
STROKOVNI POSVET KORONA IN VRTEC 

 

Predšolska vzgoja je pomemben del celotnega izobraževalnega sistema, saj naslavlja 

najzgodnejše obdobje v človekovem življenju, za katerega vedno več rezultatov različnih 

raziskav dokazuje, kako pomembno je za oblikovanje življenja posameznika. Rezultati 

številnih raziskav tudi kažejo, da imajo kakovostni programi predšolske vzgoje pozitiven 

učinek na otrokov razvoj, učenje in uspešnost v nadaljnjem šolanju ter pri spodbujanju 

socialne kohezije.  

 

V Centru za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom smo že od same 

ustanovitve zagovorniki kakovostne predšolske vzgoje ter podporniki strokovnih in 

vodstvenih delavcev v vrtcih.  

 

Strokovni posvet Korona in vrtec organiziramo z namenom iskanja odgovorov na izzive, s 

katerimi so v vrtcih soočeni, in z namenom refleksije praks, ki jih vrtci uporabljalo oziroma 

so uporabili v času epidemije bolezni covid-19. Želimo spodbuditi diskusijo o tem, kako so 

se z epidemijo in po njej soočajo v vrtcih, kateri so njihovi glavni izzivi in kako jih reševati. Z 

organizacijo posveta želimo nuditi podporo in pomoč zaposlenim v vrtcu, da se bodo v 

trenutni situaciji zaradi epidemije v prihodnje še lažje znašli. 

 

 Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom,  

Pedagoški inštitut 

 

 
 

Določene aktivnosti v sklopu strokovnega posveta so financirane s strani Evropske unije preko 

programa Erasmus+ in s strani fundacije Open society Foundations. 

 

 



 

PROGRAM  
Zoom, 26.11. 2020 

 

 Udeleženci si ustvarijo brezplačni Zoom račun https://zoom.us/  

8.00 Organizator udeležencem pošlje povezavo do dogodka 
po e-pošti  

 

8.45 - 

9.00 

Registracija udeležencev Vstop v čakalnico v 
spletni platformi Zoom 
že 15 minut pred 
začetkom. 

9.00 - 
9.30 

Otvoritev strokovnega posveta in uvodni nagovor 
mag. Mateja Režek, Center za kakovost v vzgoji in 
izobraževanju Korak za korakom, Pedagoški inštitut 

 

9.30 - 
11.00 

Predstavitev prispevkov strokovnih in vodstvenih 
delavcev vrtca 

Prispevki bodo 
predstavljeni v štirih 
sklopih po največ 7 
predstavitev. 
V vsakem sklopu bodo 
obravnavana različna 
vsebinska področja.  
Za posamezni sklop  
bomo udeležence 
razdelili po virtualnih 
sobah. 

11.00 - 
11.15 

Odmor 

11.15 - 
12.15 

Okrogla miza Medsektorski pogled na vrtec v času 
epidemije 

dr. Sonja Rutar, Univerza na Primorskem, Pedagoška 
fakulteta / Pedagoški inštitut 

 
dr. Anja Šterbenc, dr. med., Univerza v Ljubljani, 

Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in 
imunologijo 

 
Liza Lah, dr. med., Klinika za infekcijske bolezni in 

vročinska stanja, UKC Ljubljana 
 
ga. Simona Mikec, univ. dipl. pedagoginja, strokovna 

delavka na področju varstva koristi otrok CSD 
Ljubljana, enota Ljubljana Vič Rudnik 

 

 

https://zoom.us/


Helena Ule, ravnateljica vrtca Bled 

12.15 - 
12.30 

Odmor 

12.30 - 
13.00 

Predstavitev iniciativ Centra za kakovost v vzgoji in 
izobraževanju Korak za korakom v luči korone  

mag. Mateja Režek - VALUE - O profesionalnem 
razvoju in pripoznavi raznolikosti med različnimi 
profili strokovnih delavcev znotraj tima 

 
Mateja Mlinar - TOY FOR INCLUSION - Kako lahko 

Knjižnica igrač v lokalnem okolju poskrbi za 
socialno kohezijo 

 
Petra Zgonec, Tina Mervic - TRANZICIJA (TIM: 

Transition Is our Mission) - O prehodih iz 
domačega okolja v vrtec in o prehodu iz  vrtca v 
osnovno šolo 

Prispevki bodo 
predstavljeni v treh 
sklopih. 
Za posamezni sklop 
bomo udeležence 
razdelili po virtualnih 
sobah glede na njihovo 
izbiro ob prijavi. 

13.00 - 
13.15 

Zaključek strokovnega posveta Ob zaključku bomo 
izvedli krajšo evalvacijo 
posveta. 

