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IZVLEČEK 

Komunikacija je ena izmed pomembnejših socialnih dejavnosti, in predpogoj vseh socialnih 

interakcij človeka. V današnji družbi pa so ravno socialne interakcije tiste, ki človeku 

omogočajo integracijo v družbo. Tako je pomembno, da se vzpostavi uspešna komunikacija 

med vzgojitelji in starši, saj lahko le tako dosežemo ustrezen vzgojni proces, ki bo omogočil 

otroku, da se bo normalno integriral v družbo. Z anketnim vprašalnikom sem želela ugotoviti 

kakšne so izkušnje staršev s sodelovanjem v komunikacijskih procesih z vzgojitelji. Zanimalo 

me je tudi, kako se starši počutijo v medosebni komunikaciji z vzgojitelji. Prav tako sem 

preverila, ali so starši zadovoljni s komunikacijo vzgojiteljev. S pomočjo anketnega 

vprašalnika sem ugotovila, da so po mnenju staršev izkušnje s sodelovanjem v 

komunikacijskih procesih  z vzgojitelji dobre.  Komunikacija med njimi je dvosmerna, 

vzgojitelji so aktivni poslušalci. Najpogosteje med komunikacijskimi spretnostmi vzgojitelji 

uporabljajo povratne informacije in jaz-sporočila. Nikoli pa ne uporabljajo ti-sporočil in mi-

sporočil. Pokazalo se je, da se starši v medosebni komunikaciji počutijo spoštovane in 

upoštevane. Starši v splošnem menijo, da so vzgojitelji spretni v izražanju. Zadovoljni so s 

komunikacijskimi spretnostmi vzgojiteljev. 

 

Ključne besede: komunikacija, sodelovanje, vzgojitelj, starši, komunikacijske spretnosti 
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ABSTRACT 

Communication is one of the key social activites and a p rerequisite for all human social 

interactions. In nowadays society, social interactions are the ones which makes possible for 

humans to integrate into society. Thus, it's important, to establish a succesful communication 

betwen preschool teacher and parents, as this will be the key to achieve adequate educational 

process which will allow child to be normally integrated into socie ty. Questionnaire was used, 

so I could find out what are parents' experiences at their cooperation in comunicational 

processes with educator. I also wanted to find out how do the parents feel about interpersonal 

communication with preschool teacher and whether are they satisifed with preschool teacher’s 

communication. Questionnaire results were that by parents' opinions their communicational 

processes with preschool teacher are good. Communication betwen them is two-way, in 

which preschool teacher are taking the role of active listeners. Among the communicational 

skills, preschool teacher are most commonly using feedback and I-messages. You-messages 

or we-messages are not used by them. Parents are feeling respected and considered in 

communication with preschool teacher, as shown by questionnaire. Parents general opinion is 

that preschool teacher are skilled communicators, they are satisfied with communicational 

skills. 

Keywords: communication, cooperation, preschool teacher, parents, communicational skills 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

KAZALO 
 

UVOD ...................................................................................................................................... 5 

I TEORETIČNI DEL .................................................................................................................... 7 

1. KOMUNIKACIJA ............................................................................................................. 7 

1.1 KOMUNIKACIJA KOT OSREDNJA SOCIALNA DEJAVNOST LJUDI ..................... 7 

2. BESEDNA  KOMUNIKACIJA .......................................................................................... 8 

2.1  KOMUNIKACIJA PRI SODELOVANJU S STARŠI ........................................................ 8 

3. KOMUNIKACIJSKE SPRETNOSTI ................................................................................ 10 

3.1 JAZ-SPOROČILA ......................................................................................................... 10 

3.2  POVRATNA INFORMACIJA ....................................................................................... 10 

3.3 REFERENČNI OKVIR .................................................................................................. 10 

3.4 PARAFRAZIRANJE...................................................................................................... 11 

3.5 ZARCALJENJE OZ. REFLEKTIRANJE ........................................................................ 11 

3.6 ZNAKI POZORNOSTI IN OPOGUMLJAJOČE PRIPOMBE .......................................... 12 

3.7 POUDARJANJE POMEMBNIH IZJAV ......................................................................... 12 

3.8 AKTIVNO POSLUŠANJE ............................................................................................. 12 

3.9 UČINKOVITO POŠILJANJE SPOROČIL ...................................................................... 13 

4. KOMUNIKACIJA MED VZGOJITELJI IN STARŠI ........................................................ 14 

II EMPIRIČNI DEL .................................................................................................................... 16 

5. PROBLEM IN CILJ RAZISKOVANJA ............................................................................ 16 

6. METODA RAZISKOVANJA .............................................................................................. 16 

6.1 VZOREC....................................................................................................................... 16 

6.2 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV.................................................. 18 

6.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA................................................................................... 18 

7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA................................................................................... 18 

7.1 IZKUŠNJE STARŠEV S SODELOVANJEM V KOMUNIKACIJSKIH PROCESIH Z 

VZGOJITELJEM ................................................................................................................ 18 



4 

 

7.2 POČUTJE STARŠEV V MEDOSEBNI KOMUNIKACIJI Z VZGOJITELJEM ................ 24 

7.3 ZADOVOLJSTVO STARŠEV S KOMUNIKACIJSKIMI SPRETNOSTMI VZGOJITELJA

 ........................................................................................................................................... 25 

8. ZAKLJUČEK...................................................................................................................... 26 

9.LITERATURA..................................................................................................................... 27 

KAZALO GRAFOV 

 
Graf 1: Starost staršev v raziskavi................................................................................................. 17 

Graf 2:Stopnja izobrazbe ............................................................................................................. 17 

KAZALO TABEL 

 
Tabela 1: Pogostost komunikacije o otroku med vzgojiteljem in staršem. ........................................ 19 

Tabela 2: Način komunikacije staršev z vzgojiteljem ..................................................................... 19 

Tabela 3: Komunikacija ob prihodu in odhodu otroka iz vrtca. ....................................................... 20 

Tabela 4: Pogostost komuniciranja s starši ob prihodu in odhodu otroka iz vrtca.  ............................ 20 

Tabela 5: Enosmerna in dvosmerna komunikacija. ........................................................................ 21 

Tabela 6: Potek komunikacije staršev z vzgojiteljem.  .................................................................... 21 

Tabela 7: Odgovori staršev .......................................................................................................... 22 

Tabela 8: Odgovori staršev. ......................................................................................................... 22 

Tabela 9: Razumevajoči odgovori vzgojitelja.  ............................................................................... 23 

Tabela 10: Prekinjanje staršev med pogovorom. ............................................................................ 23 

Tabela 11: Počutje staršev v medosebni komunikaciji. ................................................................... 24 

Tabela 12: Zadovoljstvo staršev s komunikacijskimi spretnostmi vzgojitelja.  .................................. 25 

Tabela 13: Vzgojiteljeva spretnost v izražanju. .............................................................................. 25 

 

 

 



5 

 

UVOD 

 

Različni avtorji navajajo različne definicije, kaj je komunikacija. Bolj kot poznavanje teh 

definicij pa je za vzgojitelja pomembno vedenje o vlogi in pomenu komunikacije. Vzgojitelji 

kot strokovni delavci že tekom izobraževanja pridobijo nekatere veščine in znanja o tem, kako 

voditi razgovore s starši. Kasneje pa imajo v vsakem stiku z njimi možnost uporabiti to znanje 

v praksi.  

