklicujejo na postmoderno pojmovanje, prevladuje 
stališče, da sta otroštvo in vzgoja družbeno konstruirana. Preprosto poveda-
no to pomeni, da se razumevanje otroka in stališča do tega, kakšna vzgoja in 
izobraževanja sta najboljši, razlikujejo glede na specifične družbeno-zgodo-
vinske okoliščine in znotraj njih. Tudi v družbi istega prostora in časa vsi ne 
mislimo enako, ker imamo različne subjektivne teorije o otroštvu in vzgoji. 

Subjektivna ali osebna pojmovanja so po Barici Marentič Požarnik (2000) 
naše osebne ideje o nekem pojavu, ki nam pomagajo razložiti svet ter se v 
njem znajti. Pogosto so čustveno in vrednotno obarvana in ne nujno logična. 
Osebna pojmovanja se povezujejo med seboj v relativno nespremenljive zveze 
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pojmovanj, ki jih imenujemo subjektivne teorije. Med te sodijo tudi subjektivne 
teorije o otroštvu in vzgoji, ki zajemajo vzgojiteljičina pričakovanja in pred-
videvanja o možnostih razvoja in učenja otrok ter pomembno vplivajo na to, 
kako bo ravnala v vzgojno-izobraževalnem delu z otroki. Nekateri avtorji (npr. 
Miljak, 1993) poudarjajo, da subjektivne teorije bolj vplivajo na vzgojiteljeva 
ravnanja kot predpisani kurikulum.

Čeprav subjektivne teorije zajemajo tudi s strani posameznika eksplicitno 
izražena stališča, vrednote in razlage o vzgoji, pa raziskovalci tega področja 
ugotavljajo, da imajo še pomembnejši vpliv implicitne predpostavke, katerih 
se posameznik največkrat ne zaveda. Nanje lahko sklepamo le posredno prek 
vzgojnih ravnanj, pogosto pa so v nasprotju z eksplicitno izraženimi prepričanji. 
Tak primer je že četrt stoletja nazaj opisala Mirjana Pešić (1987), ki je v bivši 
Jugoslaviji (Srbiji) opravila obširno evalvacijsko študijo v vrtcih. Ugotovila je, da 
se večina vzgojiteljic strinja, da je spodbujanje samostojnosti otrok pomemben 
cilj, hkrati pa so mnoge zagovarjale postopke in metode, ki niso spodbujale 
njihove samostojnosti. 

Na subjektivne teorije tistih, ki se ukvarjamo z vzgojo otrok, vplivajo številni in 
tudi med seboj soodvisni dejavniki. V najširšem smislu so subjektivne teorije 
proizvod družbeno-zgodovinskega pojmovanja otroštva in vzgoje v določenem 
prostoru in času, vedno bolj pomemben je tudi vpliv medijev. V stališčih pa se, 
tudi kadar živimo v istem prostoru in času, razlikujemo, ker imamo različne 
izkušnje. Najzgodnejši vplivi izhajajo iz naših otroških izkušenj – kako smo bili 
sami vzgajani ter iz stališč in ravnanj pomembnih drugih. Tisti, ki se šolajo za 
vzgojiteljski poklic, torej vanj že vstopajo z določenimi predstavami o otroku 
in vzgoji, ki pa se lahko do neke mere spremenijo pod vplivom znanstvenih 
teorij, strokovnih znanj in prakse v procesu šolanja oz. študija. Ko se vzgojitelji 
predšolskih otrok zaposlijo v vrtcu, na njihovo predstavo o otrocih in pedagoško 
delo vpliva formalni kurikulum, stališča in praksa sodelavcev, usmeritve vodstva 
vrtca, vseživljenjsko učenje, lahko tudi stališča staršev otrok v vrtcu … 

Vzgojitelj oz. vzgojiteljica se mora vsak trenutek odločati, pogosto brez časa 
za tehtanje argumentov, zato ravna avtomatično in rutinsko. Skozi prakso se 
nenehno prepletajo rutinske reakcije in premišljena vedênja, kar povzroča, da je 
vzgoja kompleksen in mnogokrat tudi konflikten proces (Wein, 1996). Prvi korak 
k spreminjanju in izboljševanju vzgojnega dela v vrtcih je torej razmišljanje o 
lastnih ravnanjih, predvsem tistih, ki jih izvajamo iz navade in/ali ker tako delajo 
tudi vsi drugi. Razmišljanje o lastnem ravnanju pripomore k ozaveščanju lastne 
prakse in stališč – subjektivne teorije posameznika. Menim pa, da zgolj refleksija 
lastne prakse in prepričanj, ki jih imamo o otroštvu in vzgoji ne zadošča, zato 
mora temu slediti še drugi korak – dialog oz. razprava z drugimi. Pri tem nam 
lahko pomagajo sodelavci (strokovni, svetovalni in vodstveni delavci) v vrtcu 
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in zunaj njega. Timsko delo, ki ga spodbujajo in visoko cenijo tudi pedagogi 
re, nam omogoča, da kritično soočamo različna mnenja, argumentiramo, se 
pogajamo in odločamo. 

POVPREČEN OTROK V RAZVOJNI PSIHOLOGIJI
Če ste doslej verjeli, da lahko v razvojni psihologiji, ki že nekaj desetletij velja 
za ključno vedo, na kateri bi morala temeljiti vzgoja in izobraževanje, najdete 
objektivne in nedvoumne opise in razlage otrokovega razvoja, vas bo razlaga v 
nadaljevanju verjetno razočarala.
 
Vsaj zadnji dve desetletji zasledimo vse več kritičnih razmišljanj o vlogi razvojne 
psihologije kot znanosti, ki jih spremljajo spraševanja o uporabnosti in posledicah 
njenih razlag na vzgojo in izobraževanje otrok. Kritiki opozarjajo, da je težnja 
večine teorij razvojne psihologije normalizacija, torej da opišejo in razložijo 
otrokov razvoj z iskanjem univerzalnih in od kulture neodvisnih zakonitosti 
»normalnega« razvoja. Teorije opisujejo povprečnega otroka določene starosti, 
za katerega kritiki menijo, da je predvsem abstraktna norma, ki slabo opisuje 
vsakega posameznega otroka. Po mnenju Sandre Greene (1999) normalizacija 
razvoja temelji na predpostavki, da je večina tega, kar se razvija, genetsko 
določeno, kar avtorica pripisuje poskusom razvojne psihologije po približevanju 
naravoslovnim znanostim in posledično biologističnemu pogledu na razvoj. 

Erika Burman (1994) dodaja, da normalizacija razvoja omogoča, da psihologija 
razlike med otroki razlaga kot pomanjkljivosti, s čimer patologizira posameznike 
in skupine, ki odstopajo od idealiziranih modelov. Kategorizacija otrok, ki jo 
proizvaja psihologija, je povzročila, da tudi govor o vzgoji in izobraževanju postaja 
vse bolj govor o tem, kako nadomestiti »primanjkljaje« otrok (Lubeck, 1996). V 
zadnjem času v psihologiji vse večjo veljavo dobiva pogled, ki vidi razlike med 
posamezniki kot alternativne poti v razvoju. Odstopanj od povprečja ne inter-
pretira več kot pomanjkljivosti v razvoju, saj je neka lastnost ali vedênje lahko 
v eni kulturi zaželeno in primerno, v drugi pa ne. Glen H. Elder, John Modell in 
Ross D. Parke (1993) pravijo, da je danes aktualnejše iskanje razlik med kulturami 
in zgodovinskimi obdobji kot pa preučevanje univerzalnih razvojnih procesov. 

Kot smo že rekli, v tem priročniku izhajamo iz prepričanja, da »otrok« in »ot-
roštvo« nista pojma, ki bi ju znanost lahko odkrila in objektivno razložila, saj 
sta družbeno posredovana. Nekateri kritiki, npr. Valerie Walkerdine (1990), 
radikalno zaostrijo odnos med razvojno psihologijo in vzgojno-izobraževalno 
prakso, saj menijo, da bi namesto o »uporabi« psihologije v vzgojni praksi 
morali govoriti o psihologiji kot znanosti, ki ne le ugotavlja, ampak tudi aktivno 
sodeluje v »izumljanju« otrok.
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KOMPETENTNI OTROK
Pojem kompetentnega otroka bomo laže razumeli, če najprej pokažemo, kaj 
NI. Naša začetna trditev, da je ta pojem pogosto napačno razumljen, namreč 
ni izrečena na pamet, saj jo lahko zasledimo tudi v razlagah strokovnjakov in 
strokovnjakinj pri nas. V zadnji Zasnovi predšolske vzgoje v vrtcih (Bela knjigi o 
vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011) v poglavju Koncepti otroštva in 
predšolske vzgoje preberemo, da so danes aktualni postmodernistični koncepti 
o otroštvu in predšolski vzgoji. Razlaga v nadaljevanju pravi, da so »dojenčki, 
malčki in otroci v zgodnjem otroštvu … miselno, govorno in socialno bolj kom-
petentni, kot to določajo razvojni mejniki zrelosti, ki so izpeljani iz biologističnih 
teorij«. Po mojem mnenju je ta trditev le korekcija nekoliko starejših razlag, 
npr. Piagetove teorije, ki mu raziskovalci očitajo, da je podcenjeval miselne 
zmožnosti predšolskega otroka. Ko poudari, da (današnji) otroci zmorejo VEČ, 
kot so mislili psihologi v preteklosti, namreč še naprej ostaja pri razlagah raz-
voja povprečnega posameznika in s tem na normativni in biologistični osnovi, 
ki se ji je želela izogniti. Dokaz, da avtorice razlagajo razvoj normativno, je tudi 
nadaljnje besedilo, ki med cilji predšolske vzgoje navaja »spodbujanje različnih 
področij razvoja v skladu z zakonitostmi razvojnega obdobja«. Govoriti o »zako-
nitostih« razvoja pa je seveda daleč stran od postmoderne interpretacije otroka 
kot kompetentnega bitja.

Ideja kompetentnega otroka v pristopu Reggio Emilia se nasprotno pravkar 
omenjeni razlagi ne ukvarja z vprašanjem, na splošno ter z njihovimi manjšimi ali 
večjimi sposobnostmi v posameznem stadiju oz. razvojnem obdobju. Pedagogi 
re se ne strinjajo z razširjenim prepričanjem, da lahko znanost objektivno opiše 
otroka določene starosti, ne da bi s tem prezrla vse bogastvo razlik med otroki 
in kulturami. Ideja kompetentnega otroka torej zadeva predvsem vprašanje, 
kako odrasli vidimo otroke, torej subjektivne teorije odraslih o otrocih in vzgoji, 
ki pomembno vplivajo na naša vzgojna ravnanja. Kot smo skušali pokazati v 
predhodnem besedilu, naše videnje otrok poleg zdravega razuma pomembno 
sodoločajo ugotovitve razvojne psihologije. V pristopu Reggio Emilia so se tovrst-
nim vnaprejšnjim predstavam o otroku zavestno odpovedali, saj so prepričani, 
da jih omejujejo pri spoznavanju konkretnih otrok v vrtcu in vzgojnem ravnanju. 
Naredili so odmik od prevladujočega stališča v teorijah razvojne psihologije, da 
razvoj poteka v stadijih in je v tem smislu univerzalen in tudi odmik od razvojne 
psihologije kot znanosti, ki nudi gotove odgovore na vprašanja o razvoju in vzgoji. 
Kot razvojna psihologinja pa moram dodati, da to ne pomeni, da ne bi bilo treba 
dobro poznati različnih teorij razvojne psihologije, pedagogike in druge znanosti, 
ki nam lahko pomagajo pri vzgoji, a je nujno biti do njih tudi kritičen. Pomemben 
prispevek pristopa Reggio Emilia je ravno v njihovi odprtosti in dvomu, da vedo, 
kakšni so otroci, kaj je zanje najbolje in kako jih vzgajati! Zavedajo se, da obstaja 
množica različnih otrok in otroštev, ki jih vselej znova poskušajo spoznati prek 
izražanja otrok skozi njihovih sto jezikov in skozi kulturo, ki ji pripadajo. 
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Z odmikom od normalizacije, ki jo povzroča razvojna psihologija, so se pedagogi 
re odpovedali tudi iskanju odstopanj oz. primanjkljajev v razvoju. In prav tu je 
bistvo njihovega pojma kompetentnega otroka: v vsakem otroku skušajo videti, 
kaj vse zmore, zna, razume …, namesto da bi se osredotočili na to, kaj mu manj-
ka in katero »prazno mesto« je potrebno »napolniti« s poučevanjem in vzgojo. 

Peter Moss (v Kroflič, 2011) pojem kompetentnega otroka razlaga na osnovi 
primerjave s »pomoči potrebnim« otrokom. »Pomoči potreben otrok« je po 
avtorjevem mnenju konstrukt, ki smo ga ustvarili odrasli na podlagi deficita, 
torej na podlagi tega, kar otroku manjka. Tak pogled na otroka ima za posledico, 
da glavni cilj vzgoje in izobraževanja vidimo v popravljanju oz. nadomeščanju 
tega, kar mu manjka. Od tu nismo daleč do pogosto kritizirane behavioristične 
razlage, da je otrok »prazna posoda«, ki jo moramo odrasli napolniti z znanji, 
spretnostmi, moralnimi normami in družbeno pričakovanim vedenjem. Po 
Mossovi razlagi pa gre pri kompetentnem otroku za povsem drugačno idejo, 
za otroka neskončnih potencialov in možnosti. Ob tem avtor poudarja, da tako 
videnje nikakor ne pomeni, da bogat otrok ne potrebuje naše skrbi in premisleka, 
ljubečih odnosov in vsega drugega, kar je v življenju pomembno.

Omenimo še eno pojmovanje otroka, ki je prevladovala v 60. in 70. letih 
prejšnjega stoletja, to je »nedolžni otrok«. V strokovni literaturi tudi do te po-
dobe otroštva zasledimo pomisleke (npr. Short, 1999). Avtor pravi, da je zanjo 
značilno varovanje otrokove nedolžnosti, ki se kaže v zaščiti otrok pred trdo 
realnostjo sveta. Po njegovem mnenju ima pretirano upoštevanje otrokove »(ne)
zrelosti« za posledico izločevanje kurikularnih vsebin, ki jih otrok domnevno še 
ne razume ali so zanj prekrute (npr. smrt, vojna, politika). Tudi Elli Singer (1996) 
se ne strinja, da se je treba z otroki ukvarjati na poseben način, k čemur je po 
njenem mnenju veliko prispevala prav razvojna psihologija. Avtorica meni, da 
so otroci izjemno zainteresirani za življenje in delo odraslih in da se želijo vanj 
tudi vključevati. Bruner (1996) poziva, da otroke že od začetka sprejmemo kot 
člane in udeležence kulture ter jim damo priložnost, da jo ustvarjajo in sprem-
injajo v vsaki generaciji. 

V vrtcih re zagovarjajo optimističen pogled na otroka in njegove zmožnosti 
(Thornton in Brunton, 2007). Na otroka gledajo kot na edinstvenega; namesto 
o potrebah raje govorijo o pravicah otrok. Menijo, da imajo otroci številne po-
tenciale, so dovzetni, radovedni, želijo napredovati, so zmožni biti navdušeni in 
radi komunicirajo z drugimi. Lorris Malaguzzi (1993) pravi, da so se oddaljili od 
podobe otroka kot egocentričnega bitja, za katerega je značilna osredinjenost 
na kognicijo in fizične objekte in katerega čustva so pogosto podcenjena. Kar 
se otroci naučijo, ni avtomatična posledica poučevanja, ampak je v veliki meri 
posledica otrokove lastne aktivnosti in spodbud, ki jih nudi okolje. Otroci imajo 
aktivno vlogo v pridobivanju in konstrukciji učenja in razumevanja. Če jih spod-
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bujamo, da uživajo ob raziskovanju, je njihova motivacija neizmerna. Vendar ta 
otrok ni osamljen raziskovalec, potrebuje druge, da bi mu pomagali zaznati red 
in spremembe ter odkrivati pomene novih odnosov. 

PARTICIPACIJA OTROK V VRTCU
Participacija oz. soudeležba otrok pri odločanju in izbiri je v zadnjem času na 
področju vzgoje predšolskih otrok popularna tema, kar pa seveda ne pomeni, da 
je tudi široko uveljavljena v vrtcih. Soudeležba in soodločanje otrok v vzgojno-
izobraževalni instituciji ni nekaj novega, saj te ideje zasledimo že stoletje nazaj, 
npr. v progresivni pedagogiki (John Dewey) in v alternativnih konceptih 20. sto-
letja (npr. O’Neilov Sumerhill). Medtem ko je bilo poudarjanje aktivne udeležbe 
otrok v vzgojno-izobraževalnem procesu v preteklosti omejeno na alternativne 
pedagoške pristope, je v zadnjih desetletjih otrokova pravica do participacije v 
vrtcu zapisana v mnogih nacionalnih kurikulih. Anne T. Kjørholt (2005) pravi, da 
so posebno v skandinavskih državah razvili vpliven diskurz o otrokovih pravicah, v 
katerem so poudarjene participacija, dajanje glasu otrokom in poslušanje otrok. 

Naraščajoče zanimanje za projekte participacije v zadnjih dveh desetletjih 
moramo po mnenju iste avtorice videti v kontekstu mednarodnega diskurza 
o otrocih kot socialnih akterjih, katerih pravica je sodelovati oz. odločati o 
stvareh, ki jih zadevajo.

Pomemben premik v pogledu na otroka predstavlja leta 1989 sprejeta Konven-
cija o otrokovih pravicah, ki od držav podpisnic terja, da presežejo nekatera 
tradicionalna pojmovanja otroštva. Njen ključni dosežek je, da ne omenja samo 
dolžnosti odraslih do otrok, ampak izrecno navaja udeležbo otrok, npr. pravico, 
da izrazijo svoje mnenje o zanje pomembnih odločitvah in da je to mnenje tudi 
upoštevano oz. da otroke jemljemo resno (Lansdawn,1996). Avtor meni, da se 
odrasli navadno laže strinjamo s pravicami zaščite in odgovornosti do otrok kot 
pa s tem, da se moramo o pomembnih stvareh dogovarjati z otroki. Za odrasle 
je še vedno značilno pokroviteljstvo do otrok. Meje otrokovega odločanja pa 
določa njegova starost oz. zrelost, kar pomeni, da je treba otroke poslušati, jim 
pojasnjevati posledice njihovih želja in odločitev ter jih spodbujati, da skladno 
s svojo zrelostjo sprejemajo posledice svojih odločitev. 

V strokovni literaturi o participaciji na področju predšolske vzgoje se ta najpog-
osteje povezuje z vlogo otroka v učnem procesu (aktivno učenje) in v kreiranju 
življenja v vrtcu (državljanska vzgoja).

V sodobnih pedagoških konceptih vrtcev prevladuje mnenje, da se otrok najbolje 
uči, kadar je aktivno udeležen v procesu učenja. Načelo aktivnega učenja izhaja 
iz spoznanj kognitivnih psiholoških teorij, da otrok sam gradi svoje razumevanje 
in znanje. Najdemo ga že v teoriji Marie Montessori (1990), ki pravi, da otrok 
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sam razvije svoje sposobnosti, če je ljubljen in sprejet ter odrašča v okolju, ki mu 
znotraj nujnih meja nudi možnosti za svobodni razvoj. Razlagi razvoja mišljenja 
Jeana Piageta in Leva S. Vigotskega temeljita na prepričanju, da pri sprejemanju 
informacij iz okolja ne gre za »polnjenje prazne posode« temveč za aktivno pre-
delavo informacij. Otrok informacije iz okolja preoblikuje in prilagaja svojemu 
načinu razmišljanja, hkrati pa se pod njihovim vplivom tudi spreminja oz. razvija 
njegov način razmišljanja. Piaget pri tem bolj poudari otrokovo individualno 
aktivnost, Vigotski pa pomen kulture in spodbud s strani mentalno razvitejših 
partnerjev (vzgojitelja, učitelja, vrstnika). Jerome Bruner (1996) pravi, da je 
učenje najuspešnejše, če je otrok v tem procesu aktiven, soudeležen, sodeluje 
pri ustvarjanju skupnih ciljev in ima možnost graditi smisel učenja, namesto da 
zgolj usvaja znanje. Razvoj je sprememba v mišljenju, ki je posledica participacije 
v problemih vsakodnevnega življenja. Čim bogatejše in aktivnejše je otrokovo 
sodelovanje v raznolikih aktivnostih, ki so zanj pomembne, tem širše socialne 
in kognitivne sposobnosti si bo pridobil (Smith,1996). 

Kot pravi Lorris Malaguzzi (1993), imajo otroci v vrtcih re aktivno vlogo v prido-
bivanju in konstrukciji razumevanja, v odnosu med učenjem in poučevanjem pa 
dajejo prednost prvemu. Malaguzzi ne želi zmanjševati odločilne vloge odraslih 
pri učenju otrok, vendar se mu zdi pomembno poudarjati udeležbo otrok v tem 
procesu. Načelo aktivnega učenja je zapisano tudi v našem Kurikulum za vrtce 
(1999), nanaša pa se na zagotavljanje spodbudnega učnega okolja in upoštevanje 
otrokovih pobud. 

Nada Turnšek (2008) participacijo definira kot udeležbo otrok v oblikovanju 
njihovega življenja v vrtcu in odločanje o stvareh, ki se jih tičejo. Osnovna teza 
sodobne državljanske vzgoje v zgodnjem otroštvu je, da otrok ne bi smeli zgolj 
pripravljati na njihovo bodočo državljansko vlogo, temveč bi jim morali že v vrtcu 
zagotoviti neposredno izkušnjo participacije. Vrtec ni priprava na življenje, am-
pak je del življenja (Bruner v Giudici, Rinaldi in Krechevsky, 2001). Nada Turnšek 
(2009) državljansko vzgojo primarno razume v smislu udejanjanja vloge otroka 
kot udeleženca socialnih skupin (oddelka, vrtca, lokalne skupnosti) in akterja, 
ki lahko s svojim delovanjem bistveno vpliva na podobo tega sveta. Koncept 
participacije torej pomeni udeležbo v načrtovanju vsakodnevnih aktivnosti, 
vključenost in pripadnost skupini ter sodelovanje pri reševanju skupnih prob-
lemov. Vključuje torej odločanje o stvareh, ki vplivajo na življenje posameznika 
v instituciji, in možnost vplivanja ter sodelovanja z odraslimi pri spreminjanju 
sveta (Turnšek, 2008). 

