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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 

Sodelovanje med vrtcem in družino je zelo pomembno za vse sodelujoče – otroka, vzgojitelje 

in starše. Odnos med starši in vzgojitelji mora temeljiti na sprotni komunikaciji, zaupanju, 

spoštovanju, dogovarjanju, strpnosti in enakovrednosti ter stremeti k skupnemu cilju. Vrtec 

staršem nudi pomoč pri vzgoji in razvoju otroka ter dopolnjuje družinsko vzgojo, ne more pa 

je nadomestiti. Odgovornost za medsebojni odnos nosita tako vrtec kot tudi družina otroka.  

 

V teoretičnem delu sem opisala pojem subjektivne teorije, stališča in pričakovanja 

vzgojiteljev predšolskih otrok. V nadaljevanju sem predstavila pomen sodelovanja med 

vrtcem in družino ter vrste sodelovanja. Posebej sem se posvetila sodelovanju vzgojitelja s 

starši v uvajalnem obdobju na koncu pa komunikaciji med vzgojitelji in starši.  

 

V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, v kateri so sodelovali vzgojitelji dveh 

vrtcev. Želela sem izvedeti, kakšne izkušnje imajo vzgojitelji pri sodelovanju s starši, kakšna 

so njihova stališča do staršev, kaj vzgojitelji od njih pričakujejo glede medsebojnih odnosov 

in komunikacije, še posebej v uvajalnem obdobju. Zanimalo me je tudi, kako si vzgojitelji 

razlagajo besedo partnerstvo.  

 

Ugotovila sem, da imajo vzgojitelji visoka pričakovanja do staršev v uvajalnem obdobju, pri 

komunikaciji in medsebojnem odnosu. Različna pričakovanja pa imajo glede aktivnega 

vključevanja staršev v pedagoško delo v oddelku. S starši imajo vzgojitelji, vključeni v 

raziskavo, v veliki večini pozitivne izkušnje, saj medsebojno sodelovanje označujejo kot 

uspešno. Njihova stališča do staršev pa so tako pozitivna kot tudi negativna. Partnerstvo v 

veliki večini opisujejo kot sodelovanje, pomoč, dopolnjevanje, profesionalen odnos, zaupanje 

in primerna komunikacija.   

 

 

 

Ključne besede: sodelovanje med vrtcem in starši, partnerstvo, subjektivne teorije 

vzgojiteljev, stališča vzgojiteljev, predšolska vzgoja 

  



 

  

ABSTRACT AND KEY WORDS 

It is important for everybody involved – the child, the kindergarten teachers and the parents 

that kindergarten and family cooperate. It is also important that the relationship between 

parents and kindergarten teachersis based on regular communication, collaboration, trust, 

respect, tolerance and equality. Furthermore, all parties involved aim for a common goal.  

Kindergarten provides help for parents with child upbringing and development.  It also 

complements family upbringing but it cannot replace it. Mutual relationship is therefore 

responsibility of both parties involved – the family and kindergarten. 

 

The theorethical part of my diploma thesis describes the idea of subjective theory, the 

perspective and the expectations that kindergarten teachers of pre-school children have. The 

imporatnce of cooperation between family and kinergarten as well as its forms are also 

described. A special focus is on cooperation between parents and kindergarten in the 

introductory period. Towards the end, my thesis focuses on communication between 

kindergarten teachers and parents. 

 

The empirical part of my thesis shows the results of a survey conducted among teachers of 

two different kindergartens. The aims were to determine the kind of experience kindergarten 

teachers gain from working with parents, the perspective they have on parents and what 

expectations of mutual communication kindergarten teachers hold, especially in the 

introductory period. The understanding of the word »partnership« was also the subject of the 

survey. 

 

In the conclusion, it is suggested that kindergarten teachers in the introductory period have 

high expectations regarding parents, their communication and mutual relationship.  However, 

exepctations differ when it comes to parents being actively involved in pedagogical work of a 

childcare unit. Most kindergarten teachers involved in the survey have good experience.  They 

perceive their cooperation as successful. Their perspective of parents varies. Partnership is 

mostlydefined as cooperation, help, support, professional attitude, trust and appropriate 

communication. 

 

Key words: kindergarten and parents cooperation, partnership, kindergarten teachers' 

subjective theories, kinergarten teachers' perspective, pre-school education  
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UVOD 

Vrtec in starši skupaj ustvarjajo kakovostno okolje, v katerem se otrok lahko optimalno 

razvija. Starši so še vedno primarni skrbniki in nosijo glavno odgovornost za otrokov razvoj 

in vzgojo, velik del odgovornosti pa so prevzele tudi vzgojno-izobraževalne institucije. 

Medsebojni odnosi med starši in vzgojitelji se ne morejo razviti, če med njimi ni 

komunikacije. Prav tako ni mogoče razviti komunikacije, če ni medsebojnih odnosov 

(Žnidaršič, 2012).  

 

Kurikulum za vrtce (1999) navaja, da mora vrtec spoštovati kulturo, identiteto, jezik, svetovni 

nadzor, vrednote, prepričanja, navade in običaje otrokovih staršev, starši pa morajo upoštevati 

meje svojega soodločanja, ki ne smejo posegati v strokovno avtonomijo. Govorimo torej o 

medsebojnem odnosu, ki temelji na spoštovanju, sodelovanju, odgovornosti, zaupanju in 

enakovrednosti. Med vzgojitelji in starši vsakodnevno poteka komunikacijski proces, za 

katerega kakovost pa sta odgovorna oba.  

 

Za sodelovanje med starši in vzgojno-izobraževalno ustanovo sem v literaturi zasledila več 

različnih terminov. Najpogosteje avtorji poleg termina sodelovanje uporabljajo termin 

vključevanje staršev, ki razširi polje sodelovanja s starši, saj ne zajema le njihovega 

sodelovanja v VI-ustanovi, ampak tudi vključevanje staršev pri delu z otroki v vrtcu in doma. 

Sem sodijo tudi ravnanja staršev zunaj vrtca kot na primer zagotavljanje pogojev za igro in 

učenje, obiskovanje knjižnic, muzejev oz. izpostavljanje otroka intelektualno stimulativnim 

dejavnostim (Berčnik in Devjak, 2015). Institucionalna in družinska vzgoja se morata 

dopolnjevati, saj bomo le tako zadovoljili otrokove potrebe. 

 

Že večkrat sem bila priča negativnim stališčem do staršev s strani vzgojiteljev. J. Lepičnik 

Vodopivec (1996) navaja, da negativnim stališčem botrujejo zlasti različna pojmovanja vloge 

vrtca. Staršem je pogosto najbolj pomembna varovalna vloga vrtca, medtem ko vzgojitelji 

praviloma bolj poudarjajo njegov vzgojno-izobraževalni pomen. To me je spodbudilo, da sem 

v diplomskem delu raziskala subjektivne teorije vzgojiteljev o starših. V prvem delu sem 

opisala pojem subjektivne teorije s poudarkom na subjektivnih teorijah in stališčih 

vzgojiteljev predšolskih otrok. Predstavila sem teoretična izhodišča partnerstva med družino 

in vrtcem, pomen sodelovanja in formalno ureditev sodelovanja s starši v Kurikulumu za 

vrtce. Opisala sem pomembnost sodelovanja v uvajalnem obdobju ter sprotne komunikacije, s 
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katero gradimo uspešno partnerstvo. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, 

katere namen je bil raziskati, kakšna stališča o starših imajo vzgojitelji v dveh vrtcih in kaj 

pričakujejo od staršev pri vključevanju, komunikaciji in medsebojnem odnosu. 
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1 SUBJEKTIVNE TEORIJE 

Vzgoja in izobraževanje spadata v najbolj kompleksno, a hkrati najodgovornejšo človeško 

dejavnost. Rosić (2009, v Hmelak in Lepičnik Vodopivec, 2013) meni, da so uveljavljena 

spoznanja na področju vzgoje in izobraževanja odvisna od mnogih notranjih in zunanjih 

dejavnikov, eden najpomembnejših pa je zagotovo vzgojitelj. Raziskave so pokazale, da na 

vsebino in kakovost izkušenj, ki jih otrok dobi v vrtcu, bolj kot formalni kurikulum vplivajo 

izobraževanje vzgojiteljev, njihovo razumevanje otrokovega razvoja, čustveno sprejemanje 

formalnega kurikuluma, lokalni pogoji in kultura (Miljak, 1988; Pešič, 1987, v Batistič Zorec, 

2004).  