Pomemben začetni korak pri sodelovanju je obvladovanje komunikacijskih spretnosti. Ko 

komuniciramo, izmenjujemo sporočila. In ker izmenjujemo informacije z drugimi ljudmi 

skoraj konstantno, je pomembno, da vzgojitelji v komunikacijskih procesih uporabljajo 

različne strategije (Vec, 2010 in Lamovec, 1993). Ob uporabi le-teh bodo medosebni odnosi 

in komunikacija kakovostnejši.  

Preko kvalitetne komunikacije in kvalitetnega profesionalnega odnosa do staršev, pa se 

pokaže tudi profesionalnost vzgojiteljev v vrtcu. Vsakodnevne priprave, sestanki,govorilne 

ure in individualni pogovori zahtevajo od vzgojiteljev zelo veliko odgovornosti in 

strokovnosti.  

Izmenjava informacij ob prihodu in odhodu otroka iz vrtca je najpogostejša neformalna oblika 

sodelovanja med starši in vzgojitelji. Največkrat gre za enosmerno besedno komunikacijo, s 

katero vzgojitelji zgolj informirajo starše. Gre za neposredno komunikacijo med vzgojite lji in 

staršem. 

T. Lamovec (1993) se zaveda, da zmožnost uč inkovitega komuniciranja z ljudmi postaja v 

sodobnem svetu vedno bolj pomembna. Čedalje bolj se tudi v vrtcu zavedajo, kakšen je 

pomen komunikacije z otroki, predvsem pa z njihovimi starši. Zato se vzgojitelji trudijo uvesti 

različne in bolj pogoste načine sodelovanja s starši. Naloga vzgojiteljev je, da starše obveščajo 

o dnevnih dogodkih, o otrokovem napredovanju ali nazadovanju, o svojih načrtih itd. In pri 

tem je pomemben način komuniciranja. Hartley (1993) pa opredeli komunikacijo kot 

dvosmeren proces, saj gre za medsebojno zaznavo in medsebojno izmenjavo sporočil.  

 

V diplomski nalogi smo se posvetili komunikaciji, ter z anketo preverili zadovoljstvo staršev 

v besednih komunikacijskih procesih z vzgojitelji. Preverili bomo, ali starši menijo, da 
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vzgojitelji znajo posredovati informacije, v kolikšni meri starši mislijo, da so vzgojitelji 

sposobni poslušati in kako spretni so v izražanju.   

Ker največkrat izmenjava informacij poteka ob prihodu in odhodu otrok iz vrtca se bomo 

osredotočili na takratno besedno izmenjavo informacij. Zanima nas ali kljub hitri izmenjavi 

informacij starši zaznajo, da vzgojitelji uporabljajo spretnosti kakovostne besedne 

komunikacje ter ne zgolj enosmernega podajanje informacij.  
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I TEORETIČNI DEL 

1. KOMUNIKACIJA  

 

Komunikacija ima osrednjo vlogo v naših življenjih. Kako vodimo življenje, kako doživljamo 

si osmišljamo svoje bivanje, kako razvijamo odnose, kako ustvarjalni in produktivni smo in 

kako se ob vsem tem počutimo, je v veliki meri odvisno od naših komunikacijskih spretnosti, 

sposobnosti in znanj. Vedno smo obkroženi z drugimi ljudmi, s katerimi smo v različnih 

socialnih, delovnih, čustvenih stikih in odnosih. Brez komuniciranja ne bi bilo odnosov, 

sodelovanja, čustvovanja, socialnega življenja, javnega življenja in med ijske dejavnosti. Torej 

je komunicianje osrednja socialna dejavnost ljudi (Ule, 2005).  

1.1 KOMUNIKACIJA KOT OSREDNJA SOCIALNA DEJAVNOST LJUDI 

 

V vsaki izkušnji ugotovimo, da je komunikacija nekaj, kar omogoča povezave (Dimbley in 

Burton, 1992). Komunikacija se začne s tem, da oseba govori z nekom drugim, ker obstaja za 

to neka potreba v njem. Govor je poskus sporočanja zunanjemu svetu o tem, kar se dogaja 

znotraj (Gordon, 1992, str.  21). Naše počutje je odvisno od sposobnosti, da konstruktivno in 

učinkovito upravljamo s komunikacijo in odnosi. To pa ni lahko, saj učinkovita komunikacija 

ni prirojena sposobnost (Ule, 2005, str. 9).  

M. Ule (2005, str. 20) pravi, da je komunikacija osrednja dejavnost ljudi ravno zaradi tega, 

ker večino svojega zavestnega življenja posvetimo komuniciranju z drugimi ljudmi ali s 

samim seboj in, ker je izjemno ustvarjalna dejavnost, ki prežema vse druge č lovekove 

dejavnosti. Pomembna je tudi zato, ker izjemno veliko pomeni, kako komuniciramo in kako 

uspešni smo v tem ter zato ker je komuniciranje edini način, da spoznamo, kdo smo, in da to 

povemo drugim.  

Sporazumevanje je posebna oblika človeškega vedenja povezanega z določenim namenom (tj. 

sporazumevanje poteka samodejno kot npr. dihanje), ne sporazumevamo se zato, da bi 

naslovniku sporočili svoje videnje predmetnosti, temveč predvsem zato, da bi na naslovnika 

vplivali, pri njem nekaj dosegli, spremenili njegovo razmerje do predmetnosti in drugih. 

Govorimo o t.i. govornih dejanjih – ko se sogovorca sporazumevata, delata, tj. opravljata 

govorna dejanja. To delovanje se nanaša na partnerja, zato je sporazumevanje tudi oblika 

družbenega delovanja (Skubic, 2004, str. 41).  



8 

 

2. BESEDNA  KOMUNIKACIJA 

 

Verbalni jezik je človekov najpomembnejši simbolni sistem, družbeni sistem. Je socialna 

institucija. Predstavlja sistem sporočanja, ki velja za določeno družbeno skupnost in je skupen 

za vse njene člane. Jezik je družbeni sistem tudi po svojem delovanju (Ule, 2005, str. 131). 

