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POVZETEK 

 

Dom in vrtec sta družbeni instituciji, ki se z vzgojno-izobraževalnim delom otrok ukvarjata 

najbolj celovito in vsestransko. In to je tudi razlog, da medsebojno sodelujeta. Starši in 

vzgojitelji skrbijo, da je otrokov razvoj kompleksen in kakovosten ter da je prav tak tudi 

otrokov napredek (Nendić in Črv, 2012).  

 

V teoretičnem delu diplomskega dela sem najprej opredelila pojem družina, ki je otrokovo 

primarno okolje. Predstavila sem pomen družine za predšolskega otroka ter navedla oblike, 

naloge in njene funkcije. Kot otroku drugo pomembno okolje sem opisala vrtec. Kako je 

organizirana predšolska vzgoja v naših vrtcih, katera so načela, cilji in temeljne naloge vrtcev. 

Predstavila sem, zakaj sta vrtčevsko in družinsko okolje pri vzgoji predšolskih otrok 

pomembna ter kako vrtec vpliva na otrokov razvoj. V zadnjem poglavju teoretičnega dela sem 

pisala o usklajenosti vzgojiteljev in staršev pri vzgoji predšolskih otrok. V empiričnem delu 

diplomskega dela sem s pomočjo anketnega vprašalnika raziskala, kaj je po mnenju staršev in 

strokovnih delavcev naloga vrtcev in katerim oblikam sodelovanja dajejo večji pomen. 

Zanimalo me je, katere vrste pomoči ponuja vrtec staršem in če jih starši izkoristijo. Namen 

raziskave je bil tudi ugotoviti, kako strokovni delavci v vrtcu uresničujejo idejo o vrtcu kot 

dopolnjevanju družinske vzgoje. 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da starši in strokovne delavke vrtca menijo, da so naloge 

vrtca ravno tiste, ki so zapisane tudi v Zakonu o vrtcih. Največji pomen dajejo formalnim 

oblikam sodelovanja, in sicer najbolj pomembne se jim zdijo govorilne ure in roditeljski 

sestanki. Z raziskavo sem ugotovila, da po mnenju strokovnih delavk vrtec nudi veliko 

različnih oblik sodelovanja, v katere vključuje starše, vendar marsikaterih se starši ne 

poslužujejo, oz. so mnenja, da jih vrtec premalo vključuje in upošteva. Izkazalo se je, da 

večina staršev nima nobenih težav pri sodelovanju z vzgojiteljem ali z vrtcem ter da strokovne 

delavke na različne načine uresničujejo idejo o vrtcu kot dopolnjevanju družinske vzgoje. 

 

Ključne besede: vrtec, družina, sodelovanje, starši, vzgojitelji. 

 
 
 



 

 

 

 

SUMMARY 

 

Home and kindergarten are two social institutions that are involved with the education process 

of children in the most complete and versatile way. This is the reason why they mutually 

cooperate. Parents and educators make sure that the child's development is complex and of 

good quality and that the progress of the child is just the same (Nendić and Črv, 2012). 

 

In the theoretical part of the thesis I first defined the concept of family, which is the child's 

primary environment. I presented the importance of the family for a preschool child and 

specified forms, tasks and its functions. I described preschool as the child’s other important 

environment. In what way is early childhood education in our preschools organized, which are 

the principles, objectives and basic tasks of preschools.  I presented why both preschool and 

family environment play an important role in the upbringing of children and how preschool 

can affect the child's development. In the last chapter of the theoretical part I wrote about the 

coordination of educators and parents in the upbringing of preschool children. In the empirical 

part of the thesis I used a questionnaire to investigate the view of parents and expert workers' 

on the mission of preschools and which forms of cooperation are among the more important 

ones in their opinion. I was interested in the types of assistance that are offered to preschool 

parents and if the parents take use of these assistances. The purpose of the survey was to 

determine how expert workers' pursue the idea of preschool as a complement to family 

education. 

 

The results of the research have shown that both the parents' and the expert workers' opinion 

is that the tasks of preschool are just those that are recorded in the Pre-School Institutions Act. 

In their opinion the formal forms of cooperation are of greater importance, the most important 

ones being office hours and PTA meetings. The results have also shown that according to 

expert workers preschool offers many different forms of cooperation which include the 

parents, but many parents do not make use of them. The parents’ opinion on this matter is that 

preschool is lacking in this area. The results have shown that most parents have no problems 

cooperating with the educators and preschool, and that the expert workers their ideas of 

preschool in different ways as a complement to family education. 

 

Key words: preschool, family, cooperation, parents, educators. 
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1 UVOD 

  

Družina je okolje, v katerega je otrok vključen od rojstva naprej. Takoj ko ga starši pripeljejo iz 

porodnišnice, je dom nekaj, kar mu daje občutek varnosti in topline. Dom mu je tisto zavetje, kjer 

lahko joka, se smeje in raziskuje. Otrok z dneva v dan raste, odrašča in spoznava svet okoli sebe. 

Približno pri enajstih mesecih lahko že spozna drugo okolje, kjer je za nekaj časa ločen od staršev in 

zaupan v roke drugih. To je vrtec ali kakšna druga oblika varstva. Tam ni več sam, ni več v središču 

pozornosti. Naučiti se mora počakati, stvari deliti z drugimi, biti samostojen, sklepati prijateljstva, 

upoštevati navodila vzgojiteljev1 in še mnogo drugih stvari. V vrtcu pridobiva različne izkušnje, ki 

koristijo njegovemu razvoju. Prav te prednosti vrtca se zavedajo tudi starši, ki otroka vključijo v 

vrtec. A marsikomu se je najtežje sprijazniti z dejstvom, da so ločeni od otroka. Da so sedaj drugi 

starši otroku prav vzgojitelji, saj otrok skoraj več časa preživi v vrtcu kot doma. Da so oni le še tisti, 

ki jih ima otrok rad in jih pokliče mama, oče. Da pa opazijo napredek, kakovostno preživijo 

preostanek prostega časa z otrokom, znajo s pravimi pristopi reševati težave, ki nastanejo pri vzgoji, 

se morajo z dneva v dan truditi. Pri vsem tem jim lahko pomaga vrtec. Pomaga jim premostiti težave, 

ki se pojavijo v času, ko otroka vključijo v vrtec in so od njega ločeni, pa vse do vstopa v šolo, ko 

pogosto ne morejo verjeti, da je šest let vrtčevskega življenja tako hitro minilo. Vrtec lahko nudi 

pomoč marsikateri družini na veliko različnih načinov.  

 

Prav sodelovanje med vrtcem in družinami je dvosmeren proces. Namreč od obeh je odvisno, če bo 

sodelovanje kakovostno in koliko ga bo. Sodelovanje med vrtcem in družino zahteva, da so starši in 

vzgojitelji izjemno prilagodljivi in pripravljeni na spremembe. To bo tudi veliko bolj uspešno, če 

bodo starši oziroma družine otrok čim bolj vpleteni v celoten kontekst življenja vrtca (Žnidaršič, 

2012). 

 

V diplomskem delu bom v teoretičnem delu opredelila pojem družina, zakaj je ta pomembna za 

predšolskega otroka, katere oblike družin poznamo, kakšne so naloge in funkcije družine ter temeljni 

vzgojni stili. Kašen vpliv ima na družino družba in kako poteka v družini komunikacija. V poglavju 

o vrtcu se bom osredinila na potek predšolske vzgoje pri nas, načela in cilje predšolske vzgoje. 

                                                 
1 Besedi vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja bosta skozi celotno diplomsko delo veljali za oba spola. 
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Omenila bom, katere so naloge vrtcev ter kako pomembno je vrtčevsko in družinsko okolje pri 

vzgoji predšolskega otroka in kakšen vpliv ima vrtec na otrokov razvoj. Nato bom primerjala, kako 

so vzgojitelji in starši usklajeni pri vzgoji predšolskih otrok. Kako se med seboj povezujeta družina 

in vrtec, ki sta dva različni okolji. Kako naj bi potekala komunikacija med vzgojitelji in starši, ko se 

med seboj povezujejo.  

 

V empiričnem delu bom z interno raziskavo ugotovila, kakšna so mnenja strokovnih delavk vrtca2 in 

staršev vrtca Škofljica o načinih sodelovanja med njimi. Zanimalo me bo, če starši in strokovni 

delavci poznajo naloge vrtca, ki so zapisane v Zakonu o vrtcih (2005), kaj je po njihovem mnenju 

sploh naloga vrtca in katere oblike sodelovanja se jim zdijo bolj pomembne. Z raziskavo bom 

proučevala, katere vrste pomoči ponuja vrtec staršem ter če se pri sodelovanju z vrtcem ali vzgojitelji 

srečujejo s kakšnimi težavami. Zanimalo me bo tudi, kako strokovne delavke v vrtcu uresničujejo 

idejo o vrtcu kot dopolnjevanju družinske vzgoje. 

 

2 DRUŽINA 

 

2.1 DEFINICIJA POJMA DRUŽINA 

 

J. Lepičnik Vodopivec (1996) pravi, da je družina tista, ki je kot nekakšen most med posameznikom 

in družbo. Najprej ščiti otroka pred družbenim okoljem, hkrati pa ga pripravlja na življenje v njem. 

T. Rener (2006) družino opredeljuje kot skupino oseb, ki živi v skupnem gospodinjstvu. Sestavljati 

jo mora vsaj en otrok in ena odrasla oseba, med seboj pa mora biti povezana z zakonsko zvezo, 

starševskim razmerjem ali pa razmerjem, kjer osebi nista sklenili zakonske zveze drug z drugim, 

vendar večinoma prebivata v skupnem gospodinjstvu in sta mnenja, da je njuno medsebojno 

razmerje podobno zakonski zvezi. V. Satir in sodelavci (1995) »družino opredeljujejo kot prostor, v 

katerem nastajajo telesno zdrave, duhovno prebujene, čuteče, ljubeče, igrive, ustvarjalne, 

produktivne in odgovorne osebe. Odrasli, ki so za družino zadolženi, so ustvarjalci takih ljudi« (prav 

tam, str. 11). 

                                                 
2S terminom strokovne delavke vrtca v celotnem diplomskem delu označujem vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic. 
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E. Lukas (1993) v svojem delu navaja, da družina ni ohlapna skupina ljudi, ki so različne starosti in 

so med seboj sorodstveno povezani. Definicijo družine navaja kot čisto poseben, specifično človeški 

socialni sestav, ki je nenadomestljiv. Pravi, da je družina gotovo lahko nebo in pekel, vir veselja in 

trpljenja. Vse je odvisno, kaj posamezni člani iz nje napravijo. Obstaja na stotine in tisoče družinskih 

zgodb in v praksi je marsikaj neizbežno. »Družina je toliko trdnejša in toliko bolj zdrava, kolikor so 

posamezni družinski člani sposobni vsakokrat uskladiti svoje družinske funkcije z danostmi drugih 

članov družine« (prav tam, str. 21). Definicij, kaj je družina, je izjemno veliko in med seboj se 

razlikujejo. Te, ki sem jih omenila, so le nekatere izmed razmišljanj različnih strokovnjakov. Pri 

veliki večini definicij je bistveno to, da družino opredeljujejo kot vsaj dvogeneracijsko skupnost in 

družbeno institucijo, ki skrbi za otroka/e. T. Rener (2006) v svojem članku navaja definicijo, ki so jo  

oblikovali strokovnjaki delovne skupine pri OZN in se meni zdi najbolj sprejemljiva. Definicija OZN 

pravi takole: »družino predstavljajo vsaj en (odrasel) človek ali skupina ljudi, ki skrbi za otroka/e in 

je kot taka (torej kot družina) prepoznana v zakonodajah ali v običajih držav članic« (Family: 

FormsandFunctions, 1992, v Rener, 2006). Torej prvi del definicije OZN sporoča, da je skrb za 

otroka/e zares bistven element definicije in hkrati element, ki družine razlikuje od partnerskih zvez, 

zakonske zveze, gospodinjstva in sorodstva, v katerih starševsko razmerje ni niti nujno niti zelo 

pomembno. Drugi del pa se nanaša na to, da gre glede definicije očitno za politični kompromisni 

sporazum z državami članicami. Za to definicijo lahko rečemo, da je inkluzivna. Nanaša se tudi na 

take družinske oblike, ki zahodni kulturi niso poznane ali pa so celo prepovedane. Primer je 

poligamija. Njena šibka točka pa je statistična operativnost pri raziskovanju (prav tam).  

 

V Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih – ZZZDR (2004) je družina opredeljena kot 

»življenjska skupnost staršev in otrok, ki zaradi koristi otrok uživa posebno varstvo« (prav tam, 2. 

člen). Zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost moža in žene. Pomen zakonske 

zveze je v zasnovanju družine (prav tam, 3. člen). Marca 2015 je bil sprejet Zakon o spremembah 

Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih - ZZZDR-D (2015), po katerem je zakonska zveza 

postala z zakonom urejena življenjska zveza dveh oseb. 9 mesecev kasneje je potekal referendum o 

Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o Zakonski zvezi in družinskih razmerjih, s kratico 

ZZZDR-B, kjer naj bi novela zakona omogočila zakonsko zvezo istospolnim parom. Istospolne 

zunajzakonske skupnosti bi se obravnavale enako kot raznospolne. Volivci so bili proti temu in zato 

je bil predlagani zakon zavrnjen (Sklep, o razglasitvi odločitve, 2016) .  
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Vse te različne definicije družin in zakoni, v katerih je definicija družine opredeljena, so dokaz, da 

gre za pojem, ki še ni popolnoma razjasnjen. Ves čas pa bo definicija aktualna, ker se bo skozi čas 

pomen družine zagotovo še spreminjal.  

 

2.2 POMEN DRUŽINE ZA PREDŠOLSKEGA OTROKA 

 

Družina ima za otroka nenadomestljiv in velik pomen. Otrok v družini dobi oziroma želi dobiti 

ljubezen, varnost, sprejetost in razumevanje (Nastran, 2003).  In to se res sliši dobro, kjer otroci to 

res prejemajo in se starši za to trudijo. Vendar je veliko družin, kjer se partnerja med seboj ne 

razumeta, se prepirata, njun odnos ni iskren in ljubeč. Najbolj pri tem pa seveda trpijo otroci, ki niso 

rešitev za razrešitev zamer in sporov. So zelo dobri opazovalci in dobro vedo, kaj morajo v primeru 

nepristnih odnosov med starši storiti, da ohranijo z njimi stik. Iščejo rešitve, kako svoje potrebe 

uskladiti z njihovimi. A za ohranitev trdne družine so po mnenju L. Nastran (2003) bistvenega 

pomena pogovor, medsebojno usklajevanje, prilagajanje, preživljanje skupnih trenutkov in predvsem 

sprotna razrešitev sporov. 

 

Prve posameznikove vrednostne ocene sebe kot samostojnega človeškega bitja so odvisne prav od 

družine. Od te so odvisne tudi prve predstave o vrednotah. Prav zato ga vse izkušnje, ki jih je kot 

posameznik pridobil v družini, v kateri je odraščal, odločilno usmerjajo. Določajo celo njegove 

motive tudi takrat, ko v bivanjskem smislu od družine ni več odvisen. Družina ni pomembna za 

otroka le v njegovem razvojnem obdobju. To nosi v sebi vsakdo, in sicer ne glede na starost, 

življenjske razmere ali obdobje zrelosti. Tudi v obdobjih, ki so že zdavnaj minili, v posamezniku 

ostaja družina v obliki sporočil, po katerih posameznik nato uravnava svoje življenje. To počne ob 

izkušnjah, ki jih zbira. Te pa ga oblikujejo tudi zunaj družinskega sveta (Tomori, 1994).   

 

J. Lepičnik Vodopivec (1996) pravi, da kljub temu, da ima danes družina izjemno pomembno 

vzgojno funkcijo, je ne obravnavamo kot pojem v tradicionalnem pomenu. Za razlog navaja prav 

zavedanje o tem, da se vsi člani družine čedalje več učijo drug od drugega. Strinjam se z avtorico, da 

je zelo pomembno vzgojno vplivanje družine kot celote na vse družinske člane, saj je družina tista, ki 

vzgaja s svojim vzgojnim stilom, z vlogami, s sodelovanjem in komunikacijo. Sama bi temu z eno 

besedo rekla, da vzgaja z zgledom. Za otroka pa ima družina še poseben pomen, saj se lahko v njej 

razvija tako telesno, čustveno, socialno, kognitivno ter moralno, hkrati pa v njej zadovoljuje svoje 

potrebe in hotenja na njemu edinstven način ter se v njej svobodno izraža. 
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Vloga družine je nenadomestljiva, saj je nujna za človekov biološki obstoj. Pomembna je tudi za 

obstoj družbe in njenih organizacij ter ustanov. Za prenos, ohranitev, rast in bogatenje človekove 

kulture in človeškega duha iz ene generacije v drugo. Vpliv družine se ne kaže le v vzgoji. Na 

posameznika ta vpliva tudi tako, da ga varuje, ščiti ter mu predstavlja okolje, kjer se počuti ljubljen, 

sprejet, zaželen in varen (Musek, 1995). 

 

2.3 OBLIKE DRUŽIN 

 

M. Tomori (1994) pravi, da si ljudje zavestno sami in z zrelo odločitvijo izbirajo, v kateri obliki 

družinskih skupnosti bodo vzgajali svoje otroke in hkrati tudi sami zoreli ob njih. T. Rener (2006)  v 

svojem delu navaja tipologijo družin avtorja Browna (1992), ki te razvršča na: 

»  JEDRNE DRUŽINE (družine dveh staršev in otrok); 

- KLASIČNE RAZŠIRJENE DRUŽINE (vertikalno in horizontalno razširjene družine ter 

družine, sestavljene iz več jedrnih družin, ki jih povezuje sorodstveno razmerje in strnjena 

lokacija bivanja); 

- MODIFICIRANE RAZŠIRJENE DRUŽINE (družine, ki so geografsko ločene, vendar 

vzdržujejo redne sorodniške stike in si nudijo vzajemno oporo); 

- ENOSTARŠEVSKE DRUŽINE; 

- REORGANIZIRANE DRUŽINE (ponovno vzpostavljanje družine oziroma družine, v katerih 

je vsaj eden od staršev socialni, ne pa tudi biološki starš) « (prav tam, str. 210-212). 

 

Musek (1995) pravi, da je družina stičišče spolov in generacij, oseb moškega in ženskega spola 

različnih starosti. Gre za sobivanje moža, žene in otrok. Temeljna struktura družine se skriva v 

preprosti shemi, ki zajema dva partnerja in dve generaciji. Poleg tega pa je to tudi temeljna struktura 

človeškega rodu. Ta se od nekdaj deli na moške in ženske ter na različne generacije. Ljudi že od 

nekdaj spremlja družinsko življenje, a vse do antike ni primerov, ki bi dokazovali, da želi družba 

sistematično uvesti določene oblike družin, ki bi se temeljito razlikovale od tradicionalnih tipov 

družin. Vsi so namreč zasnovani na strukturi jedrne družine. Tako imenovane večgeneracijske in 

razširjene družine so samo »podaljški« jedrne družine.    

