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 POVZETEK 

V diplomskem delu sem raziskovala, kakšna so pričakovanja staršev do vzgojiteljic glede 

sodelovanja in medsebojne komunikacije,  kakšne lastnosti naj bi po njihovem mnenju 

imel dober vzgojitelj ter katere so po mnenju staršev ovire za sodelovanje s strani 

vzgojiteljev in s strani staršev.  

V teoretičnem delu sem najprej predstavila zgodovinski pregled institucij za predšolske 

otroke po svetu in pri nas, nato pa sem se posvetila sodelovanju med vrtcem in starši v 

Sloveniji, kjer sem se dotaknila pomena sodelovanja, prednosti, ovir ter kompetenc 

vzgojitelja. Na kratko sem opredelila tudi, kakšna je učinkovita komunikacija med 

vzgojitelji in starši ter katere so najpogostejše ovire pri komuniciranju. 

V empiričnem delu me je zanimalo, kakšne izkušnje imajo starši pri sodelovanju z 

vzgojiteljico oz. vrtcem, kakšna so pričakovanja staršev glede medsebojnega sodelovanja, 

kakšne so po mnenju staršev lastnosti dobrega vzgojitelja in katere probleme oz. ovire 

vidijo starši pri sodelovanju z vrtcem. Za raziskovanje sem uporabila anketni vprašalnik 

za starše otrok, ki so vključeni v vrtec.  

Ugotovila sem, da imajo starši razmeroma pozitivne izkušnje pri sodelovanju z 

vzgojiteljico, da najbolj cenijo, da jim ta zna v zadregi priskočiti na pomoč in jim 

pomagati. Kot negativno izkušnjo so starši najpogosteje izpostavili slabe izkušnje, ki so 

jih doživeli v prejšnjih vrtcih. Lastnosti in sposobnosti, ki jih ima dober vzgojitelj, so po 

mnenju staršev prijaznost, nasmejanost, sproščenost, da imajo radi otroke in svoj poklic, 

in da vzgojitelj spodbuja samostojnost, teži k napredku in upošteva razvojno stopnjo 

otroka. O ovirah v sodelovanju med starši in vzgojitelji prevladuje mnenje, da teh ovir ni 

oz. jih ne sme biti. Najpogostejše izpostavljena ovira s strani staršev pa je njihova 

preobremenjenost oz. pomanjkanje časa. 

 

KLJUČNE BESEDE: zgodovina vrtcev, vzgojitelj predšolskih otrok, sodelovanje 

med vrtcem in starši, kompetence vzgojitelja, komunikacija med vzgojiteljem in 

starši 
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ABSTACT 

 In this thesis I researched the expectations of parents towards kindergarten teachers 

regarding cooperation and mutual communication, what features should had a good 

teacher, and which are the barriers for cooperation between them, according to the 

parents. 

In the theoretical part, I firstly presented a historical overview of institutions for pre-

school children across the world and also in Slovenia and then I focused on cooperation 

between kindergarten and Slovenian parents, where I discussed the importance of 

cooperation, benefits, barriers and educator competences.  Briefly I also identified what is 

effective communication between teachers and parents and which are the most common 

barriers when communicating. 

In the empirical part I was wondering about the experiences that parents have, when 

working with pre-school teachers, what are their expectations, what the qualities of a 

good teacher are and which problems they see in their collaboration. For the research I 

used a questionnaire, which involved parents of children enrolled in kindergarten. 

I have found that parents have a relatively positive experience in cooperation with the 

teacher. They appreciate the most when teachers are willing to help, even in the 

uneasiness. As a negative experience, parents mentioned several bad experiences from 

previous kindergartens.  In parents’ opinion, the competences and features which a good 

teacher should have are friendliness, cheerfulness, and easiness. Teachers should love 

their job, as well as children and encourage their independence, tend to progress and take 

into account the level of development of the child. Concerning the barriers between 

parents and teachers, there is an overwhelming opinion that there are no barriers or there 

shouldn’t even be. The most common barrier mentioned by parents is lack of time and 

congestion. 

  

KEY WORDS: history of kindergartens, kindergarten teacher, cooperation between 

parents and kindergarten teachers, teacher competence, communication between 

teacher and parents.  
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1. UVOD 

 

Tematika sodelovanja med starši in vrtcem oz. šolo (vzgojitelji oz. učitelji) je aktualna 

skozi vso zgodovino. Vrtec in šola sta instituciji, ki se poleg družine najbolj kompleksno 

ukvarjata z vzgojno-izobraževalnim delom otrok. Bistveni cilj sodelovanja med družino 

in vzgojno-izobraževalno institucijo je skrb za celovit, kakovosten razvoj in napredek 

otroka. Zaradi specifične pomembnosti je tematika sodelovanja med šolo in domom 

vedno primerna času (Intihar in Kepec, 2002). 

Skozi študij strokovne literature sem zasledila različne nasvete in napotke strokovnjakov, 

kako naj bi učitelji oz. vzgojitelji sodelovali s starši, da bi bili pri svojem delu uspešni. V  

spomin se mi je najbolj vtisnila Disterwegova misel, ki pravi, da je »najbolj naravna 

zveza, ki jo more šola skleniti, je zveza s starši« (cit. Po Kalin, 2009, str. 89). Mislim, da 

to velja tudi za predšolsko obdobje oz. vrtec, saj lahko s skupnim prizadevanjem 

vzgojiteljev ter staršev najbolje pripomoremo k otrokovemu razvoju in napredku.  

Dobro sodelovanje med vrtcem oz. šolo in domom je torej pomemben kazalec 

kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela. Sodelovanje med šolo in domom naj bi 

imelo večjo moč, če ni osredotočeno le na formalne oblike vzpostavljanja komunikacije, 

pač pa poizkušajo vzgojitelji oz. učitelji vzpostavljati tudi neformalne oblike, ki odpirajo 

vrata k tesnejšemu sodelovanju (Kalin in sod. 2009). 

V teoretičnem delu diplomske naloge bom uporabila za poimenovanje vzgojiteljev ženski 

spol, saj v enotah, kjer sem  ankete izvajala delajo le vzgojiteljice.  
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2. SODELOVANJE VRTCA IN DRUŽINE 

2.1 Prve institucije za predšolske otroke v svetu 

E. Singer (v Batistič Zorec, 2003, str. 112)  pravi, da so prve institucije za predšolske 

otroke v Evropi in Ameriki začele nastajati sredi 18. stoletja, nastanek teh pa je bil 

povezan z razvojem kapitalizma. Ta je po francoski buržoazni  revoluciji povzročil, da so 

se odrasli začeli vse bolj zaposlovati zunaj doma. Kamenov (v Batistič Zorec, 2003, str. 

113) navaja  nove spremembe: ločitev dela od družinskega življenja, naraščajoča 

industrializacija in zaposlovanje žensk. Tako so nastale ustanove, ki so skrbele za 

varovanje otrok zaposlenih mater, pa tudi ustanove za predšolske in mlajše otroke, kjer so 

jih pripravljali za delo: materinske šole, šole za igro, otroški azil ter specifične, ki so 

otroke pripravljale na točno določeno delo (npr. šole za izdelovanje čipk). Te ustanove so 

imele predvsem religiozni značaj, kjer je bilo pomembno predvsem varovanje ter 

discipliniranje otrok. 

Kot prvo institucijo za predšolske otroke E. Singer (v Batistič Zorec, 2003, st. 113)  

omenja Oberlinovo šolo, nastalo leta 1770, ki je bila ena redkih ustanov za predšolske 

otroke, kjer njena funkcija ni bila zgolj varovanje otrok, temveč je bila njena ideja 

»doseči srca staršev« skozi vzgojo otrok, torej vplivati na njihovo civilizacijsko raven in 

religiozno usmerjenost. Poseben poudarek je bil na spontani aktivnosti, torej na igri in 

učenju govora.  

V začetku 19. stoletja je v Evropi in Ameriki nastalo več poskusnih šol za mlajše otroke, 

t. i. otroške šole. Z nastankom otroških šol se je začelo uveljavljati mnenje, da imajo 

predšolske institucije tudi vzgojno funkcijo, pri tem pa je bila v ospredju vzgoja otrok iz 

neprivilegiranih slojev. Njen cilj je bil otrokom iz manj spodbudnih okolij nuditi 

ustreznejše zdravstveno-higienske pogoje, nego in vzgojne spodbude (Singer, v Batistič 

Zorec, 2003, str. 113). 

Po letu 1820 je bilo širjenje šol povezano z naraščanjem industrializacije in z ločitvijo 

dela od življenja družin. Te so se začele širiti tudi v druge države, kot so: Nemčija, Italija, 

Madžarska, Avstrija, Švica, Nizozemska in Švedska. Te šole so financirali liberalni 

aristokrati in prosvetljeni meščani z namenom, da bi zmanjšali revščino in nemoralnost 

med ljudmi. Prva je bila ustanovljena v Angliji leta 1819. Pomemben je bil Robert Owen, 

ki je na Škotskem ustanovil šolo Institut za oblikovanje značaja. Zagovarjal je skupno 
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vzgojo za vse sloje, temeljila pa je na otrokovi živahnosti, potrebi po igri in želji po 

znanju (Devjak, 2011). 

E. Singer (v Batistič Zorec, 2003, str. 115) pravi, da nekatere matere  niso sprejele 

otroških šol, predvsem zaradi striktnega urnika in drugih strogih pravil, zato se tem šolam 

dobro alternativo predstavljale t. i. damske šole, kjer so za otroke skrbele ženske, v teh 

šolah pa ni bilo posebnih strogih zahtev. Za otroke so v teh šolah skrbele ženske, ki so 

komaj znale pisati in brati, poleg tega pa so otroci bivali v zelo neprimernih prostorih.  

V 19. stoletju so nastale tudi jasli, namenjene negi in varstvu otrok do dveh let. Prve so 

bile ustanovljene leta 1840, kmalu pa so se začele iz Francije širiti tudi v druge evropske 

države: Belgijo, Anglijo, Nemčijo in Avstrijo.  

Večini predšolskih institucij  19. stoletja je bilo skupnega to, da so imele zelo slabe 

materialne pogoje, veliko število otrok, imele so neprimeren kader, bile pa so pod 

vplivom cerkve, kar je pomenilo, da je v njih zavzemala najpomembnejše mesto 

religiozna vzgoja in vzgajanje pokorščine. Namesto igranja in otroškega veselja so bila 

pomembna biblijska znanja, disciplina, strah in kesanje. Njihov koncept učenja je bil 

preveč šolski (Devjak, 2011). 

Leta 1840 je Frideric Fröbel ustanovil otroški vrtec kot zavod, namenjen predšolskim 

otrokom. Vrtec je otrokom zagotovil vzgojo, druženje z vrstniki, ob igri pa naj bi jih 

popeljal od družine do šole (Pavlič, 1992). Fröbel je izhajal iz stališča, da je prvih šest let 

izredno pomembnih v otrokovem življenju, domača vzgoja pa naj bi imela v tem obdobju 

izreden pedagoški pomen (Batistič Zorec, 2003). Veliko je pričakoval od materinske 

vzgoje, saj se je zavedal, da vrtec družine ne more nadomestiti, zato je menil da morajo 

»otroške vrtnarice« vzgojno pomagati materam in družini (Žlebnik 1973, str., 168–170). 

Družinska skupnost je premajhna, zato ta otroku ne more dati vseh dejavnikov, npr. 

družbe vrstnikov. Trdil je, da je vrtec vmesni člen med družino in družbo in je drugačen 

od zavetišča, ki deluje kot zasilno nadomestilo za domačo vzgojo. Po Fröblu je vrtec tisti, 

ki varuje, oblikuje in vzgaja. To ne počnejo po šolsko, s poukom, saj je to prisila. Otroku 

po Fröblu damo to, kar si želi in ima rad. Omogočamo mu uveljavljanje lastne osebnosti v 

druženju z vrstniki, ga neopazno in neprisiljeno usmerjamo, usmerjamo pa tudi njegove 

nagone igranja, komuniciranja in aktivnosti (Devjak, 2011). 
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Gibanje za vrtce se je kasneje razširilo v Anglijo, Nemčijo, Belgijo, Francijo, Švico, 

Italijo in Združene države Amerike. (Pavlič, 1992). 

