
SPOŠTUJEMO TRADICIJO, RAZVIJAMO 
PRIHODNJOST

TOMAŽ POPOVIĆ, MOJCA VELER 

VRTEC SLOVENSKE KONJICE



PREDŠOLSKA VZGOJA IN NJEN POMEN

• Vzgojno- izobraževalna vloga vrtca.

• VIZ delo z otroki, odnos z družino.

• Ima vlogo povezovalnega člena lokalno skupnostjo in

širšo družbo.

• Vrtec kot poligon, kjer se lahko ljudje vseh generacij

učijo.

• Vrtec ni stavba, vrtec smo ljudje, ki v njem bivamo in

delujemo, ljudje, ki ga obiskujejo in se z njim povezujejo.







PROJEKT „Odprto učno 
okolje za vse generacije“

• Delo v zadnjih letih je 
plod izhajanja iz tradicije 
vrtca, danosti, ljudi in 
potreb okolice.

• Del mozaika je zaznati v 
projektu Odprta učna 
okolja za vse generacije, 
s katerim smo v veliki 
meri ozavestili naravne 
in kulturne danosti ter 
jih povezali s širšim 
okoljem.



INFORMACIJSKO- KOMUNIKACIJSKA 
TEHNOLOGIJA IN VRTEC

• Uporaba informacijsko- komunikacijske 
tehnologije je nujna.

• Pozitivni vidiki uporabe; lažja organizacija 
nekaterih aktivnosti (sestanki, 
izobraževanja,…), finančni vidik, logistika.

• Negativni vidik uporabe; pomanjkanje 
neposrednih socialnih stikov, neposredne 
izkušnje, manjša motivacija,…

• Nujnost presojanja uporabe z vidika 
trajnostnega razvoja vrtca in ohranjanje 
oblik sodelovanja v živo.

• VIZ proces v vrtcu ni mogoče izvajati na 
daljavo.



KAJ KAŽEJO UGOTOVITVE ZADNJEGA 
LETA…
• V predšolskem obdobju je razvoj najhitrejši 

in v tem času se gradi zasnova človeka za vse 
življenje.

• Otroku v največji meri omogočiti učenje 
preko lastne izkušnje. Lastna izkušnja ga 
osamosvaja, mu krepi samopodobo ter ga 
vzpodbuja v nadaljnje raziskovanje.

• Otroka prežeti z naravo, kulturno dediščino 
in mu s tem omogočiti izgradnjo pozitivne 
lastne identitete.

• Ljudje, družba, ki vzgaja otroka, se mora 
zavedati vzgleda, ki ga podaja mladi 
generaciji.



Iz 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.



Terenske vaje: 
študenti geografije, mag.stopnja



Tabor dijakov iz Biotehniškega centra 



Kar seješ, to žanješ ☺



S skupnimi močmi, vztrajnostjo in predvsem 
brez preganjanja lahko razvijamo samostojne 
in odgovorne ljudi.



Sprehodi po Špitaliču







Druženje vrtec, šola, VDC,                                   
Lambrechtov dom







Iz majhnega zraste 
veliko, 

zato odgovorno in 
z občutkom pri 

izbiri 
semena.