Govor je najpomembnejše sredstvo socialnega vplivanja in delovanja (prav tam).  

V medosebnih odnosih med starši in vzgojitelji vsak dan opazimo besedno komunikacijo. Če 

ne drugega, je to lahko samo pozdrav ob prihodu ali odhodu. N. Doler (2005, str. 66, 67) 

pravi, da mnogi starši želijo dnevno poslušati izčrpno poročilo o minulem dnevu njihovega 

otroka v vrtcu. Predlaga, da je takim staršem potrebno ponuditi več mo žnosti za pogovor z 

vzgojitelji v času govorilnih ur ali pa po telefonu.  

Govorna komunikacija zajema nagovore, formalizirane pogovore med dvema ali več osebami 

in neformalne govorice. Prednosti govorne komunikacije so hitrost, povratna informacija,  

sočasno komuniciranje z več ljudmi (Lepičnik Vodopivec, 1996, str. 75).  

 

2.1  KOMUNIKACIJA PRI SODELOVANJU S STARŠI 

2.1.1 Verbalne metode 

 

L. Prodanović (1981, str. 97) navaja kaj je pomembno za vzgojitelje pri pogovoru (dialogu) s 

starši, ki spada med verbalne metode: 

 Da pokaže zanimanje za vsako pojasnjevanje staršev in mu pazljivo prisluhne.  

 Da ne prekinja sogovornika. 

 Da si ob primeru večih sogovornikov  ne vzame besede po vsakem, ampak komentira 

na koncu. 

 Usmerja pogovor po dogovorjeni temi.  

 Da zapisuje priloge in mnenja.  

 Da pokaže zaupanje staršem.  



9 

 

 Da upošteva predviden čas, da bi bil pogovor čim bolj učinkovit.  

Med verbalne metode spadajo tudi razlage. Razlage (predavanja, monologi) vzgojtelji 

uporabljajo, ko morajo staršem sporočiti določene vsebine, ki jih manj poznajo, vendar jih 

morajo nujno pojasniti na kratko, sistematično, s primeri, ki zagotavljajo, da bo snov staršem 

razumljiva (Prodanović, 1981, str. 95). Pri sporočanju pa morajo biti pozorni na slovnično 

pravilnost, zanimivost, razumljivost in sporočilno bogatost.  Največja pomankljivost te 

metode je, da so starši predvsem poslušalci in posledično manj dejavni (Prodanović, 1981, str. 

96).  

Besedno komunikacijo delimo na egocentričen govor (govor usmerjen vase), zapovedi in 

navodila (usmerjena na vedenje drugih), vprašanja (usmerjena na pridobivanje informacij), 

informacije (kot odgovori na vprašanja), neformalni govor, izražanje čustev in stališč in 

vsakdanje socialne rutine (pozdravljanje, zahvaljevanje). (Ule, 2005).  

2.1.2 Metoda dela z besedilom 

 

V vsaki skupini danes že zasledimo oglasne deske ali kotičke za starše. Na tak način 

vzgojitelji ravno tako verbalno komunicirajo s starši preko napisanih stvari. Prednost pisne 

komunikacije je v nazornosti, trajnost, jasnosti. Večja poraba časa in kasnejša povratna 

informacija pa sta pomankljivosti (Lepičnik Vodopivec, 1996, str. 75). L. Prodanović (1981, 

str. 98) pravi, da so to predvsem besedila informativne narave, ki jih uporabljamo vsak dan.  

V predavanjih ali pogovorih pogosto uporabljamo besedila v obliki poročila, ugotovitve, 

analiz. Z njimi širimo znanje poslušalca, pojasnjujemo in opozarjamo na dejstva. Takšna 

besedila omogočajo staršem, da so seznanjeni z dogodki, ki so pomembni za njih, ali njihove 

otroke. Posebno pomembna pa so tudi besedila, v katerih strokovnjaki obravnavajo 

posamezne probleme v razvoju otrok. Ta besedila so lahko v obliki člankov, zapiskov v 

strokovni ali poljubni literaturi (Prodanović, 1982, str. 97).  
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3. KOMUNIKACIJSKE SPRETNOSTI  

3.1 JAZ-SPOROČILA  

 

Z jaz-sporočili (želim...) vzgojitelji  v prvi osebi  izražajo lastna opažanja, izkušnje, občutke, 

doživljanja, spomine, misli, interese. Povedo tisto kar si mislijo. Jaz-sporočila so jasna, vedno 

usmerjena na dejanja in ne škodujejo odnosu med starši in vzgojitelji (Lepičnik Vodopivec, 

1996, str. 80). Varujejo vzgojiteljeve lastne potrebe in omogočajo izražanje negativnih čustev. 

V njih je zelo malo negativnega vrednotenja in ne škodujejo odnosu med vzgojitelji in starši 

(Žibert, 2005, str. 158). Zelo verjetno je, da bo lahko po uporabi jaz sporočila prišlo do 

sprememb (Gordon, 1992, str. 47).  

3.2  POVRATNA INFORMACIJA  

 

T. Lamovec (1993, str. 36) opozarja,naj bomo pozorni na to, kako je prejemnik sporočilo 

razumel. Če smo v dvomu, ga vprašajmo. Iskanje povratnih informacij naj bo nepretrgan 

proces.  Če sogovornika pozorno poslušamo in se ustrezno odzivamo, mu dajemo občutek, da 

se zanj zanimamo, da nam je pomemben in da ga poskušamo razumeti. Kako znamo poslušati 

drugega in kako se nanj odzivamo, je bistvenega pomena za medosebni odnos (prav tam). S 

pomočjo povratnih informacij izvemo tudi, kako naše vedenje vpliva na druge (Žibert, 2005, 

str. 158). Vendar J. Lepičnik Vodopivec (1996, str. 45) opozarja, da dobi vzgojitelj relativno 

malo povratnih informacij od staršev, na katerih bi lahko suvereno gradil komunikacijo in 

medosebne odnose. Ugotavlja, da se vse pogosteje dogaja, da so starši tiho, da svoje misli, 

občutke in ideje zadržijo zase, na vzgojitelje pa se ne odzivajo; zato lahko med njimi nastaja 

vrsta nerazjasnjenih stvari, kar privede do slabih občutkov in nezaupanja iz obeh strani. Od 

tega, kako starši in vzgojitelji sprejemajo drug drugega, koliko se poznajo in kako se cenijo, je 

odvisno, kako bodo starši nek predlog, misel, nasvet ali informacijo sprejeli, vrednotili in 

upoštevali (prav tam).  