Predstavniki pristopa Reggio Emilia (Rinaldi, 2006) poudarjajo, da participacija 
v njihovih vrtcih ne pomeni zgolj sodelovanja otrok pri odločanju, temveč način 
vključevanja v vzgojno-izobraževalni proces, ki stremi k izgrajevanju skupne 
identitete in oblikovanju občutka pripadnosti skupnosti. 
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PARTICIPACIJA IN POSLUŠANJE KOT ETIKA IN ODNOS
Poleg pojma participacije se je v zadnjem času uveljavil še en soroden in z 
njim delno prekrivajoč se pojem, to je poslušanje, ki postaja eden osrednjih 
konceptov Reggio Emilia pedagogike. Pedagogi re poudarjajo, da je poslušan-
je bolj pomembno od govorjenja. Predpogoj za poslušanje pa je, da otrokom 
zagotovimo varno in spodbudno okolje, kjer se vsak otrok počuti zaščiten in 
sprejet ter ima optimalne spodbude in možnosti za razvoj in učenje. Poslušan-
je v vrtcih re pomeni način spoznavanja otrok z opazovanjem in poslušanjem 
njihovega verbalnega in neverbalnega vedenja, torej »poslušanje« vseh jezikov 
otrok. Odrasli bi moral aktivno poslušati otroke v pogovoru z njimi in poslušati 
pogovore med otroki ob igri ter ob drugih priložnostih. Pri mlajših otrocih je več 
opazovanja nebesednih odzivov in mimike, pri starejših pa je večji poudarek na 
besedni komunikaciji (Thorton in Burton, 2007). 

Kot smo že rekli, se pedagogi re izogibajo razvrščanju otrok v vnaprej postavljene 
kategorije ali razvojne norme. Namesto tega se s skrbnim opazovanjem otrok in 
dokumentiranjem, kar otroci delajo in izražajo skozi vse svoje jezike, nenehno 
učijo o otrocih. Poslušajo ideje, razlage, domišljijo, spretnosti, znanja … otrok 
ter skušajo razumeti kognitivni proces, ki poteka pri usvajanju znanja (Giudici, 
Rinaldi in Krechevsky, 2001). Pomembno je, da pedagogi poslušajo vprašanja, 
odgovore in razlage otrok brez predhodnih predpostavk o tem, kaj je prav in kaj 
narobe (Dahlberg in Moss, 2006). 

V projektu Kaj je risanka in kako nastane so vzgojiteljice iz Vrtca Globoko, kot 
bomo videli iz primerov v naslednjem poglavju, vseskozi poslušale otroke, 
njihove ideje in razlage. Ideje otrok, tudi tiste, ki bi se večini odraslih zdele 
nepomembne, so vzele resno. Če odrasli v vrtcu niso obremenjeni z vnaprej 
določenim načrtom dejavnosti in časom, lahko najdejo številne priložnosti za 
poslušanje otrok in njihovih teorij, iz katerih spoznavajo njihove izkušnje, znanja 
in razumevanje sveta. 

Peter Moss, Alison Clark in Anne T. Kjørholt (2005) razlagajo, da se partici-
pacija in poslušanje delno prekrivata. Participacijo navadno pojmujemo kot 
pravico posameznika, da vpliva na dogajanje in se odloča. Poslušanje pa je 
manj individualistično in bolj povezano z odnosi med ljudmi v neki skupini. Gre 
za razliko med »poznam svoje pravice« (participacija) in »želim biti del tega« 
(poslušanje). Pri poslušanju je torej še bolj kot pri participaciji poudarjena etika 
odnosov z drugimi, ki je več kot zgolj odločanje posameznika in se razprostira 
globoko v vsakodnevno življenje. Glasovi otrok odražajo moralni in socialni pros-
tor, katerega del so. Poslušanje otrok torej pomeni tudi kritično razmišljanje o 
socialnih praksah odraslih v institucijah za otroke (Kjørholt, 2005).
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Carla Rinaldi (2006) poslušanje opisuje kot način videnja in razmišljanja o sebi 
v odnosih z drugimi in s svetom. Poslušanje otrok v vrtcu ni zgolj orodje ali 
tehnika, kot npr. način spremljanja otrokovega razvoja, ampak je pristop k živl-
jenju in način bivanja, ki zadeva medosebne odnose in delovanje posameznikov. 
Povezano je z vzpostavljanjem in vzdrževanjem odnosov z drugimi, vključuje 
čustva in njihovo izmenjavo, senzibilnost in odprtost, razlaganje in ustvarjanje 
pomenov, včasih pa tudi dvom in negotovost.

NEVARNOSTI IN PASTI PARTICIPACIJE
Zaradi popularnosti participacije je nujno, da se zavedamo tudi pasti in nevar-
nosti njenega nepremišljenega uvajanja v prakso vrtcev. Odličen prispevek o tem 
je napisala Anne T. Kjørholt (2005), ki na primerih dveh skandinavskih besedil, 
ki zagovarjata participacijo otrok, pokaže, kako se v njiju kažejo specifična ide-
ologija in moralne vrednote pozno modernih družb. Na eni strani je to zahodna 
ideologija, ki visoko vrednoti avtonomijo in samorealizacijo posameznika. Na 
drugi strani pa gre za specifične kulturne značilnosti skandinavskih družb, ki 
spodbujajo in cenijo »svobodnega« otroka ter njegovo pravico do izbire. Avtorica 
je kritična predvsem do ekstremnega individualizma, ki je tipičen za tovrstne 
ideologije.

Teksta sta po njenem polna retorike, ki s sklicevanjem na otrokove pravice pro-
movira odsotnost kontrole odraslega in vsakega vodenja oz. usmerjanja otrok. 
Paradoks pa je, da to velja le za nekatera pravila, ki so jih postavili odrasli, za 
druga pa ne. Otroci se npr. sami odločijo, kdaj želijo, da jim zamenjajo plenice 
in kdaj bodo jedli. Ni pa jasno, zakaj je tedenski izlet obvezen, čas kosila kot 
pomemben socialni ritual in kulturna navada pa ne. Osebje v vrtcu v odnosih 
med otroki zagovarja načelo, da naj otroci sami razrešujejo konflikte. Avtorici 
se zdi posebej problematično zanikanje odnosov moči med otroki, saj niti ne 
omenjajo različne uspešnosti otrok v reševanju konfliktov: da so eni pretežno 
zmagovalci in drugi poraženci, da so lahko nekateri otroci potisnjeni v po-
drejen položaj ali žrtve nepravičnosti. Prezrejo torej, da gre pri zagovarjanju 
svobode otrok lahko za kršenje pravic nekaterih drugih otrok. Avtorica meni, 
da bi odrasli morali prevzeti odgovornost za razlikovanje med različnimi načini 
reševanja konfliktov ter upoštevati družbeno sprejete moralne standarde, ki so 
nad individualno izbiro posameznika, npr. načelo, da je svoboda posameznika 
omejena s pravicami drugih!

Anne T. Kjørholt (2005) zaključuje, da je svoboda posameznika vedno povezana 
s pripadnostjo skupnosti. Avtonomija posameznika se prepleta z odvisnostjo in 
je vselej zgrajena v mreži socialnih odnosov. Meni, da bi morali poziv k obliko-
vanju avtonomnega subjekta nadomestiti z odnosno perspektivo, ki poudarja 
solidarnost in skrb za drugega in ki temelji na predpostavki, da smo tako odrasli 
kot otroci razpeti med vlogami odvisnosti in neodvisnosti, kompetentnosti 
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in nekompetentnosti. Pri nas podobno razmišlja Robi Kroflič (2010), ki pro-
movira Hoffmanov induktivni pristop. Zanj je značilno, da vzgojitelji osvetlijo 
perspektivo drugega, izpostavijo njegov distres (npr. kako se počuti po tem, ko 
mu je otrok vzel igračo) in jasno pokažejo, kaj je otrokovo ravnanje povzročilo 
drugemu otroku. Tako ravnanje spodbuja občutenje empatične krivde in s tem 
razvoj prosocialnih čustev in moralnega razvoja, otroku pa daje tudi možnost, 
da popravi krivico, ki jo je prizadejal drugemu.

Peter Moss, Alison Clark in Anne T. Kjørholt (2005) se pri opisovanju nevarnosti 
participacije sklicujejo na Faucaultovo trditev, da so vsi poskusi nevtraliziranja 
odnosov moči vnaprej neuspešni oz. lažno pluralistični, saj iz odnosov moči 
socialnega reda preprosto ni mogoče izstopiti. Anne T. Kjørholt (2005) meni, 
da v vrtcih, ki »ukazujejo« svobodno izbiro, ne gre za širjenje pravic, ampak 
nasprotno – za oženje možnih misli, dejanj, čustev in občutka pripadnosti; torej 
za novo obliko vladanja otrokom. Namesto osredotočenosti na individualizem 
– izbiro in osvoboditev otrok od kontrole in moči odraslih, bi bilo po njenem 
mnenju bolje preučiti socialne prakse vrtcev. Smiselno bi bilo analizirati izbire 
otrok z vidika različnih in kompleksnih kulturnih kontekstov ter oblikovanje 
socialnega prostora za otroke kot državljane. Podoben je tudi pomislek Zsuzse 
Millei (2008), da participacija lahko opolnomoči nekatere otroke, drugim pa 
celo zmanjša moč odločanja. Menim, da bi se morali strokovni delavci pri po-
slušanju otrok še posebej posvetiti vprašanju različnosti otrok: kdo je tisti, ki 
daje predloge in izraža želje in kdo ne, zakaj nekateri ne sodelujejo in ne izražajo 
svojih idej, želja in mnenj. Razmišljati bi morali o kompetencah in participaciji 
otrok in hkrati o odgovornosti odraslih za dobro počutje in upoštevanje vsakega 
otroka v oddelku. 

PARTICIPACIJA V SLOVENSKIH VRTCIH
Menim, da so se slovenske vzgojiteljice ob uvedbi novega nacionalnega kurikula, 
po katerem so znatno bolj avtonomne pri odločanju in ravnanju kot v preteklosti, 
znašle pred vrsto novih dilem, ki jih prej, ko so bile deležne nedvoumnih nasvetov 
o tem, kaj je »prav«, niso imele. Na dvome zagotovo vplivajo različna mnenja 
med strokovnjaki, med kolegi, verjetno tudi razpetost med lastnimi izkušnjami 
in prepričanji ter zahtevami. Kot sem že poskušala utemeljiti v nekaterih svojih 
prispevkih (Batistič Zorec, 2003 in 2005), domnevam, da v subjektivnih teori-
jah slovenskih vzgojiteljic še vedno prevladujeta dva različna in nasprotujoča 
si pogleda na otroštvo:
•	 behavioristični oz. kulturno-transmisijski, 
•	 »k otroku usmerjena« filozofija, ki jo lahko povežemo z idejami reformske 

pedagogike iz začetka 20. stoletja ter neopsihoanalitičnimi in humanističnimi 
teorijami v psihologiji. 

 

Iz odnosov moči socialnega 

reda ni mogoče izstopiti.

Slovenske vzgojiteljice:  

kulturno-transmisijski 

pristop in »k otroku usmer-
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Smer kulturne transmisije gleda na otroka kot tistega, ki »reproducira znanje, 
identiteto in kulturo« oz. kot na »prazno posodo«, ki jo je treba napolniti z vnaprej 
določenimi znanji, spretnostmi in vrednotami dominantne kulture (Dahlberg, 
Moss in Pence, 2000). Vpliv behavioristične psihologije je še vedno močno pris-
oten v vzgoji otrok, saj je večina ljudi prepričanih, da je otrokov razvoj pretežno 
odvisen od vzgojiteljev (staršev, vrtca in šole) in da otroci postanejo to, kar iz 
njih naredimo. V skladu s tem prepričanjem odrasli oblikujemo otroke: jih mo-
tiviramo za učenje, poučujemo, popravljamo njihove napake, jim zagotavljamo 
dober zgled ... Kot opozarjajo mnogi strokovnjaki pa pri tem pozabljamo, da tudi 
otrok vpliva na to, kako ga vzgajamo in da živi v kompleksnem okolju, kjer nanj in 
na njegove vzgojitelje vplivajo tudi številni drugi med seboj soodvisni dejavniki. 

Druga, v zahodni družbi dominantna podoba otroštva, pa razlaga otroštvo kot 
idealiziran svet nedolžnosti in veselja, svobode, domišljije in možnosti. Odrasli 
zagotavljajo otrokom zaščito tako, da služijo »interesom otrok« in upoštevajo 
»otrokove potrebe« (Goldson, 1997). Predvsem v poljudni literaturi zasledimo 
množico praktičnih nasvetov, ki staršem, vzgojiteljem in učiteljem ponujajo 
tehnike in načine vzpostavljanja discipline, reševanja konfliktov, poučevanja … 
(Remšak, 2004). Kljub temu, da poljudna literatura prispeva k večji osveščenosti 
staršev in drugih vzgojiteljev glede vzgoje otrok, pa mnogi strokovnjaki opo-
zarjajo, da množica nasvetov lahko povzroča še večjo negotovost pri vzgoji. 
Pogosto nam nudi poenostavljene vzgojne recepte in obljublja hitro in enostavno 
pot do uspeha, ki zanika, da je vzgoja imanentno konflikten proces, v katerem 
ni »edino pravilnih« in univerzalnih odgovorov in rešitev. 

Barry Goldson (1997) meni, da je opisano popularno razumevanje otroka in 
vzgoje pravzaprav čustvena in moralistična retorika, ki predpostavlja nevprašljivo 
sprejemanje obstoječih socialnih, izobraževalnih in političnih danosti. Gre za 
idealistično pojmovanje otroštva kot neproblematičnega obdobja nedolžnosti, 
svobode, omejene odgovornosti in minimalnih zahtev, ki ne upošteva, da je 
odnos odraslih do otrok tudi problematičen. Za pojmovanje otroštva kot »zlate 
dobe nedolžnosti« je značilno sentimentalno prepričanje v otrokovo dobro na-
ravo, hkrati pa implicira skrb in zaščito odraslih pred krutim zunanjim svetom 
(Dahlberg, Moss in Pence, 2000). Po mnenju avtorjev tak pogled otrokom odreka 
pravico, da jih spoštujemo in jemljemo resno.

Paradoks je, da ima lahko ista vzgojiteljica hkrati oboje prepričanj: na eksplicitni 
ravni zagovarja upoštevanje posameznega otroka in soudeležbo otrok, v njenem 
ravnanju pa prevladuje kulturno-transmisijski pristop. V takih primerih se za 
masko »usmerjenosti k otroku« in »otrokovih potreb« lahko skrivajo nove oblike 
še bolj učinkovitega vodenja otrok in manipuliranja z njimi kot v avtokratskih in 
represivnih pristopih. 

Kulturne transmisija: odrasli 

oblikujemo otroke oz. polni-

mo »prazne posode«.
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Nada Turnšek (2011) je nekaj let nazaj v raziskavi med slovenskimi vzgojiteljicami 
ugotovila visoko naklonjenost za participacijo, saj je skoraj dve tretjini vzgoji-
teljic (61 %) podprlo »možnost, da otroci soodločajo in sooblikujejo življenje 
v vrtcu«, medtem ko je v primerjalnem vzorcu finskih vzgojiteljic tak odgovor 
izbrala le dobra tretjina (34 %). Hkrati pa je ista raziskava pokazala, da imajo 
tako odrasli kot otroci v slovenskih vrtcih zelo malo vpliva na odločitve, ki po-
membno vplivajo na njihovo delo in življenje v vrtcu. Podobne rezultate smo 
dobili tudi na začetku Reggio Emilia projekta (Batistič Zorec, 2010). Znova se je 
pokazalo, da strokovni delavci na načelni ravni zagovarjajo udeleženost otrok, 
saj jih je velika večina trdila, da »otroke vključujejo v soustvarjanje podobe vrtca 
in življenja v njem« ter »da prisluhnejo otrokom«. Pri bolj konkretnih vprašanjih 
o upoštevanju različnih potreb in želja otrok pri urejanju prostora in pri dne-
vni rutini pa se je pokazalo, da je participacija otrok precej redka. Kar se tiče 
prostora, otroci pogosto sodelujejo le pri izbiri in urejanju kotičkov za igro. Pri 
načrtovanju vzgojnega dela pa je najpogostejši način (52 %), da »vzgojiteljica 
sama izbere temo in pripravi okvirni načrt, nato se o njem pogovori z otroki in 
upošteva njihove želje in predloge«. Dobljeni rezultati se skladajo z ugotovitvami 
drugih domačih in tujih raziskav, da otroci odločajo predvsem o prosti igri, manj 
pa o organizaciji življenja in načrtovanih dejavnostih v vrtcu. 

Slovenski vzgojitelji in vrtci so z novim kurikulom na prelomu tisočletja dobili 
priložnost, da spreminjajo prej togo in pošolano vzgojno delo s predšolskimi 
otroki v smeri sodobnejših pristopov. To je mnoge med njimi zelo motiviralo, 
zato zadnja leta sledimo razcvetu novih idej, razmišljanj in praks. Čeprav so se 
odnosi v večini vrtcev razvili v smeri večje demokratizacije, pa po mojem mnenju 
še vedno prevladuje prepričanje, da (le) odrasli vemo, kaj bi morali otroci znati, 
in iz tega izhajajoče ciljno načrtovanje. Tudi Nada Turnšek (2011) ugotavlja, da 
otroci v vrtcih pretežno izbirajo med danimi alternativami, ki jih ponudi odrasli, 
medtem ko je ustvarjanje lastnih izbir še vedno redkost.

Povedati pa moramo, da so nekateri vzgojitelji že pred izobraževanjem v pro-
jektu re gledali na otroke kot kompetentne in izstopali od prevladujoče prakse 
tako v smislu participacije in upoštevanja interesov in želja otrok kot glede v 
vrtcih najpogostejših (predšolskim otrokom »primernih«) vsebin. Tak primer 
je bil projekt Darije Hohnjec (2009) na temo predsedniških volitev, v katerem 
je vzgojiteljica izhajala iz aktualnega dogajanja, za katerega so pokazali veliko 
zanimanje njeni petletniki v vrtcu. Ugotovila je, da so otroci neizmerno motivirani 
in se ogromno naučijo, če vzgojitelj verjame, da to zmorejo.

Tudi v izobraževanju re je v dveh letih nastala vrsta odličnih projektov, ki so bili 
posledica spreminjanja prevladujočih prepričanj strokovnih delavk o otrocih. 
Spomnim se kolegic iz Vrtca Zelena jama, ki so pripovedovale, kako težko se 
je zadržati in pustiti otroku, da sam reši nek problem, saj smo odrasli nava-

Slovenske vzgojiteljice so 
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a v praksi ni pogosta.
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jeni, da vse prevečkrat delamo stvari namesto njih. Ko jim je to uspelo, so bile 
presenečene nad tem, kaj vse otroci zmorejo.

Kot boste lahko prebrali v naslednjem poglavju, vzgojiteljice iz Vrtca Globoko 
resnično verjamejo, da so otroci kompetentni in z njimi ves čas tako tudi ravnajo. 
Kot mentorici njihovega projekta so mi že pred predstavitvijo na izobraževanju 
re poslale risanko, ki so jo naredili otroci in kratek opis projekta. Risanka, ki je 
v celoti delo otrok, me je seveda navdušila, saj odrasli vse prevečkrat usmer-
jamo otroke pri snovanju zgodb, dramatizacije, predstav ipd. Tisto, kar me je 
dokončno prepričalo, da je njihov projekt nekaj najboljšega, kar sem imela kdaj 
priložnost spoznati v naših vrtcih, pa je bila njihova predstavitev procesa, kako 
so do risanke prišli. Kot pišejo avtorice projekta, je bila v ospredju ideja otrok, 
verjetno pogojena z željo, da bi v vrtcu gledali risanke. Vzgojiteljice pa so se 
zavedale, da morajo otroke voditi od znanega k neznanemu, čeprav na začetku 
še same niso točno vedele, kam jih bo ta proces pripeljal. Tako so otroci od 
spoznavanja in izposojevalnice risank, skupnega sestavljanja zgodbe in knjige ter 
vrste drugih vsebinsko povezanih dejavnosti prišli do ideje, da bi sami naredili 
risanko, o čemer pa ne le otroci ampak tudi vzgojiteljice niso skoraj nič vedeli. 
Predvidevam, da si večina vzgojiteljev ne bi upala sprejeti take naloge, ali pa bi 
se vsaj skušali sami vnaprej temeljito podučiti, preden bi projekt nadaljevali z 
otroki. V vrtcu Globoko pa so se vzgojiteljice in otroci učili skupaj! V naslednjem 
poglavju lahko spremljate njihovo raziskovanje, vključno z napakami in neus-
pešnimi poskusi, na osnovi česar so se odločili, da je treba najti pomoč. Tudi 
to so poiskali otroci sami: od avtorja risanke, ki so jo že poznali, Kolje Sakside 
do tega, kako do njega priti – ob spodbudi in zaupanju vzgojiteljice Mateje Kalin 
so sami našli njegov naslov in mu napisali pismo. Ko spoznamo celoten proces, 
kako je nastala risanka v vrtcu Globoko in ko zvemo, koliko neumornega dela 
otrok, ki so jim pri tem pomagali tudi šolarji in hišnik, je vanjo vloženega, bomo 
ob risanki, ki je na cd-ju priložena temu priročniku, še bolj uživali!

