
Delo s težko vodljivimi otroki v vrtcu – čuječnostni pristop

Seminar za strokovne delavce vrtcev

1. Vsebina seminarja

Seminar obravnava delo s težko vodljivimi otroki v vrtcu, tj. z otroki, katerih vedenje vsebuje poudarjene 
poteze nemirnosti, agresivnosti in podobnih značilnosti in ki zaradi tega predstavljajo za strokovne delavce 
vrtca poseben izziv, pa tudi napor. Izhodišče oz. podlaga za obravnavo vsebin je čuječnostni pristop.

2. Komu je seminar namenjen?

Izobraževanje  je  namenjeno  vzgojiteljicam  (vzgojiteljem)  in  pomočnicam  vzgojiteljic  (pomočnikom 
vzgojiteljev) in se izvaja za zaključene skupine udeležencev.

Zaradi aktivnega načina dela (delavniška oblika) je priporočljiva velikost skupine 15, maksimalna pa 20 
udeležencev.

3. Čas in kraj izvedbe

Seminar poteka v petek in soboto, v petek od 16.00 do 19.30 ter v soboto od 8.00 do 15.00 (po dogovoru je  
možna tudi drugačna časovna organizacija). Skupno trajanje seminarja je 12,5 pedagoške ure.

Seminar se načeloma izvede v prostorih naročnika.

4. Kaj pridobijo udeleženci seminarja?

Udeleženci na seminarju:
• poglobijo razumevanje vedenja težko vodljivih otrok ter spoznajo vzroke (psihološko ozadje) takšnega 

vedenja,
• raziščejo svoje odzivanje na težavno vedenje otrok in reflektirajo svoj vzgojni slog,
• osvojijo  učinkovite  načine  dela  s  težko  vodljivimi  otroki  v  vrtcu,  s  poudarkom na  čuječnostnem 

pristopu,
• spoznajo sodobne vzgojne usmeritve (tretja pot v vzgoji, pozitivna vzgoja, uglaševanje na otroka),
• pod  strokovnim  mentorstvom  obravnavajo,  rešujejo  in  reflektirajo  konkretne  probleme  iz  svoje  

vsakdanje delovne prakse.
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5. Oblike in metode dela

Seminar  poteka  v  delavniški  obliki,  kar  udeležencem  omogoča  aktivno  učenje  in  razvijanje  celostnih 
kompetenc za delo s težko vodljivimi otroki. Načini dela obsegajo delo v malih skupinah in v parih ter delo v 
veliki skupini, kratka predavanja, diskusije, delo s primeri, različne praktične vaje, analizo video posnetkov  
in supervizijo.

6. Program seminarja

Petek

16:00 Pozdrav ter predstavitev seminarja in udeležencev (socialna igra)
16:30 Odziv vzgojitelja na težavno vedenje otrok (delo z videoposnetkom)
17:00 Značilnosti težko vodljivih otrok
17:15 Odmor
17:30 Težko vodljivi otroci v vrtcu v praksi: Vzroki in posledice težavnega vedenja ter možne rešitve  

(predavanje z diskusijo)
18:15 Odmor
18:30 Razvijanje kompetence za avtoritativno (odločno) vs. avtoritarno (nasilno) vzgojno komunikacijo  

(igra vlog v parih)
19:00 Čuječnostna tehnika za vsakdanje spoprijemanje s stresom
19:30 Zaključek prvega dne seminarja

Sobota

8:00 Uvodna jutranja vaja: Čuječno gibanje
8:15 Diskusija v veliki skupini o delu s težavnimi vedenji otrok
8:45 Kaj je čuječnost in kako jo uporabljati za uspešno delo s težko vodljivimi otroki
9:45 Odmor
10:00 Uglaševanje  na  otrokovo  doživljanje  (empatija)  ob  njegovem  težavnem  vedenju  (analiza  

videoposnetka in delo v malih skupinah)
10:45 Individualna supervizija v skupini
11:30 Odmor
11:45 Obravnava konkretnih problemov udeležencev iz njihove prakse (delo v malih skupinah)
12:45 Sprostitvene igre za predšolske otroke (predstavitev iger sprostitvene vzgoje in izvedba nekaterih  

iger)
13:15 Odmor za malico
13:45 Čuječnostna tehnika sprejemanja občutij za zmanjševanje poklicnega stresa
14:15 Refleksija in evalvacija seminarja, povezava pridobljenih vsebin z vsakdanjim delom v oddelku vrtca
14:45 Zaključna čuječnostna vaja za utrjevanje umirjenosti in stabilnosti (vodena imaginacija)
15:00 Zaključek seminarja
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7. Kaj je čuječnost?

Čuječnost (ang.  mindfulness) je močno in učinkovito orodje za osebnostno rast in poklicni razvoj ter za 
psihološko spoprijemanje s težavami. Po velikem razmahu in široki uporabi v tujini se čuječnost vse bolj  
uveljavlja tudi v Sloveniji.

