SODELOVANJE STARŠEV Z VRTCEM IN SVETOVALNO SLUŽBO
OTROK in DRUŽINA
Družina je za otrokov razvoj najpomembnejša, zlasti pa v predšolskem obdobju. Takrat poteka
razvoj temeljev posameznika: oblikuje in razvija se zaupanje - nezaupanje, samostojnost dvom in sram, iniciativnost - občutek krivde, delavnost / marljivost - občutek manjvrednosti.
Vse to se kasneje v življenju samo še nadgrajuje. Družina je nenadomestljivo okolje in starši
so najvplivnejši vzgojitelji svojih otrok.

OTROK in VRTEC
Vstop v vrtec je poseben dogodek v življenju otroka in staršev in da bi bil ta dogodek za vse
udeležence (otroka, starše in strokovne delavce) prijetnejši, je pomembno medsebojno
sodelovanje staršev in vrtca.
Vrtec je kot predpriprava na šolo in kasnejše življenje. Temeljni cilj vrtca je optimalni razvoj
otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter
telesno in duševno konstitucijo. V skladu s tem svetovalna služba v vrtcu pomaga in sodeluje z
namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v vrtcu kot celota čim bolj uspešni pri
uresničevanju tega temeljnega cilja.
Cilji predšolske vzgoje so razvijati oz. spodbujati:
razumevanje in sprejemanje sebe in drugih;
dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje;
prepoznavanje in izražanje čustev;
radovednost in domišljijo;
jezikovni razvoj, govor;
umetniško izražanje;
telesni in gibalni razvoj;
posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja;
samostojnost…

SODELOVANJE DRUŽINE / STARŠEV in VRTCA
Oblike sodelovanja vrtca z družinami:
Roditeljski sestanki in govorilne ure
Informiranje (oglasne deske, plakati, publikacija, zgibanke, spletna stran, elektronska pošta…)
Vodenje postopka otrok s posebnimi potrebami in pomoč staršem pri soočanju s tem
Srečanje s starši otrok novincev in uvajanje otroka v skupino
Neposredno delo v skupini (predstavitev dejavnosti ali poklica starša v skupini)
Sodelovanje pri pripravi in izvedbi projektov (bralni nahrbtnik na otrokovem domu…)
Svet staršev vrtca
Svet zavoda
Družabno sodelovanje: izleti, rojstni dan otroka, delavnice, športne aktivnosti, kostanjev piknik,
zaključna prireditev vrtca
Kulturno sodelovanje: prireditve in nastopi otrok
Izobraževalno sodelovanje: predavanja za starše na ravni vrtca, tematski roditeljski sestanki na ravni skupine
Uspešno sodelovanje vrtca s starši vključuje: timsko delo, upoštevanje primernega načina komunikacije in
medsebojno zaupanje. Navsezadnje je sodelovanje staršev in vrtca v korist otroka in kakovosti programa vrtca.
Sodelovanje staršev v vzgojnem procesu je kot „most“ med družinsko in institucionalno vzgojo.
Skupni cilj staršev in vzgojiteljev: da se otrok dobro počuti, da je zadovoljen in da bo pripravljen na
samostojnost.
1

“Naloga odraslih: vzgojiti zadovoljnega otroka, ki bo samostojen in odgovoren. “
Otrok bo lažje premagoval težave, če bo nanje pripravljen, če bo starosti primerno zrel in če bo razvil določene
sposobnosti in navade. Razvoj vsakega otroka je proces in ne tekmovanje. Vsak otrok se razvija individualno,
z različnim tempom.
Za spodbuden razvoj otrok potrebuje:
čustveno varnost,
zaupanje,
pravo mero svobode in neodvisnosti,
pozornost in priznanje,
dosledne starše.
Kljub dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje ne smemo pozabiti na
delitev odgovornosti in različnih pristojnosti.
DOM (družina):
je prvi stik otroka z drugim človekom (s starši).
Kaže se kot: objem, varnost, smeh, nahranjenost…
Je temelj za nadaljnje življenje.
Starši naj upoštevajo meje svojega soodločanja in ne
posegajo v strokovnost vrtca.