Vrtec Globoko: vzgojiteljice 

in otroci so se učili skupaj.



vzgojitelj /…/ poskuša biti soustvarjalec znanja in kulture 

namesto njun prenašalec. Kot vzgojitelji potrebujemo za-

vedanje o svoji ranljivosti, kar pomeni tako sprejemanje 

dvomov in napak kot tudi to, da si dovolimo biti presene-

čeni in radovedni …

• Rinaldi, 2006
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03 
PREDSTAVITEV 
PROJEKTA »KAJ 
JE RISANKA IN 
KAKO NASTANE«

IZBIRA TEME IN ZAČETKI 
Že drugo leto v oddelkih starejših otrok izbiramo teme, ki jih bomo raziskovali, 
skupaj z otroki. Na začetku šolskega leta smo jih individualno povprašali, o čem 
bi se želeli v vrtcu pogovarjati, kaj raziskovati. Dobljene odgovore smo nato 
združili v 6 tem: rože, grad, šport, vozila, dinozavri, risanka. Teme smo slikovno 
prikazali na plakatu. Vsak posameznik si je izdelal svoj znak – žeton, s pomočjo 
katerega je glasoval za temo. Glasovanje je potekalo kot skupna dejavnost. 
Tema, ki je dobila največ glasov, je bila prva na vrsti. Otroci so svoje izbire lahko 
spreminjali in po začetku raziskovanja teme je risanka postala interes vseh (vsi 
otroci so žetone pritrdili k tej temi). Ostale teme smo poskušali skozi proces 
raziskovanja vključevati v projekt, nekatere pa smo obdelali ločeno po zaključku 
projekta risanka. Strokovni delavci se zavedamo, da so otroci predlagali teme, 
ki so v njihovem območju znanega, kar pomeni, da so risanko verjetno izbrali 
z željo, da bi si v vrtcu ogledali čim več risank, strokovni delavci pa smo se 
zavedali odgovornosti, da želeno temo popeljemo od znanega k neznanemu. 
V tej začetni fazi raziskovanja tudi odrasli nismo natančno vedeli, do kod nas 
bo projekt pripeljal. Predvidevali smo, da bomo spoznali značilnosti različnih 
risank in sporočila, ki nam jih ponujajo. Vloga vzgojitelja kot enakovrednega 
partnerja pri učenju nam je omogočila, da smo temo temeljito raziskali, še 
več, posneli smo svojo risanko.

Načrtovanje projekta je bilo v začetku zelo odprto zastavljeno. V skupnih po-
govorih z otroki smo zbirali hipoteze v smislu, kaj že vemo.
Ves čas smo poskušali iskati odgovore na vprašanja: kje risanko lahko gledamo, 
kako je narejena in kaj nam sporoča. Tako smo skupaj z otroki oblikovali vodilne 
cilje, ki smo jim sledili skozi projekt:
•	 kako nastane risanka? (načini animacije, proces nastajanja, poklici, IKT 

sredstva, prenosi informacij …),

z otroki izbiramo teme, kaj 

bomo raziskovali.

Odprto načrtovanje projek-

ta: kako nastane risanka, kje 

in kako jo lahko dobim in kaj 

me lahko nauči.
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•	 kje in kako jo lahko dobim? (knjižnica, trgovina, internet, kino, televizija, 
prijatelji …),

•	 kaj me lahko nauči? (povezanost z vsemi področji).

Ker je projekt v celoti potekal na ravni interakcije med odraslimi in otroki, 
strokovni delavci na začetku nismo natančno določili, kdo nam bo pri projektu 
pomagal, kako dolgo bo projekt trajal in kakšne bodo finančne potrebe. Smo 
pa strokovni delavci ves čas razmišljali o možnostih, ki nam jih ponuja bližnje 
in daljne okolje, in o osebah, ki lahko projekt obogatijo. 

Ogledali smo si različne vrste risank ter postavili izhodišča za nadaljnje razisko-
vanje. Dvorano smo spremenili v kinodvorano, si s pomočjo projektorja ogle-
dovali različne risanke (način animacije, komunikacije, sporočilnost, število 
junakov, dežela izvora ...) in se o tem pogovarjali. Pri tem smo ugotovili, da si 
je risanko v kinu do takrat ogledal samo en otrok v oddelku, zato smo sklenili, 
da starše v popoldanskem času povabimo na ogled risanke v kino. Preverili smo 
aktualne kinosporede in ugotovili, da v bližnjih Brežicah oz. Krškem trenutno 
niso vrteli nobene risanke, zato smo se odločili za Planet Tuš v Novem mestu. 

Izdelali smo vabilo in določili pravila obnašanja. V skupnem delu smo se odločili, 
kakšno bo vabilo (plakat) in kaj bo na njem pisalo. Problem izdelave smo rešili 
tako, da smo ponudili in omogočili različne oblike sporočil. Otroci, ki že kažejo 
interes za zapis črk, so s preslikovanjem zapisali sporočilo na plakat, spet drugi 
so sporočilo narisali in vabilo slikovno opremili: koga vabimo, kam želimo iti, 
kaj za to potrebujemo, kako bomo tja šli in kakšna so pravila obnašanja. 

»To je televizija. To so kabli, rabimo 

jih zato, da lahko vštekamo TV v eno 

tako luknjico. Če pa ni priklopljena 

TV, pol pa ne moreš risanke gledat. 

Tuki je gumb za PLAY. To se pa CD 

vrti.« (deček 5;7 let)

Razmišljanje o možnostih, ki 

nam jih nudi okolje.

Ogledali si bomo risanko v 

kinu in povabili starše.

Izdelali smo vabila in določi-

li pravila obnašanja.
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Strokovni delavci smo lahko opazovali, kaj se je zdelo otrokom pomembno: 
»Napisat’ mor’mo, da je za starše.« »Pa da gremo z avtom al’ pa z avtobusom, 
ker nas je velik.« Ena deklica je želela na plakat dodati sporočilo: »Če je komu 
slabo, naj rajši ostane doma.« En deček je iz kotička prinesel igralni bankovec 
in kovanec ter ga pritrdil na plakat, »ker je potrebno za vstopnico plačat’«. 

Izdelano vabilo smo namestili na oglasno desko in pomanjšanega nalepili v 
beležke, ki potujejo med domom in vrtcem, otroke pa spodbudili, da vabilo ob 
prihodu v vrtec ali odhodu iz vrtca sami predstavijo staršem. 

Večina družin se je ponujene možnosti druženja udeležila ter se pripeljala v 
Novo mesto na ogled. V oddelku smo naslednji dan po ogledu risanke naredili 
evalvacijo: strnili smo nove izkušnje in spoznanja o kinodvorani. Otroci so svojo 
izkušnjo narisali. Risbe smo skupaj pregledali in ugotovili, da je nekaj otrok 
gledalce postavilo na glavo. Začela se je razprava in prišli smo do ugotovitve, 
da so ti gledalci tako narisani zato, ker so usmerjeni proti platnu. Nastal je nov 
plakat. Narisali smo kinodvorano z značilnostmi velikega zaslona, luči, številk 
vrst in sedežev, ki so povezani z oznako na vstopnici, očala za ogled v 3d tehniki. 
Zraven smo določen prostor namenili blagajni, kjer se kupijo vstopnice, pijača 
in pokovka. Še vedno je ostalo odprto vprašanje, kako pride risanka na platno.

Spet smo se lotili postavljanja hipotez, kako nastane risanka. Sledilo je razi-
skovanje ikt sredstev. Otroci so pripovedovali, kaj o tem že vedo ter ustvarjali 
načrte in aparate.

Primer izjave otroka (deček, 5 let): »Iz plastike bi naredili mali krogec, pa bi bil 
cd, pa lahko bi naredili televizijo, noter smrkce, pa gumbe za PLAY, pa kable.« 
Glede na pobude otrok smo v oddelku ponudili material in spremljali otroško 
igro in spoznanja ter ponujali možnosti za nadgradnjo. Tako smo odkrivali dele 
ikt naprav, risali načrte delovanja, izdelovali naprave ... V konkretnem primeru 
smo poleg izdelovanja tv sprejemnika in cd-ja odkrili tudi elektriko – njene 
možnosti in nevarnosti: brez elektrike tv ne deluje, pri ravnanju z njo pa mo-
ramo biti previdni. Slednje ponazarja izjava otroka (deček, 5 let), ki je več dni 
pritrjeval na sprejemnik iz kartona koščke tanke žice in jih med sabo lepil z 
lepilnim trakom: »Midva sva električarja, pa imava posebne rokavice, vi drugi 
pa ne smete prijemat’, ker vas lahko ubije.«

Ogled risanke v kinu in 

evalvacija.

Raziskovanje IKT sredstev.

Izjave otrok.
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Dvorano smo spremenili v kino in si 

preko projektorja ogledovali različne 

risanke.

Izdelovanje različnih IKT naprav iz 

odpadnega materiala.

Izdelali smo vabilo, s katerim smo 

družine povabili v kino.
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Po ogledu risanke v kinu smo na 

različne načine izvedli evalvacijo 

obiska. Otroci so s pomočjo risbe in 

vodenih barv izrazili svoja doživetja, 

spoznanja.
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POBUDA OTROK: »SAMI SESTAVIMO ZGODBO!« 
V mesecu decembru se je ob načrtovanju prazničnih dejavnosti pojavila pobuda, 
da sestavimo lastno zgodbo. Začeli smo s predlogi otrok – štirimi besedami, na 
podlagi katerih naj bi se razvila zgodba: grad, skrinja zakladov, zvonec, drevo. 
Naslednji dan smo na pobudo enega otroka dodali še zajčka s torto. Dejavnost 
sestavljanja zgodbe je potekala v jutranjem krogu, ko smo z metodo nevihte 
možganov nizali povedi v zgodbo: »Bila je huda zima, zajček je spekel torto, 
nesel jo je v grad, kjer so živeli kralj, kraljica, princ in princesa. Ker je kralj rad 
jedel torte, je moral zajček torto pred njim skriti. Torta je bila za princeso. Zajček 
se je bal, da bo kralj torto pojedel, zato jo je skril v skrinjo in zaklenil.« Zgodba 
je gladko tekla do trenutka, ko so otroci predlagali različne rešitve tega izziva: 
•	 »zajček bi dal ključ na okensko polico, pol bi pa veter vrgel ključ dol, pa bi 

padal sneg, pa bi ga pokril, da se ne bi videl«,
•	 »al’ bi pa padel ključ v luknjo, pa bi ga krt našel, pa bi ga pol dal zajčku, ko 

bi prišel v gozd«,
•	 »zajček bi ključ nesel domov, pa bi ga dal pod posteljo«… 

Vse predloge smo sprejeli in jih zapisali ter slikovno označili, nato pa je ena 
izmed deklic, katere mama je po poklicu slaščičarka in tudi doma peče torte, 
zaskrbljeno komentirala, da moramo ključ skriti tako, da bodo torto kmalu našli, 
ker se torta hitro pokvari. S to trditvijo so se otroci strinjali in tako smo ovrgli 
večino predlogov ter iskali nove rešitve. Uspelo nam je šele po nekaj dneh. Zgod-
bo smo spremenili tako, da zajček ključ od skrinje ukrade spečemu kralju, ga 
da v pismo za princeso, zraven pa napiše še sporočilo, da lahko ta pravočasno 
pride do torte. Otrokom se je zdelo sporočilo pomembno, zato so ga oblikovali 
v verzih: »Tam, kjer zvonček zvoni, princesa nekaj dobi.«

Pri sestavljanju skupne zgodbe je bila potrebna jasna predstavitev lastne ideje in 
sprejemanje tujih predlogov, kar je omogočalo razmah domišljije in spodbujalo 
ustvarjalnost. Po dvotedenskih pogajanjih in usklajevanjih je nastala zgodba z 
naslovom SKRITI ZAKLAD.

IZDELALI SMO KNJIGO
Otroci so med predlogi dejavnosti, ki bi jih želeli početi v mesecu decembru, 
navedli tudi branje pravljic, med njimi tudi našo zgodbo, ki pa je ostala zapisana 
samo kot zapis vzgojiteljice, ki je nastajal v procesu sestavljanja zgodbe. Zato smo 
z veseljem izkoristili pobudo, da zgodbo zapišemo in opremimo z ilustracijami. 
V kotičku knjižnica smo s pomočjo stavnice sestavili besede in dali priložnost in 
izziv otrokom, ki že kažejo interes za zapisovanje črk, prav tako pa tudi tistim, ki 
se lažje izražajo z risbo. Knjiga je v kotičku nastajala več dni, kar je omogočalo, 
da je večina otrok (vsi, ki so to želeli) prispevala svoj delež. Gradivo smo nato 
speli v knjigo, ki je dobila posebno mesto v knjižnem kotičku.

zaplet: različne rešitve.

Predloge zapišemo in slikov-

no označimo.

Nastane zgodba Skriti 

zaklad.

zgodbo zapišemo in opremi-

mo z ilustracijami.
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Strokovni delavci vrtca smo na timskih sestankih predstavljali aktualne projek-
te, dejavnosti ter razmišljali o povezovanju med oddelki. Tako je nastala ideja 
o potovanju knjige v druge oddelke. V sosednjem oddelku, kjer so otroci stari 
od dveh do štirih let, so otroci v tem času raziskovali trgovino. Knjiga se je v 
dogovoru z avtorji znašla na prodajnih policah sosednjega oddelka. 

Otroci so knjigo z zanimanjem sprejeli, dnevno so jo prinašali v jutranji krog in 
želeli, da jo prebiramo. Ob tem so nastajale obnove, pogovori, pesmi. Otroke 
je zgodba pritegnila in jih spodbudila k raziskovanju posameznih elementov ter 
druženju med skupinama. Kasneje se je tema razširila še na oddelka prvega 
starostnega obdobja.

Zaradi težav, dilem, izzivov pri prenašanju zgodbe v risbo in kasneje v risanko 
ter dramsko igro smo se lotili raziskovanja posameznih elementov zgodbe. 
Prikazani so v tabeli.

Potovanje knjige v druge 

oddelke.

Raziskovanje posameznih 

elementov zgodbe.
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PROBLEM, IZZIV

kako se premika, ka-
kšen je

oblačila, podoba 
gradu, potovanja, ži-
vljenje brez elektrike

kaj je zaklad, kje ga 
najdemo, kdo ga skrije, 
pred kom in kam

zakaj in kako se liki v ri-
sankah premikajo

ISKANJE POTI, 
REŠITEV

obisk živega zajčka v 
vrtcu, knjige o živalih, 
posnetki na spletu o 
gibanju zajca in ogla-
šanju 

obisk gradu Podsreda, 
strokovna in otroška li-
teratura, plakati revij 
Cicido in Ciciban, ma-
kete gradov, igra vlog, 
oblačila

obisk gusarja z zakla-
dom, iskanje zaklada 
na gradu, ključi in klju-
čavnice

obisk Umetnostne ga-
lerije Maribor in voden 
ogled razstave »Nove 
tendence« z delavni-
cami, izdelava gibljivih 
sličic, daljnogledov, fo-
toaparatov, kamer

POMEMBNEJŠA 
SPOZNANJA

zajec skače po štirih, 
je kosmat, nimajo vsi 
zajci pokončnih ušes, 
ne jedo samo korenja, 
zajci se tudi oglašajo

niso imeli elektrike, za-
bavali so se brez radia, 
računalnika in televi-
zije, kurili so peči na 
drva, prevažali so se s 
konji in kočijami, hrano 
so si morali uloviti ali 
pa pridelati, svetili so 
s svečami, stražarji, vi-
tezi

zaklad je dragocen in 
skrit, lahko ga iščemo 
s pomočjo zemljevida, 
različni ključi odklepajo 
različne ključavnice 

risanka je sestavljena 
iz posameznih sličic, ki 
se hitro predvajajo in 
ustvarjajo učinek giba-
nja – oči nas prevarajo.

ZAJEC

GRAD IN ŽIVLJENJE 
NA GRADU

ZAKLAD

VIZUALNI TRIKI/
OPTIČNE PREVARE
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Najpomembnejša spoznanja, izkušnje smo skrbno dokumentirali: portfolio otrok, 
fotografije, videoposnetki, zapisi izjav, pobud, predlogov, plakati, tabele, zvoč-
ni posnetki ... in jih uporabili za nadaljnja izhodišča pri načrtovanju in izvedbi 
dejavnosti. Raziskovanje teh elementov je na eni strani omogočalo poglobitev 
določenih spoznanj, ki smo jih potrebovali pri celotni zgodbi, na drugi strani pa 
je otrokom in strokovnim delavcem omogočilo, da smo v projekt vključili tudi 
teme, ki so zanimale otroke že v izhodiščnem načrtovanju letošnjih projektov. 
Že septembra so otroci predlagali, da bi raziskovali grad, živali, prevozna sred-
stva, hodili na izlete …

NAREDILI SMO RISANKO
Po zgodbi in knjigi se je med otroki pojavila želja, da sami izdelamo še risanko. 
Otroci ikt že poznajo in uporabljajo, saj v vsakodnevnih dejavnostih rokujejo s 
temi sredstvi pri dokumentiranju lastnih izdelkov, življenja in dela v vrtcu. Klub 
temu pa smo poglobili spoznavanje ikt sredstev. Otrokom smo ponudili kam-
ero in fotoaparat s funkcijo snemanja. Spoznavali smo tudi druga ikt sredstva, 
njihovo funkcijo, delovanje in možnost rabe: grafoskop, projektor, računalniška 
programska oprema (predvajanje posnetkov, risank, filmov), televizija, dvd 
predvajalnik, diktafon, cd, radio, kasetnik … Pri tem se nam je zdelo pomem-
bno zaupati v sposobnosti otrok in jim omogočiti lastne izkušnje pri rokovanju 
s posameznimi sredstvi. Ugotovili smo, da otroci hitro usvojijo spretnosti up-
ravljanja teh sredstev in da z njimi tudi previdno in odgovorno ravnajo, če jim 
le dovolimo in zaupamo.

Sledila je izdelava snemalnega načrta. Pobude snemanja risanke po naši zgod-
bi smo se lotili z načrtovanjem snemanja. Ponovno smo prebrali zgodbo in se 
pogovorili, kaj bo risanka prikazovala. Izdelali smo snemalni načrt (vsak otrok 
je po dogovoru narisal eno sceno, vse smo nato zlepili v snemalni trak – načrt). 
Preko igre z lesenim gradom in figurami smo prišli do snemalnega prostora. 
Zajca smo morali izdelati sami. Narisali smo ga na papir in pritrdili na tršo fo-
lijo ter se lotili snemanja s fotoaparatom in kamero. Dejavnost je potekala v 
manjših skupinah otrok (snemalni kotiček).

Spoznanja in izkušnje smo 

skrbno dokumentirali.

Vključili smo tudi druge 

teme, ki so zanimale otroke.

Spoznavanje IKT sredstev.

Izdelava snemalnega načrta.

Posamezne scene snemalnega načrta 

podrobneje prikazujeta strani 46, 47.
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Pri pregledovanju in uporabi posnetkov smo naleteli na težave, ki smo jih po-
skušali sproti reševati, izkoristili smo jih za izzive pri iskanju rešitev. Primeri: 
•	 v ozadju se je videl opaž dvorane, zato smo ga oblepili z risbami pokrajine, 

ki so jih izdelali otroci, 
•	 glavni junak – zajec iz papirja se je med animacijo obračal, zato smo izdelali 

zajca iz das mase kot lutko marioneto, 
•	 pri animaciji junakov so se na posnetkih videle roke animatorjev – problem, 

ki ga nismo znali rešiti sami. Otroci so na izziv, kdo bi nam lahko pomagal, 
predlagali, da pokličemo »mojstre za risanke«. Tega smo se lotili tako, da 
smo razmišljali o tem, kje piše, kdo je katero risanko naredil in kje bi to 
našli. Povedali so, da na ovitku risanke piše, kdo jo je naredil. Poiskali smo 
ovitek dvd-ja Slon, ki smo ga prejeli skupaj z revijo Cicido in si ga tudi ogle-
dovali. Ugotovili smo, da je risanka Mulc – frača edina slovenska risanka na 
tem dvd-ju. Otroci imajo tudi nekaj izkušenj s spletom, zato smo jo posku-
šali poiskati. Na spletni strani smo našli fotogalerijo scene, junakov in ustvar-
jalcev – »mojstrov za risanke«. Našli smo tudi kontaktne podatke. Odločili 
smo se, da jih poprosimo za pomoč.

V skupni dejavnosti smo se pogovarjali, kaj bomo vprašali mojstre za risanke 
in kaj od njih pričakujemo. Razmišljali smo tudi o tem, kako potuje sporočilo. 
Otroci so navedli pošto, sms-e, sporočilo v steklenici, telefon, računalnik. Med 
različnimi možnostmi – ugotovitvami otrok smo izbrali pismo. Uporabili smo 
kontaktne podatke ustvarjalcev risanke Mulc, ki smo jih našli na spletu, in jim 
poslali pismo. Sestavili smo ga skupaj, v jutranjem krogu (kdo smo, kaj počnemo, 
kaj nas zanima … ), nato pa s pomočjo stavnice pisali dva tedna. Pismo smo 
nato skupaj odnesli na pošto in nestrpno pričakovali odgovor. 

Težave kot izzivi pri iskanju 

rešitev.

Poiskali bomo »mojstra za 

risanke«.

Kako potuje sporočilo?
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PISMO »MOJSTROM ZA RISANKE«

Dragi mojstri izdelovanja risank. Ogledali smo si risanko Mulc. Radi bi vas vpra-
šali, kako ste to naredili. Radi bi prišli z avtobusom pogledat, kako ste naredili 
Mulca. Mi smo Sončki iz vrtca Globoko. Stari smo 4, 5, 6 let. Tudi mi delamo 
risanko o zajčku in torti. Radi bi dokončali risanko o zajčku, zato bi vas prosili 
za pomoč, da bi nam kaj svetovali pa pomagali, ker mi še ne znamo vsega. 
Najdete nas v vrtcu pri OŠ Globoko. Naša številka je 07 45 21 941. Hvala za vaš 
odgovor. Pišite nam kmalu. 