2.2 Prve institucije za predšolske otroke pri nas 

Prve ustanove za otroke na Slovenskem so bile sirotišnice. Leta 1756 sta mati in sin v 

Mariboru organizirala varstvo predšolskih otrok. Otroke naj bi učila sedeti, osnove črk in 

moliti (Devjak, 2011). 

V Ljubljani je bilo prvo otroško zavetišče odprto novembra 1834, namenjeno je bilo 

otrokom starim od dveh do petih let. Vanj so sprejemali otroke zaposlenih staršev, ki pa 

so bili iz revnejšega sloja. Denar za vrtec so zbirali na veselicah in ga tako vzdrževali s 

prostovoljnimi prispevki. V teh vrtcih so na začetku poučevale vzgojiteljice brez 

pedagoške izobrazbe (Pavlič, 1992). 

Bela knjiga (2011) navaja Zakon o javni šoli iz leta 1869, ki določa,  da se lahko »otroška 

zavetišča in zabavišča, ki so postale skrb države in občin, in so bila organizirana zgolj v 

večjih mestih in industrijskih krajih, priključijo osnovni šoli » (prav tam, str. 65). 

Leta 1872 so bili objavljeni še trije državni dokumenti, ko so bili pomembni za vrtec. V 

teh dokumentih je bilo zapisano, da je vzgoja predšolskih otrok pomemben del vseljudske 

vzgoje. S tem zakonom so vrtec v roke vzeli država, dežele in okraji. Po tem letu so bili 

vrtci namenjeni vsem otrokom, ne le bogatim (Devjak, 2011). 

Goriško društvo Sloga, ki se je zavzemalo za slovenski jezik v šolah in vrtcih, je leta 1883 

na ženskem učiteljišču ustanovilo posebni tečaj o vodenju vrtcev. Otroke so poučevale 

otroške vrtnarice, tako so včasih imenovali današnje vzgojiteljice. Te so ob prelomu 

stoletja zahtevale dvoletno izobraževanje. Kmalu zatem je izšla prva slovenska strokovna 

knjiga zanje Navod slovenski vrtnarici (Pavlič, 1992).  Ena vrtnarica je imela od 80 do 

100 otrok, primanjkovalo pa jim je prostorov in materialov. Vrtec je otroke privadil k 

redu, pazljivosti, natančnosti, učili so se pesmi in deklamacij, petja, telesne vadbe 

…(Devjak, 2011)  

Deset let po ustanovitvi Jugoslavije, leta 1929, je izšel Zakon o narodnih šolah, ki je 

šolsko obveznost premaknil na sedmo leto starosti. Vsi vrtci, ki so spadali pod šole, so se 

morali preimenovati v otroška zabavišča, vanj pa so sprejemali otroke od četrtega do 

sedmega leta, mlajši otroci pa so bili v otroških zavetiščih. Obstajala pa so tudi otroška 
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dnevna zavetišča, za otroke od 2. do14. leta. Namenjena so bila otrokom siromašnih 

staršev in delavcev (Pavlič, 1992). 

Ministrstvo za prosveto je leta 1933 izdalo odlok, ki je določal, da morajo zabavišča in 

zavetišča delati po posebnih programih. Odlok je npr. določal, da mora imeti vsak otrok 

6–8 kvadratnih metrov prostora, da mora imeti skupina 30 do 40 otrok najmanj dve sobi, 

eno za zabavišče, drugo za jedilnico ter počitek. Za otroke do četrtega leta so skrbele 

negovalke, starejše predšolske otroke pa so vzgajale vzgojiteljice ali učiteljice, preostali 

čas pa so zanje skrbele varuške (Devjak, 2011).  

2.3 Slovenski vrtci v obdobju socializma 

Do leta 1945 so na slovenskem ozemlju delovali otroški vrtci in zabavišča, katerih namen 

je bil otrokom dajati zavetje, vendar ta niso bila ustrezna, niti po številu, niti po temeljni 

dejavnosti. 

 Po vojni je predšolske ustanove prevzelo Ministrstvo za socialno politiko, ki je že 

naslednje leto pripravilo tečaj za izobraževanje vzgojiteljic, leto zatem pa je nastala 

enoletna šola za vzgojiteljice v Ljubljani. V letih 1948–1950 so bile po novi zakonodaji 

jasli namenjene otrokom do tretjega leta, otroški vrtci pa od tretjega leta do začetka 

obveznega šolanja. Tisti vrtci, ki so šolske otroke vključevali tudi po pouku, so se 

preimenovali v domove igre in dela (Pavlič, 1992).  

V obdobju od vojne do leta 1950 so obnavljali in ustanavljali nove vrtce, v tem času se je 

število otrok podvojilo. Od leta 1950 do 1960 pa je začela dejavnost za otroke upadati 

(prav tam). Kot navajajo A. Dolanc in sodelavke (1975), je takrat veliko staršev otroke 

izpisalo iz vrtca, saj se je prispevek staršev za vrtec povečal. 

Vrtci so sredi šestdesetih let začeli organizirati dejavnosti za predšolske in šolske otroke, 

leta 1965/1966 pa so začeli izvajati nekakšno pripravo na šolo, t.i. »malo šolo« (Dolanc, 

1970). 

Leta 1971 so vrtci dobili prvi samostojni zakon, imenovan Zakon o vzgojno-varstvenih 

dejavnostih za predšolske otroke (Bela knjiga, 2011). Po tem zakonu so bile naloge 

predšolske vzgoje v vrtcih sledeče: pospeševanje duševnega, telesnega in osebnostnega 

razvoja, priprava otrok na šolo, skrb za prehrano, nego in zdravje otrok ter zagotavljanje 

enotnosti družinske in družbene vzgoje (Devjak, 2011). 



Trček, A. (2015). Pričakovanja staršev do vzgojiteljic predšolskih otrok. Diplomsko delo. 

 

6 
 

Vrtci so se začeli hitro širiti tudi ob podpori samoprispevkov državljanov in državljank. 

Leta 1979 leta je bil sprejet prvi nacionalni program za vrtce, imenovan Vzgojni program 

za vzgojo in varstvo predšolskih otrok, leta 1980 pa je bil sprejet še Zakon o vzgoji in 

varstvu predšolskih otrok. Ta zakon je med drugim opredelil, da vzgojno-varstveno delo 

poteka v različno starostnih skupinah otrok, določal pa je tudi obvezno malo šolo v 

zadnjem letu pred vstopom v šolo. Leta 1981 je sledila priprava Vzgojnega programa 

priprave otrok na osnovno šolo. Od leta 1993 so bili vrtci umeščeni pod Ministrstvo za 

zdravje, družino in socialne zadeve, kjer se pripravljala reforma celotnega sistema vzgoje 

in izobraževanja. Te rešitve, ki so bile opredeljene v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju 

(1995), Zakonu o vrtcih (1996) in Kurikulumu za vrtce (1999), so vzpostavile skupni 

vrtec, ki je razdeljen na dve starostni obdobji, ohranja specifičnost predšolske vzgoje, 

povezan pa je tudi z osnovnošolskim izobraževanjem (Bela knjiga, 2011). 

Vrtci v Sloveniji dobijo v tem času velik pomen, saj nudijo pomoč staršem pri vzgoji, 

zadovoljujejo otrokove potrebe, bolj učinkovit je razvoj otrokovih dispozicij, vrtec 

otrokom nudi družbo vrstnikov,  varstvo, vedno večja pa je bila želja staršev po 

vsestransko razviti osebnosti (Devjak, 2011).  

 2.4 Sodobni vrtci 

Kot lahko vidimo iz zgodovine predšolskih ustanov, so te nastajale iz dveh motivov: 

potrebe po varstvu in potrebe po vzgoji. Čeprav večina strokovnjakov meni, da teh potreb 

ni možno razlikovati, so posledice poudarjanja ene ali druge vidne v sistemskih ureditvah 

predšolske vzgoje. Institucije za predšolske otroke se še vedno razlikujejo glede na to, 

katera je njihova primarna funkcija, po ustanovitelju, poslovnem času, izobrazbi 

vzgojiteljic, po plačah, dostopnosti za otroke,  vrsti programa, stroških za starše, itn 

(Devjak, 2011). 

Za predšolsko vzgojo v Sloveniji je značilen institucionalni model, kar pomeni, da je 

organizirana na podlagi strokovnih institucij, v ospredju pa je otrok (Devjak in idr, 2012).  

J. Lepičnik Vodopivec (2010) pravi, da v vrtcu potekajo procesi socializacije, 

intelektualizacije, kultiviranja in humanizacije. 

Z zakonom o vrtcih, ki je bil sprejet leta 1996, so bili v Sloveniji prvič zakonsko določeni  

normativi, ki so pomembni za zagotavljanje kakovostne predšolske vzgoje v vrtcu (npr. 
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število otrok v oddelku, stopnja izobrazbe vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja…) (Bela 

knjiga, 2011). Strokovna podlaga je bila Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (1999), 

kjer so zapisana načela in teoretična izhodišča. Po Devjak (2011) je leta 1996 je izšel 

Zakon o organizaciji in financiranju v vzgoji in izobraževanju, ki lokalni skupnosti nalaga 

ustanovitev vrtca, staršem in otrokom pa omogoča dostopnost in izbiro programa. Leta 

1999 je bil potrjen Kurikulum za vrtce, s čimer se je začelo postopno uvajanje, 

spremljanje in evalvacija dela v vrtcih. 

3.  SODELOVANJE MED VRTCEM IN STARŠI V 

SLOVENIJI 

Skozi zgodovino nastajanja vrtcev se je spreminjal tudi odnos staršev do predšolskih 

institucij. Starši, ki skupaj s strokovnjaki sodelujejo v procesu izobraževanja, imajo 

pomembno vlogo, saj njihova stališča vplivajo na celoten izobraževalni proces, zato jih je 

potrebno upoštevati kot enakovredne partnerje pri načrtovanju in izvajanju izobraževanja. 

 Resman (2002) opisuje tri vrste odnosov: 

- PARTNERSKI ODNOS: to je odnos med dvema enakovrednima partnerskima 

stranema: učitelji in starši. Starši dobijo vpogled v otrokovo šolsko delo, učitelj pa v 

otrokovo osebnost, njegove interese. 

- KLIENTSKI ODNOS: ena stran je podrejena drugi, ki je dominantna, gre za 

korekcijsko razmerje. Učitelj nadomesti družinske primanjkljaje, starši pa otroku 

pomagajo pri šolskem delu. 

- PATERNALISTIČNI ODNOS: gre za odnos staršev in učiteljev do učenca, ki je na 

videz zaščitniški do otroka. Tako starši kot učitelji otroka nadzorujejo, ga ščitijo ter 

zagovarjajo drug pred drugim. 

Tematika in problematika sodelovanja šole s starši je v svetu in pri nas povezana s 

šolskimi reformami.  

 Resman (1992, 1–2) pravi, da so bili starši v šolsko-reformnih gibanjih med leti 1960 do 

1970 v Ameriki in zahodni Evropi nezadovoljni s šolskimi programi, s pedagoškim delom 

vrtcev in šol ter z zadržanimi odnosi me učitelji (vzgojitelji) ter starši. Prevelika je bila 
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distanca med šolo (vrtcem) in domom, to pa je negativno vplivalo na socializacijo otroka. 

Starši so zahtevali, da naj bi bila šolska in družinska vzgojno-izobraževalna prizadevanja 

komplementarna. Danska, Francija, Nemčija in druge države so na te socialne zahteve 

odgovorile tako, da so razširile legalne oblike participacije staršev, kjer so zahtevale večjo 

stopnjo vključevanja staršev na šolski, regionalni in nacionalni ravni, kar pa ni zaživelo 

(prav tam). 

Šolska politika zahodnoevropskih, vzhodnoevropskih in ameriških šolskih sistemov nam 

kaže, da je podpirala kompenzacijsko vlogo šole. Poudarjena je bila večvrednostna vloga 

šole (vrtca) pri vzgoji otroka, kjer je v bistvu šlo za klientski odnos (Resman, 1992, 1–2). 

V poznih 60. in 70. letih so se v mnogih državah pričele kazati kvalitativne spremembe. 

Poudarjati se je začelo sodelovanje med šolskim in domačim vzgojnim delom. Vrtci in 

šole so začele s starši vzpostavljati partnerski odnos (prav tam). 