Subjektivne teorije ali osebna pojmovanja so naše osebne ideje, ki jih imamo o nekem pojavu 

in nam pomagajo razložiti svet ter se v njem znajti. Pogosto so čustveno in vrednotno 

obarvana in niso povsem zavestna in logična (Marentič Požarnik, 2000). Vzgojiteljice se pri 

svojem delu pogosto srečujejo z mnogimi dilemami, vprašanji in situacijami, na podlagi 

katerih si oblikujejo svoja stališča, pričakovanja in predstave, ki zajemajo tudi osebne, 

neznanstvene razlage realnosti. Vsa stališča, pričakovanja in predstave pa imajo pomembno 

vlogo in močno vplivajo na vedenje in delovanje vzgojiteljic v konkretnih pedagoških 

situacijah. Vejleskov (1999, v Batistič Zorec, 2003) predpostavlja, da so subjektivne teorije 

vzgojiteljev nekje vmes med znanstveno psihologijo in psihologijo zdravega razuma. 

Znanstveni psihologiji so najbližje raziskovalci, psihologiji zdravega razuma starši, medtem 

ko avtor vzgojitelje uvršča nekje vmes med obema poloma.  

 

V strokovni literaturi zasledimo različna pojmovanja in opredelitve subjektivnih teorij, npr. 

osebne teorije (Clark, Ricord), implicitne teorije (Clark in Ginger, Shavelson in Stern), 

podobe (Jamammoto, Clandinin), metafore (Bullough, Grimmet in McKinnon), pojmovanja 

(Larsson, Baird), perspektive (Janessick, Gordon), prepričanja (Bussis, Chittenden in 

Amarel), osebno praktično znanje (Elbaz, Clandinin) itd.(Polak, 1996). 

 

Avtorica (prav tam)  ugotavlja, da je opredeljevanje značilnosti subjektivnih teorij vedno 

subjektivno in odvisno od občutljivosti opazovalca ter njegovega povezovanja kognitivnih in 

vedenjskih vsebin, zato niso jasno izpostavljene znanstvenemu poučevanju. Subjektivne 

teorije opredeljuje kot »delno ali popolnoma implicitne, relativno nespremenljive zveze več 

posameznih osebnih pojmovanj specifičnih področij pedagoškega dela. Osebna pojmovanja se 
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oblikujejo v procesu pridobivanja znanja, izkušenj in vrednot znotraj specifičnega socialnega 

in šolskega konteksta. Nastopajo v obliki osebnih prepričanj, predstav in shem.«. 

 

M. Ule (2004, v Turnšek, 2008) meni, da so subjektivne teorije rezultat predelave informacij 

in kot takšne primarno proces presojanja in vrednotenja. Preko njih vzgojitelj vrednoti in 

selekcionira informacije. Oblikujejo se v kontekstu interakcije in komunikacije z drugimi oz. 

z osebami, ki so za posameznika pomembne. N. Turnšek (prav tam) ugotavlja, da je proces 

oblikovanja subjektivnih teorij oseben in hkrati socialno konstruiran. Subjektivne teorije 

lahko razumemo kot individualne reprezentacije, ki so sestavni del in hkrati odsev 

prevladujočih zdravorazumskih razlag in pojmovanj otroštva, vzgoje, starševstva in 

prevladujočih ideologij v določenem socialnem prostoru. Zasledimo jih v vsakdanjem govoru, 

popularni literaturi o vzgoji otrok, diskurzu strokovnjakov na področju predšolske vzgoje itd.  

Na pomen razumevanja delovanja in vplivanja subjektivnih teorij pa opozarja tudi M. Batistič 

Zorec (2003), ki je mnenja, da so subjektivne teorije vzgojiteljev tako eksplicitno izražena 

stališča, vrednote in razlage o vzgoji kot tudi implicitne predpostavke, ki pa so nemalokrat v 

nasprotju z eksplicitnimi.  

 

Handal in Lauvas (1987, v Polak, 1996) izpostavljata tri osnovne dejavnike oblikovanja 

subjektivnih teorij znotraj socialnega in šolskega konteksta: 

1. Lastne učne in pedagoške izkušnje 

V času formalnega izobraževanja vzgojitelji pridobijo veliko izkušenj, ki prispevajo k 

oblikovanju subjektivnih teorij. Učimo se o sebi kot osebnosti, o pravilih in normah in svojem 

odnosu do le-teh. Teoretska znanja interpretiram in transformiram v skladu z vnaprejšnjimi 

subjektivnimi predpostavkami. Avtorja (v Polak, 1996) opozarjata na pomembnost »čistih 

izkušenj« oz. neposrednega dela v pedagoškem procesu. Pedagoško prakso lahko ljudje 

doživljajo kot uspeh ali neuspeh, raziskujejo in pridobivajo izkušnje, ki oblikujejo in utrjujejo 

njihovo vlogo.  

 

2. Preneseno in posredovano znanje, izkušnje in strukture 

Kognitivni sistem človeku omogoča sprejemanje in predelavo neposrednih izkušenj ter znanja 

drugih ljudi, s katerimi se srečujemo preko formalnega izobraževanja. Ta proces se dogaja pri 

opazovanju in posnemanju npr. učiteljev med poučevanjem, sodelovanju z njimi v različnih 

projektih, izmenjavanju mnenj o perečih problemih na področju dela s kolegi in še mnogo 
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drugih situacij. Tu naše osebne izkušnje niso soudeležene, vendar pa posredno prenesemo 

izkušnje, ki jih nato pomensko osmislimo in ovrednotimo.  

3. Vrednote 

Na zaznavanje naših izkušenj in na vse, kar prevzamemo in sprejmemo od drugih, vplivajo 

vrednote. Kar zaznamo in izkusimo, kasneje tudi selekcioniramo, razvrščamo, interpretiramo 

in izbrisujemo iz spomina na osnovi presoje, da je dobro obdržati samo dobro in pravilno. 

Vrednote se kažejo tudi v obliki nagnjenosti k določenemu načinu poučevanja, v stališčih do 

pojma avtoriteta, v odnosu do učnih predmetov in njihove vsebine, v ravnanju v procesu 

učenja in podobno. Vsak posameznik ima svojevrsten sistem vrednot, ki ga živi in v skladu z 

njim tudi deluje.  

 

Številni avtorji opisujejo različne dimenzije subjektivnih teorij, kot so: subjektivne teorije o 

znanju, o učenju in poučevanju, o učenju otrok in njihovi aktivnosti, o vlogi dobrega 

(učinkovitega) vzgojitelja, o samem sebi kot vzgojitelju, o učinkoviti organizaciji (Jug, 2008). 

Vzgojitelji vseskozi pridobivajo različne izkušnje na vseh področjih pedagoškega dela, eno 

izmed teh področij je tudi sodelovanje s starši. Prek teh izkušenj si oblikujejo svoja stališča, 

predstave in prepričanja o sodelovanju in svojih pričakovanjih do staršev. 

 

1.1 SUBJEKTIVNE TEORIJE VZGOJITELJIC PREDŠOLSKIH OTROK 

V strokovni literaturi s področja predšolske vzgoje se kot sinonim za subjektivne teorije 

najpogosteje uporabljata pojma implicitna teorija in implicitna pedagogika (npr. Miljak, 1993; 

Pešič, 1987, v Batistič Zorec, 2003). A. Miljak (1993, v Batistič Zorec, 2003) opredeljuje 

implicitno pedagogiko kot vzgojiteljičina pričakovanja in predvidevanja o možnostih učenja 

in razvoja otrok, ki vplivajo na učenje, razvoj, vzgojo in izobraževanje otrok. Po definiciji M. 