Pismo »mojstrom za risanke« je bilo 

napisano na 5 listih A3 formata in 

zlepljeno v trak, dolg nekaj več kot 

2 m. Izdelovali smo ga več dni, saj 

smo nanj zapisovali besede in ga 

opremljali z ilustracijami. Vsak posa-

meznik je prispeval en del, skladno s 

svojimi zmožnostmi.
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Že naslednji teden se je preko telefona nanj odzval animator Kolja Saksida in nas 
po dogovoru obiskal v vrtcu. Kolja Saksida je otrokom predstavil lutke – junake 
risanke Mulc, si ogledal posnetke in strokovne delavce seznanil s primernejšo 
tehniko, tehniko stop motion. Podal nam je navodila glede priprave novega 
snemalnega prostora, uporabe ikt sredstev ter programske opreme.

Stop motion tehnika je način izdelave animacije iz posamezno posnetih foto-
grafij (12 ali 25 za sekundo). Nihče od strokovnih delavcev te tehnike ni poznal. 
Postavljeni smo bili pred nove izzive, ki pa so bili odločilni za nadaljnji potek 
nastajanja risanke in odvisni zgolj od nas – odraslih. Lotili smo se pridobivanja 
čisto novih izkušenj in znanj: o delovanju fotoaparata, pravilih pri fotografiranju, 
primernih nastavitvah, uporabi programske opreme … 

Otrokom smo predstavili rešitve, ki nam jih je predlagal Kolja: nova scena, izdelo-
vanje glavnih junakov, nov snemalni prostor, namesto snemanja fotografiranje … 
Otroci so predloge in nasvete sprejeli ter se lotili risanja. Narisali so 7 novih 
scen (format a3): gozd in pot, po kateri gre zajček, grad, stopnišče, kraljevo 
spalnico, vhod v princesino sobo, prostor, kjer je bila skrinja, jedilnico. Nato so 
narisali še junake in njihove rekvizite: zajčka, kralja, kraljico, princeso, princa, 
skrinjo, torto, pismo, zvonček, ključ … Junake smo nato s pomočjo kopirnega 
stroja razmnožili v več velikostih, jih z indigo papirjem prerisali na trši papir, 
pobarvali in izrezali. Pri postavitvi snemalnega prostora in uporabi programske 
opreme pa smo potrebovali več tehnične pomoči in povezovanja. 

V ta namen smo se povezali z učenci Osnovne šole Globoko in tehničnim oseb-
jem. K sodelovanju smo najprej povabili hišnika, ki je po navodilih Kolje, s katerim 
smo bili ves čas v stiku, izdelal posebno stojalo za fotoaparat, ki je preprečevalo, 
da bi se zaradi premikov rok spreminjale nastavitve fotoaparata, poskrbel je za 
montažo namiznih luči, ki sta osvetljevali sceno, ter namestil stekleno ploščo, 
ki je dala posnetkom globino.

Obisk animatorja Kolje 

Sakside in Stop motion 

tehnika.

Sedem novih scen.

Povezali smo se z učenci in 

tehničnim osebjem šole: 

pomoč pri fotografiranju in 

montaži.
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Strokovni delavci smo zadeve preizkušali in se ves čas učili na napakah: kako 
namestiti luči, da dobimo ustrezne fotografije, kako namestiti sceno in junake, 
kako jih premikati po podlagi … Težave smo imeli tudi s samimi nastavitvami 
fotoaparata: potrebne so namreč ročne nastavitve, zato da med fotografijami 
ne nastane preveč razlik v osvetlitvi in ostrini, kar se potem vidi pri predvajanju 
teh v posnetku. Na pomoč so nam priskočili učenci oš Globoko, ki so v pre-
teklem letu z mentorji snemali kratek dokumentarni film, kjer so se seznanili 
z ikt tehnologijo in programsko opremo. Svetovali so nam glede nastavitev 
fotoaparata, pomagali pri fotografiranju in montaži risanke. Otroci iz vrtca so 
se s tehniko seznanili in jo preizkusili, ker pa je šlo za zamuden in enoličen po-
stopek, so kasneje bili prisotni bolj kot opazovalci, delo so dokončali šolarji. 
Med tem časom pa so otroci za potrebe risanke pripovedovali zgodbo, ki smo 
jo snemali z diktafonom, dele zvočnih posnetkov smo sestavili v celoto, izbrali 
smo glasbo in zvočne efekte. 

Željo otrok po vsakodnevnem ogledu risank v vrtcu smo upoštevali tako, da 
smo v oddelku najstarejših otrok uvedli izposojevalnico risank. Vsak otrok je 
prinesel eno ali več risank, katere smo označili s številkami in imenom lastnika. 
Pri vhodu v igralnico smo določili polico, kjer so bili zloženi vsi dvd-ji z risankami 
in plakat s tabelo, kamor so zjutraj skupaj s starši označevali izposojo s pomočjo 
nalepk svojih znakov in pisal. Nekatere otroke je skrbelo, kako bodo drugi ravnali 
z njihovimi risankami in kako hitro jih bodo prinesli nazaj, zato so predlagali, 
da določimo pravila izposoje: z risankami skrbno ravnamo, po enem dnevu jih 
vrnemo v izposojevalnico. Izdelali smo plakat, napisali in narisali smo pravila 
ter ga namestili v izposojevalnico. Po enem mesecu smo ugotavljali gledanost 
posameznih risank, kdo jih je prinesel največ, kdo si jih je izposodil največ in 
ali so se vse risanke vrnile nepoškodovane.

ŠIRITEV PROJEKTA V OSTALE ODDELKE VRTCA IN 
PRIREDITEV ZA STARŠE »DAN DRUŽIN« 
Prireditev Dan družin je darilo družinam ob marčevskih praznikih, zato se takrat 
na odru družijo in predstavijo vsi otroci. Glede na aktualni interes in dejavnosti 
(kontekstualizacija), ki so se odvijale v vseh oddelkih, smo v tem šolskem letu 
za temo prireditve izbrali zgodbo Skriti zaklad. Temo in organizacijo predstave 
smo timsko načrtovali, določili bistvene elemente teme, izvedbo oz. prikaz 
elementov pa prepustili posameznim oddelkom, saj smo tako uresničili še el-
ementa upoštevanja različnosti otrok in spodbujanja različnih načinov izražanja. 

Najmlajši otroci so elemente zgodbe spoznavali na različne načine: spoznavali 
so različna oblačila, se lotili peke kruha, oblikovali iz slanega testa, iskali zaklad, 
plesali, gibalno posnemali zajca …

Otroci iz vrtca so pripove-

dovali zgodbo in zvočno 

opremili risanko.

Uvedli smo izposojevalnico 

risank.

Najmlajši otroci so spozna-

vali zgodbo prek različnih 

načinov izražanja.
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V kombiniranem oddelku so otroci predlagali koncept prireditve: zapeli bi 
pesmico, plesali bi, zgodbo Skriti zaklad bi uprizorili z lutkami … O predlogih 
smo razpravljali in jih poskušali uresničiti. Ko so otroci zgodbo obnavljali, je 
eden izmed otrok obnovo zapel in porodila se je ideja, da bi napisali pesmico 
o Skritem zakladu. Nekaj otrok je predlagalo besedilo pesmi in vzgojiteljici sva 
predloge dokumentirali in izbrane odlomke sestavili v celoto. Nastala je težava, 
kako besedilo zapeti, kakšna naj bo melodija. En deček je izjavil, da potrebu-
jemo note. Stekel je pogovor o tem, kdo piše glasbo, čemu note služijo in kdo 
jih zna zapisati. Deček, čigar mama uči v Glasbeni šoli Brežice, je povedal, da 
njegova mama piše note. Prosili smo ga, naj mamico povpraša, ali bi nam lah-
ko pomagala pri uglasbitvi pesmi. Z veseljem se je odzvala našemu povabilu 
in pesem uglasbila. Večkrat nas je obiskala v vrtcu, nam predstavila melodijo 
in nas spremljala s citrami. Pri predlogu, da bi plesali, smo z otroki določili 
tri osnovne teme: zajci, torta, zabava na gradu. Strokovni delavki sva izbrali 
primerno glasbo in skozi zgodbo otrokom omogočili spontano in ustvarjalno 
plesno izražanje. Otroci so želeli zgodbo odigrati tudi z lutkami, ki so si jih v času 
priprav na prireditev izdelovali v kotičku. Pri sami igri z lutkami smo ugotovili, 
da so premajhne za na oder, zato smo ta predlog opustili. Lutke smo uporabili 
v slikovni predstavitvi pesmi na prireditvi (projekcija).

V oddelku najstarejših otrok smo se prav tako pogovarjali o prireditvi, konceptu 
in nastopu. Vzgojitelja sva predlagala, da na prireditvi pokažemo risanko, otroke 
pa je zanimalo, kaj bodo pokazali drugi. Posredovala sva jim predloge drugih. 
Zaskrbljeno so pripomnili: »Oni bodo plesali in peli, mi pa samo risanko? Mi 
bi tudi nastopali!« Na vprašanje, kako bi se še želeli predstaviti, so bili enotni 
pri predlogu: s predstavo! Začel se je nov mini projekt – priprava predstave. 

V kombiniranem oddelku so 

otroci napisali pesmico in jo 

s pomočjo mame uglasbili.

V oddelku najstarejših otrok 

smo pripravili dramatizacijo 

zgodbe – predstavo.
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SKRITI ZAKLAD V GRADU

Bila je huda zima
in zajček je spekel torto.
Ampak zajček se je bal,
da bo kralj pojedel torto. 
»Tam, kjer zvonček ta zvoni, princesa nekaj dobi.«
»Tam, kjer zvonček ta zvoni, princesa nekaj dobi.«

Dal torto je v skrinjo
in torto je zakleno.
Nesel jo je gor v grad
in pred kraljem skril je torto.
»Tam, kjer zvonček ta zvoni, princesa nekaj dobi.«
»Tam, kjer zvonček ta zvoni, princesa nekaj dobi.«
 
Tam so živeli kralj, kraljica
in tudi še zraven princ, princesa
zvonček je zavezal,
pismo zajček je napisal:
»Tam, kjer zvonček ta zvoni, princesa nekaj dobi.«
»Tam, kjer zvonček ta zvoni, princesa nekaj dobi.«

Princesa šla je gor, gor
in našla torto.
Vsi so se posladkali, 
najbolj pa kraljevič.
»Tam, kjer zvonček ta zvoni, princesa nekaj dobi.«
»Tam, kjer zvonček ta zvoni, princesa nekaj dobi.«
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Potrebno je bilo razdeliti vloge. Takoj je nastala težava: v zgodbi so samo štirje 
junaki, nas pa je 21. Sklenili smo, da dodamo še nekaj vlog: konje, stražarje, 
grajskega kuharja, plesalke na gradu, glasbenike. Otroci so si brez težav razdelili 
vloge in predlagali, kaj bodo za to potrebovali (ušesa in rep za zajca, glave za 
konje in repe, kuharsko kapo, ščit, meč in čelado za stražarje, oblačila za kral-
jevo družino in plesalke na gradu, instrumente za glasbenike …). Potrebno je 
bilo izdelati kostume, rekvizite, sceno za predstavo in okrasitev odra za celotno 
prireditev (napis, zastave, plakate …), izbrati glasbo. Načrtovanje, šivanje, 
slikanje, barvanje, izrezovanje, krojenje je trajalo več tednov. Pri sami izvedbi 
dramatizacije smo otrokom dovolili spontanost, izvirnost in individualnost. Vaje 
so potekale kot spontana igra vlog v kotičku na odru. Z vabili, ki so jih izdelali 
otroci (predlagali so celo, da nanje zapišemo, da morajo med predstavo vsi 
gledalci ugasniti mobitele), smo povabili družine k ogledu.
 
Na dan prireditve za starše smo se vsi strokovni delavci in otroci vseh odd-
elkov zbrali na odru in počakali, da gostje sedejo. Strokovni delavci oder ved-
no pripravimo tako, da so vsi otroci ves čas na odru in vpeti v dogajanje, kar 
omogoča stalen stik otrok z gledalci. Po kratkem pozdravu je sledila predstavitev 
knjige na projekciji. V delu, kjer zajček princesi piše pismo, so otroci spontano 
izrekali sporočilo: »TAM, KJER ZVONČEK ZVONI, PRINCESA NEKAJ DOBI«. Sledila 
je plesna predstavitev najmlajših. Zaplesali so ples zajčkov, iskanje zaklada, ples 
kralja in kraljice. Točko so popestrili z uporabo malih ritmičnih instrumentov 
(kraguljčki, ropotulje). Otroci iz kombiniranega oddelka so ob vodenju mamice 
glasbenice in spremljavi citer zapeli avtorsko pesem in zaplesali. Sledila je še 
igrana predstava otrok in premierna predstavitev risanke.

Prireditev za starše: ples, 

pesem, zgodba, dramatizaci-

ja in risanka.
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Otroci oddelka Sončki so za priredi-

tev želeli pripraviti igrano predstavo. 

Izdelali so sceno iz odpadnega 

kartona, za katero so izdelali načrt na 

podlagi spoznanj, ki so si jih pridobili 

o gradu. Sceno so poslikali s tempera 

barvami.

Skrinjo, v katero je zajček v predstavi 

skril torto, so otroci skupaj okrasili s 

pisanimi barvami.
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SKRITI ZAKLAD V GRADU
(zgodba)

Bila je huda zima. Zajček je spekel čokoladno torto in jo nesel v grad. Tam  
so živeli kralj, kraljica, princ in princesa. Grad so varovali stražarji. Ker je 
kralj rad jedel torte, je moral zajček torto pred njim skriti. Odločil se je, da  
jo bo skril v skrinjo zakladov in zaklenil. Torta je bila za princeso. Zajček se  
je bal, da bo kralj torto prej pojedel. Kralj je imel ključe od skrinje. Ko je kralj 
zaspal, mu je zajček na skrivaj vzel ključe. Zaklenil je skrinjo zakladov, v kateri 
je bila torta in nanjo privezal zvonček.

Ključ je dal v pismo, kjer je pisalo: tam, kjer zvonček zvoni, princesa nekaj dobi. 

Nato je pismo nesel k princesi in ga na skrivaj dal pod vrata. Ko je prince-
sa dobila pismo, je hodila po gradu in poslušala, kje zvoni zvonček. V graj-
ski kleti je našla skrinjo, v njej pa čokoladno torto. Odnesla jo je v kuhinjo in  
poklicala vso svojo družino in zajčka, da so se posladkali. Najbolj vesel  
pa je bil kralj.
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teorija in praksa morata potekati v dialogu kot dva jezika, 

ki izražata naš trud, da bi razumeli pomen življenja. /…/ Ko 

deluješ v praksi, je to zato, ker imaš teorijo. Ko razmišljaš, 

je to zato, ker je za tem praksa. 

• Rinaldi, 2006
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ELEMENTI 
KONCEPTA 
REGGIO EMILIA, 
ILUSTRIRANI 
S PRIMERI  
IZ PROJEKTA 
VRTCA GLOBOKO

RAZVOJ IDENTITETE POSAMEZNIKA IN SPOŠTOVANJE 
RAZLIČNOSTI OTROK
Po Malaguzzijevem (1993) mnenju bi moralo delo v vrtcu temeljiti na dejstvu, 
da so otroci različni. V vrtcih Reggio Emilia namenjajo veliko pozornost razvo-
ju identitete vsakega posameznega otroka. Vsak otrok naj bi razvil občutek 
pripadnosti in samozaupanje za sodelovanje v skupnih dejavnostih. Za razvoj 
teh sposobnosti je pomembno širjenje otrokovih socialnih odnosov ter ob-
vladovanje jezika na vseh ravneh in v vseh kontekstih. Bistveni del identitete 
je priznavanje različnosti vsakega posameznega otroka. Skupina v vrtcu je 
sestavljena iz neodvisnih posameznikov in podskupin z različnimi nagnjenji 
in sposobnostmi. Iz tega izhaja njihov prevladujoč pedagoški pristop, tj. 
delo v majhnih skupinah. Tudi vrtci morajo biti dovolj majhni, saj prevelike, 
nepregledne socialne skupnosti ovirajo razvoj identitete posameznika. 

Vrtec pri OŠ Globoko je podeželski vrtec, ki že 35 let deluje v okviru OŠ Glo-
boko. Lokacija vrtca nam na eni strani omogoča, da se z lokalnim avtobusom, 
ki ustavi pred vrtcem, približamo mestnemu življenju (obisk bližnjih Brežic, ki 
so oddaljene približno 7 km). To nam omogoča npr. ogled policijske postaje, 
bolnišnice, knjižnice, nakupovalnega središča, gradu z muzejem, mestnega 
parka … Na drugi strani pa smo od narave in možnosti, ki jih ponuja vaško 
okolje, oddaljeni le korak; tu so gozdovi, travniki, potok Gabernica, kmetije, 
sadovnjaki, gasilski dom, lokalna podjetja …

Majhni vrtci, delo v skupi-

nah.

Vrtec Globoko: podeželje, 

narava in bližina mesta.

87

81



04

V vrtec se vključujejo otroci iz Globokega in sosednjih vasi. Zadnjih nekaj let 
število vključenih otrok zagotavlja oblikovanje od treh do štirih oddelkov. 
Običajno gre za oddelek najmlajših otrok, kombiniran oddelek in oddelek 
najstarejših otrok. Večinoma so oddelki starostno heterogeni, kar še dodatno 
prispeva k upoštevanju različnosti pri vzgojno-izobraževalnem delu. 

Delo je organizirano tako, da se otroci ob jutranjem prihodu in popoldanskem 
odhodu združujejo, prav tako se oddelki združujejo med počitnicami in ob večjih 
projektih, kar omogoča, da se tako otroci kot strokovni delavci med sabo dobro 
poznamo, otroci pa lažje prehajajo iz oddelka v oddelek. 

Oddelki vrtca delujejo v prostorih šole, naše igralnice so nekdanji šolski razredi, v 
stavbi, stari več kot 100 let, kar pomeni, da imamo na voljo velike, svetle prostore 
z visokimi stropi. En oddelek vrtca se zaradi pomanjkanja prostora v šoli nahaja 
v prostorih Doma ks Globoko, saj je šola že od nekdaj v tesni povezavi z lokalno 
skupnostjo. Šola in vrtec sta prav zaradi majhnosti med sabo zelo povezana. 
Povezanost se poleg skupnih prostorov kaže tudi v strokovnem sodelovanju med 
vzgojitelji in učitelji, otroki in učenci. Otroci vrtca obiskujejo šolsko knjižnico, 
uporabljajo telovadnico, glasbeno učilnico … Skupaj sodelujemo tudi pri skrbi 
za kulturno dogajanje v kraju z različnimi prireditvami. Delimo si šolsko himno 
in zastavo ter skrb za oblikovanje in povezovanje v skupnost.

Večinoma starostno hetero-

geni oddelki.

Vrtec deluje v prostorih šole 

in doma KS.
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Otroci že zgodaj kažejo razlike v kognitivnih stilih: kako se najbolje učijo 
(videti, poslušati, tipati, delovati …) in kako se najraje izražajo (npr. z bese-
do, gibom, z likovno ali glasbeno govorico …). Vzgojitelji skušajo spoznati, 
predvsem pa spoštovati otrokove posebne sposobnosti in značilnosti. Otroka 
vidijo kot posameznika, ki izhaja iz določenega kulturnega okolja, ima svoje 
pravice in zmožnost za raziskovanje in komunikacijo v tem okolju.

Nova dejstva in spoznanja o zajcih smo poskušali vnesti v didaktično igrico o 
zajcu. Dejavnost je potekala v manjši skupini. Deklica A je stara 5 let, v igri z 
vrstniki želi imeti vodilno vlogo, želi si imeti živega zajčka. Deček B je star 5;6 
leta, zanimajo ga predvsem zmaji in dinozavri, pri dogovarjanju o poteku igre ni 
aktivno sodeloval. Deklica C je stara 5;9 leta, risanje je njeno močno področje, 
je sodelovalna, pogosto prevzema vlogo mediatorja v konfliktih. Deček D je star 
5;10 leta, redko izbira likovne dejavnosti, njegove risbe so skromne, pogosto 
se zaplete v konflikte.

Na velik format papirja so otroci risali igrico. Didaktična igra praviloma vključuje 
zaplete in ker imajo otroci z njimi precej izkušenj, strokovni delavci nismo 
pričakovali večjih težav. Deklica A je posvetila vso pozornost risanju zajčjega 
bivališča – za zajce skrbi človek, nameščeni so v zajčjih kletkah, jedo korenje in 
so na varnem pred lisico. Dodala je tudi pravilo in simbole narisala na posamezna 
polja: zajci jedo korenje, zato se mora zajček tam ustaviti, kar pomeni, da enkrat 
ne mečemo kocke. Deček B je v drugem kotu narisal velikega zmaja z ostrimi 

Spoštovanje posebnih 

sposobnosti in značilnosti 

otrok.

Didaktična igrica o zajcu.
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konicami, ki grozijo zajcu na njegovi poti, zato mora zajec tam hitro mimo, kar 
pomeni, da tam še enkrat mečeš kocko. Če ga konica zadane, se vrne na začetek. 
Deklica C je svoj prispevek pojasnila, da je treba za domače zajčke skrbeti, zato 
je narisala otroke, ki peljejo zajčka na sprehod. Narisala je tudi cesto in potok, 
kjer naj bi potekala zajčkova pot. D je začel na svoji strani lista risati niz krogov 
– polja, po katerih zajec potuje. Deklica C je narisala most, po katerem zajček 
prečka potok. Deček D je zajčkovo pot narisal ob mostu. 
DEKLICA C:  »Zakaj si tam narisal pot, če imaš pa tukaj most?«  
DEČEK D:  »Kje?« 
DEKLICA C:  »Tukaj sem ga narisala, ne vidiš?« 
DEČEK D:  »Kaj pa zdaj?« 
DEKLICA C:  »Lahko bi popravil.« 
DEČEK D:  »Ne, že vem! Zajec itak dobro skače, pa lahko ta potok   
 preskoči.« 
DEKLICA C:  »Dobro.«

Po dejavnostih v kotičkih smo se zbrali v krogu, kjer so ustvarjalci igrice pravi-
la pojasnili še ostalim otrokom, ki so jo preizkusili in upoštevali posredovana 
navodila. 