 

Popolna družina je za otroka najprimernejša skupnost zato, ker otrok z družino živi, se od nje uči ter 

sprejema pomembne zglede za pridobivanje pozitivne podobe o sebi (Kumar, 1999). Če pa v družini, 

v kateri otrok živi, prevladuje nasilje, če prihaja do sporov med partnerjema, je bolje, da se taka 
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družina razide, ker s tem omogoči otroku boljše pogoje za oblikovanje osebnosti. Seveda gre v  

primeru razhoda partnerjev za obliko nepopolne družine. Širša družina največkrat nastane zaradi 

stanovanjske stiske in težav materialne narave. Mlada družina ostane skupaj s starši, ker nima ne 

sredstev ne možnosti, da bi se osamosvojila. Tako starši kot tudi stari starši otroka odlično 

pripravljajo za prihodnje življenje v skupnosti. Še posebej, če se vsi ostali člani družine zavedajo, da 

sta oče in mati prva in imata največ odgovornosti pri vzgoji. Ostali pa se kot vzgojitelji po svojih 

močeh pridružujejo. V skupino nepopolne družine sodijo družine, kjer sta zakonca ločena, in 

družine, v katere poseže smrt enega izmed zakoncev. Sem spada tudi neporočena žena z 

nezakonskim otrokom in samska oseba, katere otrok je na primer posvojen. Kljub temu da se skupina 

imenuje nepopolna družina, večina teh družin v svoj odnos do otrok vnaša ljubezen ter za njih 

zavzeto skrbi. Če je velikokrat prihajalo do konfliktov med zakoncema, otroci čutijo razvezo staršev 

v družini kot olajšanje. V nepopolni družini zaživijo mirnejše in ugodnejše življenje. Vse to pa je 

odvisno od sposobnosti roditelja, ki je za otroka prevzel skrb, da zgradi nov način družinskega 

življenja. O dopolnjeni družini govorimo takrat, če v njo vstopi nov zakonec. Partnerstva se običajno 

začenjajo srečno, končujejo pa se velikokrat drugače. V preteklosti je zakonsko vez prekinila šele 

smrt. Danes pa so v razvitem svetu razveze postale pogost pojav. Posledica razveze je, da ostane 

eden od staršev sam z otrokom. Ko od razveze mine nekaj časa, se običajno izoblikuje odnos z 

novim partnerjem. Prihod tega globoko poseže v ravnotežje družine. Potrebno je veliko strpnosti in 

medsebojnega prilagajanja, da se vzpostavi ravnovesje. Šele za tem pa se na osnovi medsebojnega 

zaupanja med partnerjema in otroki oblikujejo trdni odnosi (Kumar, 1999). 

 

M. Tomori (1994) v svojem delu navaja, da se pri nas že skoraj tretjina otrok rodi v družinskem 

okolju, ki ni tradicionalno. Pod to navaja naslednje oblike družin:  

- družine z enim staršem, v veliki večini z mamo, 

- družine z otroki, ki so iz prejšnjih zakonov enega ali obeh staršev,  

- družine z otroki, ki ne izhajajo iz partnerstva para, ki je prevzel vlogo starša, 

- družine, ki posvojijo otroke in rejniške družine,  

- istospolna partnerja z otroki, ki so od enega od njiju. 

 

Tako lahko povzamem, da sta po mnenju Browna (1992) in Muska (1995) bistveni le dve vrsti 

družin, ki sta skupni obema tipologijama. In sicer jedrne družine, pod katere lahko uvrstimo 

dvostarševske družine, enostarševske, reorganizirane družine, ter razširjene družine, za katere pravi 

Musek (1995), da gre le za podaljšek jedrnih družin. 
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2.4 NALOGE DRUŽINE 

 

Družina je tista, ki otroka hkrati vzgaja in socializira. Najpomembnejša vzgojna naloga družine je 

socializacija, saj otrok zadovoljuje svoje temeljne biološke ter sociološke potrebe prav v družini. Na 

najbolj spontan način doživlja medsebojne odnose, vrednote in moralna spoznanja ter spoznava 

okolje, mišljenje in govor (Bergant, 1981). 

 

Šest najpomembnejših nalog družine omenja v svojem delu J. Lepičnik Vodopivec (1996), kjer 

navaja, da sta jih v svoji knjigi zapisala avtorja Levandovski in Teodorovič (1994): 

• »Reprodukcija življenja; družina prispeva k ohranjanju vrste skozi funkcijo reprodukcije. 

• Zaščita; družina je v vseh družbah odgovorna za zaščito in vzgojo otrok. 

• Socializacija; ožja in širša družina prenaša norme, vrednotenja, tradicijo, jezik in kulturo v 

kateri živi, na otroka; tudi socialni status staršev pomembno vpliva na socialne izkušnje 

otrok. 

• Usmerjanje seksualnega vedenja; norme seksualnega vedenja se spreminjajo v odvisnosti od 

časa in kulturnih vrednot družbe; ne glede na ta dejstva se standardi seksualnega vedenja 

najjasneje kažejo v družini; struktura družbe vpliva na te standarde, tako da neformalne in 

formalne norme dovoljujejo moškim izražanje in uresničevanje seksualnih želja svobodneje 

kot ženskam (to je značilnost družbe, v kateri dominirajo moški). 

• Zadovoljevanje emocionalnih potreb; idealno gledano družina zadovoljuje emocionalne 

potrebe svojih članov; člani družine pa svoje emocionalne potrebe zadovoljujejo tudi izven 

družine, med vrstniki, v vrtcu, šoli, v službi; za razliko od drugih institucij in posameznikov 

je družina dolžna (torej mora) zadovoljevati emocionalne potrebe svojih članov. 

• Varovanje socialnega statusa; družina odreja položaj otroka znotraj stratifikacijskega 

družbenega sistema (rasa, vera)« (Levandovski, Teodorović, 1994, str. 20-21). 

 

M. Tomori (1994) v svojem delu piše o tem, kako mnoge družine neučinkovito opravljajo svoje 

funkcije ali pa jih sploh ne. Odpovedujejo lahko na enem ali na več področjih, v kakšnem razvojnem 

obdobju, v kratkih, kritičnih fazah ali pa kar ves čas. Odpovedujejo lahko tudi pri enem, posebno 

zahtevnem ali občutljivem članu ali pa kar pri vseh. Obstajajo družine s pomanjkljivo komunikacijo, 

ki težko izražajo svoja čustva in nimajo potrebe po medsebojni bližini. Obstajajo pa tudi take 

družine, ki so nespretne pri učenju kakih posebnih praktičnih sposobnosti. V. Satir (1988) je na 

podlagi dolgoletnih izkušenj in proučevanj odkrila štiri dejavnike, ki so prisotni v vsaki družini in se 
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izražajo v družinskih problemih. Kot prvi dejavnik navaja samovrednotenje, kjer gre za občutke in 

predstave, ki jih ima vsak o samem sebi. Drugi je komunikacija – način sporazumevanja, ki ga 

družinski člani ustvarijo z namenom, da bi se med seboj razumeli. Družinski sistem oziroma pravila 

o tem, kako bi morali čutiti in delovati, je tretji dejavnik. Zadnji dejavnik je povezan z družbo in gre 

za način, kako družinski člani vzpostavljajo stike z drugimi ljudmi in institucijami zunaj družine 

(Satir, 1988). Prvi vzgojitelji so za otroka starši. Če so prvi, pa ni nujno, da so tudi uspešni. To so 

lahko samo tisti, ki so sami dobro vzgojeni, ki so moralno, socialno in emocionalno zreli. Ti morajo 

poznati namen vzgajanja in temeljne pedagoške predpostavke uspešne vzgoje. Pogoje za življenje in 

optimalen razvoj moralnih, socialnih, emocionalnih, telesnih in kognitivnih sposobnosti pa otrokom 

zagotavljajo urejene ekonomske razmere (Lepičnik Vodopivec, 1996). 

  

2.5 TEMELJNI VZGOJNI STILI 

 

Vzgoja v družini je po mnenju J. Lepičnik Vodopivec (1996) eden od pomembnejših dejavnikov, ki 

daje močan pečat vsaki osebnosti. Z vidika vodenja prepoznamo tri temeljne vzgojne stile. In sicer 

avtokratski stil, svobodni (laissezfaire) stil in demokratični stil. Pri avtokratskem stilu gre za to, da so 

starši tisti, ki imajo že predhodno določeno, kakšno bo obnašanje njihovih otrok. Otrokom vsiljujejo 

svoja vedenja, ker menijo, da oni vedo, kaj je za njihove otroke najbolje. Kadar se je potrebno za kaj 

odločiti, to v imenu otrok storijo starši. Brez upoštevanja dejanskih potreb otrok tudi sami načrtujejo 

ter ocenjujejo otroke. Starši so tisti, ki želijo imeti oblast ter moč nad vsem, kar je povezano z 

njihovimi otroki. Če starši pri vzgoji uporabljajo avtokratski stil, so otroci pogosto neposlušni, 

počutijo se utesnjeni ter zaradi tega lahko doživljajo tudi frustracije. Laissezfaire oziroma po 

slovensko svobodni stil je način življenja, kjer starši ne želijo imeti pomembne vloge. Pogosto se 

umikajo, prepuščajo, da se stvari dogajajo spontano in ne želijo imeti velikega vpliva pri sami vzgoji 

otrok. Pozitivne posledice tega pristopa so, da otroci razvijajo iniciativnost in ustvarjalnost. Pri 

ravnodušnih in brezčutnih otrocih lahko ta pristop spodbuja nedelo. Vzrok za tako vzgojo otrok je, 

da starši želijo biti ljubljeni in sprejeti. Če jim to ne uspe doseči, postanejo ogorčeni, avtokratski in 

posmehljivi. Pri demokratičnem stilu starši spoštujejo individualne razlike, ki nastanejo med otroki, 

ter upoštevajo njihove potrebe. Ko pride do specifičnih situacij ali problemov, starši otroke 

spodbujajo, da jih rešijo. Strpnejši oziroma bolj dopustni so tudi pri razumevanju nezrelih reakcij 

otrok. Posledica tega stila je, da so otroci samostojnejši pri odločanju in reševanju konfliktnih situacij 

(Lepičnik Vodopivec, 1996). 
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Preglednica 1: Primerjava vzgojnih stilov. 

 

 
AVTOKRATSKI 

STIL 
SVOBODNI STIL DEMOKRATIČNI STIL 

KOMUNIKACIJSKI 
VIDIK 

- enosmerna 
komunikacija (od 

roditelja k drugemu 
roditelju in otrokom); 
- povratnih informacij 

NI; 
- med podrejenimi je 

komunikacija šibka ali 
je sploh ni. 

-  šibka komunikacija, 
izključno na osnovi 

individualne pobude. 

- pogosta, vsestranska in 
neposredna komunikacija; 
- družina močno povezana 
odvisni drug od drugega; 
- povratne informacije v 

komunikaciji. 

MOTIVACIJSKI 
VIDIK 

- x-motivacija (odrasli 
mora narediti vse 

namesto otroka, saj 
otrok ne zna nič). 

- y-motivacija (otroci, 
ki so notranje 

motivirani, delajo sami 
od sebe, indolentni pa 
se še bolj umikajo od 

dela). 

- z-motivacija (gre za 
usklajevanje individualnih 

ciljev posameznikov in 
skupnih ciljev družine). 

USTVARJALNI 
VIDIK 

- kontraindikacija za 
ustvarjalnost, lastna 

iniciativnost in 
sodelovanje. 

- omogoča popolno 
svobodo; 

- z vidika ustvarjalnosti 
pozitiven, čeprav 

velikokrat tudi 
nesprejemljiv. 

- spodbuja individualno in 
skupno ustvarjalnost; 

- od udeležencev zahteva 
kvalitetne medsebojne 

odnose in komunikacijo. 

 

Vir: Lepičnik Vodopivec, 1996. 

 

Če primerjamo vzgojne stile med seboj, ugotovimo, da se v praksi med seboj prepletajo in se nikoli 

ne pojavijo samostojno. Od številnih dejavnikov je odvisno, kateri stil bo v določeni družini 

prevladoval. Med te številne dejavnike, ki vplivajo na vzgojne stile staršev, spadajo: 

- osebnostna struktura staršev, 

- vzor (tisti, ki ga ima posameznik v sebi in tisti, ki ga prinaša iz svoje družine, 

- socialni in ekonomski status, 

- osebno pojmovanje lastne vloge, 

- specifičnosti otrok (razvojna stopnja otroka, temperament, spol, razlike v letih med otroki, 

vrstni red rojstev), 

- stresne situacije v družini (smrt, razveza, bolezen), 

- družbeni odnosi (Lepičnik Vodopivec, 1996). 
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Poleg že omenjenih vzgojnih stilov lahko govorimo tudi o dveh nasprotujočih se vrstah vzgoje. Gre 

za represivno in permisivno vzgojo. Za represivno vzgojo je značilna uporaba negativnih vzgojnih 

sredstev. Pogoste so prepovedi in omejitve. Te otroka utesnjujejo, kaznujejo, nadzorujejo in svarijo. 

Otrokove napake pri tej vrsti vzgoje poskušajo odpravljati s strogostjo in pritiskom. Pri permisivni 

vzgoji pa gre za uporabo pozitivnih vzgojnih ukrepov. Najbolj značilna je ljubezen. Ta se kaže kot 

skrb za razvoj otrokovih pozitivnih sposobnosti. Pri tej vrsti vzgoje se upošteva socialne potrebe 

otroka in strmi k temu, da se otrok čim bolj razvija sam, brez vpliva drugega, ter postane samostojen, 

neodvisen od drugih. Obema vrstama, ki si nasprotujeta, pa je skupno, da na njiju temeljita tako 

vzgoja kot tudi oblikovanje otrokove osebnosti. Prva posebnost vzgoje v družini je ljubezen. Ta se 

kot čustvo v družini izraža kot močna potreba po ljubezni sami in varnosti. Bistveno vlogo ima v 

predšolskem obdobju, saj so takrat otroci izredno čustveni. Naslednja posebnost družinske vzgoje pa 

je identifikacija. V smeri normalne razvojne identifikacije se proces začne in odvija, če je v tem 

predšolskem obdobju stalno prisotna odrasla oseba. Oblikovanje osebnosti pa je neprekinjen, 

dolgotrajen proces, ki je odvisen od različnih in številnih vplivov (Lepičnik Vodopivec, 1996). 

Musek (1995) pravi, da se vzgojni prijemi razlikujejo tako od družine do družine kot tudi od okolja 

do okolja. V svojem delu omenja, da je za oblikovanje ustvarjalne osebnosti permisivna, skrajno 

svobodna vzgoja verjetno manj primerna kot pa vzgoja, ki še vedno temelji na svobodnosti, a se ta 

združuje z razumno mero spodbujanja in usmerjanja. Tako kažejo tudi raziskovalni podatki, ki jih  

omenja v svojem delu. 

 

2.6 DRUŽINA IN DRUŽBA 

 

V preteklosti sta imeli družina in družinska vzgoja različen pomen. Mnogi teoretiki so razpravljali o 

tem, ali naj otroke vzgajajo starši ali naj za to poskrbi družba. V nekaterih okoljih so vzgojo otrok 

prepustili le družbenim institucijam, ker so menili, da družina negativno vpliva na razvoj otroka in 

njegove osebnosti. Kmalu se je izkazalo, da tako početje ne vpliva pozitivno, ker so otroci zaostali 

tako na fizičnem kot na miselnem in čustvenem področju. Tako so  rezultati raziskovanj potrdili 

teorije, ki so zagovarjale tezo, da se družine in družinske vzgoje ne da zamenjati (Lepičnik 

Vodopivec, 1996). Po mnenju avtorice J. Lepičnik Vodopivec (v Devjak in sod., 2012) vzgojo 

predšolskih otrok razumemo danes kot proces socializacije. Tu gre predvsem za to, da se otrok 

vključuje v določeno okolje s prevzemanjem njegovih značilnosti, to je tistih, ki določajo človeka, in 

se mu prilagaja. Hkrati pa razvija osebnostne dispozicije na način, ki je sprejemljiv v družbi, in strmi 

k temu, da usposablja posameznika, da postane del te družbe. Drugi je proces intelektualizacije, pri 
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katerem otrok razvija svoje kognitivne sposobnosti. Vzgojo razumemo tudi kot proces kultiviranja 

(otrok sprejema kulturo bodočih generacij) in proces humanizacije, pri katerem gre za razvijanje 

določenih človeških lastnosti (Devjak in sod. 2012). Cilje in naloge vzgoje določa družba, družina pa 

je le eden izmed dejavnikov, ki sodelujejo pri uresničevanju. Prav zaradi slednjega ne moremo 

staršev prepustiti samim sebi v skrbi za otroke in pri njihovi vzgoji (Prodanović, 1981). Vsaka 

družba naj bi skrbela tudi za družino. Morala bi jo varovati ter ji omogočati njeno pozitivno 

funkcioniranje (Pušenjak, 2000). Tudi J. Lepičnik Vodopivec (1996) pravi, da funkcije in odnose v 

družini ne moremo obravnavati le v okviru družine. Gledati moramo širše, saj so struktura družine, 

njeni notranji in zunanji odnosi, povezani z družbeno-ekonomskim položajem družine v družbenem 

okolju. Upoštevati moramo in se hkrati zavedati, da vzgojna funkcija družine in socializacija v 

družini nista povsem enaki. Socializacija je mišljena kot širši proces, kjer se človek družbeno 

oblikuje znotraj interakcijskih procesov. Vzgojno funkcijo pa si razlagamo kot del teh procesov, ki 

zahteva tradicionalno delitev na vzgojitelje in vzgajane. (Lepičnik Vodopivec, 1996). V današnji 

družbi, ki postaja vse bolj celovita, a hkrati brezosebna in brezdušna, sta ljubezen in pripadnost še 

dragocenejši in pomembnejši vrednoti. 

 

Največja ovira robotizaciji in razosebljenju človeštva je prav ohranjanje družinskega življenja 

(Musek, 1995). Pod vplive družinskega ozračja spada vse, kar se dogaja od otrokovega rojstva 

naprej. Med te spadajo tudi vse navade, ki prevladujejo v otrokovi družini. Vsi ti vplivi so v 

družinskem načrtu najbolj odločujoči (Satir, 1995). Starša s svojim načinom življenja prenašata 

otroku običaje, norme, vrednosti, spoznanja, zaupanje. Tako prispevata k oblikovanju otrokove 

osebnosti, ki bo sprejemljiva v okolju in ki se bo vključevala v obstoječe družbene standarde. 

