ANGELSKA PESERA TUKAJ…?
V vrtcu nam je bil predstavljen projekt sofinanciran iz evropskih sredstev programa Erasmus+, ki
ga je ponudila občina Maribor v sodelovanju z Zavodom za Novodobno Izobraževanje in sicer
možnost tritedenskega bivanja v drugi državi in aktivno spremljalnje dela v vrtcu.
Zdela se mi je zanimiva priložnost, da osebnostno zrasem že zaradi tega, da se popolnoma sama
odpravim v svet. Ponavadi sem imela rada nadzor in kontrolo nad sabo in danimi situacijami a
tokrat sem morala zaupati in se prepustiti.
Izbrala sem si Malto Zakaj? Kar začutila sem, da pa bi to znala biti zanimiva izkušnja in ja
priznam…tud ta toplejša destinacija mi je odgovarjala.
Po prihodu na Malto, v mesecu aprilu, kjer sem bila nameščena v večstanovanjsko zgradbo in si
stanovanje delila s tremi italijankami in eno dekle iz Nemčije, se je popotovanje začelo.
Poiskala sem agencijo, ki je sodelovala z našo in odpeljali so me v vrtec, kjer so mi bili namenjen
naslednje trije tedne Little Einsteins Malta .

.
Na Malti je veliko zasebnih vrtcev in ta je bil prav tako. V sami zgradbi sredi naselja je bilo cca. 50
otrok tako domačinov kot priseljencev vseh narodnosti in deloval naj bi po program Montessori.
Zakaj sem zapisala naj bi, vam bom predstavila v nadaljvanju in presodite sami.
Vrtec je samoplačljiv, cene se gibljejo do 600 €, odprt je 24 ur na dan, vse dni v tednu in lepo je bilo
videti spoštovanje, ki so ga kazali starši do vzgojiteljic.(ko so imeli dostop do njih).

Prvi dan sem preživela v jaslični skupini od 3 mesecev do 14 mesecev. Otrokom je bila ponujena
osnovna oskrba, od hranjenja do spanja. Mehki prostor je bil opremljen z blazinami imel tudi tv, na
katerem so se v eno vrtele otroške pesmi s slikovnim prikazom. Otroci so se hranili na rokah, v
stolčku ali kjer koli je bilo možno. Hrano starši pripravijo v za to primerne škatle in med tem je bilo
veliko nezdravih prigrizkov.

Za spanje so imeli poseben prostor, jih pa uspavajo tudi v mehkem kotičku in kar mi je bilo še bolj
zanimivo in absurdno, da otroke stare tudi eni leto, dajo spati v jajčko.

Starše obveščajo o tem koliko in kaj je otrok pojedel, ali je lulal oz. kakal v za to pripravljeno
knjižico, ki jo dajo vsak dan v nahrbtnik. Vsakodnevnega stika z njimi nimajo. Starš otroka odda
vzgojiteljici (ki je namenjena samo temu) vsak dan pri vhodnih vratih, ki so zavarovana tako, da
lahko zgradbo zapustiš samo in izključno s potrjeno kartico dotične vzgojiteljice, zaposleni pa na
prstni odtis.

Ostale dni sem preživela v skupini od tri do pet let. V štirih dnevih sem opazovala proces dela in se
seveda tudi vključevala. Otrokom niso bile ponujene dejavosti njihovi starosti primerne. Cilji niso
bili v skladu s starostjo otrok. Ali so bili preenostavno zastavljeni ali previsoko. Delalo se samo na
matematiki – štetje, sortiranje. Otrokom se pozna primanjkljaj dela na fini motoriki, pri štirih letih
niso znali uporabljati škarij in vzgojiteljica jim tudi ni pokazala prijema in uporabe le teh. Tudi risbe
so bile temu primerne, pokazala se je razlika med našimi otroki in njihovimi v nastalih risbah, ki so
jih naslikali. Kot lahko vidite na spodnji fotografiji izdelek petletnega otroka, ki sem ga povabila, da
naslika rožo. Zanimivo je bilo to, da tudi ko sem mu demonstrirala risanje, mu preslikava ni šla.
Veliko otrokje bilo pri tej starosti še vedno v fazi čečkanja, brez pravega prijema pisala.