Kot smo že povedali, se pedagogi RE zavestno izogibajo uvrščanju otrok v 
določene, vnaprej postavljene kategorije ali norme, ki izvirajo bodi iz teorij 
(stadijev) razvojne psihologije bodisi iz zdravorazumskih predstav odraslih. 
Namesto tega s pomočjo poslušanja in skrbnega dokumentiranja tega, kar 
otroci delajo oz. izražajo skozi vse svoje jezike, spoznavajo njihove interese, 
sposobnosti, spretnosti … O svojih opažanjih in interpretacijah razpravljajo 
timsko, kar omogoča izmenjavo mnenj in soočanje med različni pogledi in 
interpretacijami. Kot pravi Robi Kroflič (2009), je podoba bogatega (kom-
petentnega) otroka povezana z napori vzgojiteljice, da ob poslušanju otroka 
in poskusu interpretacije njegovega ravnanja kot smiselnega postopoma 
zavrže svoje »normativne kalupe« in se osredotoči na razumevanje otroka.

Strokovni delavci se zavedamo pomembnosti poslušanja otroka in njegovih 
izjav. Šele s pozornim poslušanjem dobimo vpogled v posameznikov način 
razmišljanja. Ravno odnos strokovnega delavca do otroka je odločilen, saj pri 
otrocih vzbuja zaupanje in občutek varnosti, da si upajo svoje mnenje deliti z 
drugimi. Ključnega pomena je tudi čas, ki ga temu namenimo tako pri skupnih 
dejavnostih kot v individualnih pogovorih oz. pogovorih v manjših skupinah. 
Otrok ne priganjamo, damo jim čas za razmislek, iskreno sodelujemo v pogo-
voru in sprejemamo otrokovo osebno teorijo. Včasih je prav izjava, ki se na prvi 
pogled zdi izven konteksta in za odrasle nepomembna, ključna za razumevanje 
otrokovega načina razmišljanja in pogosto povzroči preobrat v poteku neke 
teme, projekta. 

Izogibanje uvrščanju otrok v 

vnaprej postavljene katego-

rije oz. norme.

Otrok ne priganjamo, damo 

jim čas.
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PRIMER 1: pri izdelavi vabila za starše za obisk kina je v jutranjem krogu potekal 
pogovor o tem, kaj bomo na vabilo zapisali. Otroci so predlagali, da moramo 
zapisati, kam gremo, kako bomo tja prišli, kaj moramo vzeti s sabo, kdaj bo 
predstava in kako se je potrebno v kinu vesti. Posamezni otroci so tudi predlagali, 
kaj bodo prispevali v izdelavi plakata (narisali, prilepili, zapisali). Ena deklica je 
izjavila, da bo narisala še eno pravilo: »Če je komu slabo, naj rajši ostane doma.« 
Z vidika odraslega bi se ta izjava lahko zdela samoumevna (bolni ljudje pač ne 
sodijo v kino), tej deklici pa se je zdelo to pomembno poudariti (če ti je v kinu 
slabo, lahko bruhaš, okužiš še koga drugega …). Ostali otroci so se z deklico 
strinjali in sprejeta je bila odločitev, da to navodilo zapišemo na plakat – vabilo.

PRIMER 2: izjava enega otroka lahko povzroči preobrat v celi skupini otrok. Ko 
smo v skupini sestavljali zgodbo SKRITI ZAKLAD, so otroci razmišljali o različnih 
zapletih, ki bi se lahko zgodili v zgodbi in njihovih rešitvah. Tako so na primer 
razmišljali, kam naj zajček skrije torto, da je kralj ne bo našel:
•	 »Zajček bi kralju ukradel ključ in ga dal na okno, prišla bi nevihta in ključ 

odpihnila. Pol bi ga pa zajček našel in dal princesi, ki bi odklenila skrinjo in 
našla torto.«

•	 »Ključ bi padel v vodo, pa bi šel v zemljo, pa bi ga našel krt, pa bi ga dal 
zajčku in bi krt in zajček pojedla torto, pa malo bi dala še kralju.«

•	 »Zajček bi ga (ključ) pod zemljo zakopal, pa bi imel dva ključa – enega za 
rezervo, če bi hotel iti k torti.«

•	 »Zajček bi se z avtom odpeljal domov, pa bi tam skril ključ.«
•	 »Zajček bi torto odnesel na podstrešje, ključ bi pa dal za vrata ali pa k oknu.«
•	 »Zajček bi dal ključ pod svojo posteljo.«

Glavni preobrat, ki je odločil o nadaljnjem poteku zgodbe, je bila izjava deklice: 
»Torto morajo hitro najdet, ker torta ne sme bit dolgo skrita, ka pol se pokvari. 
Jaz vem, ker moja mami peče torte, pa morajo bit v hladilniku.« Otroci so se z 
izjavo takoj strinjali in brez pogajanj ovrgli vse predloge, ki niso upoštevali tega 
dejstva. Prišlo je do ključnega premika od znanega k neznanemu, saj večina 
otrok s tem nima posebnih izkušenj, za razliko od te deklice, katere mama je 
slaščičarka. Odraslim se je zdela »pokvarljivost« torte nepomembna in bi ver-
jetno, glede na to, da gre za izmišljeno zgodbo, to dejstvo spregledali, enako 
pa bi pričakovali tudi od otrok. 

PREDNOST UČENJA PRED POUČEVANJEM 
V vrtcih RE nimajo vnaprej določenega kurikula, ker menijo, da pri tem ob-
staja nevarnost, da bi v vzgojnem procesu prevladovalo poučevanje. Vzgo-
jitelj sledi otrokom in ne načrtu. Posebej pomembno je spoznavanje otroko-
vih teorij: namesto da bi otrokom vnaprej posredovali splošno sprejete 
(znanstvene) razlage, jih poslušajo, kako razmišljajo, si razlagajo svet in 

Izdelava vabila za starše.

Izjava enega otroka lahko 

povzroči preobrat.

Spoznavanje otrokovih 

teorij.
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kakšne ideje imajo. To otroku omogoča, da svoje razlage sooča z znanstve-
nimi, izbira med različnimi razlagami in jim določa pomene.

Podobno kot v vrtcih re se v našem vrtcu z otroki zjutraj zberemo v jutranjem 
krogu. Odrasli v komunikaciji spodbujamo izražanje mnenj, pogajanje glede 
različnih predlogov, idej, postavljanje vprašanj, postavljamo izzive in skrbimo za 
kulturo komunikacije. O predlogih tudi pogosto glasujemo in rezultate grafično 
prikazujemo. Otroci takrat pogosto najlažje predstavijo in usklajujejo svoje te-
orije z ostalimi, sproti se pojavljajo nove ideje, predlogi, ki jih odrasli jemljemo 
zelo resno, jih zapisujemo ali slikovno ponazorimo na plakatih, ki so stalnica 
pri načrtovanju, spremljanju izvedbe in evalvaciji dejavnosti projektov. Otroci 
svoje predloge, ideje sami narišejo, dopolnijo predlog drugega, zapišejo črke 
ob pomoči odraslih …

Strokovni delavci se zavedamo tudi pomembnosti poslušanja teorij otrok v vseh 
socialnih situacijah, tako skupinskih kot tudi individualnih. Pogosto prav otrokova 
»drugačna« teorija vpliva na to, v katero smer se bo odvilo raziskovanje nekega 
projekta. Tako smo odrasli nemalokrat presenečeni nad načinom otrokovega 
razmišljanja in razumevanja; kar je nam samoumevno, je namreč otroku lahko 
velik izziv. S tem strokovni delavci poskrbimo, da svoje teorije in vodenje ter 
organiziranje dela in izzivov sproti prilagajamo otroškim potrebam, interesom, 
pobudam … Okvirni načrt, ki ga na začetku postavimo strokovni delavci, tako 
zajema predvsem smernice, oporne točke, cilje, ki pa se na podlagi opazovanja 

»Fotoaparat rabimo za slikat pa za 

snemat. Slikamo, kaj je kej smešnega, 

pa če je še kdo doma, da pogledajo. 

Če koga na sliki poznajo. Jaz znam 

slikat s fotoaparatom, samo snemat 

pa ne morem. Pa ko slikaš, moraš 

pazit, da ti dol ne pade fotoaparat, 

pa uno špago si moraš okoli roke dat. 

Ne sme ti padet, ka je fotoaparat zelo 

dragocen.« (deklica 5 let)

Jutranji krog.

Pomembnosti poslušanja 

teorij otrok v vseh socialnih 

situacijah.
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in poslušanja otrokovih teorij sproti gradijo, pa tudi podirajo in gradijo na novo. 
Pomembno je poudariti, da otrokove teorije niso edino vodilo. Vsi otroci so 
slišani, njihove teorije se spoštujejo, naloga strokovnih delavcev pa je, da jih 
primerno umestimo in vrednotimo. Vse teorije, tudi napačne, sprejmemo, 
ravno s postavljanjem ustreznih izzivov in omogočanjem različnih virov zbiranja 
informacij in znanj pa zagotovimo, da ima otrok možnost skozi celoten proces 
poteka projekta preverjati pravilnost/nepravilnost lastnih teorij (učenje pred 
poučevanjem).

PRIMER 3: v vrtcu se marca tradicionalno odvija prireditev Dan družin, kjer se 
po oddelkih predstavijo vsi otroci, vključeni v vrtec. Tema letošnje prireditve je 
bila zgodba o skritem zakladu, ki so si jo izmislili najstarejši otroci, potovala je 
po ostalih oddelkih, medtem pa je nastala tudi risanka. Oddelek najstarejših 
otrok naj bi se predstavil s premierno predstavitvijo risanke Skriti zaklad, saj 
smo strokovni delavci ocenjevali, da ima risanka glede na vložen čas in trud 
dovolj veliko težo. Otroci so ob načrtovanju prireditve želeli vedeti, kako se bodo 
predstavili drugi oddelki. Nad predlogom, da se predstavijo samo z risanko, so 
bili razočarani. Izjava otrok: »Oni bojo nastopali, plesali, peli, igrali, mi bomo pa 
samo risanko pokazal’.« Na vprašanje, kaj predlagajo, so bili enotni: »Predstavo 
bi igrali o zajčku.« Strokovni delavci smo predlog vzeli resno in se lotili zbiranja 
predlogov: kako bi to naredili, kaj potrebujemo, kje bi to našli, kdo nam lahko 
pomaga, na kakšen način … 

Začel se je nov mini projekt z manjšimi in večjimi izzivi. Eden od izzivov, ki se je 
pojavil ob pripravi scene, je bil, kakšna je notranjost gradu in način življenja na 
gradu. Pri iskanju odgovorov smo si pomagali s spletom, knjižnim gradivom in 
obiskom gradu. Tako smo ugotovili, da so namesto luči uporabljali sveče, da 
niso imeli elektrike, da na gradu zaradi tega tudi niso imeli radia ali televizije, 
ampak so si čas krajšali z živo glasbo. Od tod je prišla tudi pobuda, da bi v 
zgodbo vključili zabavo na gradu, kjer bi nekateri otroci igrali na inštrumente, 
drugi pa bi plesali. To je bil spet nov izziv: katere inštrumente so takrat upo-
rabljali, kje jih bomo dobili, kakšno glasbo so igrali oz. poslušali. Otrokom se 
je zdelo pomembno predstaviti tudi to, da so za prevoz takrat uporabljali kon-
je – predlagali so, da bi otroci – vitezi na grad prijezdili na konjskih hrbtih, ki bi 
jih igrali drugi otroci. Konji so imeli tudi svojo posebno točko, slavnostni prihod, 
predstavitev in odhod. Zaradi razumevanja otrokovih teorij in omogočanja re-
alizacije pobud, smo lahko ustvarili bogato predstavo, ki je vključevala tudi 
nekaj dodatnih vlog in situacij, ki v zgodbi niso navedene. Tako smo na primer 
omogočili otroku, ki je želel igrati kuharja, da pripravi zase kostum. Predlagal 
je, da si bo naredil takšno kapo, kot jo ima šolski kuhar, in si zavezal predpasnik. 
Sodeloval je tudi pri slikanju scene – grajske kuhinje in si poiskal rekvizite, ki jih 
potrebuje. Pomembno je omeniti, da gre za otroka, ki se običajno aktivno ne 
vključuje v dejavnosti raziskovanja in potrebuje precej usmeritev in spodbud. 

Predstavo bi igrali!
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V tem primeru pa je prevzel pobudo in aktivno skrbel za uresničitev svojega 
predloga. Čeprav osnovna zgodba nikjer ne omenja kuharja, je deček svojo 
vlogo smiselno umestil v zgodbo. Ravno upoštevanje otrokovega načina raz-
mišljanja in učenja ter priznanje njegove kompetentnosti je omogočilo, da je 
otrok napredoval in si pridobival pozitivno samopodobo.

Pedagogi RE izhajajo iz stališča, da ne smemo poučevati otroka, kar se 
lahko nauči sam. Kar se otroci naučijo, je v veliki meri posledica otrokove-
ga lastnega raziskovanja ob spodbudah, ki jih nudi okolje. Vzgojitelji zato 
predvsem iščejo situacije, v katerih lahko otrok uvidi nekaj, česar še ne 
zmore sam spoznati. Bolj kot posredovalci znanja so opazovalci in razlagalci 
problemskih situacij. Odrasli so tisti, na katere se otrok lahko obrača, ne 
toliko zato, da odgovorijo na njegova vprašanja, kot zato, da jim pomagajo 
odkriti odgovore in da si otroci z njihovo pomočjo lahko zastavljajo dobra 
vprašanja.

Med snemanjem risanke s kamero je prišlo do kar nekaj težav in ugotovili smo, 
da jih ne znamo sami rešiti in da potrebujemo pomoč strokovnjakov. 
Odrasli smo otroke povprašali: »Kdo bi nam lahko pomagal?«

Pedagogi RE so opazovalci 

in razlagalci problemskih 

situacij.

Potrebujemo pomoč stro-

kovnjakov!
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OTROK A: »Jaz vem!«
ODRASLI:  »Kdo?«
OTROK A:  »Mojstri za risanke.«
ODRASLI:  »Kdo pa so mojstri za risanke?«
OTROK B:  »Tisti, ko delajo risanke.«
ODRASLI:  »Kje pa jih bomo našli?«
OTROK A:  »Lahko bi jih poklicali.«
OTROK B:  »Ali pa bi napisali.«
OTROK C:  »Al’ pa jaz vem neki. Da bi mi napisal’ listek in bi dal’ v steklenico 
 in bi zaštopal, da ne bi šla noter voda. In potem bi dali v vodo, da  
 bi delavci od risank prebrali Sončki iz Globokega. Potem bi pa mi  
 prišli k njim. Tam bi pa pogledali risanko. Al’ bi pa plavalo, pa bi  
 se delavci z avtom pripeljali (k nam)«
OTROK D:  »Kaj pa, če steklenica ne bi priplavala k njim?« 
OTROK E:  »Kaj pa če poči?« 
OTROK F:  »Pol je pa steklo v vodi, pa so ljudje v vodi, pa se pičijo, pa mora- 
 jo takoj poklicat policijo pa reševalce.« 
OTROK G:  »Pa porežejo se.« 
ODRASLI:  »Kaj bi se pa zgodilo s sporočilom?« 
OTROK H:  »List bi se raztrgal.« 
OTROK I:  »Koščki od lista se potopijo, pa ne pridejo do mojstrov.« 
OTROK F:  »Kaj pa, če bi sporočilo napisala na mobitel?« 
ODRASLI:  »Kako pa to naredimo?« 
OTROK F:  »Napišemo sporočilo, drugi pa to preberejo, kaj piše.« 
ODRASLI:  »Kako pa mobitel ve, komu mora poslat sporočilo?« 
OTROK G:  »Še številko moraš napisat.« 
OTROK F:  »Ko napišemo sporočilo, moramo napisat še številko.« 
ODRASLI:  »Kako pa vemo, katero številko?«  
 [Ni bilo predlogov.] 
ODRASLI:  »Ima še kdo kakšen predlog?« 
OTROK G:  »Poslamo po pošti. Damo v kuverto, pol pa gremo na pošto, pa 
 damo gor znamko, pa napišemo, komu hočemo poslat. Damo na  
 pošto. Poštar ga bo našel, pogledal, kero ime je na njem napisa- 
 no, pa ga bo tam odnesel.« 
ODRASLI:  »Kje bi pa lahko našli ime in naslov mojstrov za risanke?« 
OTROK C:  »Na moji risanki odzadi neki piše, pa bi lahko pogledal, kdo jo je  
 naredil.«
Iz igralnice prinesemo dvd Slon, ki smo ga dobili z revijo Cicido. Zadaj preber-
emo, kaj je napisano in ugotovimo, da je med risankami ena slovenska. Zraven 
je naveden avtor risanke, naslova pa ni. 
ODRASLI:  »Kje pa lahko najdemo naslov?« 
OTROK D:  »Pogledal bi na računalnik.«
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Na spletu poiščemo avtorja in risanko Mulc, kjer najdemo vse potrebne podatke. 
Sprejmemo odločitev, da bomo poslali pismo.

Nekatere otroške teorije smo tekom razgovora opustili, ker niso bile izvedljive, 
predlog pisanja pisma pa smo sprejeli, saj smo našli vse potrebne podatke na 
spletu. Odrasli se v tem pogovoru nismo opredeljevali do teorij kot pravilnih in 
nepravilnih, ampak smo otroke spodbujali, da so z medsebojno pomočjo prišli 
do izvedljivega predloga rešitve problema.

Strokovni delavci otroke spodbujamo, da svoje teorije predstavijo drugim, jih, 
če je le mogoče (zagotavljanje varnosti), preizkušajo, delajo napake in se na 
njih tudi učijo. Pomembno se nam zdi tudi sporočilo, da ni vedno nujno, da 
dobimo končni odgovor, pomembnejši je proces oz. učenje strategij reševanja 
problemskih situacij.

Učenje v vrtcih RE je usmerjeno k skupnemu reševanju problemov in ustvar-
janju izdelkov, ki imajo v določeni kulturi neko vrednost in smisel, zato je 
pomembno, da so za učenje izbrani problemi iz otrokovega vsakdanjega 
sveta. Pri tem otrok pridobiva veščine in znanja, hkrati pa razvija ustvar-
jalno in kritično mišljenje. 

Odrasli smo predvidevali, da si otroci ob glasovanju za temo risanka predstav-
ljajo, da bomo to temo raziskovali tako, da bomo ves čas gledali risanke. Brez 
težav so v vrtec prinašali risanke od doma in jih zbirali ter pripravljali za ogled. 
Kmalu se je nabral velik kup dvd-jev, ki si jih je bilo nemogoče vse ogledati v 
vrtcu. Poleg tega so otroci spraševali drug drugega, ali si lahko risanke vzamejo 
tudi domov. 

Odrasli se nismo opredelje-

vali do teorij kot pravilnih in 

nepravilnih.

Problemi iz otrokovega 

vsakdanjega sveta.
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Iskali smo rešitve tega problema in prišli do ideje, da se dogovorimo o izposoji 
risank na dom. 
ODRASLI:  »Kako pa bomo vedeli, kdo ima risanko doma? Ali pa, kdo jo je   
 prinesel?« 
OTROK A:  »Lahko bi napisali gor, od koga je, pol bi pa nekam napisali.« 
ODRASLI:  »Kam bi pa to napisali?« 

Organizirali smo izposojo 

risank na dom.
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OTROK B:  »Na en list bi napisali vse otroke, pol bi pa napisali, kero risanko  
 imajo.« 
OTROK C:  »Samo jaz posodim za en dan, pol pa mi morajo prinest nazaj.   
 Drugače ne bom posodil.« 
ODRASLI:  »Zakaj pa samo za en dan?« 
OTROK C:  »Ker če je bolj dolgo, pol jo lahko pozabi prinest nazaj, pol jo pa  
 ne bom več imel.« 
OTROK D:  »Pa moramo se dogovorit, da mora vsak čuvat risanko.« 
OTROK E:  »Jaz pa ne bi posodil moje risanke.« 
OTROK F:  »Pol pa tud ne boš smel vzet naše.« 
OTROK E:  »Če pa nočem, da se poškoduje.« 
OTROK F:  »Moramo se dogovorit.« 
ODRASLI:  »Kako bomo pa označili dogovore?« 
OTROK D:  »Lahko bi narisali pa napisali.« 
ODRASLI:  »Naredimo plakat s pravili?« 
 [V krog prinesemo večji format papirja in pisala.] 
ODRASLI:  »Katera pravila torej napišemo in kako?« 
OTROK G:  »Da moramo čuvat risanke.« 
OTROK H:  »Pa da drug dan prinesemo nazaj.« 
ODRASLI:  »Kako bomo pa to prikazali?« 
OTROK I:  »Tako bi narisal vrtec, pa ko greš z avtom domov, pa doma daš v  
 računalnik, pa pogledaš, pol pa daš nazaj v škatlo, pol pa da drug  
 dan prideš nazaj, pa prineseš.« 
OTROK J:  »Pa takoj, ko daš ven iz računalnika, moraš dat v škatlico, da se   
 ne popraska.« 
OTROK K:  »Pa najboljše je, da daš takoj, ko nehaš gledat, tam k ruzaku   
 (nahrbtnik, op.), da pol drug dan ne pozabiš«.

Otroci so svoje predloge narisali na papir, zapisali smo pravila in namestili plakat 
na hodnik, kjer je bila polica za izposojo risank.

Po Malaguzzijevem mnenju učenje ni linearno in določeno s predvidljivimi 
stadiji razvoja, ampak je konstruirano skozi občasne napredke, zastoje, 
»odmike«, ki potekajo v veliko smereh. S slikovito metaforo učenje opiše 
kot drevo.

