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Vrtčevsko življenje v času epidemije
Biti vzgojitelj ni samo poklic, je poslanstvo. In prav v teh časih je še kako pomembno, da so
vzgojitelji srčni in hkrati strokovni. Naša naloga je, da otroci vedo kaj se dogaja, hkrati pa živijo otroštvo
v pravem pomenu besede. Skoraj eno leto se vse vrti okrog novega virusa, seveda ni vrtec nobena
izjema. Kot javna ustanova je pravzaprav v središču dogajanja. Ko so se marca 2020 vrtci prvič zaprli
noben ni vedel koliko časa bo to trajalo. Vsi smo si želeli, da se čim prej vrnemo na stare tirnice. Tako
smo doma ostali kar dva meseca in ko je napočil čas za povratek smo se tega zelo veselili. Veselili in
hkrati bali, saj nismo vedeli kako bo z vsemi novimi ukrepi. Želeli smo poskrbeti za zdravje otrok, po
drugi strani pa vemo, da otroci potrebujejo bližino, nasmeh, objem in varno naročje. In tako smo otroke
zjutraj pričakali z nasmehom na obrazu, maska ga je zakrila le pri vratih kjer smo srečali starše. Z otroki
smo vedno veliko govorili o skrbi za osebno higieno, letos pa smo temu namenili res veliko pozornosti
in tako za otroke to ni predstavljalo velikih sprememb. Umivanje rok je tako postalo samo še bolj
temeljito in redno, robčki so še bolj vestno pristajali v koših za smeti. Kihanje v rokav so nekateri že
dobro osvojili, druge pa je čakalo še nekaj vaje. Vzgojiteljice v vrtcu skrbimo da so igrače čiste, v tem
času pa še toliko bolj. Večkrat razkužimo stvari, ki se jih dotikamo in smo še posebej pozorni pri deljenju
hrane. Veliko časa namenjamo dejavnostim v naravi, na travniku, ki je naša telovadnica, gozdni kotiček
pa igralnica.
Novo šolsko leto se je komaj dobro začelo, vrata vrtca pa so se konec oktobra že spet zaprla.
Tokrat s to spremembo, da je varstvo omogočeno za vse otroke, katerih starši potrebujejo nujno
varstvo. Tako je pri nas vrtec že ves čas odprt na treh lokacijah: enota Arkova, enota Črni vrh in oddelek
v Ledinah.
V tem času se je zgodila velika sprememba na področju sodelovanj (z zunanjimi strokovnjaki,
razna gledališča, starši, … ). Vrtec Idrija je znan po zelo dobremu sodelovanju s starši. Starši
predstavljajo pomembno vez med vrtcem in domom. Vsako leto za starše pripravimo razne delavnice,
druženja v naravi, rajanja. Vsi starši so lepo vabljeni, da sodelujejo pri praznovanju rojstnega dne
njihovega otroka. V veliko pomoč so nam tudi pri zbiranju raznoraznega materiala/gradiva. Vse to pa v
letošnjem letu ne pride v poštev. Zato smo morali vzgojitelji poiskati nove načine, da kljub razdalji
ohranjamo povezavo z otroki in starši. Vezi smo ohranili preko e-pošte z raznimi sporočili ter aplikacije
Zoom, kjer pripravimo dejavnosti: prebiramo pravljice, staršem pošiljamo ideje za dejavnosti z otroki,
… Vsi pa smo bili najbolj veseli, ko smo se videli v živo, čeprav le preko ekranov.
Zaposleni v vrtcu se resnično trudimo, da upoštevamo priporočila stroke in s tem preprečimo
vdor virusa v vrtčevsko okolje. Seveda pa je odgovornost tudi na strani staršev, da v vrtec pripeljejo
zdrave otroke. Le s skupnimi močmi nam lahko uspe, da se čim prej vrnemo v »stare tirnice«.
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