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Ljubljana, 9. 10. 2020

Teden otroka 2020 in tema »Pogovor je odgovor«

Spoštovani starši, 

letošnji teden otroka, ki poteka v tem tednu, praznujemo tudi v našem vrtcu okoliščinam primerno, s
programom in ak vnostmi, ki temeljijo na pogovoru, s pomočjo katerega hitreje najdemo rešitev, se
razveselimo, si olajšamo občutke žalos ,  jeze in razočaranja ter dobimo občutek,  da nismo sami.
»Pogovor je odgovor« je namreč geslo letošnjega Tedna otroka. 

Problem vedno postane manjši, ko ga lahko z nekom delimo, s pogovorom lahko zmanjšamo stres in
se razbremenimo. V vrtcu smo prav v tem tednu veliko pogovorov namenili sprejemanju drugačnos
in strpnos , saj  smo ljudje med seboj različni in vsak izmed nas je unikat. Pogovori so potekali v
smeri: »Kljub temu, da smo vsi enako zgrajeni, si ni  dva človeka nista povsem enaka. Med seboj se
razlikujemo že na prvi pogled: eni smo veliki, drugi majhni, imamo različen ten pol , različne barve las
in oči, ljudje imamo pege, morda mozoljčke, tudi gube. Razlikujemo se tudi v tem, kaj radi počnemo
in v čem smo dobri: nekateri obožujemo šport, drugi radi beremo, tretji radi ustvarjamo, kuhamo,
igramo instrument, skrbimo za svojega psa, ipd. Vsem nam pa je nekaj skupnega: vsak od nas se rad
igra, zabava in je rad v družbi svojih prijateljev. Vsak od nas potrebuje prijatelje in prav s pogovorom
spoznavamo nove prijatelje. Čeprav se med seboj razlikujemo,  imamo enake želje: radi se zabavamo,
igramo  s  prijatelji,  hodimo  v  vrtec,  se  ckrljamo  in  igramo  s  starši,  gugamo,  lovimo,  igramo  v
peskovniku, radi gledamo risanke, poslušamo pravljice, pojemo pesmice, plešemo, idr.«.

Kako se otroci soočajo in sprejemajo drugačne vrstnike (drugačnost v najširšem pomenu besede) je
zelo odvisno od tega, kako se odrasli odzivamo, komuniciramo in sprejemamo drugačnost v družbi.
Drugačen  otrok  v  skupini  vrstnikov  je  priložnost  za  odrasle,  da  pokažejo  zgled  za  sobivanje  z
drugačnostjo in prvi korak k strpni družbi. Otroci, ki imajo v predšolskem obdobju priložnost druži  se
z drugačnimi otroki, jih sprejmejo brez predsodkov in jih pogosto ni  ne doživljajo kot drugačne. Z
njimi  vzpostavljajo  veliko  bolj  iskrene,  sproščene  in  spontane  s ke,  kot  odrasli.   Ob  primerni
vzpostavitvi klime v skupini ali družini imajo otroci edinstveno priložnost izkusi  in razvi  večji čut za
bližnjega, empa jo, solidarnost in prijateljstvo.

Prav odrasli, predvsem starši smo zgled svojim otrokom. V tem tednu lahko družine npr. brezplačno
obiščejo Prirodoslovni muzej Slovenije, sicer pa izkoris jo tudi čas za pogovor s svojimi otroki. V vrtcu
žal, skladno z uredbo Vlade, ne bomo mogli izves  srečanj s starši in otroki na nivoju oddelkov v
jesenskem času, smo pa prepričani, da bomo več skupnih srečanj lahko organizirali še v letošnjem
šolskem letu. 

Nekaj namigov, kako zapelja  pogovor ob zaznavanju drugačnos :

Otroku razložimo drugačnost čim bolj konkretno in s prepros mi besedami. Vse, kar ostaja otroku
nerazloženo, ga lahko obremenjuje in straši. Npr. Ne obremenjujmo se, če otrok strmi v osebo na
vozičku. Osebe na vozičku opazijo našo ignoranco, naše poglede stran. Otrokovo stremljenje lahko
izkoris mo  za  kratek  in  preprost  pogovor,  kjer  se  skušamo  izogni  obsojanju,  predvidevanju,
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posploševanju.  Npr.  »Vidim,  da si  opazil  osebo na vozičku.  Ne vem,  kaj  se je  zgodilo,  ampak na
vozičku je zato, ker mu njegove noge ne morejo pomaga  pri hoji.« 
»Drugačnos « se ne moremo nales .  Včasih otroci mislijo, da se lahko nalezejo težav, ki jih ima
otrok s težavami – npr. da tudi oni ne bodo mogli hodi  tako kot njihov prijatelj na vozičku.
Bodimo vzor. Z vsemi otroki se pogovarjajmo tako kot si želimo, da bi se drugi pogovarjali z našim
otrokom, če bi imel takšne težave. Najmanj, kar lahko pokažemo, je sočutje in sprejemanje. Otrokom
smo največji zgled. 
Ohranjajmo  spoštljivo  komunikacijo.  Otroci  nas  poslušajo  tudi  takrat,  ko  mislimo,  da  nas  ne.
Izogibajmo se oznakam, ki žalijo in so nespoštljive. Izogibajmo se ločevanju otrok na »normalne« in
»nenormalne«. Ločimo otroka od njegove težave: torej »otrok s težavami« in ne »težaven otrok«,
»otrok s težavami vida« in ne » un ta slep«. 
Poudarjajmo,  kaj  nam je skupnega.  Otrok s  posebnimi  potrebami je  v  prvi  vrs  otrok.  Ima več
skupnega z ostalimi otroki kot različnega. Želi/potrebuje si igre, druženja, zabave, sprejemanja.
V pogovorih z otroki lahko to poudarjamo: enako je star, prihaja iz istega kraja, rad ima šport in
namizne igre, njegova najljubša pravljica je, obvlada štetje do 100, …
Otrokom »drugačnost« približamo tudi preko pravljic, zgodb, risank in filmov ter pogovora ob tem.
Nekaj predlogov za branje: Ko so bili krokarji še pisani, Slonček Elmer, Veveriček posebne sorte, Žiga
špaget gre v širni svet, Zakaj so zebre progaste, Pisana druščina, Igra z barvami, Radi imamo sadje,
Skrivnos  primer ali Kdo je umoril psa, Luka je med nami, Kako je bi  jaz, …

Želimo vam prijeten konec tedna in vas lepo pozdravljamo.

Sergeja Zemljarič, svetovalna delavka Barbara Novinec, ravnateljica