Posamezniki morajo v vsaki skupnosti sprejeti določena stališča, obnašanja in interese. Te skupnost 

predvideva za določen položaj in značilnosti posameznikov. Socialni psihologi so te splete različnih 

obnašanj, interesov in stališč poimenovali družbene vloge. Razlikujejo se glede na spol, starost, 

poklic, družinski položaj itd. Vsak posameznik prevzame v svojem življenju veliko različnih vlog, 

veliko pa se jih nauči sprejemati in izpolnjevati tudi ob vplivih in pobudah drugih. Primer, ko se 

človek uči med vlogami razlikovati, jih spreminjati in menjavati, je viden že v predšolskem obdobju. 

Otroci se pogosto igrajo igro vlog. Najprej so v tistih vlogah, ki so jim bolj poznane oziroma ljubše. 

To so recimo vloge mamice, očka, otroka. Velikokrat se kažejo v vlogah določenega poklica, kot je 

na primer poklic zdravnika, gasilca, policista itd. Izbiranje in menjavanje vlog je za posameznika 

koristno, saj si tako delno pod vplivom drugih in delno z lastnimi pobudami izoblikuje predstavo o 

tem, kakšen je in kakšen naj bo (Musek, 1995). 
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2.7 KOMUNIKACIJA V DRUŽINI 

 

Komuniciranje je pomemben proces, ki poteka v družbi. Je družbeno pomemben sistem, ki vpliva na 

delovanje ljudi. Ima svoje zunanje in notranje cilje. Zunanji cilji komuniciranja so, da se med ljudmi 

prenašajo sporočila, se vzpostavljajo in ohranjajo socialna razmerja in odnosi ter da se usklajuje 

delovanje ljudi med seboj. Notranji cilji so, da je sporazumevanje uspešno, da se oblikujejo in 

reproducirajo simbolne geste in znaki oziroma simboli, ki imajo pomen. Poznamo več vidikov 

komuniciranja. Eden izmed njih je delovanjski. Ta je pomemben za potek in pojmovanje 

komuniciranja. Drugi je odnosni vidik komuniciranja, kjer gre za nenehno nanašanje komuniciranja 

na socialne odnose. Oba vidika se med seboj povezujeta na način, da lahko resno komunikacijsko 

delujemo le, če to delovanje sporoča drugim, da nam ni vseeno, kakšen bo odziv na naše delovanje, 

če smo z njimi v določenem odnosu. In nasprotno, odnos med ljudmi je lahko le, če se ta odnos 

potrjuje skozi komunikacijsko delovanje partnerjev v odnosu (Ule, 2005). 

 

Komuniciranje ni vedno usmerjeno k pozitivnim odnosom med ljudmi. Lahko spodbuja tudi 

konflikte in sovraštvo. Ima torej pozitivne in negativne učinke. A kljub temu ljudi še vedno povezuje  

ter vzpostavlja razmerja in odnose med njimi. Zato je pomembno, da se zavedamo, da je 

komuniciranje res dinamičen vidik medsebojne povezanosti ljudi. Kakršnikoli procesi, ki pridejo 

med samim komuniciranjem, na različne načine in večdimenzionalno povezujejo ljudi med seboj. 

Zato je komuniciranje veliko več kot le prenos informacij in jezikovna artikulacija (prav tam). 

 

Skupinsko komuniciranje je ena izmed običajnih oblik komuniciranja, ki poteka v vsakdanjem 

življenju. Namenjeno je usklajevanju dejavnosti in izmenjavi mnenj. Primer tega je komuniciranje v  

delovnih skupinah, lahko pa gre tudi za pogovore med znanci, prijatelji in pogovore na skupinskih 

srečanjih. Ko komuniciranje poteka v manjših skupinah, gre pogosto za svetovanje in pomoč pa tudi 

za zabavo in sproščanje. Razlika med medosebnim in skupinskim komuniciranjem je, da je za 

medosebno komuniciranje značilno, da vsak udeleženec aktivno sodeluje v komunikacijskem 

procesu in da ima vsakdo pregled nad vsem medsebojnim vplivanjem v skupini. V skupinskem 

komuniciranju pa to ni nujno (prav tam). 

 

M. Tomori (1994) pravi, da je družina tista, v kateri se začne učenje komunikacije. Ker se tudi meni 

zdi pomembna, sem se odločila, da napišem nekaj o principih dobre komunikacije. Prvi izmed njih 

je, da je govor v prvi osebi in da so vsa sporočila neposredno naslovljena na tistega, ki mu je 
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sporočilo namenjeno. Način izražanja čustev, misli in stališč mora biti razumljiv, enoznačen in odprt. 

Sprejemanje sporočil družinskih članov mora biti občutljivo in dejavno. Eden izmed principov je tudi 

upoštevanje, spoštovanje in dopuščanje izrazov čustev, misli in stališč človeka, tudi če se ta 

razlikujejo od drugih. Pomembno je, da človek izraža le svoja lastna mnenja in čustva, brez 

podtikanja čustev in misli drugim. Zaželeno je, da se uporablja prava imena in ne določenih oznak za 

družinske člane. Kot zadnja dva principa dobre komunikacije avtor navaja sposobnost za strpno 

odgovarjanje in izogibanje ugotavljanja, kdo ima prav in motiva, kdo bo koga. Prvi, ki otroke 

seznanijo s svojim besednim in nebesednim izražanjem, so ravno starši. In sicer z določenimi pravili 

sporazumevanja, ki veljajo v neki širši kulturi. Vse komunikacijske značilnosti, ki pridejo pri otroku 

kasneje, so odvisne od vsebine in načina komuniciranja v družini. Zelo so pomembne, saj določajo 

mesto otroka med drugimi v svetu izven družinskih meja. Otrok se začne v družini učiti deliti svoj 

notranji svet z drugimi. Uči se z drugimi izmenjavati svoja čustva, hotenja in razmišljanja. Preko 

sporočanja o sebi dobi podatke o tem, kaj si o njem mislijo drugi in kakšnega ga vidijo. 

Komunikacija med člani družine je tista prva, ki je otroku glede izražanja in sporazumevanja največji 

zgled. Zelo pomembno je tudi, kako se člani družine odzivajo in kako poslušni so do otroka, ker mu 

ravno to posredno daje predstavo o pomenu medosebnih odnosov in o njegovi lastni vrednosti 

(Tomori, 1994). Tudi J. Lepičnik Vodopivec (1996) pravi, da je komunikacija tista, v kateri se 

prikazujejo medsebojni odnosi. Ravno zaradi slednjega je komunikacija najpomembnejši sestavni del 

medsebojnih odnosov. 

 
3 VRTEC 

 

3.1 PREDŠOLSKA VZGOJA V VRTCIH PRI NAS 

 

Na območju Slovenije so v 19. stoletju bile aktivne različne oblike varstva predšolskih otrok. To so 

bila otroška zavetišča in otroška zabavišča. Ustanavljale so jih cerkvene in dobrodelne organizacije 

ter poskrbele tudi za njihovo financiranje. Na podlagi Zakona o javni šoli so od leta 1869 za njih 

skrbele država in občine, ker so se priključila osnovni šoli in bila organizirana le v večjih in 

industrijskih mestih. Vanje so bili vključeni predvsem starejši predšolski otroci, katerih starši so bili 

zaposleni. Po 2. svetovni vojni je predšolska vzgoja postala vse bolj prepoznavna kot sestavni del 

družbenega, zdravstvenega, socialnega in vzgojnega varstva otrok. Vrtce so imenovali »Dom igre in 

dela«, njihovo delovanje pa je urejala posebna zvezna Uredba o ustanavljanju dečjih jasli in otroških 

vrtcev. V 50. in 60. letih 20. stoletja se je zaposlitev žensk nenadno povečala (Bela knjiga, 2011). 



Pomoč vrtca družini 

 

- 14 - 

 

Posledica tega porasta je bila potreba po večjem vključevanju otrok v vrtce. Te je takrat urejal 

Splošni zakon o šolstvu (1958), ki so ga ustanavljali občinski odbori, gospodarske in družbene 

organizacije ter stanovanjske skupnosti. 60. in 70. leta 20. stoletja so bila za razvoj predšolske vzgoje 

zelo pomembna. Prva prelomnica je bilo leto 1968, ko je bila ustanovljena Skupnost otroškega 

varstva Slovenije. Ta je usmerjala in hkrati spremljala razvoj vrtcev. Leta 1971 so vrtci dobili prvi 

samostojni zakon, imenovan Zakon o vzgojno-varstvenih dejavnostih za predšolske otroke. Prvi 

nacionalni program za vrtce, imenovan Vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok, je 

bil sprejet leta 1979. Nato pa so vrtci dobili nov zakon, Zakon o vzgoji in varstvu predšolskih otrok, 

ki je leta 1980 prepoznal vzgojo predšolskih otrok kot del celotnega vzgojno-izobraževalnega 

sistema. Ena izmed opredelitev v zakonu je bila tudi ta, da delo v vzgojno-varstvenih institucijah 

poteka v različnih starostnih skupinah otrok ter da morajo zadnje leto pred vstopom v šolo otroci 

obvezno obiskovati malo šolo (Bela knjiga, 2011). 

 

Kmalu po osamosvojitvi Slovenije se je vzgojno-izobraževalni sistem začel spreminjati tako na 

kurikularnem kot tudi zakonodajnem področju (Bela knjiga, 2011). Na Slovenskem je pojem 

predšolske vzgoje sprva pomenil vzgojo tistih otrok, ki so bili tik pred vstopom v šolo. Šele kasneje 

se je pojem nanašal tudi na celotno obdobje vzgoje otrok starosti od enajstih mesecev do vstopa v 

šolo. Izraz predšolska vzgoja se je začel v Sloveniji uporabljati leta 1993. Takrat ga je prevzelo 

Ministrstvo za šolstvo in šport in je zamenjal izraz otroško varstvo. Vzgoja predšolskih otrok poteka 

preko različnih dejavnikov okolja, v katerem otrok živi. Poteka pa tudi v družini in instituciji, kot je 

vrtec (Devjak, Skubic, Polak in Kolšek, 2012). Vse spremembe so bile zabeležene v Beli knjigi o 

vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, ki je bila sprejeta leta 1995. Leta 2011 pa je nato izšla 

še njena novejša različica. Poleg Bele knjige o vzgoji in izobraževanju (1995) so bile vsebinske, 

sistemske in konceptualne rešitve opredeljene tudi v Zakonu o vrtcih (1996) in Kurikulumu za vrtce 

(1999) (Bela knjiga, 2011). Ena izmed vsebinskih rešitev je bila, da se je razširil vsebinski pojem 

predšolske vzgoje. Ta pomeni vzgojo, varstvo, razvoj in učenje otrok (Devjak idr., 2012).    

 

Leta 1990 je torej Vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok (1979) nadomestil 

Kurikulum za vrtce (1999). To je nacionalni dokument, ki je namenjen vzgojiteljem, njihovim 

pomočnikom, ravnateljem in svetovalnim delavcem. Vzgojiteljem ob rabi strokovne literature in 

priročnikov omogoča strokovno načrtovanje ter kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu (Devjak idr., 

2012). Ta se na ravni izvedbenega kurikula razvija in spreminja, pri tem pa upošteva neposredno 

odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu ter vpetost vrtca v širše okolje, med katero 
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spada tudi družina. Kurikulum za vrtce (1999) je razdeljen na dva dela. Prvi del vključuje cilje in 

načela uresničevanja ciljev ter poglavje o razvoju in učenju otrok v predšolskem obdobju v širšem 

socialnem in kulturnem sobesedilu. Poleg tega je zapisano tudi poglavje o sodelovanju s starši. 

Zatem je naštetih šest področij dejavnosti v vrtcu, pri katerih so natančno opisani cilji, primeri 

dejavnosti in vloga odraslih. Namenjen je predvsem dnevnim programom. Poleg tega pa je odlično 

izhodišče za izpeljavo določenih dejavnosti tudi v poldnevnih programih, krajših programih, v 

vzgojno-varstvenih družinah in pri predšolski vzgoji na domu (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Ustanavljanje predšolskih ustanov in financiranje teh je v Sloveniji preneseno na lokalne skupnosti 

oziroma občine (Devjak idr., 2012).    

 

Pri vzgojno izobraževalnem delu v vrtcu je za zaposlene upoštevanje predlogov in načel kurikuluma 

še posebej pomembno. Namreč prav upoštevanje teh lahko privede do tega, da vzgojno 

izobraževalna ustanova deluje demokratično. Se zaveda avtonomnosti in odgovornosti vrtca in 

zaposlenih. Poskrbi, da za vse zagotavlja enake možnosti ne glede na različnost otrok. Spoštuje 

zasebnost in intimnost. Omogoča izbiro in se povezuje s starši in okolico. Za uspešno delo je 

pomembno, da zaposleni delujejo kot eno in timsko načrtujejo. Med seboj sodelujejo in strmijo k 

razvojno-procesnemu pristopu. Izvajajo pedagoški proces ter se ves čas strokovno izpopolnjujejo. 

Redno kritično vrednotijo svoje delo in so mnenja, da je aktivno učenje tisto, ki je vpliva na kakovost 

dela. Kurikulum je dokument, ki nudi odprt prostor za samostojno odločanje in ustvarjalno delo 

vsakega zaposlenega v vrtcu (Zore, 2014). 

 

Vrtec, ki je lahko javni ali zasebni zavod, določata dva zakona o predšolski vzgoji. To sta Zakon o 

vrtcih (ZVRT, 2005), ki ureja predšolsko vzgojo v javnih ali zasebnih vrtcih (naloge vrtcev, cilji in 

načela, programi v vrtcih, financiranje itd.) ter Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja (ZOFI, 1996), ki ureja pogoje opravljanja in določa način upravljanja in financiranja 

na vseh področjih vzgoje in izobraževanja. V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja (ZOFI, 1996) je v 7. členu zakona zapisano: »Vrtec oziroma šola se lahko ustanovi kot 

vzgojno-izobraževalni zavod ali gospodarska družba ali se organizira kot organizacijska enota 

zavoda, družbe ali druge pravne osebe, če s tem zakonom ni drugače določeno.« (prav tam). 8. člen 

pa določa, da »vzgojno-izobraževalni zavodi po tem zakonu so zavodi, ki kot pretežno dejavnost 

izvajajo programe za predšolske otroke, javno veljavne izobraževalne programe, javno veljavne 

vzgojne programe domov za učence in dijaških domov in javno veljavne programe za predšolske 

otroke s posebnimi potrebami oziroma programe vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s 
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posebnimi potrebami« (ZOFI, 1996). Po mnenju M. Senice (1998) je vrtec ustanova, ki nudi pomoč 

družini tam, kjer tega starši ne zmorejo. Hkrati jim nudi ustrezne oblike varstva. Vrtec oblikuje 

programe, ki so naravnani na otroka. Otrok ima možnost za negovanje lastnih dispozicij, možnost 

vsesplošnega razvoja in za razvoj sposobnosti. Vrtec oblikuje kurikulume. Ti otroku dajejo čim več 

spodbud, socialnih kontaktov, čustvenega ravnotežja in aktivno vlogo staršev. Otroku vrtec ne more 

postati dom in vzgojiteljica mu ne more postati mati, a skupaj sta lahko kot partnerja del otrokovega 

razvoja. 

 

3.2 ORGANIZACIJA IN VSEBINA PREDŠOLSKE VZGOJE V NAŠIH 

VRTCIH 

 

Glede na trajanje lahko vrtec izvaja dnevne, poldnevne in krajše programe. Dnevni programi trajajo 

od šest do devet ur. Izvajajo se lahko dopoldne, popoldne, celodnevno ali izmenično. Namenjeni so 

otrokom, starim od enega leta do vstopa v šolo. Obsegajo varstvo, vzgojo in prehrano otrok v vrtcu. 

Poldnevni programi trajajo od 4 do 6 ur in se od dnevnih razlikujejo le v tem, da se ne morejo 

izvajati celodnevno. Krajši programi pa v vrtcu trajajo 240 do 720 ur letno in so prav tako namenjeni 

otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo. Poleg tega da obsegajo vzgojo in varstvo, lahko 

nudijo tudi prehrano (Zakon o vrtcih, 2005, 14. člen). 

 

Predšolska vzgoja v vrtcih je razdeljena na dve starostni skupini. Prva vključuje vse otroke, stare od 

enega do treh let, druga pa vključuje otroke v starosti od treh let pa vse do vstopa v šolo. V prvem 

starostnem obdobju je število otrok omejeno na 12, v drugem pa je teh lahko deset več, kar pomeni, 

da je otrok lahko v skupini največ 22. Število otrok, a za največ dva otroka, se lahko v oddelku 

poveča le na podlagi odločitve pristojnega organa lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca, ki se odloči 

glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v lokalni skupnosti (prav tam, 15. in 17. 

člen). 

 

V vsakem oddelku sta običajno prisotni dve odrasli osebi, zaposleni v vrtcu. To sta vzgojitelj in 

pomočnik vzgojitelja. Dnevni program morata skupaj izvajati vsaj 6 ur dnevno, če gre za 1. starostno 

skupino. V drugi starostni skupini pa vsaj štiri ure dnevno.  Pri poldnevnem programu pa je sočasna 

prisotnost vzgojitelja in njegovega pomočnika lahko za polovico krajša. Za krajši program pa je 

dovolj, da ga izvaja le vzgojitelj (prav tam, 17. člen). 

 



Pomoč vrtca družini 

 

- 17 - 

 

3.3 NAČELA IN CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE 

 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) so natančno opredeljena načela, 

vezana na predšolsko vzgojo v vrtcih, ki so usklajena s splošnimi načeli, vezanimi na celotno vzgojo 

in izobraževanje. Nato so omenjeni tudi cilji, ki pa izhajajo iz opredeljenih načel. Izmed glavnih 

načel, ki jih določa zasnova na področju javnih vrtcev, je prvo Načelo demokratičnosti in pluralizma. 