3.3 REFERENČNI OKVIR 

 

Sporočila prilagodimo prejemnikovemu referenčnemu okvirju. Iste podatke bomo drugače 

predstavili strokovnjaku kot osebi, ki področja ne pozna, ravno tako drugače odraslemu kot 

otroku (Lamovec, 1993, str. 36).  
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3.4 PARAFRAZIRANJE 

 

S parafraziranjem najbolj izrazimo razumevanje, ko s svojimi besedami ponovimo, kako smo 

razumeli sogovornika (Lamovec, 1993, str. 38). Parafraziranje Vec (2010, str. 380) predstavi 

kot sporočanje, v katerem poskušamo dekodirano sporočilo »vrniti« sogovorcu smiselno 

enako, vendar hkrti preoblikovano z našim videnjem,  razumevanjem, tolmačenjem (npr. 

»Zgini mi izpred oči.«, parafraziranje: »Kaže, da si jezen name.«).  

Vec (2010, str. 380) pravi, da so zlata pravila prafraziranja naslednja: 

 V svoje parafraziranje poskušajte zajeti bistvo sporočila.  

 Preverjajte razmevanje. Priporočljiva je uporaba pomočnih stavkov »Če te prav 

razumem...« ali »Ali sem pravilno razumel, da...« ali »Ali ... odraža tisto, kar čutiš 

(misliš, delaš, hočeš, sanjariš ...)« Stalno preverjanje lastnega razumevanja pri njem 

samem, daje parafraziranju značaj antikonfliktosti.  

 Posebno pozornost namenite parafrziranju čustev in vsem tistim področjem, na katerih 

z besedami težko izrazimo vse posebnosti in značilnosti. Pri parafraziranju resnično 

slišimo drug drugega, opazimo njegova stališča, želje, interese in imamo možnost tudi 

vse to sami izraziti.  

 Izogibajte se nefunkcionalni komunikaciji. Parafraziranje naj bo jasno, brez izkrivlanj 

in nepotrebnih izpuščanj ter posplošitev.  

3.5 ZRCALJENJE OZ. REFLEKTIRANJE 

 

Z zrcaljenjem dobesedno odzrcalimo celo misel ali del misli, ki nam je bila povedana, s 

popolnoma istimi besedami. Je poudarjanje pomembnih izjav. Ali bomo odzrcali celotno 

misel ali le en del, je odvisno od našega namena. Tak način komuniciranja uporabljamo 

zato, da sogovorca (otroka ali starše) usmerimo na tiste dele, za katere menimo, da so za 

nadaljni pogovor pomembni (Vec, 2010, str. 379).  
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3.6 ZNAKI POZORNOSTI IN OPOGUMLJAJOČE PRIPOMBE  

 

Znaki pozornosti, kot so »ja«, »aha«, »razumem«, spodbujajo nadaljevanje medosebne 

komunikacije. Staršem dajejo občutek, da jih želimo poslušati, razlaga Vec (2010, str.  375). 

Pri uporabi znakov pozornosti lahko sogovornik dobi občutek, da se nam ne da poslušati, 

zato je priporočeno vključiti tudi opogumljajoče pripombe. Npr.: »Kako ste«?, »Kakšen je 

bil vaš dan«?, »Povejte mi kaj več.« Ob tem v ospredje postavljamo osnovne sogovorčeve 

potrebe, ob njih ne posredujemo svojih misli, sodb ali čustev, ampak ustarjamo potrebno 

ozračje zaupnosti in varnosti za otroke in starše (prav tam).  

3.7 POUDARJANJE POMEMBNIH IZJAV 

 

Osnovni namen te tehnike je usmerjanje pozornosti, poudarjanje določenih otrokovih ali 

starševih izjav, ker se nam zdi pomembno zaradi našega razumevanja ali pa smo mnenja, da 

bi sogovrnik moral temu posvetiti več pzornosti. S tem ko določene dele izpostavimo in 

poudarimo, izpostavimo našo empatijo in pripadnost sogovorniku (Vec, 2010, str. 376).  

3.8 AKTIVNO POSLUŠANJE  

 

Aktivno poslušanje zagotavlja pravilno razumevanje sporočila (Gordon, 1992, str. 22). Za 

boljše spretnosti poslušanje pa Smith (po Vec, 2010, str. 383) navaja naslednja vodila: 

 Bodite sprejemajoči; vzemite si čas in dovolite sogovorcu, da izrazi svoja čustva in 

misli. 

 Bodite pozorni; dobri poslušalci zavestno vlagajo trud v usmerjeno pozornost.  

 Uporabljajte molk; včasih sogovorec potrebuje zgolj molk, ki mu zagotavlja, da ga 

čakate, da se zanimate zanj in ste usmerjeni v to, kar bi lahko povedal.  

 Iščite stične točke; pomembno je, da iščete skupne vrednote ali izkušnje s sogovorcem.  

 Izogibajte se nejasnostim. 

 Odstranite motnje, bodite potrpežljivi in odlašajte z vrednotenjem. 

Aktivno poslušanje vzgojiteljev daje staršem občutek, da so sprejeti, upoštevani in da jih 

vzgojitelji razumejo. Gordon (1992) pravi, da si z aktivnim poslušanjem lahko pomagamo  
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praktično v vseh situacijah, ki zahtevajo bolj odprto in pošteno komunikacijo. S 

pritrjevalnimi pripombami pa vzgojitelji starše spodbujajo k nadaljni komunikaciji in 

pokažejo, da jih poslušajo.  

3.9 UČINKOVITO POŠILJANJE SPOROČIL 

 

J. Lepičnik Vodpivec (1996, str. 80) navaja 4 načine komunikacije med starši in vzgojitelji:  

 Jaz-sporočila 

 Ti-sporočila 

Vzgojitelji jih uporabljajo pri napadanju, obsojanju, etiketiranju. Ustvarjajo obrambno 

vzdušje in onemogočijo odprto in iskreno komunikacijo. V komunikaciji s starši prevladujejo 

navodila, recepti, dokončana mnenja, ki starše potiskajo v podrejen položaj. Vse to ovira 

navezovanje dobrega stika med njimi.  

 Mi-sporočila (moramo) 

Z njimi vzgojitelji poskušajo posredno vplivati na starše. Zmanjšujejo osebno odgovornost. 

Komunikacija med vzgojitelji in starši je velikokrat le navidezno iskrena.  

 Brezosebna sporočila (treba je …)  

So popolnoma neosebna. Gre za popolno izključitev sebe in lastne odgovornosti vzgojitelja za 

vsebino, ki jo sporoča. Komunikacija med starši in vzgojitelji je posplošena in nedorečena, 

govorica je nejasna in nerazumljiva (prav tam).  

 

Skladno s tem prepoznamo nedorečene in dorečene vzgojitelje. Nedorečeni vzgojitelji 

najpogosteje uporabljajo brezosebna sporočila. Taki vzgojitelji samo govorijo in ne poslušajo. 