Večina vzhodnoevropskih držav, vključno z Jugoslavijo, je podpirala in razvijala 

kompenzacijsko sodelovanje. Tudi za naše povojno obdobje je značilna politična 

demokracija, ki je dajala staršem v okviru samoupravljanja formalne pravice odločanja o 

vzgojno-izobraževalnem delu. Vendar pa starši niso imeli možnosti, da bi odločali o 

ciljih, metodah, vsebinah, in da bi bili vključeni v načrtovanje in izvajanje učnega 

programa (Resman, 1992, 1–2). 

Dandanes je sodobna šolska politika usmerjena v razvoj odnosov med družino in šolo 

(vrtcem) v smeri partnerstva in ne večvrednostne vloge šole. To je odnos, v katerem 

vzgojitelji in starši vzpostavljajo most zaupanja in spoštovanja z odprtim dialogom, z 

medsebojno podporo, z upoštevanjem interesov, idej in pobud na eni in na drugi strani 

(Intihar in Kepec, 2002). 

 

3.1 Temeljna izhodišča sodelovanja med vzgojitelji in starši po 

Kurikulumu za vrtce 

Strokovni delavci moramo biti sposobni delati z vsemi starši ne glede na njihovo 

izobrazbo, nacionalnost ter socialno-kulturno okolje, iz katerega prihajajo. Starši in 

vzgojitelji sodelujejo na vseh področjih, ki zadevajo otroka, pri čimer spodbujajo njegov 

razvoj in napredek (Jensen in Jensen, 2011).  
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J. Lepičnik Vodopivec (1996) pravi, da je sodelovanje vrtca in staršev potrebno, saj 

»otrok z vstopom v vrtec prvič prehaja iz znanega socialnega okolja (družine) v neznano 

socialno okolje. Otrok je v teh okoljih pod vplivom različnih dejavnikov, zato si je 

potrebno prizadevati, da se ti dejavniki med seboj čim bolj približajo.« (prav tam, str. 47). 

Po njenem mnenju otrok ni sposoben razlikovati med različnimi pričakovanji družine in 

vrtca, zato morata biti družinska vzgoja in programi v vrtcu čim bolj skladni. 

Pri sodelovanju s starši pa je zelo pomembna odprta komunikacija in kakovostni 

medsebojni odnosi. Kot navaja Kurikulum za vrtce (1999) je sodelovanje med vrtcem in 

starši pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prispeva k ustreznemu 

dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje.  Pri odnosu s starši moramo spoštovati 

zasebnost družin, njihovo kulturo, identiteto, jezik, vrednote, prepričanja, stališča, navade 

in običaje ter upoštevati njihovo pravico do zasebnosti. Starši imajo pravico sodelovati pri 

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

sodelovati pri vzgojnem delu. Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja, ki ne 

smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca. Staršem mora biti vedno na voljo 

publikacija vrtca, ki vključuje vse informacije v skladu z zakonom in ustreznimi 

pravilniki. 

Bela knjiga (2011) navaja, katerim načelom mora slediti delo v vrtcu: načelu 

demokratičnosti in pluralizma; načelu enakih možnosti in upoštevanju različnosti med 

otroki in priznavanju pravice do izbire drugačnosti; načelu vključujoče obravnave otrok iz 

različnih robnih skupin, načelu avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti, načelu 

stalnega ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti ter notranjega razvoja in zadnjemu,  

načelu sodelovanja z okoljem.  

3.1.2 Kompetence vzgojitelja 

J. Kalin in sodelavci (2009) pravijo, da »ko govorimo o kompetencah vzgojitelja, imamo 

v mislih lastnosti uspešnega vzgojitelja, vzgojitelja začetnika in vzgojitelja, ki ima za 

sabo že kar nekaj let delovne prakse. Pomembno je vzgojiteljevo znanje, njegove 

sposobnosti, izkušnje in zmožnosti za uspešno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela. 

To pomeni, da nima vzgojitelj le teoretičnih in strokovnih znanj, temveč tudi znanja in 

sposobnosti, pridobljene v praksi« (prav tam, str. 86). 
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Po Kurikulumu za vrtce (1999) naj bi vzgojitelj s svojim vedenjem v vrtcu deloval 

spodbudno in pomirjajoče, z vljudnostjo ter spoštovanjem v njihovi komunikaciji in 

vedenju  pa bo zgled za otroke. Vzgojitelj, ki sodeluje pri procesu, je ves čas z otroki, 

bodisi v majhni, večji skupini ali individualno; v vseh teh interakcijah je odrasla oseba 

usmerjevalka, vendar ne direktivna, in je zgled za prijetno in prijazno komunikacijo. 

Odrasla oseba mora pogosto vzpostavljati pozitivne interakcije z otroki (nasmeh, dotik, 

prijem, govorjenje v višini otrokovih oči); se odzivati na otrokova vprašanja in prošnje; 

otroke spodbujati k zastavljanju vprašanj; k delitvi idej, izkušenj, počutja; uporabljati 

mora pozitivna navodila; znati mora preusmerjati otroka na bolj spremenljivo vedenje… 

Vse to prispeva k pozitivni socialni klimi v oddelku oz. skupini, k vzpostavljanju 

ravnotežja med sodelovanjem in tekmovanjem pri socialnem učenju. 

 Jensen in Jensen (2011)  pravita, da je temelj za dobro delo s starši sposobnost pedagoga, 

da ustvari enakovredne odnose in o strokovnih vprašanjih govori jasno in nedvoumno. 

Bistvenega pomena so njegove splošne vrednote in osebne lastnosti, pripravljenost za 

osebnostni in profesionalni razvoj ter način, kako navezuje odnose. Vzgojitelj je 

profesionalec takrat, ko je sposoben pri delu uporabljati strokovne in osebnostne vire in 

kompetence. To pomeni, da moramo imeti vzgojitelji dovolj poguma, da se lotimo tudi 

svojih negativnih lastnosti, saj bomo le tako lahko razvijali svoje sposobnosti in ustvarili 

stik tudi s tistimi starši,  s katerimi nismo takoj razvili neposrednega, empatičnega in 

odkritega odnosa (prav tam). 

 

3.2 Oblike sodelovanja vrtca s starši 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano načelo sodelovanja s starši, ki staršem daje  

pravico do: 

- sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku z vzgojiteljem in 

pomočnikom, s svetovalno službo, 

-  postopnega uvajanja otrok v različne programe vrtca, 

- sodelovanja pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter po dogovoru z 

vzgojiteljem aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, vendar ne smejo posegati v 

avtonomnost vrtca, 
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-  javnega dostopa pisnega in ustnega obvestila o različnih ponudbah programov v vrtcu,  

- stalnega informiranja ter sistematičnega seznanjenja z njihovimi pravicami in 

odgovornostmi, 

- spoštovanja zasebnosti družine, njihove kulture, identitete, jezika, vrednot, prepričanja, 

upoštevanja njihove pravice do zasebnosti in varstva osebnih podatkov. 

Poznamo različne oblike sodelovanja vrtca s starši. Nekatere izmed oblik sodelovanja se 

osredotočajo na skupinsko delo (roditeljski sestanki), druge na individualno delo 

(pogovorne urice), tretje so določene zakonsko, s pravilniki in šolskimi dokumenti (svet 

staršev, pisna obvestila). Vrtec lahko s starši sodeluje tako preko formalnih kot 

neformalnih oblik sodelovanja.  

3.2.1 Formalne oblike sodelovanja 

J. Lepičnik Vodopivec (2012) govori o formalnih oblikah sodelovanja kot o posebej 

organiziranih in načrtovanih oblikah z določenim časom in posebnim prostorom. Kot 

bistveno značilnost te oblike izpostavi frontalno podajanje informacij vzgojitelja staršem, 

kar predstavlja enosmerno komunikacijo. Sem sodijo vse oblike sodelovanja s starš, ki so 

predpisane in jih predpisuje zakonodaja. To so: roditeljski sestanki, pogovorne urice, 

pisna sporočila, oglasna deska,  predavanja za starše in izredni pogovori, svet staršev,  

sodelovanje staršev v svetu vrtca (prav tam, str. 28).  

D. Intihar (2002) pravi, da med formalne oblike sodelovanja vrtca s starši sodijo tiste 

oblike sodelovanja, ki so predpisane in jih opredeljuje zakonodaja. Pravi, da med 

formalne oblike sodelovanja uvrščamo: roditeljski sestanki, govorilne ure, pogovorne ure 

in pisna sporočila.  

J. Kalin in sodelavci (2009) pravijo, da so formalne oblike potrebne; so obveznost vrtcev 

ter vzgojiteljev ter predstavljajo »pravno« možnost, katere namen je zagotoviti staršem 

dostop do informacij o otrokovem delu v šoli. Pravijo, da gre le za »okvir«, ki omogoča, 

da bi se razvila kultura sodelovanja, to je vzpostavljanje zaupanja in zbliževanja med 

vrtcem in domom oziroma med vzgojitelji in starši. 
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3.2.2 Neformalne oblike sodelovanja 

J. Lepičnik Vodopivec (2012) neformalne oblike sodelovanja opiše kot spontane, 

nenačrtovane priložnosti za pogovor med vzgojitelji in starši, ki ustvarjajo boljšo klimo. 

Pozitivno vplivajo na medsebojno sodelovanje ter posledično tudi na usklajenost 

delovanja na otrokov razvoj. U. Fekonja, T. Kavčič in L. Marjanovič Umek (2002) 

navajajo naslednje neformalne oblike sodelovanja s starši: komunikacija s starši ob 

prihodih in odhodih iz vrtca, nenačrtovani razgovori, pikniki, izleti, delavnice za starše ali 

za starše in otroke, udeležba drugih družinskih članov pri dejavnostih vrtca.  

D. Intihar (1998) pravi, da so neformalne oblike sodelovanja vrtca s starši tiste oblike, ki 

so se in se razvijajo v zadnjih letih kot posledica odprtosti šole (vrtca) do staršev 

(družine). Pravi, da so neformalne oblike dela s starši načrtovanje bolj sproščeno, staršem 

pa nudijo priložnost, da aktivno doživijo različne dejavnosti v skupini, se med seboj 

spoznajo, povežejo, si nudijo medsebojno podporo in pomoč.  

J. Kalin in sodelavci (2009) pravijo, da so neformalne oblike sodelovanja bolj učinkovite, 

saj  bolj izhajajo iz interesov in potreb vzgojiteljev in staršev, jih bolj povezujejo in 

dejavno združujejo. Pravijo, da se preko individualnih in čim manj formaliziranih oblik 

sodelovanja vzpostavlja medsebojno zaupanje, še zlasti zaupanje staršev v vzgojitelje.  

3.3 Prednosti sodelovanja med vzgojitelji in starši 

J. Kalin (v Cankar in sod., 2009) v svojem članku povzema raziskavo o prednostih 

vključevanja staršev v otrokovo izobraževanje. Avtorja Henderson in Berle prednosti za 

otroka vidita v prizadevanju za doseganje boljših učnih rezultatov, večja kot je njegova 

prisotnost v vrtcu, večje je otrokovo samozaupanje, otrok je bolj discipliniran in kaže 

višjo motivacijo. Raziskave kažejo tudi prednosti za starše, ki naj bi z večjo povezanostjo 

in pogovori z otroki postajali občutljivejši za otrokove socialne, čustvene in intelektualne 

potrebe. Starši naj bi tako bolj zaupali v svojo starševsko vlogo in spretnost odločanja, 

izboljša se njihov pogled na šolo/vrtec, bolj aktivno se vključujejo v delo z otrokom 

doma, manj kaznujejo ter bolj spodbujajo otroka za delo, veliko bolj razumejo tudi delo 

učitelja/vzgojitelja ter kurikulum. V raziskavi so navedene tudi prednosti za 

vzgojitelje/učitelje, ki s tem bolj spoštujejo profesionalnost drugih vzgojiteljev, boljša je 

komunikacija med starši ter vodstvom vrtca, večje je njihovo poklicno zadovoljstvo, bolje 
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razumejo tudi kulturo posamezne družine in oblikujejo globlje spoštovanje do 

sposobnosti in časa staršev (prav tam). 