Pešić (1987, v Batistič Zorec, 2003) pa implicitna pedagogika zajema »osebne, privatne 

teorije vzgojiteljic oz. osebno prevzet in izgrajen sistem vrednot, znanja in prepričanj o naravi 

in razvoju otroka ter iz njih izvedene cilje vzgoje in stališča o mogočih in ustreznih načinih 

doseganja teh ciljev«. M. Batistič Zorec (prav tam) domneva, da na subjektivne teorije 

vzgojiteljic izmed psiholoških teorij najmočneje vplivata behavioristična teorija in t.i. 'k 

otroku usmerjena' filozofija, ki jo lahko povežemo z idejami reformske pedagogike z začetka 

20. stoletja ter neopsihoanalitičnimi (ego-psihološkimi) in humanističnimi teorijami v 

psihologiji.  
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Vzgojiteljice v procesu formalnega izobraževanja za pedagoški poklic pridobijo teoretska 

spoznanja, ki si jih interpretirajo in transformirajo v skladu z vnaprejšnjimi subjektivnimi 

predpostavkami (Turnšek, 2008). A. Polak (1996) meni, da so subjektivne  teorije vsaj v 

grobih obrisih izoblikovane že pred vstopom v formalno pedagoško izobraževanje. V procesu 

pridobivanja znanja in izkušenj, izgrajevanja osebnosti in vrednot pa še nadaljnjo izgrajujejo 

osebna pojmovanja o posameznih pojmih, stališča, pričakovanja in sodbe o vzgojnem 

procesu, organizaciji pedagoškega dela, vzgojni praksi in metodah ter družbi nasploh. 

 

Kako vzgojiteljica razume, doživlja in upošteva Kurikulum za vrtce (1999), je močno odvisno 

od njenih subjektivnih teorij. Kroflič (2005) meni, da se skozi dejanja vzgojiteljic predvsem v 

manj strukturiranih dnevnih dejavnosti (npr. prosta igra in dnevna rutina) pokažejo njene 

vrednote, pričakovanja in »tiho znanje«, ki ga ima v zvezi s svojimi predstavami o »pridnem 

otroku« in »primernem učenju«. V pričakovanjih pa se odraža tudi osebna ideologija 

vzgojiteljice, ki je vezana na svetovni nadzor, religiozno in politično prepričanje ter stereotipe 

in predstave.  

 

Zanimivo povezavo najdemo med prikritim kurikulumom in subjektivnimi teorijami. Prikriti 

kurikulum se nanaša na nenačrtovana ravnanja, ki niso nikjer zapisana, a vseskozi »delujejo 

na učence«. Subjektivne teorije in prikriti kurikulum se delno prekrivata, in sicer v 

preučevanju nenamernih in nenačrtovanih ravnanj in učinkov vzgoje. Pojem subjektivnih 

teorij je širši v tem smislu, da poleg implicitnih  –  nereflektiranih, rutinskih ter pretežno 

nezavednih ravnanj  –  zajema tudi eksplicitno izražena stališča in vrednote. Pojem prikritega 

kurikula pa je širši v razumevanju, da na odnose med odraslimi in otroki v instituciji vplivajo 

tudi institucionalni dejavniki, na katere vzgojiteljice ne morejo ali morejo le malo vplivati 

(npr. normativi o številu otrok in opremi vrtca, lokalni pogoji, vodenje ...) (Batistič Zorec, 

2004). 

 

Proces ozaveščanja in spreminjanja subjektivnih teorij je ključni dejavnik profesionalnega 

razvoja pedagoških delavcev, ki je dolgotrajen in nikoli povsem zaključen. Veliko avtorjev 

opisuje metode in načine, s katerimi jih vzgojitelji/učitelji ozavestijo in po potrebi 

spreminjajo. Ključna točka vseh pa je, da zagovarjajo pomen (samo)refleksije. N. Turnšek 

(2008) je mnenja, da je sposobnost za refleksijo in avtorefleksijo osnova spreminjanja 

subjektivnih teorij. S tem se strinja tudi M. Batistič Zorec (2003), ki pa še dodaja, da lahko na 

ozaveščanje in spreminjanje subjektivnih teorij poleg (samo)kritične refleksije vplivamo tudi 
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s pomočjo izobraževanja, s povečanjem vloge evalvacije ter s senzibilnim in kritičnim 

diskutiranjem o problemih. A. Miljak (1993, v Batistič Zorec, 2003) velik pomen pripisuje 

tudi opazovanju, dialogu, razpravi in kritičnim pripombam drugih opazovalcev.  

 

F. Korthagen (2004, v Jug, 2008) kot pomembno funkcijo refleksije pripisuje vzpostavitvi 

zavedanja, odmrznitev svojih pojmovanj in pomoč pri njihovem ponovnem preoblikovanju, 

pri katerem se prepletata fazi kognitivnega konflikta in (re)konstruktiranja. Vsi procesi 

preoblikovanja temeljijo na posameznikovem dejavnem sodelovanju z možnostjo kontrole 

lastnega spreminjanja, kar je po C. Razdevšek-Pučko (1990, 1993, 2000, v Jug, 2008)  

mogoče le ob zavestni vključitvi v procese spreminjanja ob lastnem prepričanju smiselnosti 

določene pedagoške spremembe ter ob temeljiti pripravi programa spreminjanja z 

oblikovanjem ustreznih podpornih (po)svetovalnih skupin. To je pomembno še zlasti v 

začetnih obdobjih spreminjanja. Spreminjanje stališč, lastnih pogledov, osebnih pojmovanj je 

postopen proces, za katerega je potrebno najprej spodbuditi kritičnost do obstoječe prakse. 

Vzgojitelje je potrebno skozi samorefleksijo usmerjati k oblikovanju konkretnih ciljev, 

pričakovanj in kriterijev za vrednotenje lastnega dela in dela kolegov ter jih spodbujati k 

samoevalvaciji in doživljanju lastne uspešnosti (prav tam).  

 

 

1.2 STALIŠČA IN PRIČAKOVANJA VZGOJITELJEV 

Vrtec je prostor, v katerem se srečujejo ljudje z različnimi pričakovanji, življenjskimi 

zgodbami, predstavami, izkušnjami, vrednotami, prepričanji in stališči. 

Subjektivne poglede dobro prepoznamo v izraženih pričakovanjih, zato so nam naša 

medsebojna pričakovanja pomembno izhodišče. Lipičnik (1991) meni, da se pričakovanja 

pojavljajo pri aktivnostih, ki vodijo do cilja. Če pričakovanja za posameznika niso 

pomembna, tudi doseganje cilja zanj ni bistvo. Pričakovanja sprožijo aktivnost, ki je odvisna 

od drugih dveh zmožnosti, znanja in sposobnosti.  

 

Nekatere raziskave (Nelson, 1990; Resman, 1992; Vincent, 1996; McNamara et al., 2000; 

Marinšek, 2003, v Marinšek in sod., 2006) so pokazale, da so pričakovanja staršev vezana in 

usmerjena izključno v 'mojega' otroka. Starši pričakujejo, da bodo obveščeni o uspehu in 

napredku svojega otroka, kar pa raziskovalci pripisujejo želji, da jim lahko pravočasno 

pomagajo pri težavah. Poleg tega pričakujejo tudi, da bo otroku zagotovljena varnost in dobro 
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počutje. Osnovna pričakovanja učiteljev pa so povezana s t.i. »dobrimi starši«, kar pomeni, da 

jim starši  izražajo podporo, zaupanje, lojalnost, razumevanje, pomoč, obenem pa se ne 

vmešavajo v njihovo profesionalnost in so sposobni objektivno oceniti zmožnost otroka. V 

veliki večini pa  starši in učitelji/vzgojitelji o medsebojnih pričakovanjih sploh ne razpravljajo 

(Marinšek in sod., 2006). 

 

Med konceptoma subjektivnih teorij in stališči lahko najdemo številne skupne točke. Funkcija 

stališč je, da pomagajo zadovoljevati osnovne človekove potrebe. Vplivajo na to, kako 

zaznavamo in doživljamo določene situacije in objekte. Predstavljajo trajno duševno 

pripravljenost za reagiranje na določen način, so pridobljena v procesih socializacije in 

usmerjajo naše obnašanje (Ule, 1994, v Turnšek, 2008).  Vzgojno izobraževalna stališča so 

stališča, pri katerih gre za pričakovani strokovni način mišljenja, ravnanja in dela vzgojiteljic 

in pomočnic vzgojiteljic. Gre za stališča na ravni vrtca, ki urejajo odnos do vseh programov, 

pravilnikov, aktov, načinov vodenja, do odnosov s sodelavci in upravo, starši v okviru letnega 

delavnega načrta, etičnega kodeksa in Kurikuluma za vrtce (Jenšterle, 2013).  

M. Batistič Zorec (2004) ugotavlja, da subjektivne teorije vsebujejo poleg implicitnih ravnanj 

tudi eksplicitno izražena stališča in vrednote. Stališča lahko po njenem mnenju torej 

opredelimo kot eksplicitne subjektivne teorije znotraj subjektivnih teorij.  