Sprotno preverjanje svojih misli, konkretnost, pojasnjevanje sporočil pa so lastnosti, ki 

označujejo dorečene vzgojitelje. Taki vzgojitelji tudi nenehno dopolnjujejo in sprejemajo 

nove dodatne informacije (Lepičnik Vodopivec, 1996, str. 82).  
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4. KOMUNIKACIJA MED VZGOJITELJI IN STARŠI 

 

Na razvoj medsebojnega odnosa med starši in vzgojitelji ima pomemben vpliv tudi prvi vtis. 

Le-ta je vedno emocionalno obarvan in predstavlja prvi interakcijski prehod v komunikacijo, 

od katerega je odvisna nadaljnja interakcija in komunikacija (Žibert, 2005, str. 158).  

Starši so tisti, od katerih izvemo prve in najpomembnejše informacije o otroku (Senčar, 2005, 

str. 180). V komunikaciji starši in vzgojitelji drug drugemu prenašajo neko vsebino, hkrati z 

njo pa tudi odnose do vsebine in do prejemnika sporočila (Lepičnik Vodopivec,  1996, str.  

58).  

J. Lepičnik Vodopivec (1996, str. 37) pravi, da starši in vzgojitelji pri vplivanju na svoje 

otroke uporabljajo različne vzgojne postopke. Starši najpogosteje spontano vnesejo v svoje 

ravnanje določene vzgojne postopke, ki so odvisni od stališč, izkušenj, osebnostne strukture 

roditelja, okolja in tradicije. Vzgojitelji pa v svojem ravnanju zavestno usmerjajo otrokov 

razvoj in pri tem upošteva predvsem pedagoška in psihološka spoznanja, osebne življenske in 

profesionalne izkušnje.  

Ravno zaradi tega je proces vključevanja družin v življenje vrtca dvosmerni proces, kar 

pomeni, da sta njegova kakovost in obseg odvisna tako od družine kot od vrtca. Niti vrtec niti 

družina sama ne moreta prevzeti popolne odgovornosti za ta proces. Hkrati to pomeni, da 

vključevanje družin ni nekaj, kar bi bilo v naprej dano pa tudi ne nekaj, za kar bi bilo mogoče  

na določeni stopnji reči, da je doseglo svoj najvišji nivo. Proces, v katerega vstopamo, se 

gradi postopoma in nepretrgano, zato se tudi stalno spreminja. To pa tako od staršev, kot od 

vzgojiteljev zahteva izjemno prilagodljivost in pripravljenost na spremembe (Vonta, 1998, str. 

112). V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da imajo starši pravico sodelovati pri 

načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter po dogovoru z vzgojitelji aktivno 

sodelovati pri vzgojnem delu, vendar ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca. 

Pomembno je, da med vzgojitelji in starši prevladuje dialog aktivnega pogovarjanja in 

dogovarjanja. J. Lepičnik Vodopivec (1996, str. 99) obojestranski odnos vidi kot možnost 

enakopravnosti. Družina in vrtec naj bi konstantno sodelovala v dobro otroka. Da pa je to 

izvedljivo, je glavnega pomena odkrita in dobra komunikacija.  
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Starši so roditelji, vzgojitelji, delavci. Imajo svoje obveznosti, skrbi, pričakovanja. Imajo 

svoja stlišča, izkušnje in želje. Če bodo vzgojitelji upoštevali in spoštovali osebnost staršev, 

bodo tudi starši recipročno upoštevali in spoštovali njihovo osebnost  (Lepičnik Vodopivec, 

1996).   

Pogovor s starši je namreč strokovno ravnanje (Čačinovič Vogrinčič, 2004, str. 80). 

Milivojević (2004, po Zalar, 2005, str. 164) pravi, da se s komunikacijo dveh oseb pojavi 

komunikacijski odnos. Spoštovanje in upoštevanje osebnosti staršev je temelj za 

vzpostavljanje medsebojnih odnosov, to pomeni da jim je vzgojitelj pripravljen prisluhnit in 

jih poslušati. Vzgojitelji naj si prizadevajo, da starše čim bolj spoznajo, saj bodo tako lahko  

ustrezno komunicirali z njimi (Žibert, 2005).  
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II EMPIRIČNI DEL  

5. PROBLEM IN CILJ RAZISKOVANJA 

 

Pri vzgoji predšolskega otroka je zlasti pomembno, da se med staršem in vzgojiteljem gradi 

vzajemno partnerstvo, ki pa zahteva pomembne napore in kompromise na obeh stra neh. 

Uspešno partnerstvo med staršem in vzgojiteljem je pogoj za optimalen razvoj otroka 

(Lepičnik Vodopivec, 1996). Doler (2005) pravi, da starši za vrtec predstavljajo pomembne 

sogovornike in soustvarjalce dobre vzgoje.  

 

Ob prihodu otroka v vrtec starši vzpostavijo stik z vzgojitelji, si izmenjujejo informacije, 

sklepajo dogovore, načrtujejo, poskušajo razumeti drug drugega, postavljajo vprašanja in 

izražajo svoja čustva, stališča in misli. Z odkritostjo in spoštljivostjo vzgojitelji pridobijo 

zaupanje ter vzpostavijo dober odnos. J. Lepičnik Vodopivec (1996) pa pravi, da je pogoj za 

tak odnos, kvalitetna komunikacija.  

 

Cilj raziskovanja je ugotoviti, kakšne izkušnje imajo starši in kako ocenjujejo komunikacijsko 

spretnost vzgojitelja v oddelku. Zaimalo nas je, ali so starši zadovoljni z medosebno 

komunikacijo, kako se počutijo v medosebni komunikaciji.  

6. METODA RAZISKOVANJA  

6.1 VZOREC 

Anketni vprašalnik je bil razdeljen petdesetim staršem ljubljanskega vrtca. 31 staršev 

predstavlja končni vzorec.  

Anketni vprašalnik je izpolnilo 22 žensk (71%) in 9 moških (29%).  

Največ staršev, ki so izpolnili anketni vprašlnik, je bil star med 30 in 40 let, in sicer 21 staršev 

(68%).   
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Graf 1: Starost staršev v raziskavi  

 

Več kot polovica, 16 (52%) anketiranih staršev ima dokončano visoko strokovno šolo ali 

univerzitetni program.  

 

Graf 2:Stopnja izobrazbe  
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6.2 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

 

Podatki so bili zbrani preko anonimnega anketnega vprašalnika, preko pisne posredne tehnike 

zbiranja podatkov. Anketni vprašlnik je bil razdeljen v ljubljanski vrtec. Izpolnjevali so ga 

starši, ki imajo otroke v ljubljanskem vrtcu Mladi rod. Anketne sem posredovala vrtcu, 

vzgojitelji pa so jih razdelili staršem. Anonimnost odgovorov sem zagotovila tako, da  so 

starši  izpolnjen anketni vprašlnik  oddali v temu namenjen nabiralnik (škatlo z odprtino).  