Načelo določa, da mora država vsem staršem, ki živijo v Sloveniji, omogočiti, da so njihovi otroci 

vključeni v enega izmed programov predšolske vzgoje, ki se izvajajo v javnih vrtcih. Ti morajo biti 

seveda v skladu z njihovimi interesi in potrebami (Bela knjiga, 2011). Pod to načelo spadajo tudi 

različni teoretski pristopi, metode in načini dela s predšolskimi otroki v vrtcu ter pestrost vsebin in 

dejavnosti (Kurikulum za vrtce, 1999). Drugo je Načelo enakih možnosti, upoštevanja različnosti 

med otroki in priznavanja pravice do izbire in drugačnosti, ki je vezano predvsem na to, da je 

potrebno vsem otrokom zagotoviti možnosti za optimalen razvoj. Pri tem je pomembno upoštevati 

značilnosti starostnega obdobja ter poleg tega vse individualne razlike, ki so povezane z otrokovim 

razvojem in značilnostmi otrokovega življenja (Bela knjiga, 2011). V Kurikulumu za vrtce (1999) se 

omenjeno načelo nanaša tudi na predšolske otroke s posebnimi potrebami, da bi jim bili zagotovljeni 

pogoji za stalno ali občasno vključevanje v življenje in delo rednih oddelkov v vrtcih. Načelo 

omogočanja izbire in drugačnosti govori, da je treba staršem dati možnost izbire med programi za 

predšolske otroke, otrokom pa med različnimi dejavnostmi in vsebinami glede na zanimanje, želje in 

razpoloženje (prav tam). Kot tretje glavno načelo je zapisano Načelo avtonomnosti, strokovnosti in 

odgovornosti. To se nanaša na strokovne delavce, za katere kakovostna predšolska vzgoja zahteva, 

da so visoko izobraženi in usposobljeni. Omogočeno jim mora biti stalno strokovno izpopolnjevanje, 

saj je strokovna usposobljenost strokovnih delavcev pogoj za avtonomnost. Ta jim pomaga pri 

načrtovanju in izvajanju dejavnosti za doseganje ciljev. Načelo odgovornosti pa se nanaša na 

prisotnost etičnosti in strokovnosti pri samem delu ob upoštevanju otrokovih in starševskih  pravic. 

Naslednje je Načelo ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega razvoja, nanašajoč se tako 

na duševni kot na telesni razvoj otroka. Vrtec naj bi ju spodbujal preko načrtovanja različnih 

dejavnosti ter vključeval igro kot pomembno sredstvo za otrokov razvoj in učenje. To načelo se 

nujno dopolnjuje z načelom izbire in drugačnosti (Kurikulum za vrtce, 1999). Zadnje glavno načelo 

predšolske vzgoje  v vrtcih je v Beli knjigi (2011) zapisano Načelo sodelovanja z okoljem. Ker je 

vrtec med načrtovanjem in izvajanjem vpet v neposredno okolje, je zelo pomembno, da upošteva 

značilnosti okolja ter se povezuje z drugimi institucijami. Dobro je, da je to tudi osnovna šola (Bela 

knjiga, 2011). Izkoristiti je potrebno najbližje okolje vrtca, ker se prav tam lahko otroci veliko 
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naučijo, ter upoštevati vse naravne in družbeno-kulturne posebnosti okolij, iz katerih otroci prihajajo 

(Kurikulum za vrtce, 1999).  

 

Poleg omenjenih načel iz Bele knjige (2011) so v Kurikulumu za vrtce (1999) zapisana še: 

- Načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti, ki omogoča, da otrok ne kaže tistih delov telesa, 

ki jih ne želi kazati, na primer na stranišču, pri preoblačenju. Da se ima otrok možnost 

umakniti od skupinske rutine ter pri dejavnostih izražati individualnost. To načelo govori tudi 

o zasebnost pri komunikaciji, kar pomeni, da otrokom in staršem ni treba govoriti ali se na 

kakšen drugačen način izražati o nečem, kar želijo zadržati zase.  

- Načelo strokovne utemeljenosti kurikula.  

- Načelo pogojev za uvedbo novega kurikula. 

- Načelo horizontalne povezanosti, kjer gre za povezovanje dejavnosti z različnih področij in 

hkrati z različnih vidikov otrokovega razvoja.  

- Načelo vertikalne povezanosti oz. kontinuitete, ki pomeni, da strmimo k povezanosti  družine 

in vrtca. Da z organizacijo dejavnosti poskrbimo, da se povezujeta in dopolnjujeta prvo in 

drugo starostno obdobje ter se zavedamo, da pri povezanosti vrtca in šole ne smemo dopustiti 

pošolanja kurikuluma za vrtce. 

- Načelo sodelovanja s starši, ki upošteva, da morajo biti starši ustno in pisno obveščeni o 

različnih ponudbah programov v vrtcu. Starši imajo pravico, da jim vzgojitelj, pomočnik in 

svetovalna služba sproti posredujejo informacije o otroku. Da postopoma uvajajo svojega 

otroka v različne programe vrtca. »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 pa morajo starši upoštevati strokovno avtonomnost vrtca (Kurikulum za vrtce, 

1999, str. 15).« Pri stiku s starši je potrebno upoštevati zasebnost družin, njihove kulturne 

značilnosti, identiteto, jezik, običaje, prepričanja…, predvsem pa dosledno upoštevati pravico 

do varstva osebnih podatkov. O njihovih pravicah in odgovornostih jih moramo glede na 

načelo z njimi seznanjati ter stalno informirati. 

- Načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega izpopolnjevanja 

se navezuje na vse strokovne delavce v vrtcu, na same vrtce z drugimi vrtci ter na vrtce, ko 

sodelujejo z drugimi vzgojno-izobraževalnimi in drugimi institucijami. 

- Načelo kritičnega vrednotenja (evalvacije). 

- Načelo razvojno-procesnega pristopa (Kurikulum za vrtce, 1999). 
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- Načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja 

(Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

Cilji, ki so poleg že omenjenih načel zapisani v Beli knjigi (2011), so v celoti usmerjeni v otroka. 

Navezujejo se na razvoj otrokovih telesnih, miselnih in čustvenih sposobnosti in spretnosti, na 

razvijanje znanj, ki so povezana z vsakdanjim življenjem. Poleg tega pa cilji strmijo k spodbujanju in 

razvijanju različnih področij razvoja pri otrocih v skladu z zakonitostmi razvojnega obdobja ter 

značilnostmi posameznega otroka. Cilji kurikula za vrtce pa se v primerjavi s cilji iz Bele knjige 

(2011) poleg na otroke nanašajo tudi na samo institucijo in organizacijo dela z namenom, da bi bil 

kurikulum v različnih programih za otroke v vrtcih bolj odprt, spremenljiv, področja dejavnosti pa 

čim bolj različna. Otrokom je potrebno omogočiti individualnost in jim dati možnosti izbire. 

Upoštevati je treba zasebnost in intimnosti otrok ter ozaveščati o razlikah, ki so vezane na spol ter 

socialno in kulturno poreklo. Eni izmed ciljev kurikula so večja kakovost sodelovanja in 

medsebojnega vplivanja med otroki in med njimi ter odraslimi v vrtcu, spremembe pri organizaciji 

časa, prostora in opreme v vrtcu, večja avtonomnost vrtcev in vseh strokovnih delavcev ter 

prevzemanje strokovne odgovornosti. Zelo pomemben cilj pri načrtovanju organizacije dela v vrtcu 

je tudi povečanje kritičnega vrednotenja oziroma evalvacije. Zadnji navedeni cilj je, da bi Kurikulum 

za vrtce izboljšal informiranje oziroma vse sodelovanje s starši.  

 

Zakon o vrtcih (2005) in Kurikulum za vrtce (1999) sta za strokovne delavce pomembna dokumenta. 

Poznavanje in uporaba obeh na področju predšolske vzgoje pa je za strokovne delavce velik izziv.  

Namreč zapisana načela in cilji v obeh omenjenih dokumentih so dokaz, da so vzgojitelji v vrtcih 

soočeni z nalogami, ki nimajo enostavnih odgovorov ali enostavnih poti do uresničitve teh. Zato je še 

pomembnejše, da vzgojitelji delujejo kot razmišljujoči praktiki. To pomeni, da pri svojem delu vse 

zahteve uresničujejo na podlagi svojega strokovnega znanja in vseh izkušenj, ki jih imajo. Njihov 

namen pa je, da zagotovijo kar se da najboljše pogoje za razvoj otrok (Zore, 2014). 

 

3.4 NALOGE VRTCEV 

 

Vrtec je pomemben tudi zato, ker gre za institucijo, v kateri otrok od enega leta starosti naprej 

preživi veliko časa. S prvim vstopom v vrtec otrok ne da bi to želel, postane del sistema, ki je 

nekoliko razdvojen. Na eni strani ga obvladuje družba, na drugi strani nanj močno vplivajo tudi starši 

(Senica, 1998). 
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Ena izmed temeljnih nalog vrtca po mnenju avtorice N. Zore (2014) je, da ta otroku zagotavlja 

celovito skrb. V vrtcu bi se moral otrok počutiti sprejetega in varnega. Kot okolje, v katerem otrok 

preživi veliko časa, bi mu moral vrtec nuditi možnosti za razvoj in rast na vseh področjih razvoja. 

Velik vpliv pri uresničevanju omenjenih nalog imajo prav vzgojitelji. Zelo pomembno je, da pri tem 

uporabljajo strokovno in profesionalno znanje ter to počnejo s čutom za otroke. Pomemben 

pokazatelj kakovosti vrtca so tudi vzgojiteljeve lastnosti. Kakšen je kot človek v svojem poklicu, 

kako ravna in deluje. Ves čas se kaže v  različnih vlogah, ki se med seboj prepletajo in dopolnjujejo, 

hkrati pa so vsestranske in celovite. Z vsem tem odločilno vpliva na kvaliteto predšolske vzgoje z 

vsemi njenimi nalogami in funkcijami. 

 

Načela predšolske vzgoje poudarjajo njeno pomembnost. Naloga predšolske vzgoje ni le priprava na 

naslednjo stopnjo vzgoje in izobraževanja (npr. priprava na šolo), ampak je to priložnost za izrabo 

vsakega razvojnega obdobja pri otroku takega, kot je. Pri izvajanju predšolske vzgoje v vrtcih se 

morajo med seboj prepletati različna področja dejavnosti in dnevna rutina. Naloga predšolske vzgoje 

je tudi, da ta gradi na otrokovih zmožnostih ter otroka pripelje do novih izkušenj, spoznanj in 

doživetij tako, da od njega zahteva aktivno učenje. Da otrok sam rešuje določene probleme, ker se s 

tem veliko nauči. Če se otrok neposredno vključuje v aktivnosti s predmeti, pridobiva konkretne 

izkušnje tako z ljudmi kot s  predmeti. Predstave si oblikuje na osnovi prvih vtisov in notranje 

motivacije. Naloga predšolske vzgoje je tudi, da otrok pridobiva socialne izkušnje. Vsa temeljna 

načela predšolske vzgoje združuje najpomembnejša dejavnost, otroška igra. Je dejavnost, preko 

katere se otrok v zgodnjem obdobju največ nauči in  pridobi največ izkušenj, ki so pomembne za 

njegov razvoj (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

Temeljne naloge vrtcev so, da ta: 

1. nudi pomoč pri celoviti skrbi za otroke, 

2. izboljša kvalitete življenja družin in otrok in  

3. ustvarja pogoje za razvoj telesnih in duševnih sposobnosti otrok (Zakon o vrtcih, 2005). 

Poleg zagotavljanja varstva otrok in reševanja socialnih problemov je namen vrtca tudi 

dopolnjevanje družinske vzgoje in dvig kakovosti življenja predšolskega otroka (Kumar, 1999). 
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3.5 POMEMBNOST VRTČEVSKEGA IN DRUŽINSKEGA OKOLJA PRI 

VZGOJI PREDŠOLSKEGA OTROKA 

 

M. Pušenjak (2000) pravi, da je za vzgojo in varstvo predšolskih otrok odgovorna predvsem družina. 

Družba je le tisti dejavnik, ki poskrbi za pogoje za usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti 

staršev. V ta namen razvija vrtce in druge oblike vzgoje in varstva otrok, ker daje otrokom možnosti, 

da se socializirajo in so vzgajani izven družinskega okolja (prav tam). V primarni socializaciji otroka 

je vloga družine nenadomestljiva. Vzrok za to je dejstvo, da sta oba starša zaposlena zunaj 

družinskega okolja in prav zaradi slednjega se je pojavila potreba po organizaciji ustanov, ki 

prevzemajo varstvo in vzgojo otrok v predšolski vzgoji3 (Kumar, 1999). Poleg tega pa se današnji 

način življenja zelo razlikuje od tistega v preteklosti, zato ob družinski vzgoji relativno zgodaj 

nastopi institucionalna (Lepičnik Vodopivec, 1996). Woodhead (1979) predstavi vrtec kot vzgojno-

izobraževalno institucijo, katere osnovna naloga je, da otrokom omogoči čim boljše okolje, 

napolnjeno s pozitivnimi vplivi. Ker otroci živijo v različnih družinskih okoliščinah, naj bi jih to 

spodbujalo, da bodo s pomočjo različnih aktivnosti v največji možni meri razvijali vse svoje 

potenciale atribute. J. Lepičnik Vodopivec (1996) pa meni, da je vrtec institucija, ki ima velik vpliv v 

procesu socializacije otrok. S pomočjo družine se trudi, da je razvoj otroka optimalen ter da so zajeta 

vsa področja njegovega razvoja (prav tam). V Zakonu o vrtcih (2005) je opredeljeno, da so vrtci 

sestavni del vzgojno-izobraževalnega sistema v naši družbi (prav tam, 3. člen). To pomeni, da so 

organizirana oblika družbene pomoči družini. Niso pa nadomestilo ali tekmec staršem pri njihovi 

vzgoji. Rezultati več tujih raziskav so pokazali, da če so otroci vključeni v vrtec, to ne vpliva 

negativno na nobeno izmed področij otrokovega razvoja, kot so govorni, čustveni in socialni razvoj. 

Nanje vpliva le pozitivno. Poleg tega pozitivno vpliva tudi na učenje, ki se povezuje z izobrazbo 

otrokovih staršev in s kakovostjo dela v vrtcu. Na to temo je bilo narejenih veliko raziskav in 

ugotovili so, da je pomembno, da se otroci, ki prihajajo iz manj spodbudnega družinskega okolja, v 

vrtec vključijo čim bolj zgodaj. Če je ta visokokakovosten, nanje zelo pozitivno vpliva (Bela knjiga, 

2011). Kot nekakšen varovalni dejavnik na primer v govornem razvoju otroka, pripravljenosti za 

                                                 
3Te ustanove za predšolske otroke po svetu označujejo z različnimi izrazi, kot so: jasli, vrtec, igralna skupina, materinska 

šola, centri za dnevno varstvo. Razlike v izrazih izhajajo iz tega, ker je v nekaterih institucijah večji poudarek dan 

varstvu, v drugih pa vzgoji. V več kot polovici vzgojnih institucij imajo vzgojne programe za predšolske otroke. V večini 

držav ni podatkov o vpisu otrok v jasli. Večina otrok po svetu je v vrtec vpisanih okrog 4. in 5. leta. Ponekod se otroci 

vključujejo v obvezno šolanje s 5 leti (Grčija, Nizozemska, Velika Britanija), nekje pa celo s 4 leti (Luksemburg, Severna 

Irska). V večini razvitih držav pa se šolanje prične s 6 leti« (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 1995, str. 43).   
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šolo in kasnejši študijski uspešnosti. V Sloveniji je bilo po uveljavitvi Zakona o vrtcih (2005) in 

Kurikula za vrtce (1999) opravljenih več raziskav, ki v veliki meri podpirajo ugotovitve tujih 

avtorjev (Bela knjiga, 2011). V mnogih razvitih državah postavljajo jasni cilj, ki je zapisan tudi v 

zasnovi javnih vrtcev.  In sicer, da je potrebno vsakemu predšolskemu otroku od tretjega leta starosti 

naprej zagotoviti vsaj neko obliko organizirane in sistematične vzgoje v skupini predšolskih otrok 

(Batistič Zorec, 1997).  

 

V vrtcih je opaziti, da se sodobni starši veliko bolj obremenjujejo z vzgojo in z razvojnimi potrebami 

otroka, kot so se starši v preteklosti. Prav zaradi tega je iskanje sodobnejših pristopov k 

medsebojnemu sodelovanju družine in vrtca še toliko bolj pomembno (Jelen, 2013). 

 

3.6 POMEN VRTCA ZA OTROKOV RAZVOJ 

 

Kamenov (1990) v svojem delu piše o vrtcu kot instituciji, ki je nastala zaradi potreb družbe. Pravi, 

da je ena od prvotnih funkcij vrtca vsekakor »skrb za otroke« ali »varovanje« otrok v času, ko so 

starši odsotni zaradi dela. Vzgojno-izobraževalna funkcija vrtca, ki jo zasledimo sicer že pri klasikih 

predšolske pedagogike, pa se pojavi šele veliko kasneje. Na podlagi Freudove teorije se šele v 

štiridesetih in petdesetih letih našega stoletja v ospredje predšolske vzgoje in izobraževanja ter njenih 

ciljev postavlja pomen razvoja fizičnega zdravja in razvoj dobrih navad na socialno-emocionalnem 

področju. Pomen miselnega razvoja in razvoj sposobnosti, ki so potrebne za uspeh v šoli, pa se 

uveljavlja še desetletje pozneje. 

 

Življenje v družini in vrtcu ima na otrokov razvoj velik vpliv. Če so starši in vzgojitelji  entuziasti, 

kar pomeni, da se za kaj navdušujejo, se bo tako tudi otrok naučil uživati v vseh malenkostih, ki mu 

jih daje vsakdanje življenje. Tako starši kot tudi vzgojitelji morajo biti otrokom zgled. Če bodo 

iskreni, se bodo tudi otroci naučili sprejemati odgovornost za svoja dejanja in se naučili 

samodiscipline. Za otroka so starši in vzgojitelji model, po katerem se učijo. To učenje po modelu 

poteka pri otrocih običajno podzavestno, kar pomeni, da se bodo na enak način učili poleg pozitivnih 

tudi negativne oblike vedenja. Od stopnje in narave čustvene povezanosti med otrokom in roditeljem 

oziroma vzgojiteljem je odvisno, kaj in koliko se bo otrok novega naučil oziroma usvojil. Prav tako 

je to odvisno tudi od osebnih lastnosti odraslih in otroka ter od same vsebine vedenja (Lepičnik 

Vodopivec, 1996). Dejavnikov, ki na to vplivajo, je zelo veliko. Od njih je odvisno, v katero smer in 

koliko časa bo trajalo učenje in če se bo otrok obnašanje odraslih le posnemal ali se bo z njimi 
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poistovetil (Lepičnik Vodopivec, 1996). Tudi Musek (1995) pravi, da vzgoja tako doma kot tudi v 

vrtcu ali šoli zagotovo vpliva na osebnost. A navaditi se moramo, da na ta odnos gledamo celostno in 

pri tem upoštevamo, da to poteka v interakciji z drugimi vplivi. 

