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Mi se imamo radi 
 
V Vrtec Idrija je vključenih dobrih 500 otrok. Več kot 500 radovednih, včasih 
nagajivih in nasmejanih glavic. Med njimi so otroci, ki so po številnih lastnostih 
podobni ostalim otrokom, imajo pa nekaj posebnosti, ki jih moramo mi, ostali, 
razumeti in sprejeti, če želimo, da bodo razvili vse tiste sposobnosti in lastnosti, ki 
jih imajo. Članek je o razumevanju in sprejemanju drugačnost.  Lahko več kot to, 
kako lahko sprejemanje drugačnosti  naše življenje obogati in osmisli. V svojih 
skupinah so vsi izjemno lepo sprejeti. Sovrstniki jih brez pomisleka vključujejo  v 
svojo igro. Če igro podrejo, se nanje ne jezijo, ker razumejo, da tega ne storijo 
namenoma, ampak je taka njihova igra. Med otroki vlada prijateljstvo, empatija, 
brezpogojno sprejemanje, kar se učijo od strokovnih delavk v skupini. Predvsem 
pa nas tega učijo naši »posebni otroci«. Pogosto nas prav otroci s posebnimi 
potrebami opomnijo na najpomembnejše vrline družbe. Ljubezen, skromnost, 
hrabrost, hvaležnost. Ni mi lahko slišati, ko starši preostalih otrok zatrjujejo, kako 
in koliko je skupina prikrajšana zaradi vključenosti otroka s posebnimi potrebami. 
Vsakokrat razlagamo o pozitivih vidikih inkluzije in integracije. In vsakokrat se mi 
zdi, da poskušamo prepričati že prepričanega. Nazadnje sem se vprašala, če bi 
tako menili tudi, če bi bil tisti posebni otrok njihov. Ne sosedov, ne od prijateljev, 
ne od neznancev. Bi jih tak način razmišljanja prizadel? Smo res hvaležni za 
otroke, ki ne potrebujejo dodatne obravnave in ali se sploh zavedamo, kakšno 
srečo imamo? Zdravje je največ kar imamo. Bi si upali za en dan obuti čevlje 
staršev otrok s posebnimi potrebami? Bolj požrtvovalnih, vztrajnih, trmastih 
staršev ne poznam. Dnevno bijejo bitke na vseh področjih življenja z namenom, 
da bi svojim otrokom zagotovili kar potrebujejo, kar jim pripada. Občudujem vas, 
dragi starši otrok s posebnimi potrebami, ki so namreč najprej in predvsem otroci 
– in šele nato otroci s posebnimi potrebami. In občudujem vaše otroke. V vrtcu 
imamo radi vse otroke. Ko si pojemo poznano pesem, mi se imamo radi, to tudi 
mislimo. Čutimo. Preden naslednjič pomislite, za kaj so skupine, ki vključujejo 
otroke s posebnimi potrebami prikrajšane, si postavite raje vprašanje: kaj moj 
otrok pridobi od njih, kaj se nauči. Vse že naštete vrline, ki jih prenašajo tudi na 
nas odrasle. Pomaga  nam tudi, da se, ko jih ali če jih srečamo, nanje primerno 
odzovemo, z njimi na primeren način ravnamo in jih obravnavamo tako, kot si 
zaslužijo, kot si zasluži vsak od nas: ljubeznivo in spoštljivo. Mi odrasli pa otrok 
naučimo predsodkov. Ne počnimo tega, naj bo svet prijaznejši do sočloveka in 
posledično bo tudi do nas samih. 
Želim si, da bomo nekoč skupaj zapeli v en glas in od srca iskreno mislili… radi, 
radi, radi, radi prav zares!  



Adrijana Erjavec 