Tudi D. Jelenc in E. Novljan (2001) navedeta nekaj prednosti za otroka pri vzajemnem 

sodelovanju med starši in vrtcem. Prednosti za otroka vidita v tem, da se spremeni njegov 

odnos do vzgojitelja, več razpravlja o izkušnjah o vrtcu doma,  več ima priložnosti za 

razvijanje komunikacijskih spretnosti, otrok dobi tudi dokaz, da starše njegovo delo 

zanima in so mu pripravljeni pomagati, dobi pa tudi več individualne pozornosti. Prednost 

za starše avtorici vidita v tem, da starši s tem spoznajo vzgojitelja, delo v vrtcu, imajo 

priložnost za razvoj samozavesti, možnost pa imajo razvijati že usvojene spretnosti in 

učenja novih. Prednosti za učitelja vidita v tem, da ima učitelj možnost spoznati starše in 

njihovo širšo družino, osredotoča se lahko na otrokove individualne posebnosti in jim 

posveča več časa, možnost pa ima razviti tudi različne pomoči.  

3.4 Ovire za sodelovanje med vzgojitelji in starši 

J. Kalin in sodelavci (2009) pravijo, da tako starši kot vzgojitelji v svoji raznolikosti 

pričakovanj v medsebojnem sodelovanju doživljajo različne vrste ovir, ki so značilne za 

socialno vlogo, položaj, dolžnosti in obveznosti vsake vključene strani. Med dejavniki, ki 

ovirajo sodelovanje med vzgojitelji in starši, naštevajo demografske spremembe 

(zaposlenost obeh staršev, enostarševske družine); ustaljena pričakovanja staršev; 

tradicionalni pogled na šolo, ki je odgovorna predvsem za izobraževanje otrok, pri čemer 

starši ne vidijo svoje posebne vloge; do zagotovljenih formalnih možnosti za vključevanje 

staršev v šolsko delo. Po mnenju avtorjev se mnogi vzgojitelji soočajo s problemom 

preobremenjenosti in šibke strokovne usposobljenosti za učinkovito in ustrezno 

vzpostavljanje oz. graditev sodelovalnih odnosov z zelo raznolikimi starši. Avtorji 

omenjajo preveč/premalo zahtevne starše; starše, ki niso pripravljeni na sodelovanje, in ki 

se stalno pritožujejo; občutljive in ranljive starše; starše iz različnih kulturnih okolij, 

starše z osebnimi/partnerskimi/ družinskimi problemi …. 
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3.5 Pomen sodelovanja za otroka, družino in vrtec 

J. Kalin in sodelavci (2009) govorijo o tem, da ima sodelovanje s starši dvojno vrednost. 

Najprej gre za največkrat naveden razlog sodelovanja, in sicer da se starši prek različnih 

oblik sodelovanja informirajo o delu in napredovanju otroka v njegovem osebnostnem in 

učnem razvoju. Veliko manj pa se zavedamo drugega, še pomembnejšega razloga, na 

katerega sploh nismo pozorni. Premalo smo osredotočeni na to, da sodelovanje staršev z 

vzgojitelji pomaga pri zbliževanju otrok in staršev, kar je temeljni vzvod dobrega dela v 

vrtcu. Tako sta prva (informiranost in izmenjavanje informacij) in drug naloga (pomoč 

staršem pri zbliževanju z otrokom ob pripravah na delo) med seboj krožno povezani, saj 

sodelovanje staršev z vrtcem in vzgojitelji posledično vpliva na boljši otrokov uspeh, kar 

povečuje zadovoljstvo staršev, kar je razlog za še večje zbliževanje z otrokom. To otroka 

še dodatno motivira za dobro delo v vrtcu ali šoli.  

Tudi T. Vonta (1998) poudarja pomen sodelovanja med starši in institucijami, da so lahko 

razvoj, rast in napredek otroka optimalni. Pravi, da je predšolski otrok izjemno navezan 

na svojo družino, zato je sodelovanje nujno.  

M. Korošec (1990) pravi, da sodelovanje med starši in vzgojitelji temelji na tem, da 

omogočimo otroku optimalni razvoj in vzgojo ter mu tako zagotovimo srečno in zdravo 

otroštvo. Njihovo skupno sodelovanje daje  možnost poenotenja vzgojnih vplivov, 

možnost vpliva na vsebine in načine dela v vrtcu, usposabljanje staršev za vzgojo otrok in 

prispeva k demokratizaciji in humanizaciji odnosov med starši ter vzgojitelji. 

4.  KOMUNIKACIJA 

T. Lamovec (1991) opredeljuje medosebno komunikacijo v širšem in ožjem smislu. Širše 

pojmovanje pomeni vsako besedno in nebesedno vedenje nekoga, ki ga v odnosu zazna 

druga oseba. Ožja opredelitev pa temelji na sporočilu, ki ga pošiljatelj pošlje prejemniku 

z zavestnim namenom, da bo vplival na njegovo vedenje.  

D. Intihar (2002) navaja, da se komunikacijo deli v dva prepletajoča se procesa, in sicer v 

znotrajosebno (intrapersonalno) in medosebno (interpersonalno). Medosebna 

komunikacija poteka med dvema ali več osebami, odvija pa se v različnih skupnostih, kot 

so družina, šole, vrtci, delavne organizacije in druge družbene skupnosti.  
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Namen komunikacije je vplivati na drugo osebo. Medosebna komunikacija je proces, v 

katerem vsi, ki v pogovoru sodelujejo, sprejemajo, pošiljajo in si razlagajo sporočila, ki 

imajo nek pomen. Sporočila lahko prenašamo z glasom, besedo, gesto ali mimiko (prav 

tam).  

4.1 Učinkovita komunikacija med vzgojitelji in starši 

O učinkoviti komunikaciji govorimo takrat, ko prejemnik razlaga in razume sporočilo 

tako, kot je pošiljatelj želel oziroma nameraval. To pomeni, da mora pošiljatelj jasno in 

nedvoumno ubesediti misli, občutja, doživetja, ki jih želi sporočiti. To lahko uspešno 

opravi, če dobro pozna jezik, jezikovne zakonitosti in ima ustrezen besedni zaklad. Vedeti 

mora, kaj želi povedati, kaj ima v mislih in kaj čuti. Bistvenega pomena za komunikacijo 

je tudi sprejemanje sporočila ter poslušanje. Za učinkovito poslušanje si je potrebno vzeti 

čas, sogovorniku pa je potrebno zbrano prisluhniti. Ob poslušanju sogovornikovo 

sporočilo boljše razumemo, če upoštevamo tudi njegovo nebesedno govorico (Intihar, 

2002). 

Kakovosten odnos med vzgojitelji in starši temelji na zaupanju. Zaupanje pomeni, da so 

vzgojitelji do staršev odprti, sprejmejo njihove misli, čustva, reakcije, jim nudijo 

sodelovanje ter podporo. Da bo vzgojitelj v pogovoru s starši uspešen, mora oblikovati 

razumljiva sporočila. Sporočilo, ki ga vzgojitelj preda staršem, mora biti popolno, kar 

pomeni, da mora vključevati vse bistvene informacije, ki jih starši potrebujejo za 

razumevanje. Pomembno je tudi, da se vzgojiteljeve besede ujemajo z govorico telesa in 

izgovorjena vsebina potrjuje njegov odnos do vsebine in staršev (prav tam).  

Jensen in Jensen (2011) predstavljata nekaj načel oz. smernic za ustvarjanje dobrega 

dialoga med vzgojitelji in starši. Kot pravita, moramo vzgojitelji imeti pri sodelovanju 

vedno oseben pristop, staršem moramo zastavljati čim manj vprašanj (te je boljše 

nadomestiti z osebnimi izjavami, v katerih povemo svoje stališče), biti moramo konkretni 

in tako moramo vedno preiti od splošnega h konkretnemu. Ko opazimo, da imajo starši 

različne poglede na nastali položaj, moramo to tematizirati in nasprotja jasno ponazoriti. 

Vedno moramo sogovornika vzeti resno, kot strokovnjaki nosimo odgovornost za 

strukturo in vsebino in odgovorni smo za to, da pridejo vse točke dnevnega reda na vrsto. 

Začrtamo svoje meje in upoštevamo meje drugih, upoštevamo pa tudi pomen premora, saj 

sogovornik včasih potrebuje čas, da o zadevi premisli in se nato odzove (prav tam). 
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4.2 Najpogostejše napake in ovire pri komuniciranju 

Dogaja se, da komunikacija ni najbolj učinkovita, vzrokov za to pa je lahko več. Zelo 

pogost vzrok je, da druge osebe ne znamo poslušati, ker se preveč ukvarjamo s svojimi 

mislimi, pogosto le čakamo, kdaj bomo prišli »na vrsto« in nismo dovolj pozorni do 

sogovornika. Mnogi nesporazumi v komunikaciji so lahko čustvene narave, ki pogosto 

izhajajo iz nezaupanja med sogovornikoma, kar lahko privede tudi do dvomov o 

sporočilu (Intihar, 2002). 

T. Lamovec (v Benec, 2013, str. 34) navaja najpogostejše napake pri komuniciranju med 

vzgojitelji in starši. Pogosta napaka je, da poskušamo povedati preveč stvari na enkrat, ali 

pa ne vemo, kaj natančno bomo povedali. Velikokrat so informacije, ki jih želimo 

povedati, pomanjkljive, med seboj nepovezane, premalo pa upoštevamo tudi 

sogovornikovo stopnjo informiranosti. Ena izmed napak je tudi ta, da prejemnik ne 

posveča izključne pozornosti pošiljatelju, osredotoči se le na podrobnosti, namesto da bi 

se osredotočil na celoto. Velikokrat se zgodi, da še preden prejemnik sliši sporočilo, že 

razmišlja, kaj bo odgovoril, oziroma ali ima pošiljatelj prav ali ne.  
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5. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN 

CILJI 

Dandanes je sodelovanje med vrtcem oz. šolo in domom samo po sebi že tako 

samoumevno, da se pozabimo vprašati, v čem je vrednost teh stikov. To je tudi razlog, da 

se vprašanja med šolo/vrtcem in domom oziroma med vzgojitelji/učitelji in starši ves čas 

podcenjujejo. Čeprav je sodelovanje med domom in vrtcem oziroma med vzgojitelji in 

starši namenjeno boljšemu delu in razvoju otrok, pa kljub temu pozabljamo, da tako 

sodelovanje lahko lajša ali otežuje življenje in delo tako vzgojiteljev, kot staršev (Kalin in 

sod., 2009). 

Starše in vzgojitelje povezuje skupni cilj, to je hotenje, da otrok razvije svoje potenciale 

kolikor je mogoče. Kljub temu skupnemu cilju, pa se velikokrat zgodi, da ne najdejo 

vedno dobrih poti za sodelovanje in uresničevanje tega cilja. Pojavljajo se ovire, ki že 

stoletja obremenjujejo sodelovanje (avtoritarnost, stereotipi) in se pojavljajo iz generacije 

v generacijo, dandanes pa nove probleme prinašajo tudi civilizacijske spremembe( 

sprememba družine, delitev bogastva, migracije), ki pomembno vplivajo na življenje in 

učenje otrok, staršev, vzgojiteljev ter vrtca kot celote (Kalin in sod., 2009). 

Sama menim, da smo kot strokovni delavci odgovorni za to, da preko različnih oblik 

sodelovanja vzpostavimo tak odnos s starši, v katerem si tako vrtec kot dom delita 

odgovornost za razvoj in napredek otroka. Preko formalnih in neformalnih oblik 

sodelovanja se tako med vzgojitelji in starši vzpostavlja zaupanje in medsebojno 

spoštovanje, ki vodita v partnerski odnos. Za tak odnos je po mojem mnenju značilno 

medsebojna podpora, odprt dialog, poslušanje in upoštevanje interesov.  

Cilj raziskovalnega dela je raziskati in ovrednotiti pomen sodelovanja med starši in 

vzgojitelji v vrtcu z vidika staršev. 

Izhajala sem iz izkušenj staršev, predvsem pa me je zanimalo, kakšna so njihova 

pričakovanja do medsebojnega sodelovanja in medsebojne komunikacije do vzgojitelja 

(njegovih lastnosti, sposobnosti in ravnanj) ter katere ovire in probleme vidijo v 

sodelovanju z vrtcem. Raziskala sem tudi, katere kompetence mora imeti po mnenju 

staršev dober vzgojitelj. 
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6. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

V diplomskem delu sem želela ugotoviti:  

- Kakšne izkušnje imajo starši pri sodelovanju z vzgojiteljico oz. vrtcem? 