 

Pri obeh konstruktih gre za eksplicitne in implicitne 'predpostavke', ki so reprezentacije 

človekovega vrednotnega in čustvenega odnosa do nečesa/nekoga. Tako stališča kot 

subjektivne teorije so nekakšne predispozicije za vedenje; na osnovi stališč in/ali subjektivnih 

teorij je mogoče do določene mere sklepati o človekovem vedenju in ga predvidevati. Stališča 

so le del repertoarja kognicij, zajetih v določeno subjektivno teorijo, ta pa predstavlja 

integrirano celoto posameznikovih pogledov, stališč, vrednot, idealov ... Poleg tega pa 

sestavni del subjektivnih teorij vzgojiteljic niso le stališča, ki se neposredno nanašajo na 

vzgojo otrok, pač pa tudi drugi sklopi stališč, norm in vrednot, ki so z vzgojo povezani le 

posredno (Turnšek, 2008).  

Koncepta stališč in subjektivnih teorij se razlikujeta tudi v 'sposobnosti' napovedovanja 

vedenja. Stališča so 'naravnanosti oz. drže' – pripravljenost za določeno obnašanje, 

subjektivne teorije pa vsebujejo že relativno izdelane 'obrazce vedenja' – o tem, kako naj se 

posameznica obnaša (reagira, deluje) v specifičnih situacijah. Stališča so bolj odnos do 

nečesa/nekoga, v subjektivnih teorijah pa se zrcalijo tudi relativno izdelane predstave o 

ravnanju v odnosu do nečesa/nekoga (prav tam). 
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2 SODELOVANJE MED VRTCEM IN DRUŽINO 

2.1 POMEN SODELOVANJA 

Obdobje otroštva je čas, v katerem se otrok celostno razvija in v katerem imajo učenje ter 

izkušnje zelo pomembno vlogo. Pogoj za optimalen razvoj otroka in pomemben vidik 

kakovosti predšolske vzgoje je med drugim tudi sodelovanje vrtca s starši. Zahteva po večjem 

sodelovanju staršev z vrtcem je ena temeljnih lastnosti reformalnih prizadevanj na področju 

vzgoje in izobraževanja v zadnjih desetletjih. Starši poskušajo že doma precej storiti za 

vzgojo in razvoj otrokovih sposobnosti, kar je eden izmed neizkoriščenih virov, ki jih imamo. 

Pri partnerstvu med vrtcem in domom je pomembna enakovrednost, to je tista razsežnost, ki 

omogoča osebnostni razvoj vsakega posameznika v vzgojno-izobraževalnem procesu – 

otroka, vzgojitelja in staršev (Batistič Zorec, 2006). 

 

Tudi T. Vonta (2009) meni, da sodelovanje povezuje močne strani družine in strokovnost 

institucije v aktivno partnerstvo. Dodaja, da je nemogoče ločiti otroka od družine, saj vsak 

otrok raste in se socializira v kulturi svoje družine. Otroci prinašajo svoje ideje, čustva, močne 

in šibke strani od doma v svoje življenje v vrtcu. Če sta družina in vrtec povezana preko 

otroka, bo njuno partnerstvo prispevalo k učinkovitosti vrtca. Vzgojno-izobraževalne 

ustanove nikoli niso nadomestek družinske vzgoje, temveč njihovo dopolnilo. Vrtec ne more 

nadomestiti družinskega okolja in vzgoje, lahko pa ju dopolnjuje s ciljno izbranimi 

dejavnostmi, didaktičnimi sredstvi in strokovnimi delavci. Vzgojitelji so otrokom »pomembni 

drugi«, ki imajo na njihovo življenje, razvoj in rast močan vpliv.  

 

J. Lepičnik Vodopivec (1996) poudarja, da je zaupanje temelj vsakega medsebojnega odnosa. 

Sodelovanje predstavlja nekakšen »sistem«, kjer ima vsaka stran svoje potrebe in 

pričakovanja, če si prisluhneta ter zaupata pa lahko tvorita »celoto«, katere produkt je zdrav 

otrok. Pomemben ključ pri medsebojnem sodelovanju je zadovoljstvo vseh udeleženih: 

 

                                                                       Otrok 

 

 

Starši                            Vzgojitelj 

Vir: Bošnjak, 2012 
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Vec (2009) govori o dveh temeljnih pogledih na sodelovanje med družino in vrtcem. Pri 

prvem vrtec obravnava starše kot tiste, katerih sodelovanje je nujno za boljše razumevanje 

vrtca. To pomeni, da vrtec potrebuje starše za boljše, lažje, hitrejše in učinkovitejše doseganje 

ciljev. V drugem primeru pa se vrtec prilagaja potrebam, zahtevam, ciljem družin in lokalne 

skupnosti, ker je namenjena njim in jim mora slediti z načinom svojega delovanja. Odnos s 

starši je odvisen od razumevanja vloge vrtca, pričakovanj vzgojiteljev/staršev in tudi 

družbenih sprememb. 

 

Če želimo aktivno vključitev staršev, je potrebno poznati njihove potrebe in želje po 

sodelovanju. Zavedati se je potrebno, da se njihova želja po sodelovanju med letom spreminja 

glede na trenutne potrebe in njihovo občutenje vrtca. Bolj ko so starši prepričani, da je z 

otrokom v vrtcu vse v redu, bolje se počutijo tudi otroci in v več dejavnosti so se pripravljeni 

vključevati (Retuznik Bozovičar in Kranjc, 2011).  

 

Na temo sodelovanje med vrtcem in družino je bilo izvedenih že veliko raziskav. V današnji 

družbi ni več pomislekov o tem, ali je sodelovanje potrebno in kakšne pozitivne učinke 

prinaša. Nekaj več vemo o tem, kakšne pozitivne vplive ima sodelovanje na otroka, nekoliko 

manj pa kako to vpliva na vzgojitelje. Prednost sodelovanja pri vzgojiteljih se kaže v večjem 

spoštovanju profesionalnega dela s strani drugih strokovnih delavcev in ravnatelja, izboljšani 

komunikaciji ter v odnosih s starši in z vodstvom vrtca, v boljšem razumevanju kulture 

posamezne družine ter oblikovanju globljega spoštovanja sposobnosti in časa staršev 

(Lepičnik Vodopivec, 2012).  

 

Avtorica (prav tam) je mnenja, da je medsebojni odnos pomemben še zlasti zato, da 

spodbujamo otrokovo emocionalno stabilnost, doživljanje varnosti, sprejetosti in potrjevanja. 

Prednost sodelovanja vidi tudi v tem, da starši z večjo povezanostjo in s pogovori z otroki 

postajajo občutljivejši za otrokove socialne, čustvene in intelektualne potrebe. Bolj zaupajo 

sebi in svoji starševski vlogi ter spretnostim odločanja; ko pridobivajo več znanja o 

otrokovem razvoju, uporabljajo tudi več pozitivnega spodbujanja in manj kaznovanja svojih 

otrok, bolje razumejo delo vzgojiteljev in kurikulum.   

 

D. Intihar in M. Kepec (2002) sicer opisujeta partnerstvo med šolo in domom, vendar lahko 

njune ugotovitve povežemo tudi z vrtcem. Avtorici menita, da med najpomembnejše 

motivacijske dejavnike za sodelovanje sodi vzgojiteljev odnos do staršev. Pomembno je, da se 
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vzgojitelj zaveda, da komunicira s starši na dveh ravneh: na osebni ravni kot vzgojitelj z 

imenom in priimkom in na institucionalni ravni kot predstavnik vrtca. Avtorici menita, da ima 

sodelovanje mnogo pozitivnih učinkov pri učiteljih (vzgojiteljih): več časa namenjajo 

poučevanju, bolj so vključeni v delo, premikajo izobraževalno usmerjenost v učni proces in 

odnose, izboljša pa se tudi sama komunikacija med vzgojitelji in starši. Komunikacija in 

sodelovanje med zaposlenimi v vrtcu in s starši ni odvisna samo od pripravljenosti slednjih, 

temveč tudi od pripravljenosti vodstva in strokovnih delavcev po preseganju strogih meja med 

vlogo vzgojitelja in staršev ter hkratnem spoštovanju avtonomije vrtca.  

