TUDI VRTEC LAHKO DELUJE NA DALJAVO
V viziji našega vrtca je zapisano, da razvijamo prave vrednote, ter s spoštovanjem, dobrimi
odnosi in empatijo strokovni delavci med seboj povezujemo družino in vrtec. In kot že vemo,
so prav otroci vez med strokovnimi delavci in starši. Poudarjati in spodbujati moramo
ustvarjalnost, kako otrokom zagotoviti čim več možnosti za njihov optimalen razvoj. Del tega
optimalnega razvoja pa je tudi socialni razvoj otrok, ki ga krepimo z medsebojnim druženjem
s sovrstniki in delavci vrtca.
V času epidemije in zaprtja vrtca, pa se je to začelo odvijati na drugačen način. Postalo je
okrnjeno, fizičnega stika kar naenkrat ni bilo več.
Konec oktobra so vrata našega vrtca ostala odprta le za nujno varstvo otrok in to obdobje je
trajalo vse do konca januarja. V tem času se je otroška radoživost med sovrstniki po igralnicah
v vrtcu umirila. Trije meseci … za nekatere dolgi, za druge kratki. Bil je to čas negotovosti in
čas pričakovanja, da mine in se zopet na široko odprejo vrata prav vsem otrokom. Bil je čas
sprememb in presenečenj, čas, ko smo vsi najbolj pogrešali medsebojno druženje in z njim
pogovor.
Strokovni delavci smo se spraševali in samoiniciativno iskali nove poti, kako na daljavo ohraniti
stik, empatijo, dober odnos, hkrati pa tudi zaupanje tako med otroki, kot starši v svojem
oddelku. Poseben izziv je bil to vzpostaviti v skupinah pri najmlajših otrocih, ki so septembra
prvič prestopili vrata vrtca. Njim so se po dobrem mesecu igre v vrtčevski igralnici, vrata zaprla
in tako prekinila svoje med vrstniško druženje v igralnici. Strokovni delavci zaposleni pri
najmlajših, niti nismo uhiteli spoznati vseh njihovih razvojnih sposobnosti, ter zgraditi toplega
in povsem zaupanja vrednega odnosa med njimi in s starši. Vendar z veliko dobre volje in
ustvarjalnosti je tudi nam uspelo ohranjati in graditi ta odnos v času nujnega varstva. Za to
dobro voljo in vso energijo, ki smo jo vložili v to, so »krivi« prav otroci in starši. Saj so z aktivnim
sodelovanjem pokazali interes ter pozitivno energijo za nadgrajevanje našega sodelovanja.

Tako smo ob misli, da nas nekdo nestrpno čaka in pričakuje, lažje zavihali rokave in nastale so
zanimive dejavnosti za otroke. Veliko primerov dobrih praks je nastalo v tem času. Preko
različnih internetnih medijev smo ohranjali stik in tako tudi vrtec »zapeljali« na daljavo. Kako
lepo je bilo videti na ekranu nasmejane otroške obraze, ki so opazovali svoje prijatelje. Pri
najmlajših je iskreno veselje in njihovo čebljanje povedalo vse. Pri veselju ob ugledu »maskote
skupine«, ponavljanju imen sovrstnikov v oddelku, smo dobili povratno informacijo, da v vsem
tem času pa le nismo pozabili drug na drugega in da sta bila prva dva meseca obiskovanja
vrtca kljub uvajalnemu joku zanje prijetna in nepozabna. Otroci so tako uživali ob izdelanih

animacijah zanje, petju pesmic, poslušanju zgodbic, gledanju risank, izdelovanju
najrazličnejših novoletnih izdelkov, ugibanju ugank, telovadbi … Vsi otroci, ki so v času zaprtja
vrtca praznovali rojstni dan, so dobili voščilo, prav tako so letos tudi novoletne voščilnice
prispele do družin na drugačen, poseben način. In še bi lahko naštevali, kaj vse smo strokovni
delavci pripravili zanje. Prijetno pa je bilo tudi pokramljati s starši, ki so nas podpirali z aktivno
udeležbo pri tem. Hkrati pa tudi nismo zahtevali od njih, da to postane zavezujoča se
obveznost, ampak naj ostane le prijetno druženje, brez dodatnih obvezujočih nalog.
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