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Predzgodovina ideje o otrokovi 
participaciji 

• Rousseaujevo geslo, da moramo vzgojo nasloniti na 
razumevanje otrokovega razvoja 

• Herbartova in Deweyeva ideja, da je otrokovo učenje 
aktiven proces 

• Malaguzzijeva teza o otroku kot bogatem, zmožnem bitju 

• sprejetje Mednarodne konvencije o otrokovih pravicah 
(1989), ki poleg pravice do zaščite (pred različnimi 
oblikami izkoriščanja in nasilja) in ustrezne oskrbe (kamor 
sodi tudi pravica do izobraževanja) izpostavi otrokovo 
pravico do participacije, ki mu zagotavlja možnost 
odločanja o lastnih interesih, željah, pričakovanjih itn.  



Kako gledamo na otrokovo participacijo danes? 

• Kot vse velike humanistične ideje je tudi ideja svobodnega 
posameznika, ki ima možnosti participacije, povezana z 
ideološkimi političnimi interesi: 
– pravica do izbire je ena temeljnih vrednot potrošniške družbe 

– otrokovo pravico do participacije v vzgoji določa režim 
resnice, ki ga usmerja diskurz developmentalnosti, v 
znanstveni jezik o otrokovih razvojnih zmožnostih skrita 
politična intenca, kako vzpostaviti na prvi pogled objektivne 
norme o normalnem razvoju otroka kot strokovno podlago za 
oblikovanje takih metodik vzgoje, ki upoštevajo otrokove 
razvojne potrebe  

– pod geslom razvojno primernih vzgojnih praks se mnogokrat 
skriva intenca po nadzorovanju, usmerjanju in kompenziranju 
otrokovega razvoja  



  • S. Rutar diskurze o participaciji otrok v vzgoji deli na 
tri osnovne skupine: 

 

– manipulativni diskurzi o participaciji otroka vključujejo 
v aktivnosti bolj za dekoracijo kot v smislu resnične 
participacije 

– diskurzi participacije s posrednikom imajo v mislih 
otroka, a je v njih vzgojitelj še vedno tisti, ki misli, da 
ve, kaj je dobro za otroka 

– diskurzi prave participacije otroku neposredno 
zagotavljajo aktivno vlogo v procesih odločanja o 
vzgojnih dejavnostih ter v samih vzgojnih interakcija 

 

 

 



  • po Hartu oblike prave participacije opišemo s štirimi 
stopnjami: 
– ko otroci razumejo namene projekta, vedo, kdo je 

odločal glede vključenosti otrok v projekt in zakaj ter 
imajo smiselno vlogo v projektu 

– ko se odrasli z otroki posvetujejo glede projekta, ki ga 
sicer predlagajo in vodijo sami 

– ko projekt predlaga in vodi otrok sam 
– najvišjo stopnjo participacije pa mu pomeni projekt, 

ki ga predlaga otrok, v njem pa se otroci in odrasli 
odločajo skupaj  

Kar manjka navedenima opisnima opredelitvama stopenj 
otrokove participacije v vzgojnih dejavnostih (projektih), je 
opredelitev pogojev, ki sploh omogočijo uveljavitev prave 
participacije v vzgoji. 

 



Pogoji, ki omogočijo uveljavitev prave 
participacije otrok v vzgoji 

• Odločitev za uveljavljanje prave participacije otrok je 
etična in politična izbira, med etičnimi in političnimi 
koncepti, ki utemeljujejo otrokovo pravico do 
participacije, velja izpostaviti: 

– pripoznanje otroka kot zmožnega bitja  

– zagotovitev ontološkega angažmaja otroka v 
vzgojnih dejavnostih 

 



Pripoznanje otroka kot zmožnega bitja 

• podobno kot neustrezne in nepravične oblike pripoznanja 
ilustriramo s primeri pripadnikov marginaliziranih skupin, ki 
imajo zaradi javnega izpričevanja svoje identitete v družbi 
težave (drugače spolno usmerjeni, muslimani, Romi itn.), 

• lahko tudi za podobo otroka kot ranljivega bitja potreb 
trdimo, da izhaja iz strokovno neustreznega pogleda na 
otroka kot razvojno nezmožno bitje, ki bi mu bilo 
neodgovorno prepustiti možnosti samostojnega odločanja v 
vzgoji, saj smo le odrasli tisti, ki vemo, kaj je zanj dobro in 
dolgoročno koristno 

