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Pedagoški koncepti v preteklosti in sedanjosti poudarjajo pomen okol
ja v otrokovem razvoju. Del otrokovega okolja, vključenega v organizirano 
predšolsko vzgojo, sta tudi prostor in oprema vrtca. Odgovornost za organ
izacijo in opremljenost vrtca nosi posamezni vrtec, resorno ministrstvo pa je 
odgovorno tako za pripravo kot tudi za uresničevanje normativov in minimal
nih tehničnih pogojev za prostor ter opremo vrtcev v celotni državi.

 »Večina strokovnjakov za predšolsko vzgojo se strinja, da je vzgojiteljeva 
vloga osrednjega pomena za učinkovitost programa predšolska vzgoja. Ot
roci, ki jih vzgojitelji bolj vzpodbujajo, vztrajajo dalj časa pri dejavnostih in so 
bolj neodvisni.« (Bahovec in Kodelja, 1996, str. 64) V otroka usmerjeni pristopi, 
kot primer F. Froebel, so temeljili na načelu, da je treba otrokovim prirojenim 
značilnostim omogočiti, da se razcvetijo; po Froeblovih besedah je funkcija 
šole narediti notranjo zunanjo (Seefeldt in Barbour, 1998). Na otroka gledamo 
kot na aktivnega in fleksibilnega, zato naj bi pedagog, izhajal iz otrokovega 
vsakodnevnega razumevanja in konstruiranja znanja o okolju (Dahlberg, Mo
se in Pence, 1999). »S tem je povezana sposobnost organizirati igralni prostor, 
nuditi primerna sredstva, materiale in dejavnosti ter usmerjati otroke k preha
janju iz ene dejavnosti v drugo.« (Bahovec in Kodelja, 1996, str. 64) 

Številne učne teorije, kot so tiste Froebla, M. Montessori, Issacsa, Steiner
ja, Vygotskyga, Piageta in Brunerja, temeljijo na ideji, da se otroci naučijo razu
meti svet z izgradnjo konceptov prek lastne interakcije z okoljem. Aktivno uče
nje je bilo priznano kot ključno za kognitivne in ostale razvojne procese otrok 
(Moyles, 1997). Otrok se namreč uči z vzpostavljanjem lastne fizične in men
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talne povezave s svetom, skozi senzorično raziskovanje, lastno prizadevanje, 
družbene izkušnje in z aktivnim iskanjem pomena teh izkušenj. Preprosto po
vedano, namen vzgoje in izobraževanja je pomagati otroku doseči višjo stop
njo razvoja z lastno fizično in mentalno interakcijo z okoljem (Li, 2006).

Vrtec kot prostor, v katerem se otrok uči in živi, sodi v njegovo širše druž
beno okolje. V njem otrok preživi večino časa tekom tedna, zato mora biti 
prostor primerno opremljen. Read (2007) razlaga, da je predšolska institucija 
prostor, kjer se značilnosti iz domačega okolja prepletajo z izobraževalnimi ter 
tako tvorijo enoten prostor. Kurikulum vrtca je namreč zasnovan tako, da od
raža številne vidike otrokovega domačega okolja (npr. čas obroka, čas počit
ka, igre), hkrati pa vključuje dodaten prostor za kognitivni in družbeni razvoj. 

Ravno zato sama organizacija in oprema prostorov nista zanemarljiva de
javnika. V okviru tega ločimo notranje prostore (igralnice), ki so nadalje razčle
njeni še na že omenjene interesne kotičke, in zunanje prostore (igrišča), oboji 
pa z ustrezno opremo in razporeditvijo otroku omogočajo aktivno in kvalitet
no udejstvovanje (igro in učenje). Ali, kot dodaja Read (2007), prostor v vrt
cu naj bi odražal elemente doma, vključno z obliko, materiali, urejanjem oko
lice in raznolikostjo oblikovanja, s čimer bi se ustvaril vabljiv in prijeten vstop 
v prostor.

Poleg otrokove samoaktivnosti in dednosti vrtec tako ključno vpliva na 
njegov razvoj. Po mnenju Kreka  (1995) je namreč otrok v aktivnem odnosu 
do okolja, s svojo dejavnostjo nanj vpliva in ga skuša oblikovati glede na svo
je sposobnosti, interese, potrebe, počutje … Urejenost vrtca in posameznih 
igralnic naj da otrokom dovolj možnosti za gibanje, za njegovo izbiro dejav
nosti in prostora, različne socialne stike med otroki in odraslimi kot tudi za nje
gov umik v zasebnost.