 

Na kvalitetnejše sodelovanje vplivajo tudi subjektivna mnenja in zakoreninjena stališča 

staršev ter vzgojiteljev, ki jih je težko preseči, dokler jih ne uzavestijo in se ne odločijo za 

spremembe. Mnogi starši živijo v prepričanju, da vzgojiteljev ne zanimajo njihovi otroci in 

oni kot starši. Podobno pa razmišljajo tudi vzgojitelji, ki mislijo, da starši ne poznajo 

njihovega truda in dela, ki ga »vlagajo« v njihovega otroka. Razlike se kažejo tudi v različnih 

pričakovanjih. Starši pričakujejo, da bo njihov otrok v vrtcu/šoli sprejet, razumljen, 

spodbujan, slišan itd. Šola/vrtci in učitelji/vzgojitelji pa se osredotočajo na vse otroke in od 

staršev pričakujejo priznavanje strokovne avtoritete, uvidevnost, zanimanje za program, 

medsebojno usklajevanje vzgojno-izobraževalnih ciljev, zanesljivost informacij in podobno. 

Pričakovanja staršev so pretežno emocionalno obarvana, pričakovanja vzgojiteljev pa se 

odvijajo na ravni profesionalnega mišljenja. Tako se oboji vrtijo v nekakšnem začaranem 

krogu svojih subjektivnih teorij, ki pa lahko zelo onemogočajo njihovo sodelovanje (prav 

tam).  

 

Sodelovanje med družino in vzgojno-izobraževalno institucijo lahko poimenujemo z 

različnimi termini, kot so sodelovanje, komunikacija, interakcija, participacija, pravica do 

informiranosti, soodločanja, do sodelovanja (Berčnik in Devjak, 2015). Po navadi se 

navezujejo na splošne definicije sodelovanja s starši, pri tem pa pomensko vključujejo širok 

spekter starševskih prepričanj, vedenj in načinov sodelovanja, ki si jih vsaka ustanova in 

posameznik razlagata po svoje. Kako bo potekalo sodelovanje, je odvisno tudi od tega, kako 

je opredeljeno in zasnovano na ravni vrtca. Vsem terminom je skupno, da vsebujejo 

vključevanje družine ne le v VI-ustanovi, ampak tudi vključevanje družine pri delu njihovih 

otrok za VI-ustanovo doma (prav tam).  
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Po mnenju J. Kalin (2008, v Berčnik in Devjak, 2015) k vključevanju staršev v vrtec sodijo 

govorilne ure, roditeljski sestanki in udeležbe na prireditvah, spremstvo na izletih in 

prostovoljna pomoč v vrtcu. Vključevanje staršev doma pa pomeni ravnanja staršev, ki so 

povezana z VI-ustanovo, a potekajo zunaj nje. Pod takšna ravnanja štejemo zagotavljanje 

pogojev za igro in učenje, obiskovanje knjižnic, zbiranje gradiva, skupno branje ter na 

splošno izpostavljanje otroka intelektualno stimulativnim dejavnostim. Vidmar (2001) 

opozarja tudi na problematiko razumevanja nalog in ciljev sodelovanja. Nekateri menijo, da 

kakovostno sodelujejo že, če starše obveščajo o otrokovem (šolskem) uspehu, drugi pa 

menijo, da kakovostno sodelujejo, če so starši njihovi pomočniki.  

V literaturi se čedalje pogosteje pojavlja pojem »sodelovanje z družino« kot pa »sodelovanje s 

starši«, saj je za otrokov razvoj pomembno celotno družinsko okolje.  

 

 

2.2 VRSTE SODELOVANJA 

Starši in pedagoški delavci vrtca že pri vpisu otroka v vrtec postanejo partnerji. Današnja 

družba je zelo multikulturna, starši in otroci namreč prihajajo iz najrazličnejših ekonomskih, 

socialnih in kulturnih skupin. Od vzgojitelja se pričakuje in zahteva, da pri vzpostavljanju 

odnosa s starši ne dela razlik ter z vsakim vstopi v stik z veliko odprtostjo, strpnostjo ter brez 

predsodkov. Vzgojitelji in učitelji morajo biti aktivni zagovorniki otrok in staršev in njihovih 

pravic (Turnšek, 2004).  

 

Ko govorimo o sodelovanju med vzgojiteljem in starši, največkrat zasledimo pojem 

partnerstvo oz. t.i. partnerski odnos. Izraz partnerstvo opredeljujejo različni avtorji, vsem pa 

je skupno, da gre za odnos, ki temelji na enakopravnosti, aktivni vlogi pri spodbujanju razvoja 

otroka, odgovornosti ter skupnih pravicah in dolžnostih.  

M. Pšunder (1994) je partnerski odnos opredelila kot sodelujoč, dopolnjujoč odnos med 

obema enakopravnima partnerjema, torej med vzgojitelji in starši. Golby (1993, v Berčnik in  

Devjak, 2015) je zapisal, da partnerstvo implicira doprinos nečesa vrednega na podlagi 

enakopravnosti vseh proti doseganju skupnega cilja. Starši in vzgojitelji so torej enakopravni 

partnerji, ki kot soustvarjalci življenja in dela v vrtcu stremijo k skupnemu cilju in katerih 

ideje, spodbude in želje se upošteva enakovredno. Hornby (2000, v J. Lepičnik Vodopivec, 

2013) pojasnjuje, da sta za razvijanje partnerskega odnosa s starši v šoli pomembni dve 

ključni naravnanosti učiteljev, kar pa lahko prenesemo tudi na vzgojitelje v vrtcih: 
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 pristnost, spoštljivost in empatičnost v medsebojnih odnosih; 

 upajoč, realističen pogled na napredek učenca in njegovo prognozo.  

 

Novak (2009) partnerstvo opredeljuje kot obliko socialne prakse in resnico, ki se začenja med 

dvema osebama. V nadaljevanju pojasnjuje, da se v Sloveniji partnerstvo kot oblika 

sodelovalnega učenja med dvema partnerjema še počasi razvija, kot to narekujejo dejanske 

potrebe in omogočajo pravnoformalne pogodbe. Avtor zagovarja misel, da se partnerstvo da 

smotrno načrtovati in so za to potrebna učinkovita skupna dela javnih, zasebnih, 

prostovoljskih in drugih organizacij in teles, vključujoč izobraževanje in učenje. Kot glavne 

prednosti partnerstva navaja odprtost in prožnost sodelujočih ustanov, ki lahko tako najbolj 

optimalno medsebojno usklajujejo svoja pričakovanja in povečanje sposobnosti šole za 

povezovanje globalnih in lokalnih interesov (prav tam).  

 

Za R. Beguš (2012) partnerstvo z družino pomeni vključevanje v neposredno vzgojno delo, 

enakopravni cilji in vloga obeh partnerjev, vzpostavitev dialoga v smeri spoštovanja 

različnosti, dogovarjanje, sooblikovanje, soodločanje, demokratičnost, participativna vloga 

staršev, zaupanje, spoštovanje razlik in strpnost ter sprotna komunikacija, reševanje težav in 

ovir.  

 

Že pri prvem stiku starši in vzgojitelji vzpostavijo odnos, ki ga je seveda potrebno še 

nadgrajevati. Pomembno je zavedanje, da z vsemi starši ni mogoče razviti dobrega 

partnerskega odnosa, ker si tega preprosto ne želijo. J. Lepičnik Vodopivec (2012) to razloži s 

tem, da nekatere starše zanima samo njihov otrok in so bolj zainteresirani za individualne 

stike kot za skupne šolske akcije in skupinske oblike srečanj. Poleg tega imajo lahko nekateri 

negativne izkušnje in vzgojiteljem preprosto ne zaupajo.  

 

Za boljše razumevanje vrtčevskega sistema in večjo povezanost vrtca in širše skupnosti je 

pomembno, da se starši kot partnerji vključujejo v dejavnosti oddelka in vrtca. K temu pa se 

nagibajo tudi sodobne oblike in metode dela, ki se v vrtcu izvajajo. Načrti vzgojiteljev morajo 

biti osredotočeni na partnersko sodelovanje s starši in naj bi temeljili na (Marjanovič Umek, 

2005): 

 medsebojnem informiranju, 

 pedagoškem izobraževanju, 
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 aktivnem vključevanju staršev v delo vrtca,  

 sodelovalnem delu. 