 

 

Predstavitev prispevkov strokovnih in vodstvenih delavcev vrtca 
 

1. SKLOP 

 

 Ime, priimek, zavod Naslov prispevka 

9.30 - 9.45 Marjeta Vodnjov,  
Vrtec Bled 

Škratja dogodivščina - 
predstavitev poučne 
doživljajske poti za vse otroke 
v vasi 

9.45 - 10.00 Duška Langeršek,  
OŠ Radlje ob Dravi, enota vrtec Vuhred 

Skozi nove smernice do 
zanimivih spoznanj - kako 
otroke seznaniti z novimi 
higienskimi ukrepi 

10.00 - 10.15 Štefka Kuserbanj, Vlasta iglar, 
OŠ Mežica, enota Vrtec 
 

Ostani doma - kako sodelovati 
z otroki in starši v času 
epidemije 

10.15 - 10.30 Ksenija Povše, 
Vrtec Anice Černejeve Celje 

Uvajanje otrok v prisotnosti 
staršev malo drugače 



10.30 - 10.45 Petra Zidanšek,  
Vrtec Hansa Christiana Andersena 

Ker otroci potrebujejo varno in 
mirno okolje, smo skupaj 
gradili mostove 

10.45 - 11.00 Nina Bezenšek,  
Zasebni vrtec Viljem Julijan 

Videoklici kot način 
povezovanja z otroki med 
zaprtjem vrtca 

 

2. SKLOP 

 

 Ime, priimek, zavod Naslov prispevka 

9.30 - 9.45 Irena Frelih,  
Vrtec Bled 

Vrtec “po spletu” - kako 
komunicirati tudi v času 
zaprtja vrtcev 

9.45 - 10.00 Oxana Murtić,  
Kranjski vrtci, enota Živ žav 

Projekt v vrtcu “Stop 
koronavirus” 

10.00 - 10.15 Mojca Meke,  
Vrtec Anice Černejeve Celje 

Kako se pa ti počutiš? 

10.15 - 10.30 Simona Živec, Monika Marčinković, 
Vrtec Slovenske Konjice 

Delo z otroki s posebnimi 
potrebami v času 1. Zaprtja 
vrtca skozi oči svetovalne 
službe  

10.30 - 10.45 Brigita Ličen,  
Zasebni vrtec Dobra teta 

Ko ostanemo doma in 
povezani - kako ohraniti stik z 
otroki in starši v času 
karantene 

10.45 - 11.00 Kristina Primožič,  
Vrtec Hansa Christiana Andersena 

Inovativno sodelovanje z 
otroki in starši med zaprtostjo 
vrtca 

 

3. SKLOP 

 

 Ime, priimek, zavod Naslov prispevka 

9.30 - 9.40 Petra Benedičič,  
Vrtec Bled 

Učeča se skupnost na daljavo 

9.40 - 9.50 Tamara Bastarda,  
Zasebni vrtec Dobra teta 

Priprava virtualnih dejavnosti 
za interakcijo z otroki v času 
epidemije covid-19 

9.50 - 10.00  Tamara Bastarda,  Pravljica kot spodbuda za 



Zasebni vrtec Dobra teta pripravo ustreznega učnega 
okolja po koncu epidemije 
covid-19 

10.00 - 10.10 Barbara Petek,  
Vrtec Murska Sobota 

Izzivi pri delu v Predšolskih 
oddelkih s prilagojenim 
programom v skladu s Covid-
19 priporočili NIJZ 

10.10 - 10.20 Katarina Marčič,  
Vrtec Mavrica Vojnik 

Pomen vzpodbujanja 
čustveno-socialnih kompetenc 
v zgodnjem otroštvu 

10.20 - 10.30 Janja Dular, Nataša Tucelj,  
Vrtec Jadvige Golež Maribor  
 

Izzivi vzgojiteljev ter odzivi 
otrok in staršev v času 
epidemije bolezni covid-19 

10.30 - 10.40 Jasmina Nina Pungartnik, 
Vrtci Občine Žalec 

Oblikovanje iz izvajanje 
dejavnosti z otroki v skladu s 
priporočili NIJZ  

10.40 - 11.00 Čas za debato, vprašanja, komentarje 

 

4. SKLOP 

 

 Ime, priimek, zavod Naslov prispevka 

9.30 - 9.45 Maja Cerar,  
Vrtec pri OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani 

Kompenzatorna vloga vrtca pri 
zagotavljanju gibalnih spodbud 
otrokom v času omejevalnih 
ukrepov zaradi COVID-19 

9.45 - 10.00 Maja Cerar,  
Vrtec pri OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani 

Podpora svetovalne službe 
otrokom pri soočanju s 
čustvenimi stiskami v času 
epidemije bolezni covid-19 