VRTEC:
je prvi stik otroka s svetom (z vrstniki, drugimi
odraslimi osebami).
Je institucija, ki skrbi za vzgojo in izobraževanje
predšolskih otrok.
Je prostor, kjer otrok pridobiva prve in različne
izkušnje bivanja v večji skupini ter razvija svoje
spretnosti in potenciale.
Spoznava omejitve, možnosti in se nauči čakati ter
upoštevati druge okoli sebe.
Vrtec naj staršem nudi storitve, ne pa posega v
njihovo sfero zasebnosti.

Smiselno je že na začetku šolskega leta skupaj doreči pravila in dogovore.

Cilji sodelovanja vrtca s starši / družinami:
Razvijati samozaupanje staršev pri njihovem delu z otroki.
Spodbujati razvijanje sposobnosti in zmožnosti otrok.
Seznaniti starše o razvoju otroka.
Seznaniti starše o ravnanju v primeru otrokovih težavnih oblik vedenja in posebnosti v otrokovem razvoju.
Spoznavanje možnih načinov in oblik dela staršev s svojimi otroki z namenom odkrivanja otrokovih potreb.
Zagotavljanje spoštovanja družinske kulture.
Razvijanje sodelovanja z družino.

SODELOVANJE DRUŽINE / STARŠEV in SVETOVALNE SLUŽBE
Svetovalna služba v vrtcu je strokovna pomoč vrtcu in družini pri otrokovem razvoju in
vzgoji. Cilj svetovalne službe: skupaj s starši in strokovnimi delavci ustvariti pogoje za
optimalen razvoj otroka.
Področja dela svetovalne službe v vrtcu:
svetovalno delo z otroki, s starši in z vzgojitelji,
sodelovanje z vodstvom vrtca in z zunanjimi ustanovami.
Načela svetovalnega odnosa:
dobrobit otroka,
prostovoljnost,
zaupnost,
sodelovanje in skupen dogovor.
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Oblike sodelovanja:
individualni pogovor,
odgovor na zastavljena vprašanja (po telefonu ali e-pošti),
skupinsko delo (predavanja, delavnice na želeno temo).
Najpogostejše teme pogovora:
vključitev otroka v vrtec in težave pri vključevanju v skupino,
vzgoja,
pomoč otroku s težavami in motnjami v razvoju,
otrok s posebnimi potrebami,
razumevanje in pomoč pri otrokovih razvojnih in čustvenih težavah, stiskah,
razumevanje otrokovega odzivanja in pomoč otroku ob kritičnih situacijah v družini,
prehod otroka iz vrtca v šolo.

ALI VEŠ?
“Konflikt” ima negativen prizvok; ima osebno in čustveno konotacijo, ki nam pogosto
zamegli realen pogled na situacijo. Vsi težko sprejemamo kritiko. Le dobra in odprta
komunikacija ter pripravljenost na obeh straneh pripomore k reševanju konfliktov.
Pred otrokom govoriti pozitivne stvari o starših ali strokovnih delavcih.
Medsebojna poznanstva staršev in strokovnih delavcev vrtca imajo lahko v določenih
situacijah vpliv na ohranjanje formalnega odnosa oz. profesionalnosti.

Pet najpogostejših priporočil za uspešno sodelovanje staršev in vrtca:
1.) Zavedanje, da smo strokovni delavci in starši v isti ekipi. (Cilj je zadovoljen in uspešen otrok.)
2.) V komunikaciji se ne obnašajmo napadalno.
3.) Poslušajmo tudi drugo plat zgodbe oz. sogovornika.
4.) Skrbno izbirajmo besede v komunikaciji.
5.) Kot zaključek vsakega pogovora med strokovnimi delavci in starši mora biti nek plan, dogovor, ki se ga
morata držati obe strani.
PREDLOGI IN IDEJE STARŠEV:
Tematska srečanja ne le za dotično skupino, ampak možnost udeležbe za ostale zainteresirane starše.
Starše spomniti na možnost pogovora s strokovnimi delavkami izven mesečnih govorilnih ur, v kolikor ne
uspejo priti na vrsto na govorilnih urah.
S strani strokovnih delavk razmisliti o primernosti risank za otroke.

Pripravila svetovalna služba Vrtca Mengeš:
Tina Vuri, psihologinja
Mengeš, dne 28.2.2012
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