V projektu o risanki smo s fleksibilnostjo in odprtostjo odraslih dosegli, da smo 
omogočali učenje skupine in posameznika. Temo smo skozi proces poglabljali 
in hkrati širili z izzivi, ki so bili rezultat pobud in interesov posameznih otrok. 
Tako smo smiselno prepletali osnovno temo s temami, ki so jih otroci predlagali 
na začetku leta, pa se zanje večina ni odločila . Glede na daljši časovni potek 
projekta (pol leta) je prihajalo do občasnih zastojev, ki jih je bilo treba dodatno 
raziskati ter glavno temo dati na stranski tir. Tako smo na primer za potrebe 

Malaguzzi: učenje ni linear-

no – je kot drevo.

Občasni zastoji in odmiki so 

omogočali širitev in pogla-

bljanje znanja.
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zgodbe raziskali vse ključne elemente: zajca, zaklad, grad, torto in vizualne 
trike. Vse te teme so na prvi pogled nepovezane s samo risanko, so pa ključne 
pri reševanju izvedbenih težav, ki so se pojavile ob snemanju oz. nastajanju ri-
sanke. Na ta način so ravno t. i. odmiki omogočali širitev in poglabljanje znanja. 
Odmiki so lahko velik izziv za odrasle, predvsem zaradi pasti, da projekt zgubi 
rdečo nit. Temu smo se izognili tako, da smo s skrbnim dokumentiranjem ves 
čas skrbeli za vizualizacijo učenja. Tako smo na primer začetne izjave, predloge 
po določenem času prebrali, jih ocenili, dopolnili, spremenili, ovrgli ali razvijali 
naprej. Ugotavljali smo, kaj že znamo, kaj nas v primerjavi z začetnimi izhodišči 
še zanima, kako bomo to ugotovili in kako bomo poskrbeli za posameznika oz. 
skupino. Ravno vračanje in »živost« gradiva, sprotna evalvacija dela odraslih z 
otroki, med otroki in med odraslimi zagotavlja ohranjanje rdeče niti, ustvarjanje 
konteksta in spremljanje procesa in napredka. 

Ob ogledu filma o delu v vrtcu RE– štirje otroci so iz gline izdelovali mizo 
in stole, na katerih so sedeli – smo opazili, da vzgojiteljica malo govori in 
predvsem zbrano opazuje otroke pri delu. Njen pristop izraža spoštovanje 
do otroka oz. njegovega ustvarjanja, s svojo prisotnostjo pa mu zbuja zau-
panje in občutek varnosti. Občasno postavlja nevsiljiva vprašanja o tem, kaj 
so naredili, kaj nameravajo … Ko se je v omenjeni dejavnosti izkazalo, da 
velikosti posameznih stolov niso usklajene z velikostjo mize, jih je spodbu-
dila, da so primerjali svoje izdelke, si ponovno ogledali predmete, ki so jih 
izdelovali, in skupaj poiskali ustreznejše rešitve. Spodbuja torej sodelovanje 
in skupno iskanje rešitev, predvsem pa pusti otrokom, da delajo napake in 
se iz njih učijo.

Pri prenašanju zgodbe v konkretno igro in pripravo snemalnega prostora smo 
uporabili lesen grad in figure, ki nastopajo tudi v zgodbi (kralj, kraljica, princ, 
princesa, stražarji), nismo pa imeli figure zajca. Otroci so predlagali, da ga bodo 
izdelali sami. Ena deklica ga je narisala na list papirja in ga izrezala. Za lažje an-
imiranje smo ga prilepili na trak prozorne folije. Pri sami igri z lutko ni bilo težav, 
pri ogledu posnetkov snemanja pa smo ugotovili, da se zajec med animiranjem 
obrača in ga v določenih trenutkih sploh ni videti. Iskali smo predloge, pobude 
za rešitev tega problema. Čez nekaj dni smo v kotičku zjutraj pregledovali stare 
izvode otroških revij. V eni od revij je deklica zasledila načrt, kako iz das mase 
izdelati 3d figuro zajca. Še isti dan smo izdelali nekaj zajcev, ki smo jim dodali žico 
za držalo – za animacijo. Naslednji dan smo enega preizkusili pri snemanju. Pri 
prvem poskusu se je odlično odrezal, videti ga je bilo iz vseh strani. Pri drugem 
poskusu pa mu je odpadlo uho. Najprej smo ga poskusili zalepiti, pa je odpadla 
še roka. Deli so se začeli ob večkratnem lepljenju drobiti in zajec je bil neupo-
raben za nadaljnje delo. Spet smo razmišljali o rešitvah tega izziva. Hkrati smo 
reševali tudi problem, kako posneti premikanje ostalih figur, ne da bi se zraven 

Vzgojiteljica malo govori, 

opazuje in otrokom pusti, da 

delajo napake.
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premikanje – učili smo se iz 

napak.
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videli še prsti animatorjev. Na tej točki smo poiskali pomoč strokovnjakov in 
kasneje spremenili tudi tehniko izdelovanja risanke.

PROJEKTNO DELO IN »HIPOTETIČNO NAČRTOVANJE«
V vrtcih RE v projektu lahko sodelujejo vsi otroci iz oddelka ali pa le skupina 
otrok, ki je za delo pokazala večje zanimanje. Projektno skupino sestavljajo 
otroci in odrasli, zaželeno pa je tudi sodelovanje staršev ali strokovnjakov 
izbranega področja raziskovanja. Pri projektnem delu so vsi otroci in od-
rasli vključeni v načrtovanje, izvedbo, predstavitev ter sprotno in končno 
vrednotenje projekta. Naloga odraslih je tudi vzdrževanje navdušenja in 
radovednosti, dokler ta ni izčrpana. Njihovi projekti torej niso časovno 
omejeni vnaprej, trajajo pa lahko tudi celo leto ali več.

Projekt o risanki je v začetku predlagala manjša skupina otrok najstarejšega odd-
elka. Z glasovanjem v oddelku se je zanj odločila večina otrok, preko raziskovanja 
in dejavnosti pa smo k sodelovanju pridobili celotno skupino otrok, strokovne 
delavce, starše in druge. S projektom smo začeli v oktobru (pregledovanje 
risank, pogovori o različnih vrstah animacije, kaj nam risanke sporočajo, nas 
učijo …). Decembra smo več pozornosti namenili načrtovanju prazničnih de-
javnosti (okraševanje, praznovanje, obdarovanje …) in smo temo postavili na 
stranski tir, saj so bili interesi in pričakovanja otrok preveč usmerjena v prihod 
dobrih mož. Spet smo, tako kot na začetku vsake teme, projekta, zapisali pred-
loge otroke, kaj bi želeli početi, raziskati. Otroci so med drugim predlagali tudi 
branje in ustvarjanje zgodb, pravljic. Nastala je zgodba Skriti zaklad. Zgodbo so 
otroci želeli zapisati in ilustrirati v knjigo. Knjiga je nato potovala po oddelkih. 
V kombiniranem oddelku so jo otroci z navdušenjem odkrili v knjižnem kotičku. 
Dnevno so jo želeli pregledovati, poslušati zgodbo in se o njej pogovarjati. Z 
elementi zgodbe so se ukvarjali tudi najmlajši. Med tem je nastajala risanka.

Tema se je ves čas razvijala, v projekt smo spontano vključevali še ostale teme, 
ki so jih otroci predlagali ob začetku šolskega leta, v dejavnosti vključevali 
starše, sodelavce, učence in druge. Projekt se je uradno zaključil s prireditvijo 
Dan družin v mesecu marcu, vendar pa so dejavnosti, povezane s projektom, 
potekale še vse do konca šolskega leta – ves čas smo se vračali k posameznim 
elementom (zakladi, grad, torta). 

Renata Padovan (2011) pravi, da »projektno delo pomaga otrokom, da po-
globijo in izpopolnijo smisel za dogodke in pojave v svojem okolju. Projekt je 
dinamičen proces, ki vodi k ustvarjanju skupnega znanja. Potek projektov 
zato ne more biti vnaprej načrtovan. V tem procesu ima otrok na voljo veliko 
časa za reševanje problemov in ustvarjanje svojih zamisli«. Otroci se k iska-
nju rešitev pogosto ponovno vrnejo šele čez določen čas, ko se jim utrnejo 
nove zamisli. Gunilla Dahlberg, Alan Pence in Peter Moss (2000) pravijo, da 

Vsi otroci in odrasli so vklju-

čeni v načrtovanje.

Načrtovanje in razvijanje 

teme o risanki.

Otrokom ne gospodari ura, 

ampak lastni občutek za čas 

in zadovoljstvo.



79Kako je nastala risanka v vrtcu Globoko

tudi otrokom ni treba hiteti, saj jim ne gospodari ura, ampak njihov lastni 
občutek za čas in zadovoljstvo pri aktivnostih.

V projektu Kaj je risanka in kako nastane se nismo obremenjevali s časovnimi 
okvirji. Izhajali smo iz otrok, ne pa iz stereotipnih zunanjih splošnih pričakovanj 
vodstva, staršev in strokovnih delavcev. Temo smo razvijali toliko časa, kot je 
bilo potrebno glede na interes otrok. To nam je omogočal tudi odprto zastavljen 
letni delovni načrt, ki v nobenem delu ne zahteva časovnih okvirjev, tem in ne-
smiselnih omejitev. Odrasli smo v ospredje postavljali aktualnost teme z vidika 
otrok, zaupanje v otrokove sposobnosti soodločanja in rezultate, ki otrokom 
nekaj pomenijo, zato na primer spomladi nismo govorili o znanilcih pomladi, 
ker je otroke pač zanimala zgodba o skritem zakladu, ampak smo odrasli to 
spoštovali in otrokom zagotovili čas, ki so ga potrebovali za raziskovanje zanje 
aktualne vsebine. Prav tako pa smo si vzeli čas za »odmike«, situacije, ki niso 
bile povezane s temo, v določenem trenutku pa so prišle v ospredje. Ko je npr. 
zapadel sneg, je bilo bolj pomembno bivanje na prostem in s snegom povezane 
dejavnosti kot nadaljevanje projekta. 

Na začetku projekta, ki lahko nastane kot sugestija odraslega, ideja otroka, 
izziv na predhodni projekt ali dogodek, vzgojitelji razpravljajo o vseh možnih 
smereh projekta, vključujoč ideje, hipoteze in izbire otrok. Tako so pripra-
vljeni na različne možne rešitve, tudi tiste, ki se pojavijo nepričakovano. 

Pri izbiri teme se nam zdi bolj kot to, kdo jo predlaga, pomembno pogajanje, 
usklajevanje interesov, pričakovanj odraslih in otrok, skupine in posameznika. 
V začetku leta so otroci predlagali teme, ki bi jih želeli raziskovati in za katere 
ugotavljamo, da se vsako leto ponavljajo ne glede na strukturo skupine. To 
pripisujemo dejstvu, da otroci izhajajo iz območja znanega (vozila, živali, grad, 
gusarji, dinozavri, družine …). Ne glede na to, da se teme ponavljajo, pa ravno 
odrasli s svojo strokovnostjo in odprtostjo poskrbimo, da je obravnava teme 
prilagojena značilnostim, interesom in strukturi trenutne skupine. Tako kljub 
isti temi nastajajo povsem različni projekti.

Kot smo že povedali, je tudi tema risanka izšla iz interesa otrok, da bi pogosteje 
v vrtcu gledali risanke, ker je to edina izkušnja, ki jo z risanko imajo. Z izzivi in 
poslušanjem hipotez oz. teorij otrok smo to izkušnjo razširili v več smeri in jim 
omogočili izkušnjo, ki je bila v začetku tudi za odrasle neznanka. Morda je bilo 
prav to, da smo si odrasli upali stopiti na pot raziskovanja ob otrocih, ključno 
za vzdrževanje interesa in uspešnost projekta. 

Načrtovanje vključuje pripravo in organizacijo prostora, materialov, situacij 
in priložnosti za učenje. Zelo pomembno vlogo ima ustvarjalnost, ki ni ločena 
od drugih dejavnosti, temveč izhaja iz vsakodnevnih izkušenj. Ustvarjalnost 
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pride pri otroku bolj do izraza, če so vzgojiteljice pozornejše na kognitivne 
procese kot na rezultate otrokovega dela (Malaguzzi, 1993). V projektih ne 
oblikujejo konkretnih ciljev, ampak postavijo le hipoteze, kaj bi se lahko 
zgodilo na osnovi njihovega poznavanja otrok in prejšnjih izkušenj. Ob teh 
hipotezah nato oblikujejo cilje, ki so fleksibilni in prilagojeni potrebam in 
interesom otrok, pa tudi cilje, ki jim sledijo vzgojitelji med potekom aktiv-
nosti (Edwards idr., 1993).

Strokovni delavci smo na začetku postavili tri glavne cilje projekta:
•	 kako nastane risanka (različni načini animacije, proces nastajanja risanke, 

različni poklici, uporaba ikt sredstev in načini prenosa informacij), 
•	 kje in kako jo lahko dobim,
•	 kaj me lahko nauči ( sporočila risank).

Sproti smo jih dopolnjevali s cilji, ki smo jih oblikovali na osnovi teorij otrok. 
Tako smo se od glavnih ciljev oddaljili, ko smo npr. za potrebe razumevanja 
zgodbe in prenosa v risbo in risanko potrebovali dodatna znanja in izkušnje 
(zajec, grad, vizualni triki, ikt). 

V jutranjem krogu smo se pogovarjali, kaj že vemo, kaj nas zanima, kje bomo to 
izvedeli, komentarje zapisovali in slikovno opremljali. Zapise smo nameščali na 
vidna mesta, kar je omogočalo vizualizacijo učenja, sprotno evalvacijo, pa tudi 
spreminjanje in dopolnjevanje na osnovi izgrajevanja znanja. Gradivo je otroke 
dodatno spodbujalo k aktivnosti, prinašanju različnega materiala v vrtec, spre-
mljanju lastnega učenja. Odrasli smo dopuščali in omogočali fleksibilnost pri 
urejanju prostora, kar je omogočalo situacijsko učenje, ustvarjalnost pri urejanju 
in rabi materiala ter vživljanje v različne poklice in socialne vloge (knjižničar, 
snemalec, kralj, zajec …).

Tak način dela nas je spodbudil h kritičnemu vrednotenju lastnega vzgojnega de-
lovanja. Omogočanje otrokom, da se sproščeno izražajo verbalno in neverbalno, 
svobodno razmišljajo, se pogajajo in povezujejo z drugimi, spodbuja aktivnost in 
pogum za raziskovanje. To pa lahko povzroča tudi ustvarjalni nered, večjo gla-
snost, kar odrasli ob površnem gledanju pogosto razumemo kot razpuščenost, 
nered in anarhijo, zato je ključno, da se zavedamo pomena pravil v oddelku, jih 
nujno oblikujemo skupaj z otroki – na podlagi pobud in razumevanja, skrbimo 
za njihovo aktualnost, kar pomeni, da jih sprejemamo, ko se pojavi potreba po 
njih in skrbimo za njihovo dosledno upoštevanje.

Za način načrtovanja v vrtcih RE uporabljajo italijanski izraz progettazione, 
ki ga ne prevajajo, da pri poslušalcih ne bi spodbudili predstav o klasič-
nem načrtovanju, kjer si vzgojitelji najprej zastavijo cilje, nato pa izbirajo 
za njihovo doseganje primerne vsebine, metode in oblike vzgojnega dela.  
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Progettazione pomeni oblikovanje učnega konteksta brez vnaprej določenih 
ciljev in faz poteka dejavnosti, zgolj s postavljanjem hipotez. Gre za fleksibi-
len in globalen pristop, ki dopušča, da v procesu izvajanja projekta prihaja 
do preoblikovanja hipotez in sprememb v poteku in vsebini dejavnosti.

V projektnem delu se vedno povezujejo različna znanstvena oz. kurikular-
na področja. Predstavlja torej primer integriranega kurikula, ki zagotavlja 
celostno obravnavo izbrane vsebine z različnih vidikov, hkrati pa omogoča 
visoko stopnjo individualizacije in diferenciacije. 

Strokovni delavci v našem vrtcu razumemo izvedbeni kurikulum in z njim pov-
ezano dokumentacijo kot odprt okvir, vodilo, ki nam dovoljuje strokovno av-
tonomnost in fleksibilnost. Prav izhodišče, da izhajamo iz potreb, interesov in 
zmožnosti otrok, nam narekuje, da oblikujemo odprt dokument, ki dopušča 
prilagajanje, spreminjanje in sledenje posamezniku in skupini. Strokovni delavci 
imajo tako vlogo koordinatorja, ki s strokovnostjo, znanjem, odgovornostjo in 
kritičnostjo nudi podporo in otroke vodi v območje bližnjega razvoja. Otrokom 
omogočamo lastno aktivnost in izkustveno učenje, prednje pa postavljamo us-
trezne izzive in izkušnje, ki spodbujajo tak način delovanja. V praksi to pomeni, 
da skupaj z otroki sprejmemo dogovor o temah, pravilih, načinu reševanja težav 
in medsebojnem spoštovanju. Klima v oddelkih in posledično klima vrtca se 
razvija postopno, vsakič znova in odvisno od udeleženih. 

Tako v letnem delovnem načrtu določimo vodilne projekte, ki jih izvajamo na 
nivoju celega vrtca: interni knjižni projekt, zlati sonček, ciciban planinec, port-
folio, oddelčne maskote … Na ravni vrtca se domenimo za načine in oblike 
načrtovanja, sodelovanja in skupna srečanja z družinami, okoljem, institucijami 
… ter vse ostalo, kar nam narekuje zakonodaja. Starše z načinom dela seznan-
imo že na prvem roditeljskem sestanku, ko jim ponudimo možnost aktivnega 
sodelovanja pri načrtovanju dela oddelka: sprejemamo predloge glede obiskov, 
dejavnosti, izletov, srečanj … Gradiva, ki jih sproti razstavljamo na oglasnih 
deskah in objavljamo na spletu, nam omogočajo stik s starši in njihovo podporo. 
Starši so tako sproti seznanjeni z dogajanjem v posameznih oddelkih, imajo 
možnost vključevanja v delo in življenje vrtca ter praviloma podpirajo predlagane 
dejavnosti, ki zahtevajo njihovo soglasje, npr. dejavnosti izven prostorov vrtca. 

Posamezne teme načrtujemo in izvajamo tako, da najprej preverimo, kaj otroci 
o tem že vedo, nato skladno z njihovimi teorijami oblikujemo cilje, ki se v fazi 
raziskovanja, iskanja pomena in pridobivanja znanja spreminjajo in dopolnjujejo. 
Nedoseganje posameznega vnaprej zastavljenega cilja ne štejemo kot neuspeh, 
če s tem sledimo teorijam otrok.
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Ravno to nam omogoča, da se posamezna področja kurikula spontano preple-
tajo in omogočajo tako individualen kot skupinski napredek. Pri izbiri dejavnosti 
opažamo, da otroci, če jih ne omejujemo, predlagajo in izbirajo dejavnosti iz 
vseh kurikularnih področij. Menimo, da je tako tudi zaradi dejstva, da igra po-
teka po posameznih kotičkih, ki običajno zagotavljajo dejavnosti posameznih 
področij: likovni kotiček, matematični kotiček, knjižnica … V tem se približa-
mo pedagoškem konceptu Reggio Emilia, ki prav tako zagotavlja dejavnosti z 
različnih področij, ki tam sicer potekajo v namenskih prostorih, kot so atelje, 
piazza, gledališka soba, glasbena soba, delavnica … Ker so prostorske možnosti 
v slovenskih vrtcih manj ugodne, si pomagamo z razmejitvijo znotraj igralnice. 
Rezultate izvedenih dejavnosti uporabimo kot izhodišče za nadaljnje načrtovan-
je, ki lahko pomeni ali poglobitev ali širitev ali celo opustitev določene teme. 
Merilo uspešnosti izvedenih projektov je ustvarjanje pomena za otroke in ne za 
odrasle. Projekt je smiseln, če otroci v njem kaj pridobijo, spoznajo, se naučijo, 
če razvijejo, nadgradijo sli spremenijo svoje teorije …

V projektu Kaj je risanka in kako nastane so bila skozi obdobje njegovega trajanja 
zastopana vsa kurikularna področja dejavnosti. Pri tem se nismo obremenjevali 
s tem, da smo določenemu področju v nekem časovnem obdobju namenili več 
časa kot drugim, saj so se področja dejavnosti med sabo prepletala, povezovala 
in dopolnjevala. Preko tehničnih značilnosti izdelovanja risanke (narava, umet-
nost) smo spoznavali značilnosti zajcev (narava), življenja na gradu, obiskali 
smo kino, knjižnico, trgovino, galerijo (družba), se likovno, plesno, glasbeno in 
dramsko izražali (umetnost), sestavili zgodbo, izdelali pismo, knjigo, vabila … 
(jezik), zapisali izposojo risank v izposojevalnici risank, s simboli zapisovali do-
godke in opisovali stanja, predvidevali in preverjali smiselnost dobljenih rešitev 
(matematika), omogočali in spodbujali gibalne dejavnosti otrok – pohod na 
grad, gibanje zajca in drugih junakov na gradu, povezovanje gibanja z elementi 
ritma, ples (gibanje). 
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Za pristop Reggio Emilia je značilno postmoderno pojmovanje, po katerem 
znanost ni nekaj, kar »posedujemo« odrasli in prenašamo otrokom oz. učen-
cem. V vrtcih RE se v projektih učijo otroci in odrasli: ne le da znanstvena 
spoznanja skupaj odkrivajo, temveč so do njih tudi kritični in inovativni. 

