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Uvod

Vrtec je eno najpomembnejših okolij v predšolskem obdobju otrok. Je institucija, v katero so vključeni predšolski otroci, hkrati pa tudi njihovi starši in
širše socialno okolje. Nekateri ljudje ob besedi vrtec pomislijo predvsem na
varstvo otrok. Vendar vrtec ni le zavod za varstvo otrok, ampak veliko več.
Predšolsko obdobje je odločilno za otrokov socialni, telesni in duševni razvoj
ter posledično za nadaljnje življenje. Otrok v vrtcu pridobiva znanja, spretnosti, navade, predvsem pa oblikuje svojo osebnost. K vsemu temu na neki način pripomore javno veljavni program – kurikulum. Kurikulum za vrtce (Dolar
Bahovec, 1999) je nacionalni dokument, sprejet leta 1999.
Pomembno vlogo v vrtcu ima tudi prikriti kurikulum (angl. hidden curriculum). Obstajajo različne teorije, kaj prikriti kurikulum sploh je. Vse pa pod tem
pojmom razumejo vse, kar se otrok nauči in pridobi v vrtcu, ne da bi pri tem
šlo za popolnoma načrtovan cilj učenja. E. Dolar Bahovec in Kodelja (1996)
pravita, da so to nenadzorovani vplivi vsakdanjega življenja v vrtcih, različni
rituali in prakse, ki se odvijajo po nenapisanih pravilih ravnanja in vedenja.
L. Marjanovič Umek idr. (2001) navajajo, da otroci prikrita pričakovanja vzgojiteljev zaznavajo in se nanje mnogokrat odzovejo močneje kot na odkrite,
načrtovane zahteve. K. Bregar Golobič (2004a) ugotavlja, da ima prikriti kurikulum socializacijsko funkcijo. To pomeni, da posameznika oblikuje s posredovanjem norm in vrednot, s pomočjo katerih in znotraj katerih se ureja, uri
in disciplinira posameznikovo vedenje v skupini. Prikriti kurikulum otroke v
vrtcu prilagaja institucionalnemu življenju. Iz tega izhaja, da je pomemben
dejavnik prikritega kurikuluma prav dnevna rutina. Za predšolske otroke, še
posebej za mlajše, je pomembno vsakodnevno zaporedje dogodkov. Otroci s
tem pridobijo okviren občutek za čas (Bregar Golobič, 2004b). Dnevna rutina,
čeprav je tiha in prikrita, otrok ne uči nič manj kot sama kurikularna vsebina.
Lahko bi trdili, da uči celo učinkoviteje. Rutina na nek način otroke usposobi,
da že vnaprej predvidijo, kaj se bo zgodilo, omogoča pa jim tudi nadzor nad
dogajanjem v posameznih delih dneva (Bregar Golobič, 2004a).
Pomembno vlogo pri tem imata interakcija in komunikacija. »Oblikovanje
otrokove osebnosti je pogojeno tudi z interakcijo med njim in okoljem. Pri
tem so glavni nosilci otrok sam, starši in vzgojitelji. Zato je pomembno, da
pri načrtovanju življenja in dela otrok v vrtcu sodelujejo otroci, starši in vzgojitelji.« (Kunič, 2003, str. 16)
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