 

Poleg partnerskega odnosa pa avtorji (Pšunder, 1994; Intihar in Kepec, 2002) omenjajo še dve 

vrsti sodelovanja, in sicer:   

 Klientski odnos 

Za klientski odnos, ki je znan tudi pod imenom nadomestni ali kompenzacijski odnos, je 

značilno, da je ena oseba podrejena, druga pa dominantna. Vzgojitelj lahko popravlja ali 

nadomešča družinske vzgojne primanjkljaje, v nekaterih primerih pa tudi starši postanejo 

vzgojitelju pomočniki in nadgrajujejo njegovo delo. Tu lahko govorimo tudi o vzajemnosti, ki 

pa ima znake podrejenosti in dominantnosti lahko na strani staršev ali pa vzgojitelja. 

 

 Paternalistični odnos 

Paternalistični odnos ponazarja odnos, ki ga imajo vzgojitelji in starši do otroka. Gre za strogo 

vodenje in nadzorovanje, saj otroku ni dovoljeno biti samoiniciativen in kreativen. Obe strani 

otroka zagovarjata druga pred drugo in ga navidezno ščitita. Nekateri starši imajo tak odnos 

do otroka doma, zato pričakujejo paternalistični odnos tudi od vzgojitelja (Pšunder, 1994).  

 

 

2.3 SODELOVANJE S STARŠI V KURIKULUMU ZA VRTCE 

V Sloveniji je sodelovanje s starši (in s tem tudi meje njihovega vplivanja) določeno s 

formalnim okvirom in zakonodajo (Zakon o vrtcih, 1996; Zakon o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja, 1996; Kurikulum za vrtce, 1999; Kodeks o etičnem ravnanju v vrtcu, 

1996), pri čemer posamezni členi in načela že vsebujejo nastavke partnerske usmeritve 

sodelovanja (Berčnik in Devjak, 2015).   

 

V nacionalnem dokumentu, Kurikulumu za vrtce (1999), ki je uokviril koncept in sistem 

predšolske vzgoje, je navedeno načelo sodelovanja s starši, ki govori o različnih vidikih 

sodelovanja v vrtcu. Načelo zahteva, da (prav tam, str. 15):  

 je staršem javno dostopno pisno in ustno obveščanje o različnih ponudbah programov 

v vrtcu; 

 imajo starši pravico do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o 

otroku z vzgojiteljem in pomočnikom ter svetovalno službo; 
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 imajo starši pravico do postopnega uvajanja v vrtec; 

 mora vzgojitelj spoštovati zasebno sfero družin, njihovo kulturo, identiteto, jezik, 

svetovni nadzor, vrednote, prepričanja, stališča, navade in običaje;  

 mora vzgojitelj upoštevati pravico družine do zasebnosti in varstva osebnih podatkov; 

 je potrebno starše stalno informirati in sistematično seznanjati z njihovimi pravicami 

in odgovornostmi; 

 imajo starši pravico do sodelovanja pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v 

oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljem dejavno sodelovati pri vzgojnem delu, 

medtem ko imajo vzgojitelji pravico, da starši upoštevajo strokovno avtonomnost 

vrtca in strokovnih delavcev.  

 

Po Kurikulumu za vrtce (prav tam) mora biti staršem vedno na voljo publikacija o vrtcu, ki 

vključuje vse informacije v skladu z zakonom in ustreznimi pravilniki. Vsaka igralnica mora 

imeti pred vhodom oglasno desko, ki starše sproti obvešča o dejavnostih v vrtcu, morebitnih 

spremembah in na splošno o življenju, ki se odvija v oddelku.  

 

Za uspešno partnerstvo je potrebna obojestranska pripravljenost za sodelovanje, enakovredni 

odnos, zaupanje in spoštovanje. Tako kot morajo vzgojitelji spoštovati kulturo, načine, 

navade in stališča družine, pa se pričakuje od staršev, da bodo spoštovali strokovno 

avtonomnost vzgojitelja in vrtca ter meje svojega soodločanja.  

 

Kurikulum za vrtce kot enega izmed svojih ciljev navaja večjo strokovno avtonomnost in 

strokovno odgovornost celotne institucije in strokovnih delavcev. Vzgojiteljem omogoča 

samostojno odločanje, presojanje in izvajanje kurikula preko lastnih idej, hkrati pa jim je 

naložil prevzemanje odgovornosti za svoje strokovne odločitve. S povečanjem samostojnosti 

in avtonomnosti strokovnega delavca in vrtca glede na preteklost, se zahteva in poveča tudi 

strokovna odgovornost za kvalitetno in v skladu s predpisi opravljeno vzgojno-izobraževalno 

dejavnost (Kroflič, 2002).  

 

J. Lepičnik Vodopivec (2005) navaja, da avtonomija vzgojitelja v odnosu s starši posega na 

profesionalno in osebnostno raven. Vzgojiteljeva avtonomija znotraj stroke vključuje 

strokovno avtonomijo na programski ravni, to je pristojnost vzgojitelja v smislu odločanja o 

ciljih in programih svojega dela, in na izvedbeni ravni, pri kateri gre za svobodno odločanje v 
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smislu izvajanja svojega dela, v izbiri metod in oblik dela, izbire sredstev, prostorske in 

časovne organizacije, načinov in oblik sodelovanja s starši.  

 

Vzgojitelj je po mnenju Čotarja (2003) profesionalec, ki s svojim znanjem in vrednotami 

vsakodnevno izvaja dejavnosti v vrtcu. Pri svojem delu se lahko znajde v konfliktni situaciji s 

starši, ki pa se lahko bistveno hitreje reši, če zna vzgojitelj strokovno argumentirati svojo 

odločitev, zaradi katere je prišlo do konflikta. Vzgojitelj, ki je profesionalno usposobljen, bo 

znal svoje delo nenehno spreminjati in prilagajati danim situacijam, potrebam in željam. 

Poučevanje je lahko ustvarjalno le takrat, kadar je avtonomno. Nasprotno pa pretirana 

določila, omejitve, predpisani vzorci in recepti lahko ogrožajo vzgojiteljevo ustvarjalnost, 

avtonomijo in strokovnost.  

 

Koncept predšolske vzgoje, ki gradi na sodobnih načelih, predvideva, da ima vsaka vzgojno 

izobraževalna institucija strokovno avtonomno in odgovorno osebje. Ravno avtonomnost in 

odgovornost vzgojitelja za lastne odločitve, ki jih izvaja v praksi in jih zna hkrati tudi 

osmisliti, zahteva stalno profesionalno rast, (samo)evalvacijo, ustrezno klimo za spreminjanje 

in zagotavljanje kakovosti v vrtcu in zunanjo strokovno pomoč, če jo potrebujejo (Vonta, 

2009).  

 

 

2.4 SODELOVANJE S STARŠI V UVAJALNEM OBDOBJU 

Prvi stiki otroka z vrtcem so izredno pomembni za njegovo nadaljnje počutje in ključ za 

uspešno sodelovanje obeh strani v partnerskem odnosu, zato je pri uvajanju sodelovanje med 

vzgojitelji in starši še toliko bolj pomembno. Kot omenja načelo sodelovanja s starši v 

Kurikulumu za vrtce (1999), imajo starši pravico do postopnega uvajanja otroka v program 

vrtca.  

 

Uvajalno obdobje je za otroke, vzgojitelje in tudi za starše zelo stresno obdobje, v katerem se 

morajo starši soočiti z ločitvijo od svojega otroka, ki je po navadi vse prej kot lahka. Stopnja 

stiske staršev je odvisna od narave odnosa, ki ga imajo z otrokom in od tega, koliko stresnih 

dejavnikov je medtem prisotnih v okolju. Z vstopom otroka v vrtec pride do spremembe v 

družinskem ritmu, ki se tiče vseh družinskih članov. Ločitev prizadene vse, otroka in starše, 



17 

 

še posebej pa pri mlajših otrocih prizadene mater. Enoletnik se namreč še vedno ni odvil iz 

simbioze z materjo (Varjačič Rajko, 2007).  