Strokovni delavci smo pogosto obremenjeni z miselnostjo, da mora odrasli v 
vrtcu posedovati znanje oz. imeti predznanje o določeni temi, preden se loti 
raziskovanja z otroki. V našem projektu smo se učili otroci in odrasli. Strokovni 
delavci nismo imeli predhodnih izkušenj z izdelavo risanke in uporabo potreb-
nih ikt sredstev. Upali smo si biti »nevedni« v celotnem procesu raziskovanja. 
To je povzročilo dodatno motiviranost za učenje in omogočalo, da smo odrasli 
pokazali neposreden zgled, kako iskati informacije, razvijati teorije in vred-
notiti rezultate. Pri tem smo iskali različne možnosti pridobivanja informacij. 
Pomagali smo si s spletom, strokovno literaturo in strokovnjaki: animatorjem 
Koljo Saksida in električarjem, ki je poskrbel za ustrezno osvetlitev snemalnega 
prostora. Izkoristili smo možnosti, ki nam jih je ponujalo bližnje in daljne okolje, 
npr. obisk trgovine, knjižnice, gradu, galerije. 

Za pomoč smo poprosili tudi učence oš Globoko, ki so nam svetovali glede 
uporabe fotoaparata. Ta mora biti ob fotografiranju ročno nastavljen, da lahko 
zagotovimo fotografije ustrezne kakovosti, vzgojitelja pa s tem nisva imela no-
benih izkušenj, saj običajno fotografirava z avtomatskimi nastavitvami. Povezo-
vanje z učenci oš je omogočilo, da so učenci prevzeli postopek fotografiranja, 
ko je to postalo preveč enolično in zamudno za predšolske otroke, prav tako pa 
so s svojim poznavanjem računalniškega programa Adobe Premiere prispevali 
k obdelavi gradiva in montaži risanke. Hišnik je z radovednostjo pristopil k so-
delovanju in izdelal nosilce za fotoaparat in pripravil vse potrebno za snemanje 
(plošča iz pleksi stekla, lesena podlaga, nosilci). Odrasli in otroci smo navduše-
vali tudi ostale člane kolektiva, tako je kuhar sprejel izziv in sodeloval pri peki 
torte in prispeval zvočni posnetek smrčanja. Strokovni delavci smo bili v tem 
projektu enakovredni partnerji otrokom, z njimi smo se učili, delali napake in 
spreminjali lastne teorije. 

DELO V MALIH SKUPINAH 
Tudi kadar v projektu vrtcev RE sodelujejo otroci celotnega oddelka ali več 
oddelkov, večina dela poteka v malih skupinah. Te omogočajo raziskovanje 
in aktivnosti, tesneje vezane na posameznega otroka, na njegove želje, po-
trebe, sposobnosti, torej omogočajo večje prilagajanje. V vrtcih RE spodbu-
jajo učenje v skupinah, ker te omogočajo učenje v kontekstu, sodelovanje in 
medsebojno poslušanje. Seveda med otroki prihaja tudi do konfliktov, ki pa 
jih rešujejo s pogajanji, dogovori in spodbujanjem prijateljskih odnosov. Male 
skupine odraslim omogočajo boljše opazovanje posameznika in skupine.
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Izhodišče spoznavanja ikt tehnologije je bilo vprašanje, kje in kako lahko risanko 
gledamo. Po predstavitvi različnih teorij otrok v jutranjem krogu je prišlo do idej, 
kako to prikazati na konkretnem primeru. Tako smo v kotičku odkrivali dele ikt 
naprav, risali načrte delovanja, izdelovali naprave ... Otrokom smo ponudili 
odpadni material, med drugim so izbrali tudi kolut s tanko dekorativno žico. 
OTROK A:  »Mateja, lahko uno žico vzamemo?« 
ODRASLI:  »Lahko. Kako pa jo boste uporabili?« 
OTROK B:  »Tam vzadi jo mormo dat, pol jo bomo pa do zida povlekli.« 
ODRASLI:  »Zakaj pa do zida?« 
OTROK B:  »Tam jo moraš vštekat, da dela.«
Dva dečka se lotita dela: z lepilnim trakom pritrdita žico na tv sprejemnik iz 
kartonaste škatle. S koluta odvijeta vso žico. Eden se spomni, da je predolga in 
jo odreže. Drugi se z novo dolžino ne strinja.
OTROK A:  »Preveč sma odrezala, zdej je pa prekratka.« 
OTROK B:  »Če je blo preveč žice, pa se je vse zapletlo.« 
ODRASLI:  »Kaj pa zdaj?« 
OTROK A:  »Lahko bi jo zlepli skupaj.« 
OTROK B:  »Jaz vem. S selotejpom jo boma zalepla.« 
OTROK A:  »Ne moreš. Tako jo moraš zvit skupaj.« 
OTROK B:  »Boma vidla.«
Najprej poskušata koščka z ovijanjem pritrditi skupaj, nato uporabita še lepilni 
trak.
OTROK A:  »Tako morama zalepit, da ne bo koga streslo. Lahko te ubije pa  
 umreš.«
ODRASLI:  »Kako pa to ?«
OTROK A:  »To je notri elektrika.« 
OTROK B:  (zakliče ostalim v igralnici) 
 »Otroci, tega se ne smete dotikat, ker je notri elektrika in vas   
 lahko ubije!« 
OTROK C:  »Zakaj pa ti lahko?« 
OTROK B:  »Midva sma električarja, pa imama posebne rokavice, da  
 naju ne strese. Vi pa ne smete!«
Nadaljujeta z rezanjem »kabla« na manjše koščke in ponovnim ovijanjem ter 
»izoliranjem« z lepilnim trakom. Na koncu pritrdita končni del na notranjo stran 
omarice – priključita tv v elektriko.
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Pedagogi RE menijo, da je sodelovanje v skupini ključ do individualnega 
znanja. Učenje v skupini vodi h konstrukciji skupne kulture in znanja, ki je po 
kakovosti drugačno in širše od znanja posameznika. V skupini se srečujemo 
s perspektivami, strategijami in načini mišljenja, ki so drugačni od naših, 
s tem pa razširjamo in bogatimo naše lastne zamisli in zamisli drugih ter 
se spreminjamo.

Na gradu Podsreda smo se dogovorili, da bodo v skladu z našo zgodbo pripravili 
presenečenje – skriti zaklad. Otroci so v grajski ječi pokukali v posodo, v katero 
je bil natlačen papir. Potegnili so ga ven in v posodi našli zavitek čokolade. Takoj 
so pritekli ven: »Glejte, kaj smo našli! Čokolada je bla skrita!« 

Med vsesplošnim veseljem en deček molči in opazuje ostale. Naenkrat se oglasi: 
»Ne! Ne smemo je pojest! Pustite jo!« 
Vsi smo ga začudeno pogledali: »Kaj je narobe?« 
»Ne smemo je pojest – sigurno ni več dobra. Poglejte, kak star grad je to.« 
»Kaj bomo pa zdaj?«
Premišljujemo … Oglasila se je ena izmed deklic: »Lahko bi pa na datum po-
gledali.« In smo pogledali. Vse je bilo v redu, čokolada še ni bila pokvarjena in 
lahko smo se veselili naprej.

RAZVOJ IN UPORABA VSEH ČUTOV
V pristopu Reggio Emilia posebno pozornost namenjajo razvijanju sposob-
nosti opazovanja, pri čemer naj bi otrok uporabljal in razvijal vsa čutila. 
Otroku omogočajo doživljanje in opazovanje sveta, ki ga obdaja, z vsemi 
čutili, tudi tistimi, ki so običajno bolj zapostavljena (tip, okus, vonj). Zado-
voljevanje otrokove potrebe po čutnem in celovitem doživljanju fizičnega 
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in družbenega okolja ter razvoj vseh čutov po njihovem mnenju sproži željo 
otrok po raziskovanju, odkrivanju in spoznavanju, poveča njihovo čustveno 
vpletenost in pozornost ter s tem uspešnost sodelovanja v dejavnostih. Po-
udarjajo pomembno vlogo roke, kajti otrok z roko ustvarja odnos do stvari 
in ljudi. Spodbujajo ustvarjanje in ustvarjalnost otrok na vseh umetniških 
in drugih področjih. Organizacija, pogoji in vsebina vzgojnega dela v vrtcih 
Reggio Emilia omogočajo uspešno povezavo čutnih vtisov z emocionalnim 
in kognitivnim razvojem. 

Risanka ponuja predvsem vidne in slušne zaznave. V procesu raziskovanja pa smo 
strokovni delavci želeli otrokom omogočiti celovito doživljanje in raziskovanje 
glavnih elementov zgodbe. Razmišljali smo o različnih izzivih, možnostih, ki bi 
otrokom omogočile raznovrstne izkušnje na določeno temo. Tako smo na primer 
na obisk sprejeli živega zajčka. Otroci so z lastno radovednostjo uporabljali in 
razvijali vsa čutila: zajčka so božali, ga opazovali, poslušali, ga oponašali … 
Svoja doživljanja so izrazili na različne načine: slikovno so upodobili zajca in 
izdelali lutke na palici, izdelali so didaktično igrico, v kateri zajček premaguje 
ovire na poti domov (vmes za nagrado dobi korenček, pobegniti mora pred 
lisico, namesto da bi šel čez most, lahko preskoči potok …), ogledovali so si 
posnetke z oglašanjem in gibanjem zajcev …

Tudi element zaklada smo raziskovali na podoben način. Primerjali smo različne 
vrste ključavnic in ključev, se igrali igre skrivanja, zvočnih skrivalnic, iskanja za-
kladov, v vrtec je prispel gusar in s sabo prinesel velik zaklad, seznanili smo se 
s skrinjo, glasbeno skrinjico in skrivnostmi. Zaklad kot tak prednostno spodbuja 
čutilo za vid (še posebno, če se sveti), mi pa smo preko različnih dejavnosti želeli, 
da bi ga tudi slišali (budilka, glasbena skrinjica, ključavnica, zvonček), ga vonjali 
(različni predmeti v skrinji zakladov, še posebno starinski nakit), otipali (zaklad 
je lahko karkoli, kar je skrito) in okušali (v gradu smo našli čokoladni zaklad).

Grad je igralnica za čutila sam po sebi. V gradu se vse drugače sliši (odmev), 
vonja (še posebno črna kuhinja, grajska ječa …), vidimo lahko stare predmete, 
previdno tipamo starine, hodimo po ozkih hodnikih, starinskih (škripajočih) 
lesenih stopnicah, temačnih prostorih, svetlih sobanah …

Čutilu za okus smo ponudili še različne kulinarične dobrote, povezane z našo 
risanko: okušali smo različne snovi potrebne za peko, spekli in pojedli smo 
torto in kruh. 

Risanka je v resnici vizualni trik, saj se posamezne sličice pred našimi očmi 
tako hitro gibajo, da ustvarijo vtis premikanja. To smo želeli približati otrokom. 
V oddelku smo izdelovali gibljive sličice, ki jih animiramo s pomočjo svinčnika. 
V tem času smo si v okviru usposabljanja za izvajanje elementov pedagoškega 
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koncepta Reggio Emilia v Umetnostni galeriji Maribor ogledali razstavo Nove 
tendence, ki se je nanašala ravno na vizualne trike. Razstava se nam je zdela 
primerna in dogovorili smo se za voden ogled in delavnico. 

SPODBUJANJE RAZLIČNIH NAČINOV IZRAŽANJA – »STO 
JEZIKOV« OTROK 
Eno od izhodišč pristopa Reggio Emilia je misel, da se vsak otrok rodi s sto 
jeziki, od katerih mu prehitro ostane pretežno eden – govorno izražanje, 
ostale pa v procesu socializacije in odraščanja zanemarimo oz. premalo 
razvijamo. Menijo, da se otrok rodi z velikimi potenciali za različne oblike 
izražanja, a mu je potrebna pomoč, naklonjenost in podpora odraslih, da 
jih optimalno razvija. V konceptu Reggio Emilia zato poleg govora in pisanja 
(simbolnih reprezentacij otrok) zavestno spodbujajo različne oblike izraža-
nja: gib, mimiko, risbo, uporabo barv, lutke, ritem, glasbo ... Posameznemu 
otroku omogočajo, da izrazi odnos do sebe, drugih, narave, prostora in časa 
na različne načine, v njegovem lastnem jeziku in ne nujno z besedami. S pre-
delavo in izražanjem svojih izkušenj otrok spreminja, preoblikuje stvarnost 
in na ta način razvija svoje ustvarjalne sposobnosti.

Strokovni delavci skrbimo za izzive in način dela, ki omogoča različne oblike 
izražanja tako pri »vhodnih« (tistih, ki jih odrasli izražamo otrokom) kot pri 
»izhodnih« (tistih, ki jih otroci izražajo odraslim) informacijah. 

Zgodbo Skriti zaklad smo izrazili na več načinov – s stotimi jeziki. Že pri samem 
sestavljanju zgodbe smo spodbujali različne, verbalne in neverbalne načine 
izražanja in iskanje različnih možnih rešitev (risba, mimika, slikovni in besedni 
zapisi, simboli …). Pri prenašanju zgodbe v knjigo smo poleg zapisov besedila 
vključili še risbe. 
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Zgodbo smo prenesli v simbolno igro, otroci so v kotičku postavili lesen grad 
in junake. Za potrebe zgodbe so ustvarili nove figure in zgodbo razvijali tako, 
da so dodali še viteze, konje, stražarje, lestev …

Za potrebe snemanja smo izdelali snemalni načrt. Otroci so likovno upodobili 
posamezne prizore, jih pojasnjevali drug drugemu, jih usklajevali z drugimi, 
da smo lahko sestavili celoto in v posamezni risbi likovno reševali miselne 
probleme. 

Sledilo je snemanje risanke, ko smo igro z lesenimi figurami snemali s fotoa-
paratom in kamero ter si posnetke ogledovali na računalniku. Pri tem smo se 
srečevali z različnimi izzivi in iskali različne možnosti: risanje ozadja, postavitev 
3d dodatkov okoli gradu (pot skozi gozd). Naj to ponazorimo z izjavo otroka 
(deček, 5;5 leta): »Ko smo snemal’ risanko, smo imel’ malo ene otežitve, pol 
smo pa en dan vse ugotovili, pa smo se potrudili, pa smo naredili tako dobro 
risanko.« Ko se je pri snemanju zataknilo, smo se lotili nove tehnike, za katero 
je bilo potrebno prirediti sceno: narisati nove prizore in junake.

Zgodbo smo pripovedovali drug drugemu in jo tudi zvočno dokumentirali. 
Gradivo smo uporabili za risanko, kjer smo pri montaži uporabili glasove več 
otrok. Otroci so o zgodbi oz. njenih delih sestavljali pesmi in spontano prepevali. 
Nastala je skupna pesem, ki jo je ena od mamic tudi uglasbila. 

Najmlajši so elemente zgodbe izražali predvsem preko gibanja: igre s padalom, 
igre skrivanja, ples na gradu ...
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Na pobudo otrok smo v oddelku najstarejših otrok pripravili tudi igrano pred-
stavo Skriti zaklad. Izdelali smo kostume (šivanje, lepljenje, rezanje …), naslikali 
sceno in pripravili pripomočke (skrinja, torta, ključ …). Pri dramski igri smo 
improvizirali, se ustvarjalno izražali in gibali. Ker je glavnih junakov v zgodbi 
manj kot otrok v oddelku, so otroci s predlogi in željami zgodbo za dramatizacijo 
smiselno obogatili z dodatnimi junaki.

DOKUMENTIRANJE
Pomemben del projekta je skrbno dokumentiranje učnega procesa. Vzgo-
jitelji v vrtcih RE imajo ves čas pri sebi blok za zapisovanje in fotoaparat. 
Opazovanje poteka z zapisovanjem, fotografiranjem, snemanjem, ki jim 
dodajajo zapise komentarjev otrok, pogovorov z otrokom, pogovorov med 
otroki ter svoja opažanja. Ne arhivirajo le končnih izdelkov, temveč celoten 
učni proces, ki obsega zbiranje idej, pridobivanje znanja, organiziranje in 
procesiranje znanja, izdelke in druge rezultate dela ter njihovo evalvacijo. 
Sestavni del dokumentiranja so lahko tudi vtisi in misli drugih, npr. staršev 
otrok, krajanov, ki so si ogledali projekt …

V vrtcu pri oš Globoko skrbno dokumentiramo dogajanje in učni proces že več 
let. Fotoaparat je vedno na voljo in na dosegu rok odraslih in otrok. Z ustreznimi 
spodbudami in podporo smo dosegli, da otroci razmišljajo o svojem napredku, 
napredek dokumentirajo in komentirajo, samoiniciativno dopolnjujejo plakate, 
namenjene vizualizaciji učenja. Kritično vrednotijo svoje izdelke, ki jih želijo 
shraniti v svoje mape (portfolio). Pri urejanju map imajo otroci proste roke, sami 
razporejajo gradivo, odrasli dodamo le svoje ali otrokove komentarje.
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Ob obisku v vrtcih RE smo si lahko ogledali naslednje vrste dokumentacije:
•	 oddelčni dnevnik za starše, zapisan po dnevih, ki visi v igralnici,
•	 dokumentacija dela s starši: zapisniki sestankov, pogovorov …,
•	 otrokov portfolio,
•	 dokumentacijo projektov v enem oddelku, celotnem vrtcu ali projektov 

več vrtcev,
•	 publikacije, ki jih navadno pripravijo po koncu projektov.
Vse projekte arhivirajo v dokumentacijskem centru.

Strokovni delavci vrtca smo v preteklem letu v okviru projekta vodili sledečo 
dokumentacijo:
•	 dokumentacijo o vizualizaciji učenja: plakati, slikovni material, piktogrami, 

tabele, makete, razstave …,
•	 fotografiranje in snemanje otrok pri dejavnostih in rutini,
•	 uporaba fotoaparata in kamere s strani otrok,
•	 zapisi pogovorov ob ogledih video posnetkov, fotografij,
•	 zapisi pogovorov ob ogledih portfolia.

Dokumentacija vzgojiteljem predstavlja gradivo za razumevanje otroka 
in njegovega razumevanja sveta (otroških teorij). Pomembna vloga doku-
mentacije je »narediti učenje vidno«. Dokumentacija naredi skupno delo 
vidno otrokom, vzgojiteljem, staršem in lokalni skupnosti. Otroci v vrtcih 
RE pogosto razstavljajo fotografije, izdelke ipd. iz svojih projektov v javnih 
zgradbah mesta. Dokumentacija otrokom in vzgojiteljem pomaga, da se 
odločajo, kako bodo z delom nadaljevali, pa tudi za končno evalvacijo pro-
jekta. Pogosto se zgodi, da je ob zaključenem projektu prav dokumentacija 
vir za nove ideje in nove projekte.

Strokovni delavci ugotavljamo, da nam vpogled v dokumentacijo prejšnjih projek-
tov nudi vir novih idej in izzivov v smislu nadaljevanja načina dela: kako smo prišli 
do idej, kje smo iskali informacije, na kašen način smo spodbujali raziskovanje, 
izražanje, kaj je to pomenilo otrokom in kaj odraslim … V okviru določene teme 
se včasih pojavijo določeni odmiki, npr. drugačne teorije posameznikov, ki jih 
v tistem trenutku ne moremo raziskati. Te skrbno dokumentiramo in shranimo 
za čas, ko se pokaže priložnost za njihovo obravnavo. 

Sistematična in namenska dokumentacija o tem, kako skupina razvija za-
misli, teorije in razumevanje, je ključna za spodbujanje metakognitivnih 
procesov, tj. za razumevanje lastnega razmišljanja in učenja. Otrok ob 
ogledu dokumentacije lahko npr. sam pripoveduje zgodbo o lastnem učenju. 
Ponoven pregled dokumentacije že opravljenega projekta je del kolektivne-
ga spomina skupine in omogoča kritični vpogled, uvidenje napredka in s 
tem gradnjo novega znanja. Poudarimo pa naj, da ne vsebuje le kognitivne 
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komponente, ampak vsebuje tudi čustveno podoživljanje preteklega dela. 
Dokumentiranje je tudi dokaz, da odrasli delo otrok jemljemo resno.

Vizualizacijo učenja smo v vrtcu zagotovili tako, da smo skrbno dokumentirali 
proces in izdelke, sproti zapisovali izjave, slikovno opremljali potek projekta in 
vse zbrano gradivo nameščali na vidna mesta. Pomembno se nam zdi poudariti 
predvsem uporabnost gradiva – da ni samo na »razstavi«, ampak se spreminja 
skladno s potekom dogajanja in otroškimi teorijami.

Odraslim dokumentacija omogoča timsko interpretacijo, v kateri si skozi 
diskusijo in pogajanja delijo svoja različna opažanja, razlage, ugotovitve … 
Namen dokumentacije ni ocenjevanje in dajanje sodb, ampak recipročnost, 
izmenjava opažanj in mnenj, spodbujanje naše zmožnosti, da se spreminja-
mo. Še bolj kot o otroku pa nas dokumentacija uči o odnosu med vzgojiteljem 
in otrokom ter o nas samih – našem učnem procesu in videnju otrok, s čemer 
omogoča boljše razumevanje po potrebi pa tudi spreminjanje tega videnja. 
V tem smislu je orodje za profesionalni in osebnostni razvoj vzgojitelja, saj 
se z njo lahko spreminjajo njegove osebne teorije in vrednote. Dokumenta-
cija omogoča vračanje in refleksijo (kako se spreminja tvoje delo in kako 
se spreminjaš kot osebnost), individualno in skupinsko samoevalvacijo ter 
izboljšuje razumevanje odnosa med teorijo in prakso.

Dokumentiranje ima pomembno vlogo pri predstavljanju vrtca in dejavnosti 
otrok staršem in krajanom mesta. V pristopu Reggio Emilia govorijo o vrtcu 
kot »laboratoriju kulture«: vidnost dogajanja v vrtcu vpliva na odnose med 
vključenimi otroki in odraslimi, na drugi strani pa na podobo otroka v očeh 
odraslih, podobo vrtca in odnos lokalne skupnosti do vrtca in otrok.