- Kakšna so pričakovanja staršev glede medsebojnega sodelovanja z vzgojiteljico? 

- Kakšne so po mnenju staršev lastnosti dobrega vzgojitelja?  

- Katere probleme oz. ovire vidijo starši pri sodelovanju z vrtcem? 
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7. METODA RAZISKOVANJA  

Uporabila sem deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. 

7. 1 Vzorec 

a) Preliminarno raziskavo (2 intervjuja, ki sta služila kot osnova za sestavo anketnega 

vprašalnika) sem  izvedla z dvema materama, ki imata otroke vključene v vrtec. 

b) Anketo sem izvedla s 60 starši otrok od 4. do 6. leta iz enega javnega                                                                                                                                                                                                                                         

in enega zasebnega vrtca v Logatcu. Iz javnega vrtca je anketni vprašalnik rešilo 34 

staršev, iz zasebnega pa 26 staršev.  

 

7. 2 Uporabljena tehnika in postopek zbiranja podatkov 

a) Za preliminarno raziskavo sem uporabila intervju, ki sem ga sestavila sama. Vseboval 

je vprašanja odprtega tipa. Na ta vprašanja sta odgovarjali 2 materi predšolskih otrok 

vključenih v vrtec. 

 

b) V raziskavi sem uporabila anketni vprašalnik, ki sem ga sestavila sama. Anketni 

vprašalnik je vseboval ocenjevalne lestvice ter vprašanja odprtega ter zaprtega tipa. 

Razdelila sem jih staršem otrok od 4. do 6. leta in jih prosila, naj mi jih izpolnjene 

vrnejo v za to  namenjeno škatlo, s čemer sem staršem zagotovila anonimnost. 

 

7.3 Obdelava podatkov 

Zbrane podatke sem kvalitativno in kvantitativno obdelala, jih prikazala s pomočjo grafov 

in preglednice ter interpretirala.  
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8. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

8.1 Pomembnost sodelovanja in dejavniki, ki vplivajo na razvoj in 

učenje otrok 

Starše sem pozvala, da na ocenjevalni lestvici ocenijo, koliko se strinjajo s trditvijo: 

»Sodelovanje staršev z vrtcem je potrebno in koristno.«  

 

Graf 1: Strinjanje s trditvijo o pomembnosti sodelovanja staršev z vrtcem 

 

Graf 1 prikazuje, da se večina anketiranih staršev (82 %) s to trditvijo popolnoma strinja. 

Slaba petina staršev (17 %) se strinja s trditvijo, le eden izmed anketiranih staršev (1 %)  

se s trditvijo strinja delno.  

Pomembno se mi zdi, da se poleg vzgojiteljev in strokovnih delavcev tud starši zavedajo 

pomembnosti obojestranskega sodelovanja. Kot sem opisala že v teoretičnem delu, ima 

obojestransko sodelovanje veliko prednost za otroka. S tem se strinja tudi M. Kepec 

(2002), ki pravi, da je sodelovanja med šolo (vrtcem) in starši nujno, ker se v 

medsebojnem sodelovanju širi znanje in medsebojno poznavanje, ki prispeva h 

kvalitetnejšemu življenju otrok v družini in šoli (vrtcu).  

Kalin in sod. (2009) pravijo, da ko vzgojitelji in starši dobro sodelujejo, otroci to 

povezanost čutijo in se skladno s tem tudi odzivajo. Prav tako čutijo in se odzivajo takrat, 
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ko ugotovijo, da staršem ni mar za to, kaj se z njimi dogaja v vrtcu, ali ko vzgojitelja ne 

zanima, kaj se dogaja doma. 

Graf 2 prikazuje  oceno staršev, v kolikšni meri različni dejavniki vplivajo na razvoj in 

učenje njihovega otroka.  

 

Graf 2: Vpliv dejavnikov na razvoj in učenje 

 

Kot lahko razberemo iz grafa 2, starši menijo, da lahko prav oni največ vplivajo na 

otrokov razvoj in učenje otroka. Kar 44 staršev (73 %)  je ta dejavnik izbralo kot zelo 

pomemben. Velik vpliv starši pripisujejo tudi vzgojiteljem, saj jih 33 (70 %) meni, da 

imajo zelo pomemben vpliv. Prirojene značilnosti ter vpliv vrstnikov pa so kot zelo 

pomembni ocenjeni nekoliko redkeje, a so po mnenju večine staršev tudi pomembni za 

razvoj in učenje otrok. 

Kot lahko razberemo iz grafa, so torej starši vse navedene dejavnike ocenili z visokimi 

ocenami njihove pomembnosti. Nekaj staršev je poleg že naštetih dejavnikov dodalo tudi 

druge, za katere menijo, da pomembno vplivajo na otrokov razvoj in učenje: interes in 

želja, širša družina, bratje in sestre, okolje, socialni status družine, interesne dejavnosti ter 

zdravstveno stanje otroka.  

Takšne rezultate sem pričakovala, saj tudi sama menim, da na otrokov razvoj in učenje l 

najbolj vplivajo starši ter vzgojitelji s svojim ravnanjem, znanjem in spodbudami. S tem 

se strinja tudi J. Lepičnik Vodopivec (1996), ki pravi, da so starši najpomembnejši 

dejavnik pri vzgoji svojih otrok. Kot pravi, nanje vplivajo z vzgojnim ravnanjem, s svojo 
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osebnostjo, s socialno in čustveno zrelostjo in s samostojnostjo. Vse to prenašajo na 

otroke v vsakodnevnih družinskih situacijah in v medosebnih odnosih. Kot pravi avtorica, 

neugodne družinske razmere in slabi medosebni odnosi otežujejo razvojno identifikacijo, 

zato se v takih primerih pojavljajo mnoge vzgojne težave otrok.  

 

8.2 Oblike sodelovanja s starši 

Starše sem najprej spraševala, ali vrtec ponuja v vprašalniku navedene oblike 

sodelovanja, nato pa so na ocenjevalni lestvici morali oceniti pogostost udeleževanja 

vsake izmed njih. Vsi starši so odgovorili, da vrtec ponuja naslednje oblike sodelovanja: 

pogovorne urice, roditeljske sestanke, dejavnosti za starše in otroke ter aktivno 

vključevanje staršev v dnevne dejavnosti otrok v oddelku. Ugotovila sem, da vsi vrtci ne 

ponujajo predavaj oz. drugih oblik izobraževanja za starše, saj je pri tej obliki sodelovanja 

38 staršev (63 %) odgovorilo, da vrtec to obliko sodelovanja ponuja, 22 (37 %) pa jih je 

odgovorilo, da te oblike sodelovanja ne ponuja.  

 

Graf 3: Pogostost udeleževanja staršev različnih oblik sodelovanja 

Starši se udeležujejo tako formalnih in neformalnih oblik sodelovanja, glede pogostosti 

udeležbe pri enih in drugih ni razlik.  Zelo pomembno se mi zdi, da se v vrtcih vedno bolj 

uveljavljajo tudi neformalne oblike sodelovanja, saj menim, da z njimi lažje dosežemo 

partnerski odnos, saj je zanje za razliko od formalnih oblik značilna večja spontanost in 

sproščenosti. To potrjuje tudi M. Kepec (2002), ki pravi, da je pot do sproščenega 
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partnerskega odnosa med domom in šolo postopna in počasna in se lažje utira z različnimi 

oblikami neformalnega sodelovanja. 

Tudi Edwards (v Kalin in sod., 2009, str. 35) pravi, da so bolj učinkovite neformalne 

oblike sodelovanja, saj  izhajajo iz interesov in potreb vzgojiteljev/učiteljev in staršev ter 

hkrati tudi bolj povezujejo in združujejo vzgojitelje/učitelje in starše. Kot pravi, se preko 

individualnih in čim manj formaliziranih oblik sodelovanja vzpostavlja medsebojno 

zaupanje, zlasti zaupanje staršev v vzgojitelje/učitelje.  

 

 

Graf 4: Pogostost prilagajanja oblike sodelovanja potrebam staršev 

 

Graf 4 nam prikazuje odgovore staršev, kako pogosto vzgojitelji prilagajajo oblike 

sodelovanja staršem. Ugotovimo lahko, da je večina staršev (82 %) odgovorila, da jim 

vzgojitelji časovno prilagajajo pogovorne urice, le manjšina  (8 %) pa jih je odgovorila z 

ne.  

Dobri dve tretjini staršev (70 %) pravi, da jim vzgojitelji prilagajajo roditeljske sestanke, 

dejavnosti za starše in otroke ter nudijo možnost aktivnega vključevanja v dnevne 

dejavnosti otrok v oddelku. Nekaj manj kot polovica staršev (45 %) pa pravi, da jim 

prilagajajo predavanja za starše.  
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Iz rezultatov lahko razberemo, da večina vzgojiteljev časovno prilagaja oblike 

sodelovanja staršem, kar se mi zdi zelo pomembno. Kot sem že omenila, je vse več 

staršev zaradi službe in drugih obveznosti preobremenjenih, zato je za usklajevanje 

njihovega dela z vrtcem  po mojem mnenju pomembno, da zna vzgojitelj organizirati 

oblike sodelovanja tako, da staršem časovno  ustrezajo. 

S tem se strinjajo tudi J. Kalin in sod. (2009), ki pravijo, da si polno zaposleni ali 

prezaposleni starši pri razporejanju dela in časa, ki je na voljo, naredijo prioritete. Kakšna 

bo prioriteta obveznosti, bo odvisno od njihovih vrednot in potreb. Ne glede na to, koliko 

imajo starši radi otroke, morajo najprej poskrbeti za svoje in njihovo preživetje. Zaradi 

bojazni, da ne bi preživeli, postavljajo na prvo mesto zaposlitev in tako lahko postane 

drugotnega pomena otrokovo učenje in sodelovanje z vrtcem/šolo.  

 

Starše sem pozvala, naj poizkušajo napisati, katere informacije bi po njihovem mnenju 

morali starši dobivati: vsak dan, katere pogosto, katere občasno in katere enkrat na leto. 

Vprašanje je bilo odprtega tipa, zato sem vsebinsko podobne odgovore kategorizirala in 

na ta način prišla do kategorij, ki jih predstavljam v Preglednici 1. 

 

Preglednica 1: Pogostost informiranja staršev 

 ODGOVORI STARŠEV ŠT. 

ODGOVOROV 

f 

ODSTOTKI 

% 

Sproti oz. 

vsak dan 

- dnevno razpoloženje otroka 

(bolezensko stanje) 

- informacije o spanju in prehrana 

otroka 

- posebnosti tistega dne (npr. 

lulanje, nezgode in nesreče) 

- vedenjski problemi 

- dejavnosti tistega dne 

- informacije o širjenju 

infekcijskih bolezni in drugih 

10 

 

13 

 

21 

 

15 

4 

2 

16 % 

 

20 % 

 

32 % 

 

23 % 

6  % 

3 % 
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prenosljivih boleznih  

Pogosto, npr. 

tedensko 

- dejavnosti, načrt dela v skupini 

- slike/ izdelki otrok 

- informacije o otroku o odnosu z 

drugimi otroki 

-  igra otrok 

- opažanje težav, spremembe 

- otrokov napredek 

18 

2 

7 

 

1 

9 

3 

45 % 

5 % 

17 % 

 

2 % 

23 % 

8 % 

Občasno oz. 

po potrebi 

- klima v vrtcu, skupini 

- informacije o aktivnostih, 

dejavnosti v skupini, projekti 

- motivacija otroka za dejavnost, 

katere dejavnosti ga zanimajo 

- pojavljanje težav in reagiranje 

nanje 

- napredek otroka in njegov razvoj 

- vedenje otroka 

- otrok v odnosu z drugimi 

- govorne motnje 

6 

5 

 

5 

 

7 

 

13 

3 

3 

1 

14 % 

12 % 

 

12 % 

 

16 % 

 

30 % 

7 % 

7 % 

2 % 

Enkrat na 

leto 

- letni delavni načrt 

- pregled dela v skupini in 

rezultati 

- novosti programa 

- zadovoljstvo staršev z vodenjem 

skupine 

- dnevna rutna 

- napredek otroka 

- izleti 

10 

3 

 

1 

1 

 

1 

4 

1 

47 % 

14 % 

 

5 % 

5 % 

 

5 % 

19 % 

5 % 

 

Iz preglednice lahko razberemo, da si starši najpogosteje (32 %) želijo vsakodnevno 

dobiti informacije o posebnostih dogajanja z njihovim otrokom  (npr. če se je otrok 
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polulal, v primeru nesreče ali nezgode). Med pogostejše odgovore so starši uvrstili še 

vedenjske težave otroka (23 % staršev) ter informacije o spanju in prehranjevanju (20 % 

staršev). 