Pridobila sem tudi objektivne podatke, kot sta starost in izobrazba. Anketni vprašalnik 

(Priloga 1) je bil sestavljen iz dvaindvajsetih vprašanj. Vsa vprašnja so bila zaprtega tipa.  

Pri statistični obdelavi podatkov sem si pomagala s programom Microsoft Excel.  

6.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

- Kakšne so izkušnje staršev s sodelovanjem v komunikacijskih procesih z 

vzgojiteljem?   

- Kako se starši počutijo v medosebni komunikaciji z vzgojiteljem?  

-    Ali so starši zadovoljni s komunikacijo vzgojitelja?  

7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

V diplomski nalogi nas je zanimalo predvsem zadovoljstvo staršev s komunikacijo 

vzgojiteljev. Postavili smo si tri raziskovalna vprašanja, ki so predstavljena v nadaljevanju.  

7.1 IZKUŠNJE STARŠEV S SODELOVANJEM V KOMUNIKACIJSKIH 

PROCESIH Z VZGOJITELJEM 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kakšne so izkušnje staršev v 

komunikacijskih procesih z vzgojiteljem. Spodaj so navedene različne situacije, kjer pride do 

komunikacije med staršem in vzgojiteljem, ter izkušnje staršev v teh situacijah.  

7.1.2 Splošno o komunikaciji med vzgojitelji in starši 

Na začetku smo želeli preveriti nekaj osnovnih informacij o tem, kaj starši menijo, kako 

poteka komunikacija med vzgojiteljem in starši.  

Najprej nas je zanimalo, kako pogosto starši komunicirajo z vzgojiteljem o otroku tekom 

tedna. Spodnja tabela prikazuje odgovore staršev.  
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Tabela 1: Pogostost komunikacije o otroku med vzgojiteljem in staršem.  

Pogostost komuniciranja Število odgovorov (%) 

Ob vsaki priložnosti 26 (84%) 

Ob obveščanju vzgojitelja  5 (16%) 

Kadar želi vzgojitelj 0 (0%) 

Skoraj nikoli 0 (0%) 

Nikoli 0 (0%) 

 

Večina staršev (84%) je potrdilo, da z vzgojiteljem tekom tedna komunicirajo ob vsaki 

priložnosti. 16 % staršev komunicira z vzgojiteljem kadar ga morajo o nečem obvestiti. Ostali 

možni odgovori niso bili izbrani nikoli.  

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, na kakšen način komunicirajo starši z vzgojiteljem. 

Strarši so lahko pri vprašanju izbrali več možnih odgovorov. Spodaj so prikazani rezultati.  

Tabela 2: Način komunikacije staršev z vzgojiteljem 

Način komunikacije  Število odgovorov (%) 

Osebno 29 (77%) 

Telefon 5 (13%) 

Pisno 0 (0%) 

E-pošta 2 (5%) 

Mobilni telefon 2 (5%) 

 

Starši z vzgojiteljem največkrat komunicirajo osebno. Včasih uporabijo tudi telefon, mobilni 

telefon ali e-pošto. Nikoli pa ne komunicirajo pisno.  
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7.1.3 Komunikacija ob prihodih in odhodih otroka iz vrtca 

Zanimalo nas je ali si vzgojitelj vzame čas za pogovor s starši ob prihodu in odhodu otroka iz 

vrtca. Rezultati so prikazani v spodnji tabeli:  

Tabela 3: Komunikacija ob prihodu in odhodu otroka iz vrtca.  

Možni odgovori Število odgovorov (%) 

Vsak dan 13 (43%) 

Skoraj vsak dan 15 (48%) 

Dvakrat na teden 2 (6%) 

Enkrat na teden 1 (3%)  

Nikoli 0 (0%) 

 

Največ staršev se je odločilo za odgovor »vsak dan« (43%) in »skoraj vsak dan« (48%). Le 

dva udeleženca sta izbrala odgovor, da si vzgojitelj vzame čas dvakrat na teden, eden pa, da si 

vzgojitelj vzame čas enkrat na teden.  

 

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, kako pogosto vzgojitelj komunicira z njimi, ko 

otroka pripelje v vrtec (»ob prihodu«) in kako pogosto, ko ga odpelje (»ob odhodu«). V 

spodnji tabeli so prikazani rezultati.  

Tabela 4: Pogostost komuniciranja s starši ob prihodu in odhodu otroka iz vrtca. 

Pogostost komunikacije 
Ob 

prihodu Ob odhodu 

Ob vsaki priložnosti 5 (16%) 1 (3%) 
Le takrat, kadar moram vzgojitelja o čem 
obvestiti 16 (52%) 9 (29%) 

Le takrat, ko to želi vzgojitelj 8 (26%) 15 (48%) 

Skoraj nikoli 2 (6%) 6 (19%) 

Nikoli 0 (0%) 0 (0%) 

 

Iz tabele je razvidno, da pri prihodu otroka v vrtec starši največkrat komunicirajo z 

vzgojiteljem, kadar ga morajo o čem obvestiti, ob odhodu pa največkrat, kadar želi vzgojitelj 

komunicirati s starši. Odgovora »skoraj nikoli« in »nikoli« sta bila pri obeh vprašanjih 

najredkeje izbrana, odgovor »nikoli« ni bil izbran s strani staršev niti enkrat.  
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Z vprašanjema o enosmerni in dvosmerni komunikaciji smo želeli preveriti, katero vrsto 

komunikacije vzgojitelji pogosteje uporabljajo pri prihodu in odhodu otrok v/iz vrtca.  

Tabela 5: Enosmerna in dvos merna komunikacija.  

Vrsta komunikacije 
Ob 

prihodu Ob odhodu 

Enosmerna 2 (6%) 7 (23%) 

Dvosmerna 29 (94%) 24 (77%) 

 

Iz tabele je razvidno, da vzgojitelji po mnenju staršev tako pri prihodu otroka v vrtec kot pri 

odhodu uporabljajo več dvosmerne komunikacije. Manj pogosta pa je enosmerna 

komunikacija v večji meri prisotna pri odhodu otroka z vrtca.  

Da je komunikacija med starši in vzgojiteljem večinoma dvosmerna se je pokazalo tudi pri 

naslednjem vprašanju, kjer smo starše vprašali, kako poteka njihova komunikacija z 

vzgojitelji. Rezultati so prikazani v spodnji tabeli.  

Tabela 6: Potek komunikacije staršev z vzgojiteljem.  

