DARJA ŠTIRN
DARJA ŠTIRN (zunanja sodelavka) je končala študij pedagogike in zgodovine na Filozofski fakulteti
Univerze v Ljubljani, na Oddelku za pedagogiko in andragogiko in na Oddelku za zgodovino, je vodja
umetniških projektov v Vrtcu Vodmat preko katerih ob spremljavi vzgojno-izobraževalnega dela
raziskuje, spremlja in v izvedbeni kurikulum načrtno vnaša sodobne koncepte, ki na otroka gledajo
kot na moralno kompetentno bitje in so pomembni za spodbujanje prosocialnega in moralnega
razvoja predšolskih otrok. Že 10 let sodeluje z Robijem Krofličem in s Petro Štirn Janota, ki sta
razvijala celovit induktivni vzgojni koncept, ki ga zdaj spremlja ter preverja v praksi.
Bila je vodja projekta Kulturno žlahtenje najmlajših, za katerega je vrtec prejel državno nagrado
Republike Slovenije za posebne dosežke na področju predšolske vzgoje. V okviru svojega dela
sodeluje z Univerzo v Akureyriju in z vrtci na Islandiji, kamor prenašajo koncept vzgoje preko
umetnosti. Dejavna je na področju muzejske pedagogike, kulturno-umetnostne vzgoje in deluje v
različnih projektih vzgoje s pomočjo umetnosti. Je soavtorica razstave »Ko jeklo spregovori« in
interaktivne igre »Polž«.
V zadnjih letih sodeluje tudi z Centrom RS za poklicno izobraževanje, kjer omenjeni koncept vnaša v
srednješolsko prakso.
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