 

Avtor (prav tam) poudarja pomen medsebojnega zaupanja med starši in vzgojitelji. Starši 

pogosto z dejanji in besedami sporočajo svoje nezaupanje in strahove, ki jih imajo pri 

uvajanju otroka v vrtec. Če starši vrtcu ne zaupajo, bo tudi otrok manj pripravljen na 

osamosvojitev. Še posebej pri mlajših je čustveni odnos staršev do strokovnih delavcev in na 

splošno do ločitve eden najpomembnejših trenutkov uvajanja. Če otrok začuti stisko in 

nezaupanje staršev, se to prenese tudi nanj in prinaša negativne vplive na postopek uvajanja in 

nadaljnje sodelovanje družine z vrtcem. Nezaupanje po mnenju avtorja izhaja iz dveh 

dejavnikov. Prvi je objektivno poznavanje vrtca in strokovnih delavcev, drugi pa je starševska 

tesna zveza z otrokom, ki je niso pripravljeni zrahljati, od tod pa tudi občutek, da za otroka ni 

nič dovolj dobro. Stisko doživlja večina staršev ne glede na to, kako so se pripravili na 

uvajanje in kakšen odnos imajo z otrokom. Pri starših lahko pride tudi do nezaupanja v 

samega sebe ter strahu pred praznino, ki bo nastala, ker otroka ne bo več ves čas ob njih. 

Otroci pa se na vrtec različno odzovejo, zato je v uvajalnem obdobju pomembno, da znajo 

starši in vzgojitelji prepoznati njegovo stisko in jo skupaj tudi rešujejo (prav tam).  

 

Že pri prvem stiku starši in vzgojitelji navežejo odnos, v katerega vstopijo z različnimi 

potrebami, željami, pričakovanj in cilji. Starši želijo čutiti, da je otrok v vrtcu sprejet in da ga 

imajo vzgojitelji in otroci radi; da se jih posluša in se vzame čas zanje; da lahko izrazijo svoje 

bojazni, želje in stiske v zvezi z otrokom; da se jim prizna, da so dobri starši in da se za težave 

otrok ne dolži njih. Vzgojitelji moramo njihova pričakovanja upoštevati, jih poslušati, 

razmišljati o tem, kar smo slišali, in preverjati, ali smo dobro razumeli in dojeli tisto, kar so 

nam starši želeli sporočiti (Lepičnik Vodopivec, 1996).  

 

N. Turnšek (v Snoj, 2011) meni, da je potrebno otroka pri uvajanju obravnavati kot 

posameznika z lastno osebnostjo. Zagovarja misel, da je uvajanje vseh otrok naenkrat 

nehumano in problem, na katerega je potrebno opozarjati. Otrok ima pravico, da se na vrtec 

privadi s čim manj stresa.  

 

Način uvajanja lahko vzgojiteljica prepusti svoji presoji, kar ji omogoča strokovna 

avtonomnost, ki se je s sprejetjem Kurikuluma za vrtce (1999) povečala. Avtorica meni, da bi 

s preozkimi predpisi in točno določenimi okviri za uvajanje zanemarjali individualno 
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obravnavo otroka, kar pa pripelje do nestrokovnosti. Zagovarja misel, da starši in vzgojitelji 

že pred uvajanjem opravijo razgovor, v katerem se pogovorijo o postopku uvajanja za 

njihovega otroka, ki ga sproti prilagajajo in po potrebi spreminjajo. Vseh otrok ne moremo 

uvajati enako, saj bodo nekateri hitreje »odšli v svet«, drugi počasneje. Vsem pa mora biti 

skupno iskreno povabilo k sodelovanju, k skupni poti do cilja ter podrobne informacije o 

napredku otroka in strokovno mnenje o najboljši poti do cilja.  

 

N. Turnšek (prav tam) opozarja na dva vzroka, da vzgojiteljice zagovarjajo  in uporabljajo 

tradicionalen pristop uvajanja v vrtcu. Prvi je preostanek prakse iz starih časov, zaradi katere 

vzgojiteljice ne ravnajo po strokovnih načelih. Drugi razlog pa je osebne narave. 

Vzgojiteljice, ki same ne zaupajo dovolj v svojo strokovnost in kvaliteto, ne marajo, da bi jih 

nekdo pri delu opazoval. Počutijo se izpostavljene in negotove, zato se temu poskušajo 

čimprej izogniti.  

 

Pogosto je torej prepričanja vzgojiteljev, da morajo starši pri uvajanju čim prej zapustiti 

igralnico, saj naj bi se otrok hitreje navadil na prostor, vzgojiteljice in otroke in da naj bi 

podaljševanje prisotnosti privedlo k še težji ločitvi. N. Turnšek (prav tam) takemu načinu 

uvajanja odločno nasprotuje in meni, da mora otrok najprej dobro spoznati prostor, druge 

otroke in vzgojiteljice s pomočjo staršev ter se naučiti, da se bo starš vedno vrnil ponj. To se 

lahko doseže z zelo majhnimi subtilnimi ukrepi. Eden izmed staršev npr. najprej eno uro 

preživi z otrokom in ga pusti, da malo raziskuje igralnico, nato se poslovi in obljubi, da se bo 

vrnil. To tudi stori in postopek nekaj časa ponavlja. Ko bo imel otrok dokaze, da se starši 

vedno vrnejo ponj, se bo pomiril in šel raziskovat svoj novi svet.  

 

Tudi Varjačič Rajko (2007) poudarja, da je že v psihološkem pogledu za otroka dobro, da se 

na spremembo v svojem življenju privadi počasi in s pomočjo staršev. Pri tem sta pomembna 

čustveni proces, ki poteka med otrokom in starši, in proces privajanja na novo okolje. Otroci 

potrebujejo čas, da se prilagodijo novemu okolju in tudi osebo, ki jim bo pri tem pomagala. 

Dobro je, če ima otrok možnost, da se lahko opre na starše ali njegove bližnje. Prisotnost 

bližnjega ga pomirja, zato je pomembno, da staršev ne silimo k čimprejšnji zapustitvi 

igralnice. 

 

Pri uvajanju otroka v vrtec je izredno pomembna komunikacija, ki jo vzpostavita vzgojitelj in 

starši. Starši se morajo z vzgojiteljico dogovoriti o poteku uvajanja, ki bi bilo za njihovega 
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otroka najustreznejši, o posebnostih in značilnostih otroka in o pričakovanjih, strahovih in 

stiskah, ki jih občutijo oboji. Govorimo torej o odprtem odnosu, ki temelji na sprotnem 

pretoku informacij in izražanju lastnih misli, pričakovanj in stališč ter poslušanju – sebe, 

staršev in otroka. Starši so tisti, od katerih izvemo prve in najpomembnejše informacije o 

otroku (Senčar, 2005). 

 

 

2.5 SPROTNA KOMUNIKACIJA S STARŠI 

Komunikacija je najpomembnejša človeška vrlina, ki je stara toliko, kolikor je staro 

človeštvo. Definicij za komunikacijo je veliko, vsem pa je skupno, da gre za proces, ki je za 

človeka bistvenega pomena in ki vključuje najmanj dve osebi, med katerima se vzpostavi neki 

odnos (Lepičnik Vodopivec, 2012). 

 

Medsebojni odnosi in komunikacija med starši in vzgojitelji v vrtcu so medsebojno tesno 

povezani, saj se medsebojni odnosi ne morejo razviti brez komunikacije, kakor ni mogoče 

razviti komunikacije brez medsebojnega odnosa. Medosebna komunikacija je proces, v 

katerega vstopajo starši in vzgojitelji z zanje značilnim zaznavanjem, s svojimi stališči, 

vrednotami, znanjem, pričakovanji, jezikovnimi spretnostmi in izkušnjami (Lepičnik 

Vodopivec, 1996).   

 

D. Intihar in M. Kepec (2002) menita, da lahko govorimo o učinkoviti komunikaciji takrat, ko 

si prejemnik razlaga in razume sporočilo tako, kot je pošiljatelj želel. To pomeni, da mora 

pošiljatelj svoje misli, občutja in doživetja sporočiti jasno in nedvoumno, kar pa lahko opravi 

le, če dobro pozna jezik, besedni zaklad in jezikovne zakonitosti. Pri komunikaciji je zelo 

pomemben proces poslušanja. O učinkovitem poslušanju govorimo takrat, ko si vzamemo čas 

in sogovornika zbrano poslušamo. Ob poslušanju veliko lažje sprejemamo in razumemo 

sogovornikovo sporočilo, če opazujemo tudi njegovo nebesedno komunikacijo. Izrednega 

pomena je tudi, da se učiteljeva oz. vzgojiteljeva besedna in nebesedna komunikacija ujemata, 

saj se s tem potrdi njegov odnos do vsebine. To pomeni, da je njegova komunikacija iskrena 

in usklajena. Če nismo usklajeni v dejanjih, besedah in v govorici telesa se pogosto zgodi, da 

je naša komunikacija neučinkovita. 