Potek komunikacije Število odgovorov (%) 

Govori vzgojitelj 4 (13%) 

Dvogovor 27 (87%) 

Govorijo starši 0 (%) 

 

Odgovor, da komunikacija med vzgojitelji in starši poteka v obliki dvogovora je izbralo 27 

staršev (87%). Štirje starši so obkrožili, da v glavnem govori vzgoj itelj, oni so poslušalci. 

Nihče izmed staršev pa ni izbral možnega odgovora, da govorijo predvsem starši, vzgojitelji 

pa so poslušalci.  

 

7.1.4 Komunikacijske spretnosti 

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, kakšne so izkušnje staršev, kako pogosto vzgojitelji 

uporabljajo posamezne komunikacijske spretnosti. Rezultati so prikazani v tabeli 7.  
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Tabela 7: Odgovori  staršev 

  

Jaz-

sporočila 

Ti-

sporočila 

Mi-

sporočila 

Brezosebna 

sporočila 

Povratne 

informacije Parafraziranje  Zarcaljenje  

Ob vsaki priložnosti (vsak 

dan) 6 (19%) 1 (3%) 1 (3%) 1(3%) 12 (39%) 0 (0%) 1 (3%) 

Pogosto (skoraj vsak dan) 6 (19%) 3 (10%) 2 (7%) 2 (7%) 15 (48%) 1 (3%) 0 (0%) 

Včasih (dvakrat na teden) 14 (45%) 3 (10%) 8 (26%) 3 (10%) 3 (10%) 3 (10%) 4 (13%) 

Skoraj n iko li (enkrat na 

teden) 3 (10%) 8 (26%) 5 (16%) 6 (19%) 0 (0%) 3 (10%) 5 (16%) 

Nikoli 2 (7%) 

16 

(51%)  15 (48%) 19 (61%) 1 (3%)  24 (77%) 21 (68%) 

 

Iz tabele je razvidno, da vzgojitelji po mnenju staršev skoraj nikoli ne uporablja zrcaljenja, 

parafraziranja ter brezosebih sporočil. Najpogostejše so povratne informacije, ki jih vzgojitelji 

uporabljajo vsak dan ali skoraj vsak dan. Rezultati kažejo, da so jaz-sporočila pogostejša od 

ti-sporočil, saj kar polovica staršev (51%) meni, da vzgojitelji nikoli ne uporablja ti-sporočil. 

Skoraj polovica staršev (48%) je odgovorila, da vzgojitelj nikoli ne uporablja mi-sporočil.   

V potrditev vzgojiteljevih komunikacijskih spretnosti smo staršem postavili še dodatno 

vprašanje, ki je prikazano v spodnji tabeli.  

Tabela 8: Odgovori  staršev. 

Možni odgovori Število staršev (%) 

Pasivno posluša 0 (0%)  

Pritrjevalne pripombe 2 (6%) 

Opogumljajoče pripombe 1 (3%) 

Aktivno posluša 28 (91%) 

 

Starši so v večini odgovorili, da vzgojitelj aktivno posluša, kar pomeni, da prepoznava 

potrebe staršev, ki jih besedno izraža, preverja prepoznavanje in pomen potreb s pomočjo 

besedne povratne informacije, pri čemer so besedne povratne informacije bodisi opisujoče, 

usmerjene na problem, spontane, empatične, enakopravne in odprte. Dva udeleženca sta 

odgovorila, da vzgojitelj uporablja pritrjevalne pripombe, en pa da uporablja opogumljajoče 

pripombe. Nihče ni izbral možnega odgovora, da je  vzgojitelj pasiven poslušalec.  

Zanimalo nas je tudi, ali starši menijo, da jim vzgojitelj daje razumevajoče odgovore in ali jih 

prekinja med pogovorom. Odgovori so prikazani v spodnjih tabelah.  
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Tabela 9: Razumevajoči odgovori vzgojitelja.  

Razumevajoči odgovori Število odgovorov (%) 

Da 30 (97%)  

Ne 1 (3%)  

Delno ja, delno ne 0 (0%)  

 

Večina staršev (97%) je odgovorila, da jim vzgojitelji dajejo razumevajoče odgovore.  

 

Tabela 10: Prekinjanje staršev med pogovorom.  

Prekinjanje med pogovorom Število odgovorov (%) 

Da 1 (3%) 

Ne  29 (94%)  

Delno ja, delno ne 1 (3%) 

 

Večina staršev (94%) je odgovorilo, da jih vzgojitelj ne prekinja med pogovorom. 

Na podlagi dobljenih rezultatov lahko zakjučimo, da velika večina vzgojiteljev komunicira s 

starši vsakodnevno, torej ob vsaki priložnosti. Komunikacija glede na odgovore staršev 

največkrat poteka osebno, včasih pa tudi po telefonu ali elektronski pošti. Kot pravi Doler 

(2005, str. 66, 67) v medosebnih odnosih med starši in vzgojitelji vsak dan opazimo besedno 

komunikacijo. Če ne drugega, je to vsaj pozdrav ob prihodu ali odhodu. Zaključimo lahko, da 

je komunikacija ob prihodu in odhodu otroka iz vrtca vsekakor prisotna, res pa je, da se 

pojavlja v različnih oblikah in v različni količini. Iz lastne prakse imam podobne izkušnje. Ko 

starši pripeljejo otroka, želijo obvestiti vzgojitelja o tem ali je otrok že jedel,ali je zdrav itd. 

Ob odhodu pa vzgojitelj staršem večinoma posreduje informacije, kar se je dogajalo tekom 

dneva z njihovim otrokom. Menim, da morajo biti tako vzgojitelji kot starši govorci in 

poslušalci v dobro otroka. Strinjam se z J. Lepičnik Vodopivec (1996), ki obojestranski odnos 

vidi kot možnost enakopravnosti.  

Starši so odgovorili, da so zadovoljni z odgovori vzgojiteljev, da jih le-ti med pogovorom ne 

prekinjajo, ampak so aktivni poslušalci. Pri prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo 

tudi koliko in katere komunikacijske spretnosti uporablja vzgojitelj. Skoraj polovica staršev je 

odgovorila, da vgojitelj skoraj vsak dan uporablja povratne informacije. Če uporabljamo 
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povratne informacije, damo sogovorcu občutek, da ga poslušamo, da nas zanima kaj govori. 

16 staršev je poročalo, da vzgojitelj jaz-sporočila uporablja dvakrat na teden, 24 staršev pa, da 

parafraziranja vzgojitelj ne uporablja nikoli. Sklepamo lahko, da vzgojitelji premalo poznajo 

komunikacijske spretnosti. Sama sem bila z nekaterimi komunikacijskimi spretnostmi 

seznanjena šele pri izbirnem predmetu na dodiplomskem študiju. Z uporabo teh tehnik v 

praksi sem ugotovil, da so lahko zelo koristne.  