 

Obdobje, ki ga otrok preživi v vrtcu, je zanj zelo pomemben, saj je to prvo in širše okolje, v katerega 

vstopi takoj iz svoje družine. Svojo osebnost namreč začne oblikovati že v najnežnejših letih. Zaradi 

današnjega ritma življenja in vseh obveznosti staršev je resnično dejstvo, da otrok med tednom več 

časa preživi v vrtcu kot doma s svojimi starši (Nastran, 2003). V vrtcu otrok spozna vrstnike, s 

katerimi navezuje stike, razvija odnose ter se vključuje v igro. Prav med njo pogosto prihaja do 

spoznanj, da so nekateri otroci drugačnega mišljenja, zato se je primoran naučiti sprejemati in 

upoštevati tudi njihova mnenja. V vrtcu spodbujajo otrokovo aktivnost različne vsebine in materiali, 

ki jih ima na voljo. Vse to zadosti njegovi domišljiji, radovednosti in vedoželjnosti. Mnogi starši 

menijo, da je vrtec koristen prav zaradi tega, ker imajo otroci tam družbo vrstnikov in strokovno 

organiziranih veliko različnih dejavnosti, preko katerih si nabirajo izkušnje in se učijo. Od njih pa se 

razlikuje druga skupina staršev, ki meni, da bi vse to lahko otrok pridobil doma in vrtcu ne 

pripisujejo velikega pomena za otrokov razvoj. Včasih je bilo delo v vrtcu res drugačno, saj je bila 

osrednja naloga vzgojno-varstvene dejavnosti le nega in vzgoja otrok. Z uvedbo programa, ki ga 

določa Kurikulum za vrtce se je to spremenilo, saj so bili otroku omogočeni večja individualnost in 

upoštevanje njegovih interesov, želja ter možnosti sodelovanja pri izvedenih dejavnostih (Kumar, 

1999).  

 

B. Palčič (2013) pravi, da otroka vzgaja več vzgojiteljev. Pomembno je, da so tako poklicni kot tudi 

ne-poklicni vzgojitelji usmerjeni k istemu cilju in da omogočijo otroku ugodne pogoje za njegov 

celostni razvoj.  Le tako bodo vzgojna prizadevanja vseh, ki razvijajo in oblikujejo človeka, uspešna. 

Človekova osebnost (temelji domišljijskega in čustvenega doživljanja, elementi značaja in volja) se 

oblikujejo že pred vstopom v šolo, torej v obdobju do sedmega leta starosti. Starši preko zanimanja 

in pogovora spremljajo delo vzgojitelja. Zelo veliko jim pomeni napredek njihovega otroka. Temu 

ves čas sledijo, otroka spodbujajo in se veselijo vseh njegovih uspehov. Vzgojitelj pa mora pri 

svojem delu poznati in upoštevati individualnosti otroka in dejavnikov, ki jo oblikujejo. Prav zaradi 

tega je sodelovanje s starši zelo pomembno (Palčič, 2013). Tudi L. Mulec (2013) pravi, da so starši 

tisti, ki do prvega leta starosti ves čas spremljajo otrokov razvoj, rast in napredek. Omenja dejstvo, 

da poleg dednosti vpliva na otrokov razvoj tudi okolje, v katerem otroci živijo, in njegova lastna 

aktivnost. Eden izmed dejavnikov, ki zelo posega v otrokov vsestranski razvoj, je vrtec (prav tam). 
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Nanj s svojim delom vplivajo strokovno usposobljen kader in predpisani ter delujoči strokovni 

programi (Mulec, 2013).  

 

Kurikulum za vrtce (1999) pa zagovarja dejstvo, da je  za oblikovanje osnutka predšolske vzgoje v 

vrtcu pomemben okvir prav poznavanje otrokovega razvoja. Ta se zelo spreminja, vendar obstajajo 

neke splošne in skupne zakonitosti o otrokovem razvoju. »Otrokov razvoj poteka skozi določene 

zaporedne stopnje, ki so opredeljene tako s kvantitativnimi kot kvalitativnimi spremembami (prav 

tam, str. 18).« Primer tega je, da mora otrok najprej razumeti samega sebe, šele nato lahko sledi 

razumevanje medosebnih odnosov. »Vsi psihični procesi (čustva, govor, mišljenje, socialna 

kognicija itn.) se razvijajo v vseh razvojnih obdobjih. Posamezna področja razvoja so med seboj 

prepletena, saj gre za vzporednost in povezanost med različnimi psihičnimi funkcijami (npr. otrok 

zaznava, doživlja in spoznava sebe, svet okoli sebe, različne odnose s čustvenega, intuitivnega, 

socialnega, spoznavnega vidika). V otrokovem razvoju so obdobja, ki so najbolj primerna (t. i. 

kritična obdobja), da se otrok nekaj nauči, pridobi določeno spretnost na najbolj učinkovit način. 

Individualne razlike v razvoju so med otroki velike, in sicer zlasti v prvih letih njihovega življenja, 

vendar ta različnost otrok ostaja znotraj razvojnih norm. Gre za stalno povezavo med otrokovim 

razvojem (v ožjem pomenu besede), učenjem in poučevanjem, ki se kaže zlasti v razmerju med 

otrokovim aktualnim in potencialnim razvojem (prav tam, str. 18, 19).« 

 

4 USKLAJENOST VZGOJITELJEV IN STARŠEV PRI VZGOJI 

PREDŠOLSKIH OTROK 

 

4.1 DRUŽINA IN VRTEC 

 

Sodelovanje med družino in vrtcem je pomembno že v začetni fazi, ko otrok prvič vstopi v vrtec. 

Takrat je to zanj neznano socialno okolje, saj prehaja iz družine, ki pa mu je tisti trenutek edino, ki 

mu je znano. Tako se otrok prvič sreča z dvema različnima socialnima okoljema, kar je zelo 

pomemben trenutek v njegovem življenju. V teh okoljih je otrok pod vplivom različnih dejavnikov, 

zato je naša naloga, da strmimo in se trudimo, da se ti dejavniki med seboj čim bolj približajo 

(Lepičnik Vodopivec, 1996). 
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Družina in vrtec sta zelo različni instituciji, a se hkrati lahko zelo povezujeta. Lahko bi rekli, da je 

prva, primarna institucija otrok, ki hodijo v vrtec, družina, druga pa je vrtec. Ker so danes časi taki, 

da kljub temu da je družina otrokova primarna institucija, večina otrok več časa preživi v vrtcu, ne 

moremo trditi, da v tisti, ki je primarna, otrok preživi največ časa in se tam bolje počuti. Kako bo 

otrok doživel vplive teh, je največ odvisno od samega sodelovanja obeh institucij (Pušenjak, 2000). 

Resnica je, da vzgojitelji pretežni del dneva z otroki preživijo neposredno, z njihovimi starši, 

družinami pa ga posredno. Še vedno pa se pri tem srečujejo s problemom in vprašanjem, kako 

uskladiti potrebe staršev in potrebe vrtca (Nastran, 2003).  

 

Tu se porajajo tri vprašanja:  

1. Kako zagotoviti vzgojo, ki bo primerna otrokovi starosti in njegovim potrebam, glede na to, 

da je najnujnejša potreba, potreba po varstvu? 

2. Kako zagotoviti pogoje za uspešno socializacijo? 

3. Kako upoštevati želje in potrebe staršev? (Nastran, 2003). 

 

Vzgojitelji, ki vzgajajo otroke, sodelujejo tudi s starši ter tako usklajujejo vzgojna ravnanja vrtca in 

družine. Pri sodelovanju pa se srečujejo tudi s starši, ki niso strokovno podkovani o vzgoji otrok. 

Vzgojiteljem je lažje, kadar sodelujejo z družino, ki nudi otroku varnost, ljubezen in toplino, pa tudi 

če vzgoja ni ravno strokovna. Tako vzgojitelji kot tudi starši morajo imeti dovolj moči, volje za 

pogajanje, iskanje skupnih cilje, rešitev ter usklajevanje mnenj (prav tam). 

 

Vseživljenjsko učenje in izobraževanje sta pomembni dejavnosti pri vsakem poklicu. Sodobna 

družba namreč od posameznikov zahteva, da se nenehno prilagajajo in soočajo z novimi izzivi, ki jih 

tudi poskušajo uspešno rešiti (Zore, 2014). Pomembno je, da so vzgojitelji usposobljeni za kvalitetno 

komunikacijo s starši in da so starši pripravljeni sodelovati z vzgojiteljem, kar je pogoj za dober 

odnos med vrtcem in starši (Nastran, 2003). Vzgojitelj mora biti sposoben kritično analizirati in 

vrednotiti delo, ki ga opravlja. Ker ne moremo pričakovati, da bo dobro usposobljen za vsa področja 

vzgojnega dela, je predvsem pomembno, da je razgledan in spreten pri sprotnem iskanju virov. Ti mu 

pomagajo pri pridobitvi določenih znanj, ki jih potrebuje pri svojem delu. Poklic vzgojitelja 

predšolskih otrok ni enostaven. Veliko lažje pa ga opravlja tisti, ki ga veseli delo z otroki in je 

motiviran za delo. Pomembno je tudi, da zna prisluhniti otrokovim potrebam ter skrbi, da ima 

ustrezen odnos tako do otrok kot tudi do staršev in drugih zaposlenih v vrtcu (Zore, 2014). 
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4.2 KOMUNIKACIJA IN PRINCIPI DELA Z ODRASLIMI 

 

L. Nastran (2003) pravi, da je za vzpostavitev spoštovanja in zaupanja pomembno kvalitetno 

sodelovanje, ki temelji na kvalitetni komunikaciji. Veliko je bilo narejenih znanstvenih raziskav, kjer 

so dokazali, da ima dobra komunikacija velik vpliv na kakovostno delo z družinami. Brez nje se ne 

bi ustvarjala pozitivna socialna klima. Ta daje možnost, da se nihče ne zadržuje in lahko vse 

pomisleke, čustva in občutja da iz sebe. Če bi ta ostala zanemarjena, bi zagotovo ogrozila uspešno 

delo in medsebojno sodelovanje (prav tam). Za kakovostno komunikacijo moramo poleg verbalne 

ozavestiti tudi neverbalno komunikacijo, v komunikacijskih spretnostih in vseživljenjskem učenju pa 

se nenehno izpopolnjevati (Jelen, 2013). Tudi J. Lepičnik Vodopivec (1996) v svojem delu omenja 

rešitev, kaj lahko vzgojitelj pri svojem delu upošteva, da ne povzroča motenj v medsebojnih odnosih 

in komunikaciji med starši in vzgojitelji. Pravi, da je delo z družino, s starši, za vzgojitelje zelo 

zahtevna naloga, saj morajo imeti ti veliko pedagoškega znanja in pedagoške občutljivosti. Kot 

rešitev oziroma pomoč pri delu navaja principe dela z odraslimi, ki naj bi jih upošteval vsak 

vzgojitelj predšolskih otrok pri delu s starši. Poleg tega pa je zelo pomembno, da jih sproti ustrezno 

prilagaja konkretni situaciji in specifičnim pogojem (prav tam).  

 

Prvi princip dela z odraslimi je princip medsebojnega sodelovanja. Ta temelji na skupnih ciljih in 

nalogah vzgoje in izobraževanja v predšolskem obdobju med družino in vrtcem, starši in vzgojitelji. 

Tako starši kot tudi vzgojitelji si želijo, da poteka otrokov razvoj zdravo, da otrok razvija vse svoje 

potenciale, uspešno napreduje v vrtcu in v življenju nasploh. Dobro je, da je sodelovanje med 

vzgojitelji in starši usmerjeno v resnične probleme. In takoj ko bodo starši ugotovili, da jim to 

pomaga pri reševanju njihovih težav, bodo zagotovo pripravljeni sodelovati (prav tam). 

 

Za vzpostavljanje medsebojnih odnosov pa je eden izmed bolj pomembnih pogojev upoštevanje in 

spoštovanje osebnosti staršev. Starši so roditelji, vzgojitelji in delavci hkrati, ki imajo svoje skrbi, 

obveznosti in odgovornosti. Živijo svoj način življenja. Postavljajo si cilje, ki si jih želijo tudi 

uresničiti. Poleg tega, da živijo svoj način življenja, imajo tudi določena pričakovanja, stališča, 

probleme in napake. Vse to pa privede do tega, da imajo tudi izkušnje. Pogosta napaka, ki jo naredi 

vzgojitelj, je, da izkušnje staršev podcenjuje. Pomembno je, da vzgojitelj upošteva in spoštuje 

osebnosti staršev. Ker če jih bo on, bodo potem tudi starši upoštevali in spoštovali osebnost 

vzgojitelja. Princip upoštevanja in spoštovanja osebnosti staršev pomeni, da je vzgojitelj pripravljen 

staršem prisluhniti in jih poslušati (prav tam).  
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Kot tretji, zadnji princip, navaja upoštevanje individualnih razlik med starši. Če se vzgojitelj ravna 

po tem principu, se mora zavedati, da se starši med seboj v marsičem razlikujejo. Bodisi glede 

sposobnosti, značaja, interesov. Prav zaradi slednjega jih mora vzgojitelj čim bolje spoznati, da lahko 

potem z njimi ustrezno komunicira. Obenem pa se mora zavedati, da so starši tisti, ki svoje otroke 

najbolje poznajo. Zaradi ljubezni, ki jo do njih gojijo, so velikokrat tudi nekritični oziroma nerealni. 

To je dejstvo, ki bi ga moral vzgojitelj zaradi svoje profesionalnosti pri delu upoštevati na ta način, 

da bi obe podobi otroka, ki ju starši ustvarijo, med seboj strnil v celoto (Lepičnik Vodopivec, 1996). 

 

4.3 REŠEVANJE TEŽAV 

 

A. Rebula (2008) piše v svojem prispevku tudi o težavi, povezani z delom vzgojiteljev v sodelovanju 

s starši. Ta se pojavi takrat, ko se delavci vrtca, predvsem mladi kadri, soočajo z velikimi stiskami, 

ker so postavljeni v zahtevne, posebno zapletene razmere. Gre za težavo, da se premalo upošteva 

družinsko in socialno realnost otrokovega položaja danes. Prav zaradi slednjega pride pri strokovnih 

delavcih do tesnobne, celo nestrokovne improvizacije v odnosu do otroka in njegovih staršev. Vsak 

vzgojitelj, ne glede na stopnjo izobraževanja, naj bi poznal pojem navezanost in svoje težave, 

povezane z njo. Pomembno je, da se vzgojitelj zna vživljati v to, kar doživljajo starši, ki tega odnosa 

včasih ne zmorejo. Staršem lahko pomagajo le, če zmorejo sočustvovati z njimi in globlje razumeti 

njihove težave, stisko. Obenem pa se morajo truditi, da vanjo ne zaidejo sami (prav tam). Zelo je 

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

ker je prav od tega odvisno, kako bodo starši sprejeli, vrednotili in upoštevali predloge, misli, 

nasvete in informacije. Vse to je povezano s kvaliteto medsebojnih odnosov med starši in vzgojitelji 

v vrtcu (Lepičnik Vodopivec, 1996). Če je med starši in vzgojnim osebjem dober, pristen in prisrčen 

odnos, bo otrok imel občutek varnosti in zaupanja. Počutil se bo sprejetega in ljubljenega ter bo 

vedel, da ga bodo zaščitili, ko bo to potrebno (Pušenjak, 2000). 

 

4.4 POVEZOVANJE DRUŽINE IN VRTCA 

 

Medsebojno povezovanje in sodelovanje med družino in vrtcem je zelo pomembno (Lepičnik 

Vodopivec, 1996). Cilji predšolske vzgoje so po mnenju L. Kumar (1999) socializacija otroka, 

razvoj telesnih, miselnih, čustvenih, moralnih in estetskih sposobnosti ter pomoč otroku pri vstopu v 

šolo (prav tam). Starši in vzgojitelji uporabljajo ustrezne vzgojne postopke, za katere želijo, da bi 

vplivali na vedenje otrok (Lepičnik Vodopivec, 1996). Najpogosteje se pri starših spontano zgodi, da 
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v svoje ravnanje vnesejo določene vzgojne postopke, ki so odvisni od izkušenj, stališč, osebnosti 

roditelja, okolja in tradicije. Vzgojitelj pa to počne zavestno (Lepičnik Vodopivec, 1996). Usmerja 

otrokov razvoj, pri čemer upošteva predvsem pedagoška in psihološka spoznanja. Do izraza pridejo 

tudi njegove profesionalne in osebne življenjske izkušnje. Velikokrat se vzgojni postopki 

vzgojiteljev in staršev med seboj razlikujejo. Na otroka vplivajo tako eni kot tudi drugi, vendar 

pogosto neusklajeno, nepovezano. Ker nimajo vzgojitelji in starši enakih pogledov in misli, se 

dogaja, da so na primer v družini o določenih postopkih prepričani, da so dobri, vzgojitelji pa so 

drugačnega mnenja in obratno. Dokler je družini in vrtcu cilj le zadovoljevanje otrokovih bioloških 

potreb, ostajajo konflikti v vedenju in pogledih na določene stvari med starši in vzgojitelji prikriti. V 

ospredje stopijo razlike v stališčih in pogledu na razvoj otrok takrat, ko pride do bolj tesnih in 

aktivnih stikov med starši in vzgojitelji. Ko se začnejo med seboj povezovati. Najboljša rešitev za 

konstruktivno reševanje konfliktov med njimi je ustrezna komunikacija. Tako eni kot tudi drugi 

prevzemajo svoj del odgovornosti za razvoj otroka. Na tak način so starši spodbujeni, da se z 

vzgojitelji aktivno povezujejo. Od vzgojiteljev pa se pričakuje, da bo njihovo zanimanje o otrokovem 

življenju v družini in okolju, kjer živi, še večje. Vse te misli lahko strnemo v ugotovitev, da se vzgoja 

v družini in vzgoja v vrtcu medsebojno povezujeta, prepletata in dopolnjujeta, hkrati pa vplivata na 

razvoj otrok. Globoko zaupanje, vzajemno spoštovanje in upoštevanje so temelji dobrega 

sodelovanja med starši in vzgojitelji. Dobro je, da starši spoznajo osebne značilnosti vzgojitelja, 

njegove metode dela in organizacijo vrtca ter cilje, ki jih vzgojitelj načrtuje in uresničuje. Da poznajo 

pogoje, v katerih izvaja vzgojni proces, otrokove vrstnike ter njihove starše. Za vzgojitelje pa je 

zaželeno, da bolje spoznajo osebnostne lastnosti staršev. Priporočljivo je, da se seznanijo s pogoji, v 

katerih otrok živi v družini, ter z vzgojnim modelom, ki je značilen za določeno družino. Predvsem 

pa je dobro, da so seznanjeni s tem, kako se otrok vede v družini in kakšen položaj ima glede na 

druge otroke in ostale družinske člane. Če vzgojitelji in starši strmijo k medsebojnemu povezovanju 

in razumevanju, se ustvarja medsebojno zaupanje in občutek varnosti. Vse to pa je ključnega pomena 

za skupno in usklajeno delovanje v vzgojno-izobraževalnem procesu (prav tam). Pomembno pa je 

tudi, da si strokovni delavci v vrtcih kljub doseženi izobrazbi in določenim izkušnjam prizadevajo za 

nadaljnje izobraževanje in izpopolnjevanje v vzgoji in izobraževanju. Namreč to strokovnim 

delavcem zagotavlja možnost, da obnovijo, razširijo in poglobijo svoja znanja ter se seznanjajo z 

novostmi stroke. Tudi to je lahko ključ do uspešnega sodelovanja s starši, saj kdaj najdejo odgovor 

oziroma rešitev za problem, s katerim se soočajo med samim delom (Devjak in Polak, 2007). 
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Pri sodelovanju in hkrati povezovanju družine in vrtca je zelo pomembna profesionalnost vzgojitelja. 