• nove raziskave otroštva potrjujejo, da otroci že v 
predšolskem obdobju razmišljajo in konstruirajo nove 
pojme, v igri in umetniškem ustvarjanju z imaginacijo 
preizkušajo nove in nove družbene vloge ter so pripravljeni 
na sprejemanje bližnje osebe in socialno občutljiv dialog   



Zagotovitev ontološkega angažmaja otroka 

v vzgojnih dejavnostih 

• sprejetje otrokovih potreb in interesov kot izhodišča 
pedagoškega dialoga, ki je sicer asimetričen, a 
enakovredno vključuje odraslega in otroka 

• otrok je vključen v dialog preko preteklih in sedanjih 
izkušenj, upoštevajo se njegova pričakovanja, želje in 
upanja, pogledi in prepričanja 

• v dialog se vključuje kot celovita oseba 

• enakovredno vključevanje otroka/učeče osebe v dialog je 
zelo redko, participacija učeče se osebe pa mnogokrat ne 
pomeni njene možnosti, da v učni situaciji uveljavi svoje 
interese in potrebe, da torej uveljavi svoj glas 



  
• Otroku torej lahko ponudimo možnosti prave 

participacije v vzgoji: 

– če ga sprejemamo kot nekoga, ki je zmožen 
sprejemati zanj dobre in dolgoročno koristne 
odločitve (pripoznanje otroka kot zmožnega bitja) 

– če mu ponudimo dejavnosti, ki jih doživlja kot 
smiselne, saj izhajajo iz njegovih pričakovanj, želja 
in upanja, pogledov in prepričanj (ontološki 
angažma) 



  
• primeri upoštevanja načela ontološkega 

angažmaja otroka v vzgoji: 
 

– pripravljenost na presenečenja (C. Rinaldi – Reggio 
Emilia) 

– pripravljenost učitelja, da se v dialogu z učencem 
tudi sam nenehno uči  (etnografska študija V. 
Paley You Can't Say You Can't Play) 

– projekt Urbana umetnost v vrtcu Vodmat 
(Ljubljana) 

 



Urbana umetnost – primer družbenega 
angažmaja otrok ali vandalizma? 



Osnovna načela in potek projekta Urbana 
umetnost 

• otroci so se seznanili z različnimi praksami 
urbanih umetnikov in z možnostmi, kako svoja 
angažirana stališča predstaviti v javnem 
družbenem prostoru 

• otroci so sami izbirali tematiko upodobitev 

• umetniški vodja projekta, grafitar Miha Artnak, pa 
jih je seznanil z različnimi grafitarskimi tehnikami  

• ter s prepoznavanjem razlike med družbeno 
kritičnim ter umetniškim grafitarstvom in 
vandalizmom 



  • ko so otroci prve grafite ustvarili na dvorišču Vrtca, 
je skupina, nezadovoljna s končnim izdelkom, 
predlagala, da izražanje svoje vizije usklajenosti 
urbanega in naravnega okolja predstavi s »pravim 
grafitom« v mestu na način, da sredi urbanega 
okolja naslikajo domišljijske vrtove 

• vodje projekta so jim realizacijo te ideje omogočili 
na obrobju Mesta Metelkova 

• ker je eden od njih segal na fasado hiše v okolici (ki 
je bila že prej porisanana z grafiti brez umetniške in 
sporočilne vrednosti), so oblasti ob anonimni 
prijavi slikanja otrok naročile odstranitev tega 
grafita: 



  



  • Grafite otrok iz vrtca Vodmat je omogočilo 
–  dejstvo, da so bili otroci pripoznani kot zmožna 

bitja, njihove ideje pa kot inteligentne in vredne 
pozornosti,  

– upoštevan je bil njihov ontološki angažma 
(javnosti sporočiti, v kakšnem okolju želijo živeti),  

– odrasli so se, izhajajoč iz interesov in želja otrok, 
potrudili otrokom ponuditi nova znanja, veščine in 
možnost učenja iz neposredno družbeno 
angažirane dejavnosti  

Takšno obliko učenja lahko po kriterijih Harta 
in S. Rutar uvrstimo med projekte z najvišjo 

stopnjo participacije otrok. 

 