Lahko bi jo opisali kot sprejemajoče zavedanje tega, kar oseba doživlja v sedanjem trenutku, tukaj in zdaj. 
Ko smo čuječni, se kakršnega koli doživljanja preprosto zavedamo, z odprtostjo in sprejemanjem, ne da bi ga  
poskušali zanikati ali se mu izogniti.

Številne raziskave, opravljene v zadnjih nekaj letih, so pokazale, da so posledice čuječnosti med drugim 
večja uspešnost pri delu na področju vzgoje in izobraževanja, zmanjšanje poklicnega in osebnega stresa, 
izboljšanje počutja in večja kvaliteta življenja, zmanjšanje tesnobe in depresivnosti, izboljšanje medosebnih 
odnosov, kvalitetnejše starševstvo itd.

Na področju vzgoje predšolskih otrok se je čuječnost pokazala kot posebej pomembna, saj čuječen odnos 
vzgojitelja (strokovnega delavca ali starša) otroku pomaga regulirati njegova čustva in drugo doživljanje, kar 
je razvidno tako na nivoju vedenja kot tudi na nevrofiziološkem nivoju.

8. Izvajalec programa

Izvajalec in avtor programa je dr. Miha Černetič, psiholog in psihoterapevt ter oče treh otrok. Več kot šest let  
je opravljal delo svetovalnega delavca v štirih slovenskih vrtcih. Kot visokošolski predavatelj  na DOBA 
Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije poučuje psihologijo otrok in mladostnikov. Poleg tega 
poučuje razvojno psihologijo v srednjšolskem programu Predšolska vzgoja. V okviru ustanove Pot naprej 
izvaja izobraževanja (predavanja, delavnice in seminarje) za strokovne delavce vrtcev in starše predšolskih  
otrok ter  psihološko svetovanje  in  psihoterapijo.  Z uporabo in raziskovanjem pristopov,  ki  temeljijo  na 
čuječnosti, ima osem let izkušenj. Leta 2005 je o čuječnosti objavil odmeven članek, s katerim je omenjeni  
pristop predstavil slovenski strokovni javnosti ter utrl pot uporabi in raziskovanju čuječnosti v slovenskem 
prostoru.

9. Cena programa

Cena seminarja znaša 840 EUR in vključuje potne stroške znotraj Slovenije.

Ob naročilu več izvedb programa v istem šolskem letu (npr. izvedba seminarja v več skupinah) se za drugo  
in nadaljnje izvedbe prizna 20-odstotni popust na ceno programa.
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10. Mnenja dosedanjih udeležencev seminarja

• »Na seminarju sem se počutila dobro in sproščeno. Najbolj mi je bilo všeč, da smo delali s konkretnimi  
primeri. Danih je bilo veliko smernic za reševanje konfliktov, ki jih bom uporabila pri svojem delu.«

• »Počutila sem se odlično, pridobila sem veliko samozavesti, ker smo se veliko pogovarjali. Najbolj mi  
je bilo všeč, da smo delali na primerih in izkušnjah iz prakse.«

• »Všeč mi je bil umirjen in profesionalen pristop. Počutila sem se sprejeto, slišano in prijetno.«

• »Na seminarju se se počutila zelo dobro in sproščeno. Všeč mi je bilo prisluhniti  in sprostiti  svoje  
misli.«

• »Všeč sta mi bili igra vlog in supervizija.«

• »Koristni so se mi zdeli napotki o pristopu umirjanja in čuječnosti, sprostitvene vaje (tudi z otroki),  
spodbude k razmišljanju o različnih možnih pristopih.«

• »Na seminarju mi je bilo všeč vodenje v umirjenem tonu ter napotki za ravnanje z drugačnimi otroki,  
vživljanje v otrokove težave in pomoč pri odpravljanju le-teh.«

• »Počutila sem se sproščeno in umirjeno. Všeč mi je bilo, da smo govorili o konkretnih primerih in da  
smo si udeleženke med seboj pomagale z raznimi nasveti.«

• »Seminar mi je pomagal, da se bom v danih trenutkih skušala poglobiti vase in v svoje občutke, si jih  
priznati in se zavedati, da so ti občutki v redu.«

• »Po  tem  seminarju  bom  skušala  v  določenih  situacijah  pri  delu  z  otroki  uporabiti  katero  od  
sprostitvenih iger.«

• »Na  seminarju  sem  osvežila  in  dodatno  obogatila  znanje.  Naučila  sem  se,  kako  sprejemati  svoja  
občutja in občutja otrok.«

• »Na seminarju sem se  počutila enakovredno vsem udeleženkam in všeč mi je bil  način podajanja.  
Čuječnost in čuječnostni pristop se mi zdita zelo uporabna.«
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