Vzgojitelj je tisti, ki mora znati zagovarjati strokovno znanje in biti profesionalen. Ni pa pomembna 

le profesionalnost ampak tudi vljudnost. Ko se vzgojitelj sooča s težavami, ne sme obupati. Iskati 

mora vedno nove rešitve. Ne sme si o otroku ustvariti mnenja na podlagi mnenj drugih oseb. Tudi če 

o določenem otroku sliši informacije, ki mu niso všeč, jih ne sme povzemati. Vse podatke in 

informacije si mora s pozitivno naravnanostjo pridobiti sam. To pomeni, da ga mora opazovati in ga 

spoznati. Zelo pomembni so strokovni pogovori s starši. Namreč na ta način se vzpostavi 

medsebojno zaupanje med otroki in starši, družinami ter vzgojitelji. Vse to ima velik vpliv na 

kakovostno vzgojno-izobraževalno delo. Vzgojitelj mora imeti spoštljiv odnos do vseh družinskih 

kultur. Otroci so si med seboj različni in ne glede na to mora vsakega otroka sprejeti kot 

pomembnega. To, da spoštuje kulture družin, je pomembno tudi zato, ker s tem vzgojitelj prepozna, 

sprejme in vključi na primeren način tudi otroke iz drugih držav. Pomembno je, da vzgojitelj pri 

svojem delu upošteva posebne potrebe in interese posameznih družin. Zelo koristna so vsa strokovna 

srečanja in predavanja za starše, ki jih vodijo vzgojitelji in tudi tista, ki jih vodijo strokovnjaki s 

področja predšolske vzgoje. Vrtec je vzgojno-izobraževalna institucija in je zagotovo namenjena tudi 

izobraževanju staršev. Pomembno je, da so starši oziroma družine o izobraževanjih redno pisno in 

ustno obveščeni. Da vse pomembne informacije o vrtcu in skupini njihovega otroka pridejo 

pravočasno do njih bodisi preko informiranja na oglasnih deskah, zloženk za starše ali pa kar ustno 

(Žnidaršič, 2012). 

 

Kako pogosto in uspešno je sodelovanje vzgojiteljev s starši oziroma družinami, je odvisno od 

mnogih različnih  dejavnikov. Vrtec je tisti, ki vpliva na raznolikost ponudbe oziroma možnosti za 

sodelovanje (prav tam). Od njega je odvisna tudi klima in kultura vrtca v odnosu do staršev oziroma 

družin. Zelo pomembno je, da se organizatorji predšolskih programov zavedajo pomembnosti 

sedmih nivojev vključevanja staršev oziroma družin v življenje vrtca. 

1. Starši so kot aktivni partnerji in vodje, ki si prizadevajo tako za izobraževanje doma kot tudi 

v vrtcu. So aktivno vključeni, predani sodelovanju in zelo podpirajo svoje otroke. 

2. Starši, ki so vključeni v svet vrtca ali vodstven tim in tam sprejemajo določene odločitve. Z 

njimi vplivajo na klimo vrtca, svetovalne komisije ter so aktivni v sodelovalnem vodenju 

vrtca. 

3. Starši, ki so v vlogi zagovornikov vrtca. 

4. Starši, ki z institucijo aktivno sodelujejo, vendar le kot prostovoljci. Učinkoviti so le, če so 

jim podana določena navodila, naloge in odgovornosti (prav tam). 
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5. Starši, ki pri vezi med vrtcem in domom zagovarjajo le domače učenja. Podpirajo izkušnje. 

Zavedajo se obveznosti v odnosu do vrtca, a za njih je le agencija oziroma servis, ki 

izobražuje njihove otroke. 

6. Starši, ki so željni izobraževanja. 

7. Starši, ki so neaktivni, a vseeno podpirajo vzgojne in izobraževalne cilje vrtca. Starši tega 

nivoja tudi spodbujajo otroka k učenju (Žnidaršič, 2012). 

 

Vrtci so tisti, ki imajo med vsemi vzgojno-izobraževalnimi institucijami velikokrat vpogled in 

možnost poglobljenega stika z družinami otrok, ki so zaupani v vzgojo in izobraževanje. Marsikatere 

težave se da zato rešiti prav z dobrim medsebojnim sodelovanjem. Poleg partnerskega sodelovanja z 

družino lahko neobičajne vzorce vedenja ali poostrene odnose v družini opazimo, če smo pozorni na 

odnose med otroki in starši. Prav tako lahko to opazimo, če se vživljamo v različne družinske 

situacije in ob tem kakovostno komuniciramo z družino. Če družinske situacije opazimo pravočasno, 

je zaželeno, da tudi pomagamo. Načinov, kako pomagati, je veliko (Jelen, 2013). Pri vsem, kar 

počnemo, pa je pomembno, da se zavedamo, da moramo kot vzgojitelji biti visoko usposobljeni 

profesionalci, ki svoje naloge opravljamo korektno in strokovno (Zore, 2014). Tudi Malaguzzi 

(1993) govori o tem, da imajo starši pravico aktivno sodelovati pri vzgoji in izobraževanju otrok, ki 

so jih zaupali javni instituciji, kot je vrtec. Prepričan je, da če starši sodelujejo pri vsakodnevnem 

življenju in delu vrtca, to privede do vzpostavitve komunikacijske mreže. Ta pa vodi k boljšemu 

znanju in učinkovitejšemu sodelovanju pri iskanju najboljših metod in vsebin, povezanih z vzgojo in 

vrednotami vrtca (prav tam).  
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5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN NAMEN 

RAZISKAVE 

 

S pomočjo empirične raziskave sem proučevala mnenja strokovnih delavcev vrtca in staršev o 

načinih sodelovanja med njimi. 

 

5.1 CILJI RAZISKOVANJA 

Glavni cilj raziskovanja je bil ugotoviti, kaj je po mnenju staršev in strokovnih delavcev vrtca naloga 

vrtcev in katerim oblikam formalnega in neformalnega sodelovanja starši in strokovni delavci vrtca 

dajejo večji pomen. Z raziskavo sem želela ugotoviti, katere vrste pomoči ponuja vrtec staršem ter če 

pomoč vrtca starši izkoristijo. Namen raziskave je bil ugotoviti, kako strokovni delavci v vrtcu 

uresničujejo idejo o vrtcu kot dopolnjevanju družinske vzgoje. 

 

5.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Kaj je naloga vrtcev po mnenju staršev in strokovnih delavcev vrtca? 

2. Katerim oblikam formalnega in neformalnega sodelovanja starši in strokovni delavci vrtca dajejo 

večji pomen? 

3. Katere vrste pomoči ponuja vrtec staršem? 

4. Ali pomoč vrtca starši izkoristijo?  

5. Kako strokovni delavci vrtca predšolskih otrok v vrtcu uresničujejo idejo o vrtcu kot 

dopolnjevanje družinske vzgoje? 

 

5.3  OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 

Empirična raziskava temelji na kvantitativni raziskovalni paradigmi. Uporabila sem deskriptivno 

metodo pedagoškega raziskovanja. 

 

5.4 VZOREC 

Raziskavo sem opravljala v dveh enotah vrtca Škofljica. Sodelovali so starši in strokovne delavke 

vrtca: vzgojitelji/-ce in pomočniki/-ce vzgojiteljic vrtca Škofljica. Od skupno 30 staršev, ki imajo 

otroka vključenega v vrtec Škofljica, je 20 anketiranih staršev ženskega in 10 moškega spola. Trije 
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anketirani starši so stari 25 let ali manj, 8 je starih od 37 do 47 let. Največ anketiranih staršev, kar 17, 

je starih od 26 do 36 let. 48 let ali več pa imata le dva od vseh anketiranih staršev.  

Od skupno 35 vprašanih strokovnih delavcev, ki so zaposleni v vrtcu Škofljica, vzorec predstavlja 19 

vzgojiteljic predšolskih otrok in 16 pomočnic vzgojiteljice. 8 od skupno 35 vprašanih strokovnih 

delavk ima manj kot 5 let delovne dobe, od 5 do 15 let delovne dobe ima 12 strokovnih delavk, 16 let 

in več pa ima 15 strokovnih delavk. 

 

5.5 OPIS MERSKIH INSTRUMENTOV 

Instrument raziskovanja predstavljata dva anonimna anketna vprašalnika. Vprašalnik za starše, ki 

imajo otroka v vrtcu, in vprašalnik za strokovne delavce vrtca – vzgojitelje in pomočnike 

vzgojiteljev. Oba vprašalnika sta sestavljena iz vprašanj zaprtega in odprtega tipa ter vsebujeta tudi 

ocenjevalne lestvice. Vprašalnik za starše je vseboval 5 vprašanj, vprašalnik za strokovne delavce 

vrtca pa 6 vprašanj. Oba vprašalnika sta v poglavju Priloge. Pri sestavljanju anketnega vprašalnika za 

strokovne delavce vrtca in starše sem si pomagala z diplomskim delom dveh avtoric, E. Brezovar 

(2013) in P. Košir (2014). 

 

5.6 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Strokovnim delavkam vrtca sem anketne vprašalnike razdelila osebno. Staršem obeh starostnih 

skupin so te razdelile vzgojiteljice. Izpolnjene anketne vprašalnike so starši oddali v za to namenjene 

škatle, ki so bile pri vhodih obeh enot vrtca. Postopek zbiranja podatkov je potekal približno tri 

tedne.  

 

5.7 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

Zbrane podatke sem statistično obdelala v računalniškem programu Microsoft Office Word in 

Microsoft Office Excel. Za opisne spremenljivke sem uporabila frekvenčno porazdelitev absolutnih 

in relativnih frekvenc, za numerične spremenljivke pa izračun srednje vrednosti. Dobljene podatke 

sem med seboj primerjala z grafi, jih uredila in predstavila v obliki strukturiranih tabel ter jih opisno 

interpretirala. 
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6 INTERPRETACIJA REZULTATOV RAZISKAVE 

 

6.1 POZNAVANJE NALOG VRTCA 

 

Naloge vrtca so po mnenju avtorjev zelo različne. Sama sem se v anketnem vprašalniku osredinila na 

naloge, ki so zapisane v Zakonu o vrtcih. Želela sem ugotoviti, ali starši in strokovni delavci vrtca te 

poznajo, oziroma katere od naštetih se jim zdijo, da so naloge vrtca. Tako staršem kot tudi 

strokovnim delavcem sem zastavila vprašanje: Kaj je po vašem mnenju naloga vrtcev? Izbirali so 

med odgovoroma DA in NE. Izbrane trditve (naloge vrtca) sem na anketnem vprašalniku napisala 

mešano, v analizi pa jih zaradi preglednosti navajam glede na to, ali so te zapisane v zakonu ali ne. 

Za termin strokovne delavke vrtca sem v preglednicah in tabelah uporabila okrajšavo SDV. 

 

 

Preglednica 2: Mnenja staršev in strokovnih delavk vrtca o nalogah vrtca. 

NALOGA VRTCA STARŠI/VZGOJITELJI DA NE Skupaj 
DA 

% 

NE 

% 
Skupaj % 

Pomoč staršem pri celoviti skrbi 

za otroke 

starši 27 3 30 90% 10% 100% 

SDV 31 4 35 89% 11% 100% 

Izboljšanje kvalitete življenja 

družin in otrok 

starši 22 8 30 73% 27% 100% 

SDV 28 7 35 80% 20% 100% 

Ustvarjanje pogojev za razvoj 

otrokovih telesnih in duševnih 

sposobnosti 

starši 28 2 30 93% 7% 100% 

SDV 35 0 35 100% 0% 100% 

Navajanje otrok na samostojnost 
starši 26 4 30 87% 13% 100% 

SDV 32 3 35 91% 9% 100% 

Reševanje družinskih problemov 
starši 2 28 30 7% 93% 100% 

SDV 5 30 35 14% 86% 100% 

Zgolj in samo varstvo otrok 
starši 3 27 30 10% 90% 100% 

SDV 3 32 35 9% 91% 100% 
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Graf 1: Primerjava mnenj o nalogah vrtca. 

 

V Zakonu o vrtcih (2005) je zapisano, da so temeljne naloge vrtca, da staršem nudi pomoč pri 

celoviti skrbi za otroke, izboljša kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarja pogoje za razvoj 

telesnih in duševnih sposobnosti otrok. Iz tabele in grafa je razvidno, da so staršem in strokovnim 

delavkam vrtca naloge vrtca, ki so zapisane v Zakonu o vrtcih, poznane ter da se strinjajo, da so to 

naloge vrtca. Za prvo nalogo (pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke) je bilo kar 90% staršev in 

89% strokovnih delavk mnenja, da je to naloga vrtca. Velika večina staršev (93%) in kar vse 

strokovne delavke (100%) so kot nalogo vrtca označili tudi ustvarjanje pogojev za razvoj telesnih in 

duševnih sposobnosti. Od vseh treh nalog vrtca, ki so zapisane v Zakonu o vrtcih, se je z nalogo 

izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok strinjalo najmanj staršev in najmanj vzgojiteljev. Kar 

27% staršev in 20% strokovnih delavk je označilo, da to ni naloga vrtca. Po mnenju avtorice L. 

Kumar (1999) namen vrtcev ni le zagotavljanje varstva otrok in reševanje socialnih problemov, 

temveč je pomembno tudi, da vrtec dopolnjuje družinsko vzgojo in dviga kakovost življenja 

predšolskega otroka.  
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Presenetili so me rezultati, da je velika večina staršev (87%) in strokovnih delavk vrtca (91%) 

menila, da je navajanje otrok na samostojnost naloga vrtca. Ta sicer ni zapisana v Zakonu o vrtcih, 

vendar pa zagotovo spada pod omenjeno nalogo pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke. Lahko bi 

bila samostojna naloga vrtca, ker ima navajanje na samostojnost v predšolskem obdobju velik 

pomen. To zagovarja tudi avtorica H. Ule (2013), ki pravi, da ima samostojnost v otrokovem razvoju 

zelo pomembno vlogo. Velikokrat v predšolskem obdobju pomen te povezujemo s pripravo na vstop 

v šolo. A samostojnost omogoča otroku, da se ta enakopravno vključuje ne le v šolo, ampak tudi v 

okolje, kjer živi in v življenje nasploh (prav tam). »Želja vsakega starša je, da bi bil njihov otrok v 

življenju samostojen, da bi znal poskrbeti zase in da bi znal samostojno delovati. K temu cilju se 

pridružujemo tudi na področju vzgoje in izobraževanja, oziroma otrokom dajemo temelje, da bi 

kasneje v življenju to postali« (prav tam, str. 188).  

 

Da naloga vrtca ni reševanje družinskih problemov, se je strinjala velika večina staršev (93%) in 

malo manj strokovnih delavk vrtca (86%). Pri trditvi, da vrtcu ni treba nuditi zgolj in samo varstva 

otrok, pa so bila pri starših in strokovnih delavkah zelo majhna odstopanja. Namreč kar 90% staršev 

in 91% strokovnih delavk je menilo, da to ni naloga vrtca. 

 

6.2 OBLIKE FORMALNEGA IN NEFORMALNEGA SODELOVANJA 

 

Sodelovanje med družino in vrtcem je po mnenju avtorjev, predstavljenih v teoretičnem delu, zelo 

pomembno. Formalne oblike sodelovanja so namenjene staršem, da so informirani in s sodelovanjem 

prispevajo k sprejemanju odločitev, ki so pomembne za delo vrtca. V to skupino spadajo govorilne 

ure, roditeljski sestanek, pisna sporočila, oglasna deska in svet staršev (Sodelovanje s starši, 2017). 

Tudi I. Ucman (1998) pravi, da formalne oblike sodelovanja s starši poskrbijo za pretok le 

najnujnejših informacij. J. Lepičnik Vodopivec (2012) pravi, da so formalne oblike tisti način 

sodelovanja s starši, ki so posebej organizirane, načrtovane z odmerjenim časom in posebnim 

prostorom. Gre pa pri njih za enosmerno komunikacijo, ker poteka podajanje informacij od 

vzgojitelja do staršev frontalno.  

Z neformalnimi oblikami sodelovanja pa vzpostavimo med starši in vrtcem zelo dobro in kakovostno 

sodelovanje. Starši imajo možnost, da aktivno in neposredno spoznajo različne dejavnosti, se med 

seboj spoznajo, povežejo ter si nudijo medsebojno oporo in pomoč (Sodelovanje s starši, 2017). S 

tem, da z vzgojiteljem izmenjujejo informacije ob prihodih v vrtec in odhodih otrok iz vrtca, da se 
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aktivno vključujejo v oddelek ter se udeležujejo delavnic, izletov in prireditev, prispevajo k 

pozitivnemu vzdušju v skupini (Sodelovanje s starši, 2017). I. Ucman (1998) pravi, da se neformalne 

oblike sodelovanja organizirajo zato, ker so vzgojitelji in starši začutili potrebo po drugačnem, 

pristnejšem in intenzivnejšem sodelovanju. J. Lepičnik Vodopivec (2012) pa pravi, da so neformalne 

oblike tiste prijetne, spontane priložnosti za pogovore med vzgojitelji in starši, ki niso načrtovane. 

Ustvarjajo boljšo klimo in velikokrat pozitivno vplivajo na medsebojno sodelovanje. 

Ker se v vrtcu pojavlja veliko oblik sodelovanja, me je zanimalo, katere navedene oblike se zdijo 

staršem in katere strokovnim delavcem vrtca bolj pomembne. Izbirali so med formalnimi (govorilne 

ure, oglasna deska, pisna gradiva, sporočila (po telefonu, e-pošti), roditeljski sestanki, svet staršev) in 

neformalnimi oblikami sodelovanja (aktivno vključevanje staršev v oddelek, delavnice, izleti, 

prireditve, pogovori ob prihodih in odhodih otrok v/iz vrtca). Da sem dobila povprečje pomembnosti 

posamezne oblike sodelovanja (predstavljeno v grafu 2), sem število 5 za zelo pomembno, 4 

(pomembno), 3 (delno pomembno), 2 (manj pomembno), 1 (nepomembno) pomnožila s številom 

dobljenih odgovorov pri posamezni pomembnosti in delila s celotnim številom staršev oziroma 

vzgojiteljev.  
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Preglednica 3: Ocena pomembnosti posamezne oblike sodelovanja. 