Največ staršev si  želi pogosto, npr. tedensko najpogosteje dobiti informacije o 

dejavnostih in delu v skupini (45 %) ter o opažanju težav in sprememb (23 %).  

Med občasne informacije so starši najpogosteje uvrstili informacije o razvoju otroka in 

napredku (30 %) ter informacije o pojavljanju težav ter kako vzgojitelj reagira nanje (16 

%). 

Najpogostejše informacije, ki jih starši želijo slišati enkrat na leto, so informacije o 

letnem delavnem načrtu (47 %), napredku otroka (19 %) ter pregledu dela v skupini in 

rezultatih (14 %). 

Starši so odgovore kategorizirali po mojih pričakovanjih. Pričakovala sem, da starše 

vsakodnevno najbolj zanimajo informacije o posebnih dogodkih povezanih z njihovim 

otrokom. Presenetilo pa me je,  da so starši starejših predšolskih otrok (od 3–6 let dajali 

razmeroma velik poudarek informacijam o prehrani in spanju..  

Starši so pokazali precejšen interes tudi za informacije o vzgojiteljevem opažanju težav 

pri otroku. To se mi zdi dobro, saj menim, da hitreje, ko se spopademo z težavo pri 

otroku, večja je možnost, da jo ustrezno rešimo.  

8.3 Izkušnje staršev pri sodelovanju z  otrokovo vzgojiteljico  

 Iz Grafa 5 lahko razberemo, kako so starši ocenili vzdušje v oddelku njihovega otroka. 

 

Graf 5: Ocena vzdušja v oddelku otroka 

63% 

35% 

2% 

0% 

0% 

zelo dobro 

dobro 

srednje dobro 

slabo 

zelo slabo 
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Skoraj dve tretjini anketirancev (63 %) je ocenilo, da je vzdušje v oddelku njihovega 

otroka zelo dobro. Tretjina staršev (35 %) je ocenila, da je vzdušje v oddelku njihovega 

otroka dobro, le eden izmed staršev  je z vzdušjem v oddelku srednje zadovoljen.  

Menim, da je vrtec za otroka pomemben dejavnik, zato se moramo vzgojitelji truditi 

ustvariti čim bolj prijetno in spodbudno okolje za otroke, v katerem bomo ne le 

spodbujali njihov razvoj, ampak  se bodo v njem otroci dobro počutil in  vanj radi hodili.  

 

Starši so na ocenjevalni lestvici morali oceniti, kako dobro po njihovem mnenju vzgojitelj 

pozna njihovega otroka. Rezultate sem predstavila s tortnim diagramom na Grafu 6. 

 

Graf 6: Ocena staršev, kako dobro vzgojitelj pozna njihovega otroka 

 

Več kot polovica staršev (53 %) meni, da vzgojiteljica njihovega otroka pozna zelo 

dobro, dobra tretjina staršev (37 %) meni, da dobro, slaba šestina staršev (8 %) meni, da 

srednje dobro, le eni starši (2 %)  menijo, da ga slabo pozna, saj je sin v tem oddelku šele 

tri mesece, odkar so se preselili v naš kraj. 

Rezultati se mi zdijo ugodni in po mojem mnenju kažejo, da so starši večinoma 

zadovoljni z vzgojiteljicami oz. njihovim poznavanjem otroka.  
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V nadaljevanju me je zanimalo, kakšne pozitivne in negativne izkušnje imajo starši pri 

sodelovanju z vzgojiteljico svojega otroka. Tudi to vprašanje je bilo odprtega tipa, zato 

sem vsebinsko podobne odgovore kategorizirala in na ta način oblikovala kategorije, ki 

jih predstavljam v Preglednici 2. 

Preglednica 2: Odgovori staršev o pozitivnih izkušnjah, ki so jih doživeli z vzgojiteljico 

ODGOVORI STARŠEV 

 

ŠT.  ODGOVOROV 

f 

ODSTOTKI 

% 

V zadregi (npr. kako otroku razložiti določeno 

stvar, slabo obnašanje otroka, težave otroka npr. 

spanje pri starših, ločitev staršev) mi je znala 

priskočiti na pomoč in mi pomagati.  

10 17 % 

Zna si vzeti čas za pogovor, uporablja različne 

oblike sodelovanja (e-mail, telefonski klic) s starši, 

starši dobimo veliko slikovnega materiala o 

dogajanju v vrtcu. 

7 12 % 

Je sproščena, disciplinirana in topla oseba. Zjutraj 

otroka toplo sprejme v igralnico (pohvali njegovo 

frizuro, ga objame). 

3 5 % 

Čutim, da ji ni vseeno za mojega otroka, resnično se  

predaja otrokom, moj otrok jo ima zelo rad. 

2 3 % 

Je zelo potrpežljiva, iskrena, nasmejana, zna 

poslušati, se trudi imeti dober odnos s starši, všeč 

mi je bilo, da smo skupaj izpeljali popoldansko 

dejavnost v skupini. 

9 15 % 

Vsakemu otroku posebej se posveti, ne hiti, vzame 

si dovolj časa, da otrok sam vstopi v igralnico brez 

joka in s tem pomaga pri vključevanju otroka v 

skupino. 

3 5 % 

Dobro pozna otrokov razvoj, hitro reševanje 

problemov. 

2 3 % 

Zna pohvaliti otroka in izpostaviti njegove 

pozitivne lastnosti. 

1 2 % 
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Otrokom je kot druga mama, z njimi zna vzpostaviti 

pristen stik, všeč mi je, da je  na stran postavila 

veliko projektov in tako otrokom omogočila več 

igre. 

2 3 % 

 

Na to vprašanje ni odgovorila dobra tretjina staršev (35 %).  Preostali kot pozitivno 

izkušnjo največkrat izpostavljajo vzgojiteljičino moč, da zna staršem v njihovi zadregi ali 

težavi priskočiti na pomoč z dobrimi nasveti in izkušnjami (17 %). Iz anket sklepam, da 

se ob težavah starši pogosto zatečejo k vzgojiteljici po pomoč, jih zanima njeno mnenje, 

tak odnos pa je zelo pomemben za širjenje partnerskega odnosa med starši in vzgojitelji.  

Če oz. ko se bom sama kot vzgojiteljica znašla v taki situaciji, se bom na pogovor 

poskušala strokovno čim bolje pripraviti, npr. z branjem strokovne literature o težavi,  

pogovori s sodelavkami, svetovalno delavko itn.   

Presenetilo me je, da je precej anketiranih staršev (15 %) kot pozitivno izkušnjo v 

sodelovanju z vzgojiteljico izpostavilo njene osebnostne lastnosti. Ugotovila sem, da 

starši pri vzgojiteljici najbolj cenijo potrpežljivost, iskrenost,  nasmešek na obrazu, ter da 

je vzgojiteljica dober poslušalec. V eni izmed anketiranih skupin so starši v sodelovanju z 

vzgojiteljico priredili popoldanske dejavnosti za otroke, kar so pohvali kot zelo dobro 

izkušnjo. 

Primer pozitivne izkušnje staršev (12 %) je tudi, da si zna vzgojitelj zanje vzeti dovolj 

časa, uporablja različne oblike sodelovanja (elektronska pošta, telefonski pogovori, 

oglasna deska). Veliko staršev je pri tem vprašanju opozorilo na pomembnost slikovnega 

materiala v garderobah, saj si ob prihodu ali odhodu iz vrtca zelo radi skupaj z otroki 

pogledajo slike in fotografije, ob tem pa jim otroci pripovedujejo, kaj so počeli. 

V naslednjem vprašanju odprtega tipa sem starše prosila, naj mi zaupajo, ali se jim je v 

vrtcu že zgodila negativna izkušnja. Vsebinsko podobne odgovore sem kategorizirala in 

na ta način prišla do kategorij, ki jih predstavljam v Preglednici 3.  
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Preglednica 3: Neprijetne izkušnje pri sodelovanju z vzgojiteljico 

ODGOVORI STARŠEV: 

 

ŠT. 

ODGOVOROV 

f 

ODSTOTKI 

% 

»Ko otrok zjutraj ni želel vstopiti v igralnico, je na to 

reagirala posmehljivo.« 

1 1 % 

 

»Ni mi všeč, da vzgojiteljica ne pove, kakšni so njeni 

ukrepi, ko se otrok nesprejemljivo obnaša.« 

1 2 % 

»Nismo bili obveščeni, da je bil vrtec 24.12. zaprt.« 1 2 % 

Vzgojiteljici sta preveč prepričani v svoje mnenje, ne 

upoštevata mnenja staršev. 

2 3 % 

Slabe izkušnje iz preteklosti: siljenje k spanju, pokrivanje 

čez glavo, cukanje, tepež, nobenega likovnega izdelka, 

slaba komunikacija, neudejstvovanje pri aktivnostih na 

ravni vrtca 

5 8 % 

»Dvojno« obnašanje vzgojiteljice: na hodniku ali v bližini 

vrtca ni pozdravila, ob sprejemu otroka pa je imela 

narejen nasmešek. 

1 

 

2 % 

»Opazka vzgojiteljice, da veliko hodim na pogovorne 

urice, ter da se otrok pri igri z drugimi otroki ne zna 

postaviti zase zaradi moje napačne vzgoje.« 

1 

 

2 % 

 

Večina staršev (80 %)  nikoli do sedaj ni doživelo v vrtcu kakšne neprijetne izkušnje. 

Tega nisem pričakovala, najprej sem pomislila,  da si starši niso bili pripravljeni vzeti 

dovolj časa za odgovore na to odprto vprašanje, vendar pa to ne more držati, saj so pri 

vprašanju o pozitivnih izkušnjah starši dokaj pogosto in izčrpno odgovarjali. 

Nekaj staršev (8 %) je izpostavilo slabe izkušnje iz preteklih let, ki so se dogajale v 

drugih vrtcih. Zaskrbljujoče je, da se v nekaterih vrtcih še vedno dogajajo kruta ravnanja 

z otroki.   
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Na ostale negativne izkušnje, ki so jih starši opisali, po mojem mnenju lahko vpliva 

veliko dejavnikov. Mislim, da smo tudi vzgojitelji kdaj slabo razpoloženi ali pod stresom, 

morda pozabimo koga od staršev pozdraviti ali ga niti ne opazimo. Glede odgovora enih 

staršev, da jih moti vzgojiteljičino neupoštevanje njihovega mnenja, menim, da bi morali  

vzgojitelji bolj poslušati starše, jih spraševati o njihovih izkušnjah in  mnenju ter skušati 

poiskati usklajene rešitve glede vzgojnega ravnanja,  saj bo ob njuni uspešni medsebojni 

komunikaciji  tudi otrok bolje napredoval. 

Od staršev sem želela izvedeti, kako običajno poteka komunikacija med njimi in 

vzgojiteljem. Rezultati so prikazani v Grafu 7. 

 

 

  Graf 7: Običajen potek komunikacije med vzgojiteljem in starši 

 

Iz grafa 7 lahko razberemo, da je večina staršev s komunikacijo z vzgojiteljem 

zadovoljna, saj je skoraj tri četrtine staršev (68 %) odgovorilo, da jih vzgojitelj pozorno 

posluša in upošteva.  

Mislim, da mora biti vzgojitelj tako dober govorec kot tudi poslušalec. Pri komunikaciji 

mora po mojem mnenju paziti tudi na to, da ne pove preveč podatkov, da podatki niso 

nesmiselno povezani, in da govori jasno ter razločno. Tudi Greene (1993) se strinja s tem, 

saj pravi, da smo ljudje še vedno preveč vpeti v star način komuniciranja, pri katerem 

moramo na vsako sogovornikovo besedo odgovoriti, s tem pa pride do več možnosti 

68% 

12% 

18% 

2% 
me pozorno posluša in 

upošteva 

posluša, vendar ne upošteva 
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nesporazumov. Pravi, da je za novejši način komuniciranja poleg poslušanja zaželeno tudi  

pozorno spremljanje obrazne mimike, govorice telesa, višine ter barve glasu sogovornika.  