10.00 - 10.15 Meta Nelc,  
Vrtec Hansa Christiana Andersena 

Vzpostavljanje interakcij z 
otroki v času zaprtja vrtca 

10.15 - 10.30 Katja Hauptman, 
Vrtec Ivana Glinška Maribor 

Ko zaskrbi tudi najmlajše 

10.30 - 10.45 Tamara Medja,  
Kranjski vrtci 

Zaprtje vrtcev in težave z IKT 
tehnologijo med strokovnimi 
delavci v vrtcu 

10.45 - 11.00 Martina Makovec Žagar, Kljub vsemu povezani 



Vrtec Ringaraja pri OŠ Artiče 

 
Okrogla miza Medsektorski pogled na vrtec v času epidemije  
 
Z okroglo mizo želimo odpreti diskusijo o tem, kako olajšati vzgojno-izobraževalni proces v vrtcih ob 
sprejetih novih higienskih smernicah in ukrepih za zajezitev širjenja bolezni covid-19. Prav tako si 
želimo nasloviti dileme, kako družinam olajšati razmere, v kakršnih smo primorani živeti zaradi 
epidemije bolezni covid-19. Izzivi, s katerim se soočajo družine, predvsem tudi v času krize, so zelo 
kompleksni, za njihovo naslavljanje bi bilo prav gotovo potrebno celostno naslavljanje in večja 
koordinacija med različnimi sektorji. Prav zato smo k pogovoru na okrogli mizi povabili gostje kot 
predstavnice različnih sektorjev (zdravstvo, sociala, šolstvo). S pogovorom na okrogli mizi tako 
želimo pridobiti mnenje gostij o usklajevanju različnih sektorjev z namenom čim boljše podpore 
družinam in njihovim potrebam in kakšni so vaši predlogi za čim boljšo povezanost različnih 
resorjev, da bi bila družina v tem času kar se da celostno podprta. 
 

Predstavitev iniciativ Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak 
za korakom v luči korone  
 

12.30 
- 
13.00 

Ime, priimek Naslov prispevka Kratek opis 

1. 
sklop 

Mateja Mlinar TOY FOR INCLUSION - 

Kako lahko Knjižnica 

igrač v lokalnem okolju 

poskrbi za socialno 

kohezijo 

V prispevku bomo predstavili pristop TOY for 
Inclusion (Erasmus+, KA3), znotraj katerega 
smo v dveh slovenskih okoljih vzpostavili 
knjižnico igrač. Naš cilj je povečati vključenost 
družin iz ranljivih skupin v družbo, krepitev 
starševskih kompetenc in doprinos k lažjemu 
prehodu otrok med različnimi učnimi okolji. 
Pristop sloni na medsektorskem povezovanju 
institucij in zavodov, ki se pri svojem delu 
srečujejo z družinami z mlajšimi otroki (s 
področja vzgoje in izobraževanja, socialnega in 
zdravstvenega varstva, kulture). S prispevkom 
želimo poudariti pomembnost integriranih 
sistemov pri zagotavljanju in izboljšanju 
kakovostnega bivanja v lokalnem okolju, ki 
igrajo še bolj ključno vlogo v razmerah, s 
kakršnimi se soočamo v zadnjem letu. 

2. 
sklop 

mag. Mateja 
Režek 

VALUE - O 

profesionalnem 

razvoju in pripoznavi 

raznolikosti med 

različnimi profili 

Izsledki številnih raziskav dokazujejo, da je 
kakovost ViZ procesa odvisna od 
usposobljenosti strokovnih delavcev. V 
prispevku bomo predstavili oblikovanje učečih 
se skupnosti v dveh slovenskih vrtcih, kjer smo 
vodje učečih se skupnosti pri oblikovanju le-
teh poglobljeno podpirali v okviru projekta 



strokovnih delavcev 

znotraj tima 

VALUE (Erasmus+ KA3), katerega cilj je bil 
oblikovati skupno pot profesionalnega razvoja 
za vse strokovne delavce vrtca. Razmišljali 
bomo o nujnosti vzpostavitve takšnih oblik 
podpore strokovnim delavcem v vseh vrtcih 
ter o nujnosti kontinuirane strokovne podpore 
vodjem učečih se skupnosti, ki je še kako 
pomembna v časih nove realnosti.  

3. 
sklop 

Petra Zgonec, 
Tina Mervic 

TRANZICIJA (TIM: 

Transition Is our 

Mission) - O prehodih 

iz domačega okolja v 

vrtec in o prehodu iz  

vrtca v osnovno šolo 

Prehod iz enega v drugo učno okolje je tem 
lažji, čim manjše so razlike med starim in 
novim okoljem. S prispevkom želimo opozoriti 
na različne prehode, s katerimi se srečujemo 
na področju vzgoje in izobraževanja in pomen 
zagotavljanja mehkega prehajanja otrok iz 
enega v drugo okolje. Na podlagi izsledkov 
raziskave o prehajanju otrok iz vrtca v šolo 
bomo razmišljali o smernicah za nadaljnje delo 
na tem področju in iz tega izluščili tudi 
smernice za zagotavljanje mehkega prehajanja 
med vzgojno-izobraževalno ustanovo (vrtec, 
šola) in domačim okoljem, saj so tovrstni 
prehodi v času epidemije koronavirusa še 
toliko bolj aktualni. 

 

 

 