 

OBLIKE 
SODELOVANJA 

starši/strokovne 
delavke vrtca 

ZELO 
POMEMBNO 

POMEMBNO 
DELNO 

POMEMBNO 
MANJ 

POMEMBNO 
NEPOMEMBNO 

f f% f f% f f% f f% f f% 

Aktivno vključevanje 
staršev v oddelek 

starši 5 17% 4 13% 4 13% 11 37% 6 20% 

SDV 3 9% 15 43% 13 37% 4 11% 0 0% 

Delavnice, izleti, 
prireditve 

starši 5 17% 8 27% 6 20% 
9 

30% 2 7% 

 

SDV 1 3% 15 43% 12 34% 
7 

20% 0 0% 

 

Govorilne ure 

starši 16 53% 12 40% 2 7% 0 0% 0 0% 

SDV 24 69% 9 26% 2 6% 0 0% 0 0% 

Oglasna deska 

starši 10 33% 12 40% 6 20% 2 7% 0 0% 

SDV 9 26% 19 54% 5 14% 1 3% 1 3% 

Pisna gradiva, 
sporočila (po 

telefonu, e-pošti) 

starši 13 43% 7 23% 6 20% 4 13% 0 0% 

SDV 8 23% 16 46% 10 29% 1 3% 0 0% 

Pogovori ob prihodih 
in odhodih otrok v/iz 

vrtca 

starši 13 43% 10 33% 3 10% 4 13% 0 0% 

SDV 8 23% 17 49% 7 20% 3 9% 0 0% 

Roditelji sestanki 

starši 10 33% 11 37% 5 17% 4 13% 0 0% 

SDV 21 60% 12 34% 2 6% 0 0% 0 0% 

Svet staršev 

starši 1 3% 10 33% 5 17% 10 33% 4 13% 

SDV 2 6% 17 49% 10 29% 6 17% 0 0% 
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Graf 2: Primerjava ocen pomembnosti posamezne oblike sodelovanja. 

 

Največ staršev (53%) je kot zelo pomembno obliko sodelovanja navedlo govorilne ure. Istega 

mnenja so tudi strokovne delavke, ker jih je kar 24 (69%) označilo, da se jim te zdijo zelo 

pomembne. Tudi na spletu piše o tem, da so govorilne ure najpogostejša oblika sodelovanja med 

vzgojitelji in starši. Gre za obliko individualnega razgovora s starši o otrokovih dejavnostih, uspehih, 

težavah. Na govorilnih urah se vzgojitelj s starši pogovarja o otrokovem napredku, lastnostih in 

posebnostih, ki jih opazi v času, ko je otrok v vrtcu. Poleg tega starši pričakujejo tudi kakšen 

strokovni nasvet, mnenje, kako ravnati ob težavah, povezanih z vzgojo (Sodelovanje s starši, 2017). 

Na drugem mestu so roditeljski sestanki, za katere ni nihče od staršev in strokovnih delavk vrtca 

označil, da se mu zdijo manj pomembni ali nepomembni. Moja predvidevanja, da se bodo roditeljski 

sestanki zdeli staršem kot pomembnejša oblika sodelovanja, so bila pravilna. V praksi namreč 

opažam, da je udeležba staršev na roditeljskih sestankih vedno velika. To je zagotovo povezano s 

samim namenom roditeljskih sestankov. Prav ti so oblika sodelovanja s starši, kjer vzgojitelj 

posreduje določene pomembne informacije, ki zanimajo prav vse udeležence. Roditeljski sestanek je 
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namenjen tudi obravnavi skupnih vprašanj (Sodelovanje s starši, 2017). Popolnoma enako povprečje 

glede pomembnosti (4,0) je pri starših in strokovnih delavkah vrtca pri oglasni deski. To me ne 

preseneča, saj so oglasne deske pred vsako igralnico v vrtcu. Te so namenjene stalnemu obveščanju 

staršev o poteku dejavnosti in odvijanju življenja v oddelku (Kurikulum za vrtce, 1999). Kot bolj 

pomembna so se izkazala tudi pisna gradiva, sporočila (po telefonu, e-pošti). Povprečna vrednost 

pomembnosti pri starših 4,0, pri strokovnih delavkah pa 3,9. Koristna so predvsem ko informirajo, 

nikoli pa ne smejo nadomestiti osebnega stika med vzgojiteljem in starši (Sodelovanje s starši, 2017). 

Zelo podobni so tudi rezultati oblike sodelovanja pogovori ob prihodih in odhodih otrok v/iz vrtca. 

Kar 4,1 je povprečje pomembnosti pri starših in 3,9 pri strokovnih delavkah vrtca. Staršem najmanj 

pomembno se zdi aktivno vključevanje v oddelek in svet staršev, strokovnim delavkam pa delavnice, 

izleti in prireditve, katerih je povprečna vrednost pomembnosti le 3,3. Zagotovo se staršem svet vrtca 

ne zdi tako pomemben, ker ni vezan na vse starše, ampak le na enega predstavnika iz vsakega 

oddelka, katerega starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Ampak glede nalog, pomembnih 

informacij, ki jih svet staršev ima, menim, da bi bilo lahko povprečje pomembnosti višje. Namreč 

svet staršev lahko predlaga nadstandardne programe vrtca, sodeluje pri sestavi vzgojnega načrta, 

programa razvoja vrtca, da mnenje o letnem delovnem načrtu, voli predstavnike v svet vrtca. 

Obravnava in rešuje pa tudi pritožbe staršev, ki so v zvezi z vzgojno izobraževalnim delom (ZOFVI 

1996, 66. člen in Zakon o spremembah in dopolnitvah ZOFVI 2008, 22. člen). 

 

Z raziskavo sem ugotovila, da se veliko oblik sodelovanja (tako formalnih kot tudi neformalnih) zdi 

staršem, vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljic pomembno. To pomeni, da organiziranje tako 

enih kot drugih v vrtcu ni zaman. Kot tudi ni zaman ves trud, ki ga strokovne delavke vrtca vložijo v 

vodenje roditeljskih sestankov, govorilnih ur, organizacije srečanj s starši, delavnice in druge oblike 

sodelovanja, če starši to cenijo. Boljša je informiranost staršev in vzgojiteljic in vsestransko lahko 

spremljamo otrokov razvoj. S kakršnim koli sodelovanjem med vzgojitelji in starši tako 

pripomoremo k pozitivnemu medsebojnemu odnosu in pozitivno vplivamo tudi na otroke, zaradi 

katerih pravzaprav opravljamo poklic vzgojitelja predšolskih otrok.  
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6.3 POMOČ, POVEZOVANJE VRTCA S STARŠI 

 

Vrtec je tisti, ki staršem ponuja kar nekaj različnih oblik sodelovanja, ko lahko starši povedo svoje 

mnenje. Ker se velikokrat zgodi, da za določeno sodelovanje starši sploh ne vedo ali pa vrtec ne 

zmore, da bi njihova mnenja upošteval, sem z raziskavo želela ugotoviti, katero vrsto pomoči oz. 

sodelovanja vrtec ponuja staršem in če jo ti izkoristijo. Vprašanje, ki se navezujejo na vrste pomoči, 

sem zastavila strokovnim delavcem in staršem. Vprašanje je bilo: Naslednje trditve se navezujejo na 

pomoč oz. povezovanje vrtca s starši. Prosim, da označite, kako pogosto držijo naslednje trditve. 

(Označite z x.) 

 

Preglednica 4: Ocena pogostosti povezovanja vrtca s starši. (strokovne delavke vrtca) 

 

TRDITEV 
NIKOLI REDKO VČASIH POGOSTO 

ZELO 
POGOSTO 

f f% f f% f f% f f% f f% 

Delovni čas vrtca se prilagaja 
potrebam staršev. 

0 0% 3 9% 6 17% 11 31% 15 43% 

Upoštevani so  predlogi in želje 
staršev glede organizacije 
dodatnih dejavnosti vrtca. 

0 0% 2 6% 9 26% 16 46% 8 23% 

Oblike sodelovanja z 
vzgojiteljico vrtec prilagaja glede 

na  potrebe in želje staršev. 
0 0% 4 11% 9 26% 15 43% 7 20% 

Vrtec upošteva predloge in želje 
staršev glede urejenosti okolice 

vrtca. 
4 11% 11 31% 12 34% 6 17% 2 6% 

Starši imajo možnost podati 
mnenje o prehrani v vrtcu. 0 0% 1 3% 3 9% 19 54% 12 34% 

O programu vrtca so starši  
predhodno obveščeni. 

0 0% 0 0% 1 3% 4 11% 30 86% 

Vrtec upošteva predloge in želje 
staršev glede nabave igrač in 

drugih sredstev. 
6 17% 16 46% 10 29% 3 9% 0 0% 
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Večina strokovnih delavk vrtca (86%) meni, da so starši zelo pogosto predhodno obveščeni o 

programu vrtca. Skoraj polovica anketiranih (43%) jih meni, da se zelo pogosto prilagaja staršem 

delovni čas vrtca. Na tretjem mestu pogostosti sodelovanja vrtca s starši je glede na rezultate 

raziskave prehrana. Kar 19 strokovnih delavk vrtca (54%) pravi, da imajo starši pogosto možnost 

podati mnenje o prehrani v vrtcu in 12 (34%) jih je obkrožilo, da imajo to možnost zelo pogosto. Kot 

najmanj pogosto sodelovanje pa je po njihovem mnenju to, da vrtec redko upošteva predloge in želje 

staršev glede nabave igrač in drugih sredstev ter da tudi zelo redko upošteva predloge in želje staršev 

glede urejenosti okolice vrtca. 

 

Preglednica 5: Ocena pogostosti povezovanja z vrtcem. (starši) 

 

TRDITEV 

NIKOLI REDKO VČASIH POGOSTO 
ZELO 

POGOSTO 

f f% f f% f f% f f% f f% 

Delovni čas vrtca se prilagaja 
mojim potrebam. 

10 33% 6 20% 5 17% 5 17% 4 13% 

Upoštevani so moji predlogi in 
želje glede organizacije dodatnih 

dejavnosti vrtca. 
5 17% 10 33% 8 27% 6 20% 1 3% 

Oblike sodelovanja z 
vzgojiteljico vrtec prilagaja glede 

na moje potrebe in želje. 
5 17% 7 23% 13 43% 4 13% 1 3% 

Vrtec upošteva moje predloge in 
želje glede urejenosti okolice 

vrtca. 
12 40% 6 20% 8 27% 3 10% 1 3% 

Imam možnost podati mnenje o 
prehrani v vrtcu. 

9 30% 1 3% 9 30% 7 23% 4 13% 

O programu vrtca sem  
predhodno obveščen. 

1 3% 3 10% 5 17% 10 33% 11 37% 

Vrtec upošteva moje predloge in 
želje glede nabave igrač in drugih 

sredstev. 
10 33% 8 27% 6 20% 4 13% 2 7% 
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Starši so kot najbolj pogosto sodelovanje z vrtcem označili enako možnost kot strokovne delavke 

vrtca. Zelo pogosto so predhodno obveščeni o programu vrtca. Namreč kar 10 staršev (33%) meni, 

da so o programu obveščeni pogosto in 11 (37%), da so zelo pogosto. Rezultati raziskave so 

pokazali, da so na drugo mesto uvrstili, da imajo pogosto možnost podati mnenje o prehrani. 

Presenetile pa so me ocene ostalih oblik sodelovanja. Kar 10 staršev (33%) je odgovorilo, da nikoli 

vrtec ne prilagaja delovnega časa njihovim potrebam ter 6 staršev (20%), da se to zgodi redko. Zelo 

veliko (33%) jih meni, da vrtec nikoli ne upošteva njihovih predlogov in želja glede nabave igrač in 

drugih sredstev. 12 staršev (40%) je označilo, da vrtec njihovih predlogov nikoli ne upošteva tudi pri 

urejenosti okolice vrtca. 

 

 

Graf 3: Primerjava ocen pogostosti povezovanja vrtca s starši. 

 

 

 

 



Pomoč vrtca družini 

 

- 43 - 

 

Da sem dobila povprečje, kako pogosto držijo trditve staršev in strokovnih delavk vrtca, povezane s 

pomočjo oz. povezovanjem vrtca s starši (Graf 3), sem s točkami od 1 (nikoli) do 5 (zelo pomembno) 

pomnožila število dobljenih odgovorov pri posamezni pogostosti in delila s celotnim številom 

staršev, oziroma strokovnih delavk vrtca.  

 

Če sedaj primerjam mnenja strokovnih delavk vrtca in staršev, je iz grafa razvidno, da so zelo 

majhna odstopanja le pri dveh oblikah sodelovanja. Podobnega mnenja so torej pri upoštevanju 

predlogov glede nabave igrač in glede urejenosti okolice vrtca. Ostale vrste pomoči oziroma oblike 

sodelovanja pa se po mnenju nekaterih upoštevajo pogosteje kot po mnenju drugih.  

 

Rezultati raziskave so pokazali, da vrtec staršem ponuja veliko različnih oblik sodelovanja. V 

kolikšni meri so pri teh oblikah sodelovanja upoštevani njihovi predlogi in mnenja, oziroma pri tem 

res sodelujejo, pa sem ugotovila, da se jih največ strinja, da so zelo pogosto predhodno obveščeni o 

programu vrtca, kar predpisuje tudi načelo sodelovanja s starši. V Kurikulumu za vrtce (1999) je 

zapisano, da mora biti staršem javno dostopno tako pisno kot tudi ustno obvestilo o različnih 

ponudbah programov vrtca. Zapisano je tudi, da imajo starši »pravico sodelovati pri načrtovanju 

življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljem aktivno sodelovati pri vzgojnem 

delu, vendar ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 24). Da 

se ta pravica v vrtcu upošteva, so potrdili tudi rezultati raziskave. Vendar menim, da mogoče vrtec 

starše vseeno premalo vključuje tudi v oblike sodelovanja, ki niso vezane neposredno nanje in na 

njihovega otroka. Predlogi in želje glede nabave igrač in upoštevanje predlogov glede urejenosti 

okolice vrtca so oblike sodelovanja, za katere starši menijo, da pri tem zelo redko upošteva njihovo 

mnenje. Ne vemo pa, koliko staršev je s tem načinom sodelovanja sploh seznanjeno. Namreč v 

Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da je »pri odnosu med vrtcem in starši zelo pomembna 

delitev odgovornosti in različnih pristojnosti. Institucija naj staršem nudi storitve, ne pa posega v 

njihovo sfero zasebnosti. Tako mora vrtec spoštovati kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, 

vrednote, prepričanja, navade in običaje otrokovih staršev, starši pa morajo upoštevati meje svojega 

soodločanja, ki ne smejo posegati v strokovnost institucije« (prav tam, str. 24). Torej rezultati 

raziskave so pokazali, da po mnenju strokovnih delavk vrtca institucija nudi storitve in oblike 

sodelovanja, vendar marsikaterih se starši ne poslužujejo, oziroma menijo, da jih vrtec premalo 

vključuje in upošteva. 
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6.4 TEŽAVE PRI SODELOVANJU STARŠEV Z VZGOJITELJICO IN 

VRTCEM 

 

V raziskavi sem želela izvedeti, ali se starši pri sodelovanju z vzgojiteljico ali vrtcem srečujejo s 

kakšnimi težavami oziroma ovirami v povezavi z vzgojo otrok. V anketnem vprašalniku sem staršem 

zastavila vprašanje: Ali se pri sodelovanju z vzgojiteljem/-ico ali vrtcem srečujete s kakšnimi 

težavami oz. ovirami v povezavi z vzgojo otrok? Izbirali so med odgovoroma DA in NE. Ker me je 

zanimalo, katere so tiste težave, ki jih imajo starši pri sodelovanju z vzgojiteljico, je sledilo 

podvprašanje: Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z da, prosim, da spodaj na črte napišete, s 

kakšnimi težavami oz. ovirami se srečujete. 

Rezultati raziskave so pokazali, da se od 30 anketiranih staršev kar 25 (83%) pri sodelovanju z 

vzgojiteljem/-ico ali vrtcem ne srečuje z nobenimi s težavami oziroma ovirami, povezanimi z vzgojo 

otrok. 5 staršev (17%) pa je napisalo, da imajo težave. Primeri težav, ki so jih navedli so: 

1. »Sem pristaš permisivne vzgoje«;  

2. »Kratki in jedrnati odgovori na vratih, ko vzgojiteljico vprašam, kako je bilo z otrokom v 

vrtcu«;  

3. »Mnogokrat se pogledi glede vzgoje razlikujejo med menoj in vzgojiteljico«;  

4. »Včasih vzgojiteljica ne ve ali je otrok zjutraj jokal (ko ga pridem iskat) ni predaje informacij 

ali se vzgojiteljica trudi«;  

5. »Moti me, da pogosto nisem seznanjen o načinih kaznovanja, ko moj otrok naredi kaj narobe. 

Velikokrat o sporih med otroki izvem prej od svojega otroka kot od vzgojiteljice«. 

 

O tem, da se pojavijo težave pri sodelovanju med vzgojitelji in starši, sem že v teoretičnem delu 

omenila A. Rebula (2008), ki pravi,da se te pojavijo takrat, ko se delavci vrtca, zaposleni v vrtcih, 

soočajo z velikimi stiskami, ker so postavljeni v zahtevne, posebno zapletene razmere. Glede na 

težave, ki so jih navedli starši, drži dejstvo, da je v vrtcu ena izmed težav premajhno upoštevanje 

družinske in socialne realnosti otrokovega položaja danes. Vsak vzgojitelj, ne glede na stopnjo 

izobraževanja, naj bi poznal pojem navezanost in svoje težave, povezane z njo (prav tam). Strinjam 

se z J. Lepičnik Vodopivec, ki pravi, da je zelo pomembno, kako vzgojitelji in starši drug drugega 

sprejemajo, koliko se poznajo in kako se cenijo, ker je prav od tega odvisno, kako bodo starši 

sprejeli, vrednotili in upoštevali predloge, misli, nasvete in informacije (prav tam). Rezultati 

raziskave so dokaz, da je še vedno veliko staršev, ki pri sodelovanju z vzgojiteljem in vrtcem nimajo 
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nobenih težav. Tistih 5 staršev, ki težave ima, pa so povezane predvsem s slabo komunikacijo in 

pogledom na vzgojo, kateri se razlikuje od vzgojiteljevega.   

 

6.5 URESNIČEVANJE IDEJE - VRTEC KOT DOPOLNJEVANJE 

DRUŽINSKE VZGOJE 

 

V anketnem vprašalniku sem strokovnim delavcem vrtca zastavila vprašanje, kako v vrtcu 

uresničujejo idejo o vrtcu kot dopolnjevanju družinske vzgoje. Dobljene odgovore sem uvrstila v 

kategorije. Rezultati so prikazani opisno in v tabeli. 

