
 

 

 

 

 

 

Stabilna družba prihodnosti je lahko le družba znanja, etike in vrednot. 

 

» Otrok in pozneje mladostnik doživljata spodbude in razočaranja, nagrade in 
kazni, poleg njih pa tudi boleče krivice.  

Doživetja mora primerno predelati. Tu je velikanskega pomena nevsiljiva 
pomoč osebe, ki je v njihovih očeh avtoriteta, zaupnik, nekdo, ki ga ima rad. 
To pomaga dati doživetjem ustrezen predznak, pravo barvo, pravi pomen. 

Varen dom in ljubeča družina sta neprecenljivega pomena, njuno vlogo pa 
nenadomestljivo dopolnjujeta vrtec in šola… » - akad. Prof. dr. Jože Trontelj  

Zato, dragi starši, smo se tudi v našem vrtcu odločili, da pristopimo v triletni 
program Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju, ki ga izvaja Inštitut za 
etiko in vrednote Jože Trontelj. Strokovni delavci vrtca smo začutili, da je 
pravi čas, da se začnejo spremembe. Spremembe v spreminjanju in 
upoštevanju vrednot, ki so temelj vsake družbe.  

Program želimo odpreti tudi v širšo skupnost, saj se zavedamo našega 
poslanstva in pomena vrednot do staršev, družin, v lokalno skupnost in širšo 
družbo. 

Želimo si polagati temelje boljši družbi prihodnosti in, da bomo svoje delo 
opravili tako uspešno, da bomo lahko oplemenitili vedenje ljudi.  

Vabljeni vsi, ki nam zaupate, ki sodelujete z nami, se z nami družite in nam 
zaupate svoje otroke! Razmislimo skupaj: Ali delujemo etično? Katere 
vrednote naj pridobijo naši otroci? Ali jih tudi sami polno živimo?  

Brigita Česnik, ravnateljica 



 

 

 

 

 

O PROGRAMU: Program je zasnovan kot cikel 10 modulov, ki ustrezajo 10 
vrednotam evropskega ogrodja etike in vrednot. Cikel dejavnosti vseh 10 
modulov traja 3 leta.  

Ogrodje programa etike in vrednot: ZNANJE IN MODROST, USTVARJALNOST 
IN DELO, TRADICIJA, KULTURA, UNIVERZALIZEM, PRAVIČNOST, INTEGRITETA, 
SKRB ZA SOČLOVEKA, HUMANOST, ŽIVLJENJE-NARAVA-ZDRAVJE.  

V vrtcu imamo varuhe etike in vrednot: za enoto Tičnica: Bojana Šalamun, 
enoto Tabor: Maruša Poženel, enoto Hotedršica: Nada Cindrič, enoto Pod 
Košem in enoto Laze : Mateja Ručigaj, enoto Rovte: Renata Treven, enoto 
Centralni vrtec : Maja Kljajić. 

Cilji programa:  krepitev kompetenc vzgojiteljev in učiteljev za integracijo 

etike in vrednot v vzgojno izobraževalno delo,  ozaveščanje in motiviranje 
otrok in mladostnikov za odločanje in obnašanje, ki temelji na etiki, 

vrednotah in znanju,  krepitev stabilne družbe, ki temelji na etiki, vrednotah 
in znanju.  

 

PROGRAM JE ZASNOVAN TRAJNOSTNO IN SE NE KONČA. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Življenje, narava, zdravje 

 

Življenje je verjetno najosupljivejši in najbolj zapleten naravni pojav, obenem pa pomeni največjo in 
najbolj temeljno dragocenost v mnoštvu vseh vrednotnih kategorij človeštva. 

 
 

Humanost 
 

Humanost je tesno povezana s humanizmom, miselnostjo, ki temelji na konceptu človeškega 
dostojanstva in iz njega izhajajočih pravic, svoboščin, pa tudi odgovornosti. 

 
 

Skrb za sočloveka 

 

Skrb za sočloveka je izjemnega pomena za sam obstoj človeštva, saj je človek socialno bitje; naša 
življenja so odvisna od medsebojne pomoči, sodelovanja in skrbi za drugega. 

 
 

Integriteta 

 

Integriteta je postulat dobrega značaja in osebnostne zrelosti v vseh znanih kulturah in civilizacijah, in 
zelo pogosto jo postavljamo prav na vrh tega, kar tvori bistvo osebne, individualne moralne veličine. 

 
Pravičnost 
 

Pravičnost pomeni prepričanje in ravnanje, ki obravnava vse ljudi brez izjeme in brezpogojno enako, 
zlasti pri sankcioniranju njihovega delovanja. 
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Univerzalizem 

 

Univerzalizem vključuje načela, prepričanja in ravnanja, ki prispevajo k splošni dobrobiti človeštva in si 
jih lahko predstavljamo kot splošna, univerzalna. 

 
 

Kultura 

 

Kultura obsega dosežke in stvaritve človeštva, ki se prenašajo iz roda v rod in se tako iz generacije v 
generacijo širijo in nabirajo. 

 
 

Tradicija 

 

Tradicija vključuje kulturne, materialne in duhovne dosežke neke družbe ter veščine, navade in 
običaje, ki jih je družba razvila skozi zgodovino. 

 
 

Delo in ustvarjalnost 
 

Delo in ustvarjalnost sta v samem bistvu naše civilizacije; človeštvo ne bi bilo, kar je, če ne bi bilo 
izdelovanja in uporabe orodja. 

 
 

Znanje in modrost 
 

Znanje in modrost, kombinacija človeškega intelekta in moralnega karakterja, sodita med temeljna 
vodila stabilne in srečne družbe. 

http://zmagujemozvrednotami.iev.si/slv/framework/value_domains#universalism
http://zmagujemozvrednotami.iev.si/slv/framework/value_domains#universalism
http://zmagujemozvrednotami.iev.si/slv/framework/value_domains#culture
http://zmagujemozvrednotami.iev.si/slv/framework/value_domains#culture
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V letošnjem šolskem letu so na vrsti naslednji moduli: 

  

UNIVERZALIZEM - september/oktober 2018 

PRAVIČNOST - december/januar 2019 

TRADICIJA - marec/april 2019 

 

  

»Vsi cvetovi bodočnosti so v semenu sedanjosti.« 

 