Kot lahko vidimo iz Grafa 7, skoraj tretjina staršev (30 %), pravi, da vzgojiteljice ne 

upoštevajo vedno njihovega mnenja, oziroma da govori predvsem vzgojiteljica, starši pa 

bolj poslušajo. Odgovor slabe petine staršev (18 %), da pretežno govori vzgojiteljica, 

lahko pomeni bodisi, da starši zaupajo v vzgojiteljičino strokovnost, lahko pa tudi, da se 

bojijo povedati svoje mnenje in se izpostaviti.  

Eden izmed staršev je pod možnost drugo napisal, da je njuna komunikacija 

redkobesedna, kar najbrž pomeni, da ne sodelujeta najbolje. 

 

8.4  Ovire pri sodelovanju vrtca in staršev 

Zanimalo me je, ali po mnenju staršev obstajajo v odnosu med vzgojitelji in starši ovire in 

katere so. Pri tem vprašanju so starši lahko izbrali več odgovorov.  Najprej v Preglednici 

4 predstavljam ovire s stani staršev. 

Preglednica 4: Ovire s strani staršev 

OVIRE S STRANI STARŠEV ŠT. ODGOVOROV 

f 

ODSTOTKI 

% 

 

Ne vidim ovir. 

 

33 47 % 

Preobremenjenost oz. pomanjkanje časa. 

 

19 27 % 

 Slabe predhodne izkušnje. 8 12 % 

Občutek podrejenosti (vzgojitelj je 

strokovnjak za vzgojo). 

 

7 10 % 

Občutek nadrejenosti (sam/a najbolje 

poznam svojega otroka in vem, kaj je 

zanj najboljše).    

3 4 % 

 

Kot prikazuje Preglednica 4, skoraj polovica staršev (47 %) ovir v odnosu med vzgojitelji 

in starši s strani staršev ne vidi.   



Trček, A. (2015). Pričakovanja staršev do vzgojiteljic predšolskih otrok. Diplomsko delo. 

 

33 
 

Dobra četrtina staršev (27 %) je mnenja, da je vzrok za ovire  preobremenjenost in 

pomanjkanje časa pri starših. S tem se strinjata tudi D. Intihar in M. Kepec (2002), ki 

pravita, da so mnogi starši preobremenjeni s službo ali z brezposelnostjo in skrbjo za 

dodatnim zaslužkom. Tako ne morejo oz. si ne želijo sodelovati na širših področjih 

življenja in dela šole (vrtca). Kot pravita avtorici, je prav, da jih v njihovih stiskah in 

težavah razumemo, se jim časovno prilagodimo, hkrati pa jih je potrebno ozavestiti, da je 

kljub njihovim težavam in stiskam otrok na prvem mestu, saj to vpliva na njegovo učno-

vzgojno uspešnost. Zato je potrebno, da si vzamejo čas za otroka, mu prisluhnejo in ga 

poslušajo.  

Na odnos staršev do vrtca lahko  vplivajo njihove slabe izkušnje v preteklosti, kar velja za 

(12 %). Nekaj staršev (10 %) vidi težavo v občutku podrejenosti v odnosu do strokovno 

bolj usposobljenega vzgojitelja, morda tudi zato, ker do neke mere kroji usodo njihovega 

otroka.  

Povsem drugače pa menijo trije starši (4 %), ki imajo zaradi boljšega poznavanja svojega 

otroka in prepričanja, da vedo, kaj je zanj najbolje, občutek nadrejenosti. D. Intihar in M. 

Kepec (2002) pravita, da obstajajo tudi preambiciozni starši, ki  zaradi svojih 

egocentričnih interesov posegajo v strokovnost dela vzgojitelja in vrtca, kar ima lahko 

negativne posledice za druge otroke, vzgojitelje in starše. 

Preglednica 5  prikazuje odgovore staršev na vprašanje, kje vidijo ovire s strani 

vzgojiteljev v odnosu do staršev. 

Preglednica 5: Ovire s strani vzgojiteljev 

OVIRE S STRANI VZGOJITELJA ŠT.  

ODGOVOROV 

f 

ODSTOTKI 

 

% 

 

Ne vidim ovir. 

 

 

38 58 % 

 Preobremenjenost oz. pomanjkanje časa. 

 

 

12 18 % 

 Kritiziranje staršev oz. njihove (naše) vzgoje. 

 

 

6 9 % 

 Kritiziranje otroka. 

 

 

4 6 % 
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Nezanimanje za posameznega (mojega) otroka. 2 3 % 

Neustrezna komunikacija s starši (npr. ne posluša, 

me poučuje, napada …). 

2 3 % 

 Drugo. 

 

2 3 % 

 

Delež staršev, ki s strani vzgojiteljev ne vidijo  ovir, je še nekoliko višji, skoraj 60 %.  

Ovire so podobne kot pri starših, saj je največ staršev (12 %)  izmed naštetih ovir izbralo 

preobremenjenost oz. pomanjkanje časa vzgojitelja. Sledi odgovor kritiziranje staršev oz. 

njihove vzgoje (9 %).  D. Intihar in M. Kepec (2002) pravita, da so pogosto starši v stikih 

s šolo že vnaprej prepričani, da bodo morali predvsem poslušati navodila 

učiteljev/vzgojiteljev, kako naj delajo z otrokom. Starši pa dobijo dober občutek takrat, 

ko tudi njih vzgojitelji poslušajo, jih sprašujejo o otrocih, prosijo za nasvete, pomoč. Prav 

tak odnos pa spodbuja partnersko sodelovanje.  

Dva starša sta pod »drugo« opisala ovire, za katere mislita, da se dogajajo v njihovem 

odnosu z vzgojiteljem. Eden meni, da ima vzgojiteljica  »svoj prav«, kar najbrž pomeni, 

da ga premalo posluša oz. ne upošteva mnenja staršev. Drugi pa kritizira vzgojiteljičino 

nedostopnost po končanem delu v oddelku. Če prav razumem, je s tem mislil, da bi 

morala biti vzgojiteljica staršem dostopna za pogovor, ko več ne dela z otroki in ima čas 

oz. priložnost za pogovor s starši. Menim, da si mora vzgojitelj za nujne informacije 

vedno vzeti čas, za daljše pogovore o manj nujnih stvareh pa mora biti dovolj pogosto in 

redno na razpolago na t.i.  pogovornih uricah.  

 

V nadaljevanju me je zanimalo, kakšen bi moral biti po mnenju staršev dober vzgojitelj. 

Vprašanje je bilo odprtega tipa, od staršev pa je zahtevalo, da naštejejo lastnosti in 

sposobnosti dobrega vzgojitelja. Vsebinsko podobne odgovore sem tudi tukaj 

kategorizirala in oblikovala tri kategorije, ki jih predstavljam v Preglednici 6. 
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Preglednica 6: Lastnosti,  sposobnosti  in ravnanja dobrega vzgojitelja 

 

KATEGORIJE 

 

ODGOVORI STARŠEV 

 

 

ODSTOTKI  

% 

 

 

 

 

 

 

KAKŠEN JE (osebne 

lastnosti) IN KATERE SO 

NJEGOVE  SPOSOBNOSTI? 

 

 

 

 

 

- prijazen, nasmejan, sproščen, vesel, 

potrpežljiv, empatičen, odgovoren, 

zaupljiv, dosleden, komunikativen, 

dinamičen,  pošten, pozoren, dostopen 

- dober poslušalec 

- splošno razgledan 

- avtoritativen 

- je vzor otrokom 

- spoštuje otroke, starše in zna  

z njimi vzpostaviti dober odnos, zna 

pomagati 

- rad mora imeti otroke in svoje del 

- zna motivirati otroke, ima domišljijo, 

dober organizator 

38 % 

 

 

 

2 % 

1 % 

11 % 

1 % 

4 % 

 

 

12 % 

9 % 

 

 

 

 

KAKO RAVNA? 

- spodbuja samostojnost, 

individualnost, teži k napredku, 

upošteva razvojno stopnjo 

- spodbuja razvoj umetniških, 

ustvarjalnih in intelektualnih 

sposobnosti otroka 

- otroku pusti dovolj svobode, časa za 

igro 

- sprotni rešuje težave 

- se spusti na višino otrok 

16 % 

 

 

2 % 

 

 

1 % 

 

1 % 

1 % 

DRUGO - imeti mora dobro pomočnico 

 

1 % 
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 Iz odgovorov staršev lahko sklepam, da starši pri vzgojitelju v ospredje postavljajo 

njegove osebnostne lastnosti (38 %), ljubezen do otrok in poklica (12 %) ter spodbujanje 

samostojnosti in individualnosti, težnjo k napredku ter upoštevanje razvojne stopnje 

otroka (16 %). 

 Kot kažejo rezultati, jih bolj zanima vzgojiteljev stik z otrokom, njegova energija, in šele 

nato njegovo strokovno znanje. Vsekakor menim, da mora biti vzgojitelj dobro strokovno 

podkovan, vendar se mi zdi še bolj pomembno, kakšna je njegova osebnost.  

 

Za konec predstavljam odgovore staršev na vprašanje, kakšnega sodelovanja oziroma 

katerih oblik sodelovanja si želijo, a jih vrtec do sedaj še ne prakticira. To  vprašanje pri 

starših ni izzvalo velikega interesa. Nekateri so dodali, da predlogov nimajo, saj so tako s 

ponudbo vrtca kot z odnosom vzgojiteljice zelo zadovoljni. 

 Eden izmed staršev si želi, da bi bilo več popoldanskega druženja s starši v obliki 

delavnic in več dogodkov, kot je npr. organizacija pustne zabave. Nekaj staršev je dalo 

predlog, da bi bile pogovorne urice bolj pogosto, saj želijo dobiti več informacij o svojem 

otroku.   

Zanimive so tudi pobude staršev, da bi vrtec organiziral več skupnih dejavnosti za otroke 

in starše (npr. plavalni tečaj, tečaj smučanja, tabori, lutkovne predstave, pižama parti).  

Med predlogi sta dva starša omenila tudi več strokovnih predavanj za starše o vzgoji 

otrok, več likovnih izdelkov otrok ter večjo vključenost staršev v skupino otroka. 
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9. ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu sem se osredotočila na izkušnje in pričakovanja staršev do 

vzgojiteljic ter sodelovanja med njimi in vrtcem, vendar sem med pisanjem diplomske 

naloge prišla tudi do drugih pomembnih ugotovitev, ki se nanašajo na pomen sodelovanja 

med vzgojitelji in starši v vrtcu. Izvedela sem, katere lastnosti naj bi po mnenju staršev 

imel dober vzgojitelj, starši pa so mi podali tudi nekaj predlogov, kakšne spremembe si v 

bodoče želijo pri sodelovanju z vrtcem. 

V raziskavi sem ugotovila, da se večina staršev zaveda, da je sodelovanje staršev z vrtcem 

potrebno in koristno, zelo zadovoljni pa so tudi s klimo v oddelku. Starši se zavedajo 

svoje vloge, kako pomembno vplivajo na razvoj in učenje svojega otroka, saj sebi 

pripisujejo večji pomen kot vzgojiteljem,  medtem ko je vzgojitelj drugi najpomembnejši 

dejavnik. Ugotovila sem, da imajo starši pri sodelovanju z vrtcem več pozitivnih izkušenj 

kot negativnih. Z raziskavo sem ugotavljala, kakšen je po mnenju staršev dober vzgojitelj. 

Starši so najpogosteje izpostavili značajske lastnosti, da spodbuja samostojnost in 

individualnost, teži k napredku, upošteva razvojno stopnjo in ima rad delo z otroki ter 

poklic. Zanimivi so se mi zdeli predlogi staršev o tem, kakšne spremembe si želijo pri 

sodelovanju z vrtcem. Predlogi staršev so se navezovali na organizacijo različnih 

popoldanskih delavnic in dejavnosti za starše in otroke (tečaj smučanja, plavanja), več 

pogovornih uric na leto, predavanj za starše, več likovnih izdelkov otrok ter večjo 

vključenost staršev v skupino otroka.  