Načtrovanih dejavnosti za umetnost ni bilo, prav tako je bilo z gibanjem.
Otroci ne sprejemajo ali težko sprejmejo besedo NE, so v večini individualisti in socialne igre ni
bilo opaziti. V večini so podivjano tekali okoli, vzgojiteljica pa jih je, ko je stvar uhajala iz nadzora
umirila z risanko na tablici. Par otrok je bilo dobesedno vzgojno zanemarjenih in moral si paziti na
njihovo varnost ter varnost vseh ostalih okrog njih. Pri obisku živalskega vrta sem morala imeti
enega otroka dobesedno na povodcu.

Zanimivo je bilo spremljati proces prehranjevanja. Seveda so starši v nahrbtnike pripravili za vse
obroke primerno hrano, a če si je otrok za zajtrk vzel namesto jogurta testenine namenjene kosilu,
vzgojiteljice niso odreagirale. Niso jih vzpodbujale k samostojnosti, so pa sedele poleg določenih
petletnikov in jih hranile. Tudi stekleničke z dudico niso bile pri tej starosti nekaj tujega.

Proces dela v naslednjih dveh tednih se ni kaj razlikoval odprvega, a zelo sem bila vesela, kajti
poslušale so moj nasvet in začele z disciplino.Le-ta je predstavljala veliko težavo in oviro predvsem
pri slušni pozornosti. Še tisti, ki bi radi sodelovali, zaradi kaosa niso imeli priložnosti.
Poudarek je bila zopet matematika, štetje do 20 in razvrščanje ter ponavljanje tako mesecev v letu
kot dneve v tednu. Malce bolj jasno mi je postalo zakaj ravno vse in samo to, kajti povedale so mi,
da šola zahteva znanje petletnega otroka prav na tem področju.

Prav tako slišati prvi glas, kar pa je izjemno težko, ker otrokom ne prebirajo zgodbic ali se
posložujejo kakšnih drugih dejavnosti s področja jezika. Stika z naravo ni, gibali smo se lahko na
strešni terasi objekta, kjer ni bilo nobenih rekvizitov namenjenih gibanju (razen vrvi, partulcev in
kock, ki jih vidite na fotografiji).

Otroci niso samostojni, imajo težave z nego telesa, motorično precej nespretni, splošno so
nerazgledani, ne vedo niti kaj katera žival je in nimajo interesa pri čemerkoli novem sodelovati.
Zadnji dan sem jih nekako uspela navdušiti vsaj z plesom ringa raja, kjer sem prepevala v
slovenščini in jim je bilo zelo všeč.

Njihova kultura se razlikuje od naše, je pa res, da sem dobila občutek, da zelo malo vedo o samem
razvoju ter zmožnostih otrok in posledično je delo z njimi precej skopo.
Kljub tej izkušnji so otroci kot male odprte dušice vtisnile vame močan pečat. Hrepeneli so po stiku,
po objemu, ki sem jim ga lahko ponudila vsaj teh par tednov, ker jih s strani vzgojiteljic niso dobili.

Ta izkušnja mi je veliko dala tako osebnostno kot profesionalno. Spoznala sem, da je naš sistem
kvalitetno nastavljen in smo precej podkrepljeni z znanjem o razvoju otrok, ki vse to uspešno
uporabljamo pri svojem delu. Lahko trdim, da smo glede tega na samem vrhu in morali bi biti
ponosni na naše delo, ter negovati uspehe naših prednic, ki so pripomogle k temu, da smo to kar
smo.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki ste pripomogli k tej izkušnji tako mestni občini Maribor,
ravnatelljici vrtca Studenci go. Marjanci Karba, ki mi je namenila veliko vzpodbudnih besed, ko
sem to najbolj potrebovala in go. Sonji Markič iz Zavoda za novodobno izobraževanje, za njeno
podporo v času bivanja na Malti.

Toplo priporočam sodelovanje, ki je enkratno in neponovljivo.
Hvala
Dipl.vzg. Rhiannon Rose Jelen