Od vseh 35 anketiranih strokovnih delavk vrtca jih je samo 19 odgovorilo na to vprašanje. To me je 

zelo presenetilo, namreč ravno tukaj bi lahko poudarile svoje sposobnosti in načine, ki jih 

uporabljajo pri sodelovanju s starši in uresničujejo idejo, da je vrtec dopolnjevanje družinske vzgoje. 

Največ strokovnih delavk vrtca (37%) je odgovorilo, da idejo o vrtcu kot dopolnjevanju družinske 

vzgoje uresničujejo preko dobrega sodelovanja s starši. Pod to so navedle sodelovanje preko E-

asistenta, organiziranje različnih srečanj s starši, posredovanje informacij, prijazen sprejem, občutek 

varnosti in topline. Ena izmed strokovnih delavk je zapisala, da so ji pomembne skupne urice s celo 

družino, predvsem v prvem obdobju. Tako spozna starše, njihovo razmišljanje in način ravnanja. Ena 

pa je pri odgovoru poudarila, da ji je pri sodelovanju pomemben cilj, pomagati otroku pri njegovem 

razvoju. Kar 32% strokovnih delavk meni, da to počne konkretno s pogovori s starši. Precej (21%) 

jih meni, da je upoštevanje želja in idej staršev tisto, kar si same razlagajo pod vrtec kot 

dopolnjevanje družinske vzgoje. Ena izmed vzgojiteljic je to pojasnila, da je enkrat ob koncu leta 

staršem razdelila ankete, na katerih so podali svoje predloge sodelovanja za naslednje leto, ki jih je 

potem poskušala realizirati. Ena vzgojiteljica pa je zapisala, da predvsem upošteva želje glede oblik 

sodelovanja, prehrane, delovnega časa in dodatnih dejavnosti. Enako število strokovnih delavk meni, 

da s pogovori na govorilnih urah, kjer se pogovarjajo tudi o težavah glede vzgoje in z upoštevanjem 

otrok uresničujejo omenjeno nalogo. Najmanj pogosto pa so se pojavili odgovori, da strokovne 

delavke vrtca spodbujajo in motivirajo otroka (predvsem za pridobivanje veščin, spretnosti in znanja) 

ter dajejo nasvete staršem in s tem uresničujejo idejo o vrtcu kot dopolnjevanju družinske vzgoje. 

Pod kategorijo drugo sem uvrstila odgovor vzgojiteljice, ki je zapisala, da otroke celostno vzgaja in 

navaja na samostojnost. Vendar meni, da starši danes dopolnjevanje kaj hitro izkoristijo kot prenos 

vzgoje na vrtec, oziroma pričakujejo to od vzgojiteljice. Poudarila je, da je to zelo pogost pojav. 
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Preglednica 6: Mnenja strokovnih delavk vrtca o načinih vzgojnega sovplivanja na družinsko 

vzgojo. 

 

ŠT. KATEGORIJA N f f% 

1 
Upoštevanje želja in idej 

staršev 
19 4 21% 

2 Pogovori s starši 19 6 32% 

3 Govorilne ure 19 2 11% 

4 
Spodbujanje, 

motiviranje otroka 
19 1 5% 

5 Nasveti staršem 19 1 5% 

6 
Upoštevanje in 

poslušnost otroka 
19 2 11% 

7 Dobro sodelovanje 19 7 37% 

8 Drugo 19 1 5% 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da strokovne delavke vrtca na več različnih načinov uresničujejo 

idejo o vrtcu kot dopolnjevanju družinske vzgoje. Kljub majhnemu številu dobljenih odgovorov je iz 

tabele razvidno, da je bilo največ odgovorov povezanih z različnimi načini sodelovanja med 

vzgojiteljem in starši, komuniciranjem in načini dela, povezanimi z otroki. 

 

Strinjam se, da če je med starši in osebjem, ki deluje v vzgoji in izobraževanju, dober odnos, se bo 

otrok počutil varnega. Vzpostavil bo zaupanje, počutil se bo sprejetega in ljubljenega. Vedel bo, da 

ima ob sebi ljudi, ki ga bodo vedno zaščitili, ko bo to potrebno (Pušenjak, 2000). 
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7 ZAKLJUČEK 

 

Pomoč vrtca družini ali z drugo besedo sodelovanje med vrtcem in družino je bistvenega pomena v 

predšolskem obdobju. Družina ni pomembna le zaradi vzgoje, ki ti je v njej dana, temveč zato, ker 

gre za okolje, v katerem lahko doživljaš ljubezen, v katerem se počutiš zaželenega in varnega. 

Družina je izjemno pomembna, saj ima velik vpliv na otroka. Starši so tisti, ki se morajo zaradi 

službe po enajstih mesecih odločiti in otroka dati v varstvo, v vrtec, kar je izjemno stresna situacija 

tako za otroke kot za starše. Najpomembneje je, da jim vrtec predstavimo kot otrokovo sekundarno 

okolje, kjer se ta počuti varnega in sprejetega. Ni lepšega kot videti svojega otroka, ki gre zjutraj rad 

v vrtec. Objame tistega, ki ga je pripeljal in steče v igralnico. Prav zaradi te povezanosti in stikov 

med vrtcem in družino menim, da je treba poskrbeti za kar se da pristne odnose med tema dvema 

okoljema, kar pomeni, da si je kot vzgojitelj potrebno prizadevati, da staršem olajšamo vsakdanjik in 

predstavimo vrtec kot okolje, kjer otrok spoznava nove stvari, se uči, hkrati pa je varen in zaupan 

osebam, ki to počnejo s srcem in dušo.   

 

M. Pušenjak (2000) pravi, da je družina odgovorna za vzgojo in varstvo predšolskih otrok, družba pa 

kot dejavnik poskrbi za pogoje, kjer so usklajene obveznosti staršev. V ta namen razvija vrtce in 

druge oblike vzgoje in varstva otrok. Tam imajo otroci možnost, da se socializirajo in so vzgajani 

izven družinskega okolja (prav tam). Vrtec je institucija, ki je naklonjena tudi staršem. Ta jim je v 

oporo pri oblikovanju njihove vloge, nalog, ki so povezane s starševstvom (Lepičnik Vodopivec, 

1996). »Skozi čas se je spreminjala vloga vrtcev, in sicer od varstvene, preko kompenzacijske do 

dopolnitvene vloge. Ves ta čas so starši sicer bili del institucionalne vzgoje in izobraževanja, vendar 

se je tudi njihova vloga spreminjala. Danes imajo starši/družine možnost, da so aktivni udeleženci v 

procesu vzgoje in izobraževanja v vrtcih, njihovo sodelovanje z vzgojitelji je tudi eden izmed ciljev 

Kurikula v vrtcih (Žnidaršič, 2012, str. 10)«.  

 
Rezultati raziskave so pokazali, da so po mnenju staršev in strokovnih delavk naloge vrtca, da ta nudi 

pomoč pri celoviti skrbi za otroke, izboljša kvalitete življenja družin in otrok in ustvarja pogoje za 

razvoj telesnih in duševnih sposobnosti otrok, ki so zapisane tudi v Zakonu o vrtcih (2005). Poleg teh 

pa je po mnenju večine staršev (87%) in strokovnih delavk (91%) naloga vrtca tudi navajanje otrok 

na samostojnost. Staršem in strokovnim delavkam se zdijo pomembne tako formalne kot tudi 

neformalne oblike sodelovanja. Večji pomen dajejo starši (53%) in strokovne delavke vrtca (69%) 

govorilnim uram. Na drugem mestu so roditeljski sestanki, za katere ni nihče od staršev in 
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strokovnih delavk označil, da se jim ti zdijo manj pomembni ali nepomembni. Popolnoma enako 

povprečje glede pomembnosti (4,0 od 5) je pri starših in strokovnih delavkah oglasna deska. Kot bolj 

pomembna so se izkazala tudi pisna gradiva, sporočila in pogovori ob prihodih in odhodih otrok v/iz 

vrtca. Najmanj pomembne oblike sodelovanja pa so po mnenju staršev aktivno vključevanje v 

oddelek in svet staršev, strokovnim delavkam pa se najmanj pomembne zdijo delavnice, izleti in 

prireditve. 

 

Z raziskavo sem ugotovila, da ponuja vrtec veliko vrst pomoči. Od vseh omenjenih je večina 

strokovnih delavk (86%) mnenja, da so starši zelo pogosto predhodno obveščeni o programu vrtca. 

Enako menijo tudi starši, namreč da so pri tem najbolj pogosto vključeni. Skoraj polovica anketiranih 

strokovnih delavcev (43%) meni, da se zelo pogosto prilagaja staršem delovni čas vrtca. Pri starših 

so rezultati pokazali drugače, ker kar 33% staršev meni, da vrtec nikoli ne prilagaja delovnega časa 

njihovim potrebam ter 20% staršev, da se to zgodi redko. Po odgovorih strokovnih delavk vrtca je na 

tretjem mestu glede pogostosti sodelovanja vrtca s starši raziskava pokazala, da je to prehrana. Kar 

54% strokovnih delavk odgovarja, da imajo starši pogosto možnost podati mnenje o prehrani v vrtcu 

in 34%, da imajo to možnost zelo pogosto. Po mnenju staršev pa je ta oblika sodelovanja na drugem 

mestu. Kot najmanj pogosto sodelovanje je po mnenju strokovnih delavk to, da vrtec redko upošteva 

predloge in želje staršev glede nabave igrač in drugih sredstev ter da tudi zelo redko upošteva 

predloge in želje staršev glede urejenosti okolice vrtca. S tem pa se popolnoma strinjajo tudi starši, 

saj se je izkazalo, da imata ti dve obliki sodelovanja najmanjše povprečje glede pogostosti 

upoštevanja po mnenju staršev. 

Rezultati raziskave so dokaz, da je še vedno veliko staršev (83%) mnenja, da nimajo nobenih težav 

pri sodelovanju z vzgojiteljem in vrtcem. Tistih 17% staršev, ki težave ima, pa te povezujejo 

predvsem s pogledom na vzgojo, ki se razlikuje od vzgojiteljevega, ter s slabo komunikacijo. 

Strokovne delavke v vrtcu na več različnih načinov uresničujejo idejo o vrtcu kot dopolnjevanju 

družinske vzgoje. Največ (37%) jih meni, da idejo o vrtcu kot dopolnjevanju družinske vzgoje 

uresničujejo preko dobrega sodelovanja s starši, kar 32% jih omenjeno nalogo uresničuje konkretno s 

pogovori s starši. Nekaj (21%) jih pravi, da je upoštevanje želja in idej staršev tisto, kar si razlagajo 

pod vrtec kot dopolnjevanje družinske vzgoje. Enako število strokovnih delavk vrtca ugotavlja, da s 

pogovori na govorilnih urah in z upoštevanjem, poslušnostjo otrok uresničujejo omenjeno nalogo. 

Nekaj pa jih otroke spodbuja in motivira, daje staršem nasvete in s tem uresničuje idejo o vrtcu kot 

dopolnjevanju družinske vzgoje. 
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Skozi celotno diplomsko delo ugotovila, da je vrtec na nek način tisti, ki ponuja pomoč staršem. 

Čeprav to počne posredno preko različnih načinov, oblik sodelovanja s starši, s strokovno 

usposobljenimi in izobraženimi zaposlenimi, katerim so otroci vsakodnevno zaupani, počne to z 

novimi, naprednejšimi načini dela in mislijo, da se otroci počutijo v vrtcu varne, sprejete in ljubljene. 

Starši teh otrok pa so zadovoljni, vzgojno izobraževalni instituciji zaupajo ter z vključitvijo v 

različne oblike sodelovanja prispevajo k boljšemu načinu življenja otrok v vrtcu.  
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9 PRILOGE 

9.1 ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

 

Spoštovani starši! 

Moje ime je Nina Ajdič in sem študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

Pišem diplomsko delo z naslovom Pomoč vrtca družini. Prosim vas, da si vzamete nekaj časa in 

odgovorite na spodaj zastavljena vprašanja. Anketni vprašalnik, ki mi bo v veliko pomoč pri 

raziskovalnem delu, je anonimen, zato prosim, da so vaši odgovori iskreni. Pridobljeni podatki bodo 

obravnavani le v študijske namene. Rešen vprašalnik oddajte v za to namenjeno škatlo, ki bo pri 

vhodu v vrtec. 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem. 

 

Prosim, da obkrožite črko pred izbranim odgovorom. 
 
1. Spol 

 
a) ženski b)  moški 

 
2. Starost 

 
a) 25 let ali manj b) 26–36 let c) 37–47 let d) 48 let ali več 

 
3. Kaj je po vašem mnenju naloga vrtcev? Obkrožite ustrezen odgovor.  

 

Zgolj in samo varstvo otrok. DA NE 

Pomoč staršem pri celoviti skrbi za 

otroke. 
DA NE 

Izboljšanje kvalitete življenja družin 

in otrok. 
DA NE 

Reševanje družinskih problemov. DA NE 

Navajanje otrok na samostojnost. DA NE 

Ustvarjanje pogojev za razvoj 

otrokovih telesnih in duševnih 

sposobnosti. 

DA NE 
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Spodaj so navedene oblike sodelovanja med vami in vzgojiteljem/-ico. Zanima me, kako 

pomembne se vam zdijo. (označite z x) 

 

OBLIKE  SODELOVANJA 
ZELO 

POMEMBNO 
POMEMBNO 

DELNO 

POMEMBNO 

MANJ 

POMEMBNO 
NEPOMEMBNO 

Govorilne ure      

Roditeljski sestanek      

Pisna gradiva, sporočila (po 
telefonu, e-pošti) 

     

Pogovori ob prihodih in 
odhodih otrok v/iz vrtca 

     

Delavnice, izleti, prireditve 
     

Aktivno vključevanje staršev 
v delo oddelka 

     

Oglasna deska      

Svet staršev      

 
 
4. Naslednje trditve se navezujejo na pomoč oz. povezovanje vrtca s starši. Prosim, da 

označite, kako pogosto ste deležni naslednjih oblik sodelovanja z vrtcem. (označite z x) 
 

TRDITEV NIKOLI REDKO VČASIH POGOSTO 
ZELO 

POGOSTO 

Delovni čas vrtca se prilagaja mojim potrebam.      

Upoštevani so moji predlogi in želje glede organizacije 
dodatnih dejavnosti vrtca. 

     

Oblike sodelovanja z vzgojiteljico vrtec prilagaja glede na 
moje potrebe in želje. 

     

Vrtec upošteva moje predloge in želje glede urejenosti 
okolice vrtca. 

     

Imam možnost podati mnenje o prehrani v vrtcu.      

O programu vrtca sem  predhodno obveščen.      

Vrtec upošteva moje predloge in želje glede nabave igrač in 
drugih sredstev. 

     

 

 

5. Ali se pri sodelovanju z vzgojiteljem/-ico ali vrtcem srečujete s kakšnimi težavami oz. 
ovirami v povezavi z vzgojo otrok? 
 

a)  da b)  ne 
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Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z da, prosim, da spodaj na črte napišete, s kakšnimi težavami 
oz. ovirami se srečujete. 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Najlepša hvala, da ste si vzeli čas in odgovorili na vsa vprašanja. 

 

 

9.2 ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STROKOVNE DELAVCE VRTCA 

 

Spoštovani vzgojitelj/-ica, pomočnik/-ica vzgojitelja/-ice! 

 

Moje ime je Nina Ajdič in sem študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

Pišem diplomsko delo z naslovom Pomoč vrtca družini. Prosim Vas, da si vzamete nekaj časa in 

odgovorite na spodaj zastavljena vprašanja. Anketni vprašalnik, ki mi bo v veliko pomoč pri 

raziskovalnem delu, je anonimen, zato prosim, da so vaši odgovori iskreni. Pridobljeni podatki bodo 

obravnavani le v študijske namene.  

 
Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem. 
 
 
Prosim, da obkrožite črko pred izbranim odgovorom. 
 
 
1. Spol 

 
a) ženski b)  moški 

 
 
2. Delovno mesto 
 

a) pomočnik/pomočnica vzgojitelja/-ice b)  vzgojitelj/vzgojiteljica 
 
 
3. Koliko let delate na področju predšolske vzgoje? 

 
a)  manj kot 5 let b)  od 5 do 15 let c)  16 let ali več 
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4. Kaj je po vašem mnenju naloga vrtcev? Obkrožite ustrezen odgovor.  
 

Zgolj in samo varstvo otrok. DA NE 

Pomoč staršem pri celoviti skrbi 
za otroke. 

DA NE 

Izboljšanje kvalitete življenja 
družin in otrok. 

DA NE 

Reševanje družinskih 
problemov. 

DA NE 

Navajanje otrok na 
samostojnost. 

DA NE 

Ustvarjanje pogojev za razvoj 
otrokovih telesnih in duševnih 
sposobnosti. 

DA NE 

 
 

Spodaj so navedene oblike sodelovanja med vami in starši. Zanima me, kako pomembne se 

vam zdijo. (označite z x) 

 

OBLIKE  
SODELOVANJA 

ZELO 
POMEMBNO 

POMEMBNO 
DELNO 

POMEMBNO 
MANJ 

POMEMBNO 
NEPOMEMBNO 

Govorilne ure      

Roditeljski sestanek      

Pisna gradiva, sporočila 
(po telefonu, e-pošti) 

     

Pogovori ob prihodih in 
odhodih otrok v/iz vrtca 

     

Delavnice, izleti, 
prireditve 

     

Aktivno vključevanje 
staršev v delo oddelka 

     

Oglasna deska      

Svet staršev      
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5. Naslednje trditve se navezujejo na pomoč oz. povezovanje vrtca s starši. Prosim, da 
označite, kako pogosto držijo naslednje trditve. (označite z x) 
 

TRDITEV NIKOLI REDKO VČASIH POGOSTO 
ZELO 

POGOSTO 

Delovni čas vrtca se prilagaja potrebam staršev.      

Upoštevani so  predlogi in želje staršev glede 
organizacije dodatnih dejavnosti vrtca. 

     

Oblike sodelovanja z vzgojiteljico vrtec prilagaja 
glede na  potrebe in želje staršev. 

     

Vrtec upošteva predloge in želje staršev glede 
urejenosti okolice vrtca. 

     

Starši imajo možnost podati mnenje o prehrani v 
vrtcu. 

     

O programu vrtca so starši  predhodno obveščeni.      

Vrtec upošteva predloge in želje staršev glede 
nabave igrač in drugih sredstev. 

     

 
 

6. Kako kot vzgojitelj/-ica v vrtcu uresničujete idejo o vrtcu kot dopolnjevanju družinske 
vzgoje? Odgovor napišite na črto. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Najlepša hvala, da ste si vzeli čas in odgovorili na vsa vprašanja. 

  

 