Skladno s tem prepoznamo nedorečene in dorečene vzgojitelje. Nedorečeni vzgojitelji 

najpogosteje uporabljajo brezosebna sporočila. Taki vzgojitelji samo govorijo in ne poslušajo. 

Sprotno preverjanje svojih misli, konkretnost, pojasnjevanje sporočil pa so lastnosti, ki 

označujejo dorečene vzgojitelje. Taki vzgojitelji tudi nenehno dopolnjujejo in sprejemajo 

nove dodatne informacije (Lepičnik Vodopivec, 1996, str. 82).  

Komunikacijske spretnosti pripomorejo k dobri komunikaciji med vzgojitelji in starši ter s 

tem h kakovostnemu odnosu med njimi, zato je zelo pomembno, da strokovni delavci v vrtcih 

teoretično in v praksi obvladajo osnove dobre komunikacije.  

7.2 POČUTJE STARŠEV V MEDOSEBNI KOMUNIKACIJI Z VZGOJITELJEM  

 

Zanimalo nas je tudi, kako se starši počutijo v medosebni komunikaciji z vzgojitelji. V Tabeli 

11 so prikazani odgovori staršev.  

 

Tabela 11: Počutje staršev v medosebni k omunikaciji. 

Občutki staršev 

Število odgovorov 

(%) 

Zelo dobro, čutim da me vzgojitelj spoštuje.  22 (71%) 

Zelo dobro, čutim da me vzgojitelj upošteva.  6 (19%) 

Dobro, vendar odvisno od teme pogovora.  2 (7%) 

Počutim se neprijetno.  1 (3%) 

 

Večina starše se v medosebni komunikaciji z vzgojiteljem počuti zelo dobro. Čutijo, da jih 

vzgojitelj spoštuje. Šest staršev, se počuti zelo dobro in čutijo, da jih vzgojitelj upošteva. Dva 
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izmed staršev se počutita dobro, vendar odvisno od teme pogovora. Odgovor enega izmed 

staršev pa je bil, da se počuti neprijetno.  

Spoštovanje in upoštevanje osebnosti staršev je temelj za vzpostavljanje medsebojnih 

odnosov, to pomeni da jim je vzgojitelj pripravljen prisluhnit in jih poslušati (Žibert, 2005). 

Zaključimo lahko, da je obojestransko spoštovanje in upoštevanje v komunikacijskih procesih 

zelo pomembno, saj je na podlagi tega kakovost odnosov boljša. Iz naše raziskave lahko 

zaključimo, da se starši v medosebni komunikaciji počutijo spoštovani in upoštevani. Da se 

eden od staršev počuti neprijetno, si lahko interpretiramo na različne načine, npr. ker ni 

zadovoljen s komunikacijo vzgojitelja, lahko gre za osebne zamere med njima, ali pa je edini, 

ki je bil pri odgovarjanju odkrit.  

7.3 ZADOVOLJSTVO STARŠEV S KOMUNIKACIJSKIMI SPRETNOSTMI 

VZGOJITELJA  

Starše smo vprašali, ali so s komunikacijskimi spretnostmi vzgojiteljev zadovoljni in ali menijo, da je 

vzgojitelj dovolj spreten v izražanju. Odgovori so prikazani v Tabeli 12. 

Tabela 12: Zadovoljstvo staršev s komunikacijskimi spretnostmi vzgojitelja.  

Zadovoljstvo s komun. spretnostmi Število odgovorov (%) 

Da 29 (94%) 

Ne 1 (3%) 

Delno ja, delno ne 1 (3%) 

 

Iz tabele je razvidno, da so starši zadovoljni s komunikacijskimi spretnostmi vzgojitelja.  

Tabela 13: Vzgojiteljeva spretnost v izražanju.  

Spretnost v izražanju Število odgovorov (%) 

Da 30 (97%) 

Ne 0 (0%) 

Delno ja, delno ne 1 (3%) 

 

Iz tabele je razvidno, da so vsi starši razen enega zadovoljni z vzgojiteljevo spretnostjo v 

izražanju. Rezultati obeh vprašanj nakazujej, da so starši zadovoljni s komunikacijo 

vzgojitelja. 
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8. ZAKLJUČEK 

 

V življenju nenehno komuniciramo s partnerji, prijatelji, sodelavci. Včasih govorimo z 

določenim namenom, da bi na nekoga vplivali, spet drugič gre zgo lj za pogovor. Drugim 

vedno oddajamo sporočila in jih prejemamo, komunikacija predstavlja obstoj človeka. V 

diplomski nalogi smo se posvetili besedni komunikaciji med vzgojitelji in starši. Vzgojitelji 

sodelujejo s starši, ki so si med seboj po starosti, izobrazbi, izkušnjah ... različni, zato se 

morajo truditi upoštevati njihove želje, potrebe in jim pomagati kadar potrebujejo pomoč. K 

temu pa seveda pripomore dobra in odkrita komunikacija. S strokovnim znanjem imajo 

ključno vlogo pri uspešni komunikaciji vzgojitelji.  S tem pa pokažejo tudi na kakovost 

njihove usposobljenosti za poklic in kakovost vrtca.   

Ker izmenjava informacij največkrat poteka ob prihodu in odhodu iz vrtca smo se osredotočili 

besedno izmenjavo informacij. Zanimalo nas je ali kljub hitri izmenjavi informacij starši 

prepoznajo, da vzgojitelj uporablja spretnosti kakovostne besedne komuniikacje ter ne zgolj 

enosmernega podajanje informacij. Preverili smo kako se starši počutijo v medosebni 

komunikaciji, ter zadovoljstvo staršev z besedno komunikacijo vzgojiteljev. Ugotovili smo, 

da so po mnenju staršev izkušnje s sodelovanjem v komunikacijskih proces ih  z vzgojitelji 

dobre. Komunikacija med njimi je dvosmerna, vzgojitelji so aktivni poslušalci. Najpogosteje 

med komunikacijskimi spretnostmi vzgojitelji uporabljajo povratne informacije in jaz-

sporočila. Pokazalo se je, da se starši v medosebni komunikaciji počutijo spoštovane in 

upoštevane. Starši so zadovoljni s komunikacijskimi spretnostmi vzgojitelja. Pristni odnosi in 

odkrita komunikacija zagotovo pripomoreta k boljši klimi v sodelovanju.  

Ankete so vrnili starši z relativno visoko izobrazbo in zelo verjetno tist, ki so z vrtcem, 

komunikacijo in odnosom bolj zadovoljni. Na tem področju bi bilo dobro raziskati še 

vzgojiteljevo poznavanje komunikacijskih spretnosti. Tudi njim bi razdelili ankete ter 

preverili, ali sploh in kako dobro poznajo komunikacijske spretnosti. Preverili bi njihovo 

zanimanje za izobraževanje na tem področju in jim organizirali seminarje.  
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