Sklepam torej, da je sodelovanje med vzgojitelji ter starši nujno, da bo otrokov razvoj in 

napredek uspešen. Tega bi se morali zavedati tako starši kot vzgojitelji, saj lahko le v 

skupni interakciji dosežejo otrokov razvoj in napredek. 

Moje ugotovitve bi bile uporabne za vse pedagoške delavce, ki jim sodelovanje s starši 

predstavlja oviro. Mislim, da bi si z rezultati lahko osvetlili mnenja staršev o vzgojiteljih 

ter o njihovih pričakovanjih do pedagoških delavcev. Morda bi jih poizkusili bolje 

razumeti, vsekakor pa so rezultati ankete po mojem mnenju dobra povratna informacija o 

pozitivnem delu pedagoških delavcev.  

Raziskavo sem naredila na podlagi sodelovanja staršev iz dveh vrtcev, če bi delala 

diplomsko nalogo še enkrat, bi poizkusila zbrati večji reprezentativen vzorec in takrat bi 

bili rezultati verjetno drugačni. Morda bi želela od staršev dobiti več negativnih kritik, saj 
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se le iz teh lahko tudi kaj naučimo. Ko sem premišljevala o rezultatih, sem ugotovila, da 

so v večini zelo pozitivni, morda je to tudi posledica tega, da sem v tem času delala v tem 

vrtcu in so starši na nek način ocenjevali tudi mene in moje delo. 

Pri nadaljnjem raziskovanju te problematike bi bilo smiselno anketirati tudi vzgojiteljice 

in jih povprašati o njihovem mnenju o sodelovanju s starši ter ugotovitve primerjati. 

Zanimivo bi se mi zdelo raziskati, v kolikšni meri si vzgojiteljice želijo sodelovanja s 

starši le zaradi službene dolžnosti in koliko zaradi ljubezni do svojega poklica in 

skupnega ustvarjanja. Uporabno bi se mi zdelo tudi raziskati, kateri starši so manj 

zadovoljni z vrtcem, ali so to npr. preambiciozni starši, starši, katerih otroci imajo 

težave… ali pa je zadovoljstvo staršev odvisno pretežno od vzgojiteljice njihovega 

otroka. 

Diplomsko delo mi je dalo odgovore na številna vprašanja o tem, kakšnega sodelovanja si 

starši želijo v odnosu z vzgojiteljem, in kako naj kot vzgojiteljica z njimi sodelujem. Z 

raziskavo sem dobila dobro iztočnico, kako plodno ter ustvarjalno sodelovati  s starši na 

svoji pedagoški poti. 
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PRILOGA 

ANKETNI VPRAŠALNIK: PRIČAKOVANJA STARŠEV GLEDE 

SODELOVANJA Z VZGOJITELJICO 

Sem Anja Trček, študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V 

okviru diplomske naloge na temo sodelovanje staršev in vrtca bi želela izvedeti, kakšna 

so vaša pričakovanja do vzgojiteljic glede sodelovanja in medsebojne komunikacije in 

kakšne lastnosti naj bi imel po vašem mnenju dober vzgojitelj. Prosim Vas, da anketni 

vprašalnik, ki je anonimen, izpolnite čim bolj iskreno, saj bom Vaše odgovore uporabila 

izključno za pripravo raziskovalnega dela diplomske naloge. 

Navodilo: Če imate  v vrtcu več otrok, naj se odgovori nanašajo na ENEGA 

vzgojitelja ali vzgojiteljico enega izmed vaših otrok. Vprašalnik vsebuje vprašanja 

izbirnega tipa, ocenjevalne lestvice in nekaj odprtih vprašanj. Pri vprašanjih, kjer je 

možnih več odgovorov, izberite EN odgovor, razen če je izrecno navedeno drugače. 

Nekaj je tudi ocenjevalnih lestvic, na katerih izberite eno izmed možnih ocen.  

Za pomoč se Vam iskreno zahvaljujem. 

1.) Starost vašega otroka: 

 __________ let 

 

2.) Prosim vas, da ocenite, koliko se strinjate s trditvijo: Sodelovanje staršev z vrtcem 

potrebno in koristno.    

                  Se popolnoma strinjam    5      4      3      2      1        Se nikakor ne strinjam 

 

3.) Kako bi na petstopenjski ocenjevalni lestvici ocenili vzdušje v oddelku vašega otroka? 

                  Zelo dobro    5      4      3      2      1        zelo slabo 

 

4.) Prosim vas, da ocenite, v kolikšni meri različni dejavniki vplivajo na razvoj in učenje 

(vašega) otroka? Ocena 1 pomeni neznaten vpliv, 2 majhen vpliv, 3 srednje močan vpliv, 

4 pomemben vpliv in 5 zelo pomemben vpliv. 

  a) prirojene značilnosti 

                    Zelo pomemben vpliv    5      4      3      2      1        Neznaten vpliv 

  b) starši 



 

 
 

                    Zelo pomemben vpliv   5      4      3      2      1        Neznaten vpliv 

  c)  vzgojitelji  

                    Zelo pomemben vpliv   5      4      3      2      1        Neznaten vpliv 

 

  č) Otrokovi vrstniki:   

                    Zelo pomemben vpliv   5      4      3      2      1        Neznaten vpliv  

d) Drugo: _______________________ 

                   Zelo pomemben vpliv   5      4      3      2      1        Neznaten vpliv  

e) Drugo: _______________________ 

                   Zelo pomemben vpliv   5      4      3      2      1        Neznaten vpliv  

5.) Prosim, da pri spodaj navedenih oblikah sodelovanja vrtca s starši  najprej odgovorite, 

ali jih vaš vrtec ponuja (DA/NE). Če ste izbrali DA, na petstopenjski lestvici  označite,  

kako pogosto se jih vi udeležujete! 

 a) pogovorne urice   DA / NE 

                                     Zelo pogosto    5      4      3      2      1        zelo redko 

 b) roditeljski sestanki  DA / NE 

                                     Zelo pogosto    5      4      3      2      1        zelo redko 

 c) predavanja oz. druge oblike izobraževanja za starše  DA / NE 

                                     Zelo pogosto    5      4      3      2      1        zelo redko 

 č) dejavnosti za starše in otroke (prireditve, delavnice, izleti, pikniki …) DA / NE 

                                     Zelo pogosto    5      4      3      2      1        zelo redko 

 d) aktivno vključevanje staršev v dnevne dejavnosti otrok v oddelku  DA/NE 

                                     Zelo pogosto    5      4      3      2      1        zelo redko 

 e) drugo: __________________________ DA/NE 

                                         Zelo pogosto    5      4      3      2      1        zelo redko  

f) drugo: __________________________ DA/NE 

                                      Zelo pogosto    5      4      3      2      1        zelo redko 

6.) Ali vzgojitelji časovno prilagajajo oblike sodelovanja različnim potrebam staršev?  

a) Pogovorne urice     DA /NE / Ne vem               

 b) Roditeljski sestanki     DA/NE/ Ne vem               



 

 
 

 c) predavanja za starše  DA / NE/ Ne vem               

 č) dejavnosti za starše in otroke DA / NE / Ne vem               

 d) aktivno vključevanje staršev v dnevne dejavnosti otrok v oddelku  DA / NE / Ne vem               

 e) drugo: _____________________________________DA/ NE/ Ne vem               

f) drugo: _____________________________________DA/ NE/ Ne vem 

 

7.) Katere informacije bi morali starši po vašem mnenju dobivati: 

Sproti oz. vsak dan: 

________________________________________________________________________ 

Pogosto, 

npr.tedensko:_____________________________________________________________ 

Občasno oz. po 

potrebi:_________________________________________________________________ 

Enkrat na 

leto:____________________________________________________________________ 

8.) Opišite prosim primer pozitivne izkušnje, ki ste jo doživeli pri sodelovanju z 

vzgojiteljico vašega otroka. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9.) Ste morda kdaj doživeli kakšno neprijetno izkušnjo pri sodelovanju z vzgojiteljem? 

Prosim, opišite jo. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

10.) Kako običajno poteka komunikacija med vzgojiteljem in vami ? 

   a) občutek imam, da me pozorno posluša in upošteva 

   b) posluša, vendar ne upošteva vedno mojega mnenja in predlogov 

   c) večinoma govori vzgojiteljica, jaz kaj vprašam in predvsem poslušam 

   č) drugo: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



 

 
 

11.) Kako dobro vzgojitelj po vašem mnenju pozna vašega otroka?  Prosim obkrožite na 

petstopenjski ocenjevalni lestvici! 

 

                            Zelo dobro    5      4      3      2      1        zelo slabo 

12.) Ali menite, da obstajajo ovire v odnosu med vzgojiteljem in starši? Če da, obkrožite, 

katere so po vašem mnenju te ovire  (možnih je več odgovorov!)? 

OVIRE S STRANI STARŠEV OVIRE S STRANI VZGOJITELJA 

a) NE VIDIM OVIR a) NE VIDIM OVIR 

b) Preobremenjenost oz. pomanjkanje časa b) Preobremenjenost oz. pomanjkanje časa 

c) Slabe predhodne izkušnje c) Kritiziranje staršev oz. njihove (naše) 

vzgoje 

č) Občutek podrejenosti (vzgojitelj je 

strokovnjak za vzgojo) 

č) Kritiziranje otroka 

d) Občutek nadrejenosti (sam/a najbolje 

poznam svojega otroka in vem, kaj je zanj 

najboljše) 

d) Nezanimanje za posameznega (mojega) 

otroka 

e) Drugo: e) Neustrezna komunikacija s starši (npr. ne 

posluša, me poučuje, napada …) 

f) Drugo: f) Drugo: 

g) Drugo: g) Drugo: 

 

14.) Kakšne lastnosti in sposobnosti bi moral po vašem mnenju imeti dober vzgojitelj? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________ 

15.) Si morda želite kakšnih sprememb pri sodelovanju z oddelkom oz. vrtcem vašega 

otroka (npr. v količini ali kakovosti obstoječih  oblik sodelovanja, si želite  kakšne oblike 

sodelovanja, ki je do sedaj vrtec ne prakticira …)? Če da, vas prosim, da navedete svoje 

predloge! 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

PROSIM, DA IZPOLNJENO ANKETO ODLOŽITE V ŠKATLO, KI SE NAHAJA 

V GARDEROBI VAŠE SKUPINE! 

 

 



 

 
 

INTERVJU: PRIČAKOVANJA STARŠEV DO VZGOJITELJEV 

 

Navodilo: Če imajo starši v vrtcu več otrok, naj se odgovori nanašajo na ENEGA 

vzgojitelja ali vzgojiteljico enega izmed otrok.  

 

Ali se strinjate s trditvijo, da je  sodelovanje staršev z vrtcem  potrebno in koristno?   

Kako bi ocenili splošno vzdušje,  v katerem poteka sodelovanje s starši v oddelku vašega 

otroka? 

Kako pogosto se udeležujete različnih oblik sodelovanja (roditeljski sestanki, pogovorne 

urice, rajanja)? 

Ali vzgojitelji prilagajajo oblike sodelovanja različnim potrebam staršev? Katere da in 

katere ne? 

Bi si morda želeli sprememb v količini ali kakovosti obstoječih  oblik sodelovanja?  Si 

želite še kakšne oblike sodelovanja, ki je do sedaj vrtec ne prakticira? Katere? 

Katere informacije bi morali starši po vašem mnenju dobivati vsak dan, katere tedensko, 

enkrat na mesec, in enkrat na leto? 

Opišite primer pozitivne izkušnje, ki ste jo doživeli pri sodelovanju z vzgojiteljico. 

Ste morda kdaj doživeli kakšno neprijetno izkušnjo pri sodelovanju z vzgojiteljem? 

Prosim, navedite jo. 

Kako vzgojitelj običajno vodi razgovor z vami (vas posluša in upošteva, vam predlaga, 

vas kritizira, vas poučuje,…)? 

Ali imate občutek, da vzgojitelj dobro pozna vašega otroka?  Na katerih področjih da in 

kje manj ali ne? 

Kje vidite ovire pri sodelovanju staršev z vrtcem? 

Kakšne lastnosti in sposobnosti bi moral po vašem mnenju imeti dober vzgojitelj?  

Ali menite, da so za otrokovo uspešnost odgovorni predvsem vzgojitelji, predvsem starši 

ali vsi skupaj približno enakovredno? 