Pred nekaj leti smo v našem vrtcu sprejeli odločitev, da ob praznikih marca (dan 
žena, materinski dan) namesto praktičnih daril za mamice družinam podarimo 
prireditev, na kateri se predstavijo vsi otroci. Prireditev je vedno rezultat tim-
skega dela in aktivnega sodelovanja otrok. To pomeni, da so takrat vsi otroci 
na odru, z zanimanjem spremljajo drug drugega, se spodbujajo in predstavljajo 
na sebi primeren način. Menimo, da ima takšno »darilo« večjo vrednost kot kak 
izdelek otrok, saj temu namenimo veliko časa in otrokove aktivnosti. Starši so 
pozitivno sprejeli takšen način »obdarovanja« in vedno s pričakovanjem prihajajo 
na skupna srečanja. Udeležujejo se jih v velikem številu in so marsikdaj prese-
nečeni nad otrokovim napredkom. Prireditve s tako predstavljenim programom 
spreminjajo odnos vseh odraslih do otrok in razvijajo medsebojno spoštovanje. 

V kombiniranem oddelku so otroci z vzgojiteljicama pripravili predstavo za 
starše, kjer so odigrali zgodbo Rdeča Kapica. Otroci so sami izbirali vloge in jih 
vsakodnevno menjavali. Triletna deklica, ki je običajno izbrala vlogo Rdeče ka-
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pice ali mamice, si je tik pred nastopom prvič izbrala vlogo volka in jo uspešno 
predstavila z gibanjem in obrazno mimiko. Oče je po predstavi vzgojiteljicama 
navdušeno pripovedoval: »Res sem vesel, kako dober volk je bila. Lansko leto 
se ni želela niti pridružiti nastopajočim in čeprav je bila tokrat tiho, smo prese-
nečeni in navdušeni nad njenim igranjem volka.«

Zanimivo je tudi, da se otroci zavedajo pomembnosti svojih prispevkov, saj 
vztrajajo, da ohranimo program in način predstavitve kot skrivnost, s katero 
bodo presenetili svoje starše.

Na koncu naj poudarimo še en pomemben vidik dokumentiranja in timskega 
dela. Pedagogi RE so se zavestno odpovedali težnji po objektivnosti svojih 
opazovanj, zapisov in druge dokumentacije, ker so prepričani, da je že sa-
mo opazovanje subjektivno, še toliko bolj pa naše interpretacije. Namesto 
v objektivnost verjamejo v pomen interpretacije in medsebojne izmenjave 
različnih interpretacij v skupini. Kritičen premislek in poglobljena analiza 
dokumentacije vzgojiteljem omogočata ilustracijo zgodbe, ki je več kot le 
opis izpeljanega projekta, zato je selekcija praviloma skupinsko delo.

INTERAKCIJE IN KOMUNIKACIJA MED OTROKI IN 
ODRASLIMI
V vrtcih RE veliko pozornost namenjajo kakovostni komunikaciji in interakciji. 
Ker so vrtci nastali iz starševske kooperative, je zanje že od nastanka značilno 
poudarjanje partnerstva med starši, pedagogi in otroki ter tesna povezanost 
z lokalno skupnostjo. Lorris Malaguzzi (1993) pri učenju poudarja pomen 
konteksta, komunikacijskega procesa in ustvarjanja široke mreže vzajemnih 
izmenjav med otroki ter med otroki in odraslimi. Otroci se učijo skozi komu-
nikacijo in konkretne izkušnje. Koncept RE zato poudarja druženje, povezavo 
in sodelovanje med vsemi udeleženci v vzgojnem procesu. Njihov cilj je čim 
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tesnejša povezanost in zavedanje pomena prispevka vsakega izmed njih. 
Carla Rinaldi (1993) pravi, da se potreba in pravica otrok, da komunicirajo 
in so v interakciji z drugimi, pojavi že ob rojstvu kot bistven del preživetja in 
identifikacije z vrsto. Otroci se želijo izražati skozi različne simbolne jezike 
in so odprti do izmenjave, dajanja in jemanja. Otrokova aktivnost in socialni 
odnosi sta pomembna dejavnika za oblikovanje njegove identitete. V vrtcih 
RE poudarjajo pomen pripadnosti in občutka varnosti, saj menijo, da otroci 
dosežejo najboljše rezultate, kadar se v vrtcu dobro počutijo. 

Majhnost naše šole in vrtca omogoča večjo povezanost in pogostejše stike 
med vsemi udeleženci. Učenci oš Globoko so večinoma obiskovali naš vrtec in 
so bili deležni našega načina dela in komunikacije. Radi se odzovejo vabilom 
k sodelovanju ali pa se celo sami ponudijo. Tako na primer poskrbijo za kul-
turni program ob novoletni obdaritvi. Otroci sodelujejo pri dramskih igrah že v 
predšolskem obdobju, ko jih navajamo na sproščeno in ustvarjalno izražanje. 
Pri delu s šolarji se nam pogosto zgodi, da jih moramo ponovno spodbujati k 
sproščenosti in improvizaciji, saj so navajeni drugačnega načina dela (učenja 
besedila na pamet, igre brez improvizacije, dovršenih kostumov …). 

Lansko leto je nekaj učencev 3. razreda v sodelovanju z vzgojitelji pripravilo 
celotno predstavo tako, kot se to običajno dela v vrtcu: izbira pravljice, razdel-
itev vlog, priprava scene in kostumov, oblikovanje vlog … Samoiniciativno so 
ostajali po pouku in prihajali na vaje. Letos so obiskali praznovanje 35-letnice 
vrtca in razstavo, vrtcu čestitali z risbami in zapisanimi željami. Ob pregledu 
fotografij preteklih let, med katerimi so našli fotografijo z njihovim nastopom, 
so z občudovanjem opazovali svoje dosežke ter se ponudili, da nastopijo tudi 
letos. Tokrat so na prve pogovore prišli vsi učenci zdajšnjega 4. razreda, večina 
jih je pri ustvarjanju predstave tudi ostala. 

Šolarje moramo ponovno 

spodbujati k sproščenosti in 

improvizaciji.



04

Kakovostna komunikacija in interakcija v vrtcu omogočata razvijanje spoštljivega 
medsebojnega odnosa tudi v obdobju, ko otroci postanejo učenci in celo po 
zaključku šolanja, od bežnih srečanj do dijaške prakse …

Skrb za kakovostno komunikacijo in sodelovanje v vrtcih RE ne pomeni, da 
med otroki ni konfliktov ali da se jih izogibajo. Podobno velja tudi za kon-
struktivno kritiko lastnega ali tujega dela in rezultatov tega dela. Vzgojitelji 
celo spodbujajo nestrinjanja med otroki, razgovore in reševanje problemov 
brez vmešavanja odraslega, ker menijo, da so gonilna sila otrokove rasti. 
Bistveno pa je, da vse opisano poteka v ljubečem okolju, kjer se vsak posa-
meznik počuti varno in sprejeto.
 
Skozi socialno interakcijo se najbolje razvijajo otrokove mentalne strukture. 
Carla Rinaldi (1993) opisuje otroka kot »socialnega konstruktivista«, kar 
pomeni, da otrok v odnosu do drugih otrok, odraslih, svoje lastne zgodovine 
in socialno kulturnega okolja gradi svoje razumevanje sveta. Otroci, s kate-
rimi vzgojiteljice vzpostavljajo osebne odnose, postanejo aktivni ustvarjalci 
lastne socializacije, ki jo soustvarjajo skupaj z vrstniki. 

Loris Malaguzzi (1993) poudarja sposobnost vzgojiteljic za komunikacijo 
s starši, da jih znajo poslušati in se od njih tudi učiti. V pristopu RE starše 
vidijo kot sodelavce, s katerimi se skupaj učijo, in ne tiste, ki jih izobražu-
jejo o vzgoji otrok. Američanka Lilian Katz (1994), na katero je kakovost 
vključevanja staršev v vrtce RE naredila velik vtis, meni, da je angažirana 
vključenost staršev posledica kakovostnih izkušenj njihovih otrok in ne zgolj 
dela vzgojiteljic s starši. Navdušenje in želja otrok hoditi v vrtec ter delati 
na zastavljenih projektih navdušuje njihove starše, ki se odzovejo s sode-
lovanjem. Kakovostno delo z otroki torej vzbudi interes in željo staršev po 
sodelovanju, njihovo vključevanje pa povratno deluje na vzgojitelje tako, da 
se še bolj potrudijo pri svojem delu, s čimer poglabljajo interes staršev in 
njihovo razumevanje zgodnjega učenja. 

Strokovni delavci vlagamo veliko truda v sodelovanje s starši: skrbimo za obve-
ščenost na različne načine, spodbujamo širjenje projektov iz vrtca v domove, 
sodelovanje in vključevanje v delo in življenje vrtca, npr. starši predstavijo poklic, 
so gostje v oddelku, nas povabijo v službo … 

Otroci v skladu s svojimi zmožnostmi sami pripravljajo obvestila, vabila in jih 
tudi pojasnjujejo. Otroci sodelujejo tudi pri urejanju oglasnih desk in posledično 
prepoznavajo vse prispevke na oglasnih deskah. Obvestila in vabila so narisa-
na in napisana, tako da so jasna vsem in služijo tudi kot opomniki. Ob takšni 
angažiranosti otrok ni mogoče, da bi starši prezrli, kaj vse se dogaja v vrtcu.
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Starši financirajo en obisk kulturne ustanove letno, kar načrtujemo že v letnem 
delovnem načrtu in uskladimo na 1. roditeljskem sestanku. Letos je bil to ogled 
razstave v Mariboru. Glede na interese otrok in možnosti, ki jih ponuja okolje 
za obravnavo aktualne teme, pa brez težav izvedemo še dodatne dejavnosti na 
terenu. Starši soglašajo, nas podpirajo in tudi financirajo takšne oglede. Tako 
smo pri raziskovanju možnosti ogleda risanke ugotovili, da večina otrok še nikoli 
ni bila v kinu. Starši so se kljub časovni stiski in finančnim stroškom v velikem 
številu odzvali na predlog in povabilo otrok, da si skupaj ogledamo risanko v 
kinu. S tem so izkazali podporo in zaupanje učenju in načinu dela v vrtcu. 

TIMSKO DELO VZGOJITELJEV 
Organizacijsko in pedagoško vodenje poteka v smislu participacije, demo-
kracije, kolektivne odgovornosti, skupnega reševanja problemov in odloča-
nja (Spaggiari, 1993). Osebje vključno z nepedagoškimi delavci se tedensko 
srečuje, da bi skupaj načrtovali delo, se pogovarjali o uspehih in problemih 
ter skrbeli, da je vsak otrok opažen in cenjen (Katz, 1993). Malaguzzi (1993) 
pravi, da nasprotujejo izolaciji vzgojiteljic v imenu akademske svobode, ki 
je pogosto napačno razumljena. Nasprotno pa strokovna svoboda po njiho-
vem mnenju poraja večjo odgovornost in s tem večjo potrebo po razpravi in 
izmenjavi idej s kolegi. Zagotavljajo jo najprej z zaposlitvijo dveh vzgojiteljev 
v oddelku, ki opazujeta in interpretirata dejavnosti in aktivnosti, pojave in 
probleme z različnih zornih kotov. Vso dejavnost tudi izredno skrbno do-
kumentirata, kar služi kot material za strokovne diskusije s kolegi z drugih 
oddelkov, pedagogom in ateljeristom. 

Pedagogi v timu se skušajo oddaljiti od vnaprej postavljenih prepričanj in 
sodb o tem, katere vsebine in vzgojna ravnanja so »pravilna« in »primerna«. 
Namesto tega v dialogu in timskem sodelovanju z otroki, njihovimi starši in 
krajevnim okoljem skupaj odkrivajo, kaj je za otroke najboljše.

V izobraževanje za vključevanje elementov koncepta re smo se vključile tri de-
lavke od devetih strokovnih delavcev Vrtca Globoko. Za prenos znanja med strok-
ovnimi sodelavci smo skrbeli na tedenskih sestankih, spodbujali smo sodelovanje 
med oddelki, druženje, izmenjavo izkušenj, predvsem pa pri načrtovanju in 
skupnem nastopu otrok vseh oddelkov na prireditvi Dan družin.

Pri prenašanju novih spoznanj v ostale oddelke vrtca se je pojavila tako pripravl-
jenost in odprtost pri sprejemanju novosti, kot tudi odpor. Najpogostejši argu-
menti proti so bili: »Saj to že delamo, spet nekaj novega, to vodi v razpuščenost 
otrok, nered in anarhijo v oddelku« Pri strokovnih (so)delavcih so bile težave pri 
prenašanju teorije v prakso zaradi močnih subjektivnih teorij in nepripravljenosti 
za izpopolnjevanje svojega znanja in dela z otroki. Podobno smo opazili tudi 
velik razkorak med načinom dela v vrtcu in šoli, ki verjetno izvira iz drugačnih 
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strokovnih usmeritev in posledično iz različnih subjektivnih teorij vzgojiteljev 
in učiteljev. V šoli se pogosto pojavljajo težnje po discipliniranih otrocih, ki tiho 
sedijo in sledijo navodilom učiteljice, ki poseduje in posreduje znanje – zato naj 
bi tudi vrtec deloval v tej smeri in otroke pripravljal na tak način dela. V vrtcu 
kljub temu vztrajamo, svoje delo argumentiramo, vključujemo teorijo izobraže-
vanj v prakso, več dokumentiramo, evalviramo, upoštevamo načela pedagogike 
poslušanja, bolj se povezujemo med oddelki, da bi oblikovali skupnost. Prav 
tako poteka več strokovne debate in posredovanja dokazov o delu zaposlenim 
na oš Globoko na konferencah in sestankih. Izobraževanje re nas je spodbudilo, 
da se bolj povezujemo tudi s tehničnim osebjem in učenci oš.

VPETOST VRTCA V LOKALNO OKOLJE
Malaguzzi (1993) pojmuje vrtec kot integriran organizem, prostor življenja 
in odnosov med otroki in odraslimi, povezan tudi s starši in mestom, v ka-
terem deluje. To je živ organizem, struktura v gibanju, ki je odprt v okolje in 
se mu nenehno prilagaja. Iz vrtca se življenje širi v družine, ki imajo pravico 
vedeti in sodelovati z vrtcem, ter v mesto, ki naj bi otroke sprejelo kot nosilce 
in uporabnike posebnih pravic. Predvsem pa ni nevtralen prostor, temveč 
prostor, ki izraža in ustvarja kulturo: na eni strani je prežet s kulturo, v ka-
teri deluje, na drugi pa z javnim delovanjem nanjo tudi vpliva – kot smo že 
rekli, je »laboratorij kulture«. 

V majhnem kraju, kot je Globoko, šola in dom krajevne skupnosti predstavljata 
središče druženja in dogajanja v kraju. Kot smo že opisali, so v vrtec intenzivno 
vključene družine otrok, povezani pa smo tudi s šolo. Vrtec in šola skrbita za 
kulturne dogodke v kraju bodisi kot organizatorja kulturnih prireditev ali pa 
otroci oz. učenci s svojim prispevkom sodelujejo na prireditvah, ki jih organizi-
rajo različna lokalna društva: društvo izgnancev, kulturno društvo, pevski zbor, 
društvo kmetic … Vsa omenjena društva izkazujejo podporo delovanju šole 
in vrtca s prispevki ob novoletnem obdarovanju in pri skupnih prireditvah, ko 
predstavljamo kraj kot celoto.

Tako v vrtcu kot tudi v šoli radi k sodelovanju povabimo društva oz. posameznike, 
ki nam predstavijo svoje delo, poklic in nam pomagajo pri iskanju informacij 
in poglabljanju znanja: prostovoljno gasilsko društvo (ogled gasilskega doma, 
vozil in opreme), lovska družina (skrb za živali pozimi), policisti (skrb za varnost 
v prometu), upokojenci naše šole (vsakoletno srečanje na šoli s programom in 
pogostitvijo), planinsko društvo (izvajanje pohodov za zlati sonček) … 

Malguzzi (1993) poudarja, da je potrebno nenehno iskanje ravnovesja med 
znanstvenimi dejstvi in njihovo socialno implikacijo. Govor o predšolski vzgoji 
je tudi politični govor, ki mora upoštevati socialne spremembe v ekonomiji, 
znanosti, umetnosti, človeških odnosih in navadah. Vse navedeno vpliva na 
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otrokov odnos do življenjske realnosti, ki določa nastajanje novih vzgojnih 
vsebin in praks ter novih problemov in njihovih rešitev. Otroci se skozi vodeno 
raziskovanje, igro in samoizražanje uvajajo v pomembne simbole in sisteme 
znanja odraslih, s čimer pridobijo poglobljen občutek za svojo zgodovino, 
dediščino in kulturne tradicije (Edwards in Forman, 1993).

V projektu Kaj je risanka in kako nastane smo se z zgodovino in tradicijo seznan-
jali zlasti v povezavi z gradom kot elementom projekta. Prek spleta smo poiskali 
informacije o življenju na gradu, obiskali pa smo tudi grad Podsreda. Z ogle-
dovanjem knjižnega gradiva in tematskih plakatov smo reševali izzive, kako v 
risanki, dramski igri verodostojno predstaviti življenje na gradu.

PROSTOR KOT »TRETJI VZGOJITELJ«
Večina vrtcev v Reggio Emilia je manjših in pritličnih, kar omogoča dobro 
komunikacijo znotraj zgradbe in komunikacijo z zunanjim prostorom. V njih 
so tri ali štiri skupine, v katerih je približno po 25 otrok. Skupine so praviloma 
starostno homogene, lahko pa so tudi heterogene, vsa tri leta pa zanje skrbi 
ista vzgojiteljica. Nekateri vrtci so zgrajeni na novo, drugi pa v vrtce prede-
lane starejše zgradbe, za katere je značilno, da ima vsaka svojo posebno 
identiteto. Že v času gradnje oz. preureditve stavbe v vrtec v tem procesu 
poleg arhitektov sodelujejo tudi otroci, starši in strokovni delavci vrtca. 

Pomembno je, da prostor omogoča stike med odraslimi in otroki, v katerem 
se dobro počutijo otroci, vzgojitelji in starši. Mnogo je stekla, prevladujejo 
bele stene, veliko svetlobe, ki zagotavlja odprtost in preglednost prostora ter 
povezanost med notranjimi in zunanjimi prostori. Notranjost vrtca je polna 
zelenja. V vrtcu je veliko ogledal (ob stenah, visijo s stropa, v obliki piramid 
…), ki omogočajo, da otrok raziskuje samega sebe, se opazuje v različnih 
položajih (mimika obraza, gibi, geste …) in razpoloženjih. Nekatera ogledala 
so tudi ukrivljena, služijo pa seveda za zabavo, smeh in zadovoljstvo otrok. 

Zelo pomemben in za ta koncept značilen je osrednji prostor, ki ga imenujejo 
piazza. To je prostor za druženje, prijateljevanje, igro in druge dejavnosti, ki 
dopolnjujejo tiste iz igralnic. Poleg osrednjega prostora ima vsak vrtec jedil-
nico, iz katere se vidi kuhinja s steklenimi stenami. Vrtec ima tudi glasbeno 
sobo, sobo za timsko delo odraslih ter arhiv.

Vsaka igralnica je razdeljena na dva dela, ki se uporabljata za zelo različne 
namene in nudita posameznemu otroku možnost, da je ob vzgojiteljici ali 
v drugem prostoru. Spalnica otrok je pogosto v odprtem nadstropju nad 
kotički, v času, ko otroci ne spijo, pa jo uporabljajo za igro oz. dejavnosti 
v manjših skupinah. Ob vsaki igralnici je tudi manjši atelje oz. »studio za 
umetnost«, namenjen širitvi projektnega dela in delu skupaj z ateljeristom. 
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Tu se uresničujejo deli projektov, ki so si jih otroci zastavili, tu se ustvarja in 
eksperimentira z vizualnimi jeziki. Police so odprte, da so materiali in igrače 
dostopni otrokom. V igralnici ima vsak otrok svoj predal, ki je označen z 
otrokovo fotografijo in imenom.

Stene v igralnicah in na hodnikih vrtca govorijo in dokumentirajo življenje 
otrok. Že ob vhodu v zgradbo je vrsta informacij: dnevni red, službe, ki delajo 
v vrtcu (npr. knjižnica, svetovalci za starše, slike in imena osebja), srečanja 
vzgojiteljev, staršev, fotografije aktivnosti otrok. Povsod imajo viseče panele, 
kjer razstavljajo risbe in druge izdelke otrok, faze različnih projektov skozi 
zapise in fotografijo … V piazzi lahko vidimo izdelke otrok, ki spominjajo na 
umetniške instalacije iz muzejev. Vrtec s svojo organiziranostjo posnema 
strukturo mesta s trgi, ulicami in arkadami, predstavlja razgiban model za 
srečanja, razgovore različnih ljudi.

Naš vrtec je morda specifičen v smislu, da so igralnice v prostorih, ki so bili 
prvotno namenjeni učilnicam. Zaradi prostorske stiske nam je Krajevna skupnost 
Globoko odstopila prostor za en oddelek vrtca: imamo lasten vhod, hodnik z 
garderobo, stranišče in manjšo igralnico. Igralnica ima izhod v veliko večna-
mensko dvorano z odrom, kjer se običajno odvijajo vse kulturne prireditve v 
kraju. Dvorano dnevno uporabljamo za izvajanje skupnih dejavnosti, oder upo-
rabljamo za predstave in umetniške dejavnosti. V dvorani občasno popoldne 
trenirajo člani Športnega društva borilnih veščin Katana, ki takrat postavijo 
zaščitne blazine. S tem tudi nam pripravijo podlago za izvajanje različnih športnih 
dejavnosti oz. vadbenih ur.
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Strokovni delavci menimo, da je pri uporabi prostora najpomembnejša odprtost 
in fleksibilnost odraslih – tako pri opremi in materialu kot tudi pri sami postavitvi 
in uporabi. Ne glede na to, da je en oddelek v domu čez cesto, to ne predstavlja 
ovir za sodelovanje in povezovanje. Srečujemo pa se tudi na skupnem igrišču 
in igralih. 
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