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STARŠI, 
ZAINTERESIRANI ZA 

RAZVOJ OTROK

STROKOVNI IN 
SVETOVALNI DELAVCI V 

VRTCIH KATERIH 
PROFESIONALNA 

NALOGA JE 
SPODBUJANJE 
OTROKOVEGA 

RAZVOJA

Vzgoja otrok

Otrok se prvič sooči s situacijo odhoda iz 
primarnega socialnega okolja (družine) v 

neznano socialno okolje (vrtec).

KAKO PRIBLIŽATI TI DVE SOCIALNI 
OKOLJI POMEMBNI ZA OTROKA? 



Bronfenbrennerjeva ekosistemska teorija



KONTIUNITETA IN DISKONTIUTETA VZGOJE V 
DRUŽINI IN VRTCU

soglasje in/ali nesoglasje u smislu povezanosti 
oziroma nepovezanosti

razike vrednot in vzgoje prakse v družinskem in
institucionalnem okolju



KONTIUNITETA

KONGRUENTNOST  

Stopnja podobnosti med 
vrednotami, cilji, pričakovanji
in stili interakcije/komunikacije   

POVEZANOST       

Raven in način vzpostavljanja
komunikacije med družino in

vrtcem



• Vrednote znotraj družine so različne (ni popolnega soglasja 
med starši o kompleksih vrednotah kot tudi ne glede vrednot 
povezanih z vzgojo otroka);

• Tudi cilji in vrednote znotraj vrtca so samo navidezno 
skladne; obstajajo razlike med uradno, ekplicitno pedagogiko 
in skrito, implicitno pedagogiko vrtca, enote, oddelka, 
vzgojitelja; 

• Medsebojno delovanje vrednostnih sistemov in vedenja 
staršev in vzgojiteljev nas usmerja na vprašanje o 
kontinuiteti in diskontinuitete vzgoje;



Nesporazumi znotraj                                      oteženo doseganje  

dejavnikov socializacije in                              vzgojnih ciljev ali neuspeh;

med njimi so možni  izvor                              

diskontiunuitete z                                         intrapsihični konflikt otroka 

negativnimi posledicam                                 v svetu odraslih;

na razvoj otroka                                               zahteve in postopki, ki niso 

vedno koordinirani ;                                 



Rešitev ni vzdrževanju
upanja o soglasju

temveč v razumevanju
vzrokov možnih

konfliktov in iskanju 
njihovega

konstruktivnega
reševanja

Vzajemno bolje 
spoznavanje prednosti, 

pogostejše in
kakovostnejše

sodelovanje s starši.
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Z uveljavljanem pravic do raznolikosti pri vzgoji otrok starši 
pomagajo učiteljem in strokovnim sodelavcem razumeti in 
interpretirati razlike v vrednotah in značilnostih, ki jih 
zagovarjajo.

S tem jim je dana možnost, da v komunikaciji z njimi pojasnijo 
in utemeljujejo razloge za koncept, ki ga zastopajo in izvajajo 
v vrtcu.



Otrokova socializacija bo                                      pogosta interakcija in

olajšana v kolikor bo  za                                        in komunikacijo,

medsebojno povezanost                                       popolnejša izmenjava

družine in vrtca značilno:                                      informacij,

odnosi, ki ustvarjajo                          

vzajemno spoštovanje.



Kontinuiteta je možna:

• s soglasjem na področju ciljev,

• z vzajemnim spodbujanjem podpore, ki otroku lajša vstop v 
novo okolje,

• s prisotnostjo znane osebe v otrokovem novem okolju,

• z dvosmerno komunikacijo med deležniki,

• s personaliziranimi oblikami komunikacije na relaciji družina-
vrtec.



ZAKAJ JE POMEMBNO VKLJUČEVANJE 
STARŠEV?

• Starši živijo s svojimi otroki od rojstva  do 
odraslosti, njihov odnos je vseživljenjski.

• Starši so prvi in najpomembnejši vzgojitelji svojih 
otrok in imajo največjo odgovornost za njihov razvoj 

in napredek.

VRTEC USMERJEN NA OTROKA SPREJEMA 
STARŠE KOT SVOJE NAJPOMEMBNEJŠE 

PARTNERJE.



SODELOVANJE                               PARTNERSTVO
Komunikacija med starši in                                Kakovost odnosov.

strokovnimi delavci.

