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Povzetek: 

 

Predšolska vzgoja in vrtec kot ustanova imata velik pomen pri ohranjanju kulturne 

dediščine, prenosu znanj najmlajšim rodovom, spodbujanju razvoja osebnosti in umeščanju 

v okolje. V sedanjem času ima vrtec ključno vlogo pri vzpostavljanju podpornega prostora 

otrokom, družinam, skupnostim ter lahko ponuja nove vidike sobivanja.  

 

Hvaležni smo, da imamo na voljo tako bogato kulturno in naravno dediščino, ki nam sama 

po sebi ponuja znanja, vedenja in veščine, pomembna za današnji čas. V našem prostoru so 

še vedno prisotna znanja in vrednote kartuzijanov, ki so temelj – korenine našega delovanja 

in na podlagi njih gradimo življenje, sobivanje z naravo, ljudmi in samim sabo.  

 

Pristopi, ki jih pri tem uporabljamo, morajo biti raznovrstni in premišljeni. Ravno ta 

raznovrstnost omogoča izkušnje, ki poglobijo učenje, dojemanje, spreminjanje. Izkušnja je 

poleg vzgleda tista učiteljica, ki ima pri naših najmlajših največjo vzgojno-izobraževalno 

moč. Omogoča nam, da sebe in življenje okoli nas izkusimo, poglobimo učenje in s tem 

zagotovimo trajnejši učinek. Primer tega pristopa je projekt Odprto učno okolje za vse 

generacije, ki ga izvajamo v enoti Špitalič ter ostalih enotah na krajevnih skupnostih, s 

sodelovanjem in podporo krajanov, sodelovanjem strokovnjakov iz Dravinjske doline ter 

drugih deležnikov. Med drugim smo postavili učilnico na prostem, vzpostavili kratke 

samooskrbne verige in uredili biodinamični vrtčevski vrt, ki je namenjen tudi krajanom. Ob 

vikendih se srečujemo na poučnih sprehodih po Špitaliču in okolici, kjer se spoznavamo z 

našo naravno in kulturno dediščino.   

 

V času tehnološkega napredka je pri našem delu nujno uporabljati informacijsko- 

komunikacijske tehnologije, ki so v današnjem času najpogostejši posrednik informacij in 

tudi vir učenja. Imajo svoje prednosti, nikakor pa ne morejo nadomestiti neposredne 

izkušnje, socialnih odnosov in neposrednega stika z naravo. Zato je pomembno ozaveščanje 

vseh vidikov, ki nam jih prinaša nova tehnologija in uravnotežena uporaba le te. 

 

Z vidika integralnega in trajnostnega razvoja našega poslanstva je pomembno zavedanje 

samega sebe, kulturne dediščine, kar vpliva na mlade generacije, ki so nam zaupane. S 

svojim vzgledom in delovanjem imamo možnost prispevati pri reševanju izzivov, s katerimi 

se sooča današnja družba, navdihnjeni z vizijo trajnostne, na kulturni in naravni dediščini 

zgrajene Evrope. Pri tem so nam otroci, družba in narava najbolj neposredno in objektivno 

ogledalo našega delovanja.  

 

Ključne besede: kulturna in naravna dediščina, vloga vrtca, sobivanje, lastna izkušnja, 

vzgled 
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