Skupne namere,

Proces medsebojnega informiranja,                obojestransko spoštovanje,

svetovanja, učenja, dogovarjanja in                pripravljenost za 

druženja.                                                              dogovarjanje.

Delitev informacij, 

odgovornosti, znanj, veščin,

skupno odločanje.

CILJ SODELOVANJA/PARTNERSTVA - DOBROBIT OTROKA



Elementi pomembni za sodelovanje/partnerstvo

1) Medsebojno spoštovanje znanj i vješčin

2) Iskrena in odprta komunikacija

3) Razumevanje in empatija

4) Medsebojna soglasnost pri določanju ciljev

5) Skupno planiranje in odločanje

6) Odprta in obojestranska izmenjava informacij

7) Dostopnost in medsebojno razumevanje

8) Odsotnost etiketiranja in kritiziranja

9) Skupna ocena otrokovega razvoja ( Epstein&Sanders, 2000, 
Ljubetić, 2014).



OSNOVNE ZNAČILNOSTI 
PARTNERSKEGA KONCEPTA

• starši so pomembni,  sodelujejo pri načrtovanju in 
izvajanju kurikula,

• starši imajo pomembno moč in svojo strokovnost,

• starši lahko prispevajo k delovanju institucije in jo 
"prejemejo" (vzajemnost),

• starši in strokovnjaki imajo enako odgovornost
(Curtis, po Ljubetić, 2009).



KAKOVOST SODELOVANJA JE PRETEŽNO ODVISNA OD VZGOJITELJEV

KAKOVOST ODNOSOV JE ODVISNA OD VLOGE, KI SE V TEM ODNOSU 
PRIZNAVA STRAŠEM

Odzivanje in prisotnost na  roditeljskih sestankih.

Sodelovanje v aktivnostih skupaj z otroki in vzgojitelji.

Soodločanje o delu vrtca/ oddelka.

Soodločanje o izvedbenem kurikulu.



VLOGA STROKOVNIH DELAVK/CEV

• poznavanje  družine in družinske razmere/vzgoje ter 
njihove kompetence na področju sodelovanja družine 
in vrtca;

• vzpostavljanje, vzdrževanje in razvijanje partnerskih 
odnosov med različnimi dejavniki, še zlasti med 
družino in vrtcem;



STROKOVNE DELAVKE/CI-
kaj lahko prepoznamo?

Sprejemanje nezainteresiranosti      Prevzemanje iniciative,

staršev,                                                                                                     

Negotovost,                                       Medsebojno učenje in 

interakcija,

Občutek pedagoške                           Dvig osebne ravni praktične 

nekompetentnosti,                             usposobljenosti,

Posploševanje stališč o starših,….    Pomoč staršem pri krepitvi   

starševstva,…



Kaj lahko pričakujemo?

• da prepoznajo odnos med psihofizičnimi značilnostmi 
in načinom vzgoje v družini ter skladnost in razlike 
med vzgojo v doma in v vrtcu;

• da z raziskovanjem teh odnosov odkrivajo dejavnike, 
ki so podobni ali povsem različni od tistih, ki jih 
zagovarjajo in izvajajo z namenom, da bi se lažje 
prilagodili in selektivno reagirali nanje;



Da bi se partnerstvo uresničilo je 
pomembno:

• resnična delitev moči in odgovornosti med družino in 
vrtcem;

• dvosmerna komunikacija in medsebojno zaupanje;

• razumeti partnerstvo kot proces v katerem so 
refleksija, diskusija in evalvacija stalno prisotni tako 
v vrtcu kot v družini,…



Za konec še nekaj vprašanj za samooceno:

• Katere oblike sodelovanja so utečene in kakšni so rezultati?

• Kako pogosto in na kakšen način poteka informiranje staršev 
o novostih, aktivnostih, spremembah?

• Ali so starši v vrtcu zaželjeni?

• Ali so starši v vrtcu sprejeti?



• Ali vemo kaj straši pričakujejo od vrtca?

• Ali so strokovne delavke/ci pripravljene in kompetentne za 
izzive, ki jih pred njih postavljajo aktualne potrebe staršev?

• Ali se v vrtcu spodbuja profesionalni razvoj strokovnih 
delavk/cev, timsko delo in profesionalno sodelovanje?



Hvala za vašo pozornost.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezivne politike v obdobju 2014-2020.