Avtorici sta mnenja (prav tam), da kakovosten odnos temelji na zaupanju.  To pomeni, da smo 

odprti do drug drugega in spoštujemo ter sprejemamo misli, čustva, reakcije drug drugega. Ko 
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vzgojitelj komunicira s starši, je pomembno, da uporablja »jaz sporočila« (Jaz mislim, da je 

vzrok ..., Moje mnenje je ...), saj z njimi prevzame odgovornost za poslano sporočilo.  

 

J. Lepičnik Vodopivec (2012) meni, da mora biti sporočilo popolno in specifično. To pomeni, 

da mora vsebovati vse informacije, ki so potrebne, da jih starši razumejo. Sporočila naj bodo 

konkretna, vanje je potrebno vključiti sebe in druge ter navesti razloge, posledice in 

primerjave. Vzgojitelj naj svoja sporočila prilagodi prejemniku in poišče povratne informacije 

o tem, kako je prejemnik razumel njegovo sporočilo.  

 

Jensen in Jensen (2011) poudarjata, da je pogoj za dober dialog vzpostavitev dobrega stika.   

Vzpostavitev dialoga pa ne pomeni, da samo sedimo v istem prostoru in eden izmed 

govornikov govori, drugi pa posluša. Vzgojitelj mora biti pozoren tudi na počutje staršev in 

paziti, da lahko vsak pride do besed in izrazi svoje mnenje ter poglede. Njegova pozornost 

mora biti torej usmerjena na več strani, ob tem pa mora hkrati poskrbeti, da ves čas ohranja 

stik s seboj. Avtorja velik pomen pripisujeta tudi premoru, saj sogovornik včasih potrebuje 

čas, da o zadevi dobro premisli in se šele kasneje odzove.  

 

Pogosto se zgodi, da pri komunikaciji med starši in vzgojitelji pride do ovir, kar privede do 

neučinkovite komunikacije. Neuspešna komunikacija lahko nastane takrat, ko je prisotna 

neenakopravnost v čustvenem doživljanju komunikacijske situacije; pri pogovoru, ki je 

preveč uraden; pri neustreznih kontaktih s starši (neosebna, formalna, posplošena sporočila); 

pri poučevanju staršev brez upoštevanja njihovih potreb; pri »serviranju« rešenih problemov 

namesto nudenja pomoči in tudi pri vztrajanju na normativnosti (npr. spanje in prehrana).  

Uspešna komunikacija pa nastane takrat, ko udeleženci čutijo, da so cenjeni in ko se obe 

strani zavedata vzajemne odvisnosti in vzajemnega učenja (Vidmar, 1990).  

 

  



21 

 

3 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJI 

Vzgojno-izobraževalno delo vzgojiteljice ni povezano samo z delom vsakega otroka, temveč 

tudi z njegovo družino. Za učinkovito sodelovanje med vrtcem in družino je potrebno 

vzpostaviti primeren partnerski odnos (Žnidaršič, 2012).  

 

V pedagoške institucije prihajajo družine iz najrazličnejših socialnih, ekonomskih in kulturnih 

skupin, vzgojitelji kot pedagoški delavci pa morajo biti sposobni delati in vzpostaviti dialog 

prav z vsemi. Odnos med starši in vrtcem lahko opredelimo kot vzajemen proces, pri katerem 

starši in vzgojitelji skozi pogovor poskušajo prilagoditi svoje ravnanje in vedenje v korist 

otroka. Vzgojitelji imajo veliko znanja o vedenju otroka, razvoju in vzgoji ter z otrokom 

preživijo velik del dneva, starši pa svojega otroka poznajo od rojstva in vedo o njem veliko 

informacij. Otrok deluje in živi v obeh perspektivah, zato je pomembno, da si starši in 

vzgojitelji izmenjajo svoje poglede, misli in občutke (Jensen in Jensen, 2011). 

 

Kakšen odnos bodo vzpostavili vzgojitelj in starši, je odvisno od obeh, saj sta oba odgovorna 

za sodelovanje in negovanje odnosa. Zelo pomembno je, kako vzgojitelji gledajo na 

sodelovanje in na kakšen način želijo vključiti starše v vrtec. V času študija sem bila pri 

praktičnem usposabljanju priča različnim stališčem glede sodelovanja s strani vzgojiteljev.  

Za nekatere je sodelovanje pomenila že udeležba na formalnih srečanjih, spet drugi pa so si 

pod sodelovanje predstavljali aktivno vključevanje v dejavnosti vrtca. To me je spodbudilo, 

da sem v diplomskem delu raziskala subjektivne teorije vzgojiteljev in njihove izkušnje pri 

sodelovanju s starši.  

 

Cilj diplomskega dela je raziskati, kakšne izkušnje imajo vzgojitelji pri sodelovanju s starši 

ter kakšna so njihova stališča in pričakovanja do staršev. Osredotočila sem se na več vidikov 

pričakovanj vzgojiteljev: pričakovanja glede medsebojnega odnosa, vključevanja v oddelek 

oziroma v vzgojno-izobraževalni proces ter komunikacije z vzgojiteljem oziroma vrtcem. 

Posebej me zanima, kakšna so pričakovanja vzgojiteljev v uvajalnem obdobju glede na to, da 

vemo, kako pomembno je sodelovanje med starši in vzgojitelji v času uvajanja.  
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4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V diplomskem delu sem želela raziskati: 

1. Kakšna stališča imajo vzgojitelji v zvezi s starši? 

2. Kakšna so pričakovanja vzgojiteljev do staršev? 

3. Kakšne so izkušnje vzgojiteljev pri sodelovanju s starši? 

4. Kako vzgojitelji ocenjujejo svoje sodelovanje s starši? 

 

5 RAZISKOVALNA METODA 

Uporabila sem deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. Uporabljeni instrument 

raziskovanja je anketni vprašalnik za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev, ki sem ga izdelala 

sama in vsebuje vprašanja zaprtega tipa Likertove lestvice (izbirnega) in odprtega tipa 

vprašanj. 

 

5.1 VZOREC 

Vzorec predstavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev iz dveh vrtcev: Vrtca Ivančna 

Gorica in Vrtca Ciciban iz Ljubljane. V vsakem izmed vrtcev sem razdelila 50 anketnih 

vprašalnikov; od 100 razdeljenih sem dobila izpolnjenih in vrnjenih 70 (70 %). Anketne 

vprašalnike so izpolnili vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev vseh starostnih oddelkov.  

 

5.2 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev sem kontaktirala prek osebnih poznanstev ter nato 

poslala prošnje za sodelovanje na uprave vrtca. Anketne vprašalnike sem razdelila po vrtcih  

oz. njihovih enotah. Vzgojiteljem sem pustila škatlo, v katero so vrnili izpolnjene ankete. S 

tem sem poskrbela za anonimnost pri reševanju vprašalnika. Po vnaprej dogovorjenem času 

sem po vseh enotah pobrala škatle. 

 

 

Podatke, pridobljene z anketnim vprašalnikom sem kvalitativno in kvantitativno analizirala in  

prikazala s pomočjo tabel ter jih interpretirala.  
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

6.1 Stališča vzgojiteljev glede sodelovanja s starši 

Vsak vzgojitelj ima stališča o sodelovanju s starši, ki si jih oblikuje že skozi formalno 

izobraževanje in tudi kasneje pri različnih situacijah skozi poklicno pot. M. Batistič Zorec 

(2004) meni, da nastanejo kot proizvod družbe – kulturno-zgodovinskih okoliščin, v katerih 

vzgojiteljice živijo in delajo kot tudi njihove osebne zgodovine – življenjskih in profesionalnih 

izkušenj in znanj.   

Vzgojitelje sem pozvala, naj ocenijo stališča na ocenjevalni lestvici od 1 (se nikakor ne 

strinjam) do 5 (se popolnoma strinjam). Trditve sem razdelila v dve tabeli; tabelo s pozitivnimi 

stališči in tabelo z negativnimi stališči. 

 

Tabela 1: Ocena pozitivnih stališč do staršev 

STALIŠČE  1 

Nikakor  

se ne 

strinjam 

2 3 4 5   

Se 

popolnoma 

strinjam 

Dobro sodelovanje med starši in 

vzgojitelji vpliva na optimalen razvoj 

otroka. 

 

f 0 0 0 27 43 

% 0 0 0 39 61 

Starši se zavedajo pomena 

sodelovanja z vzgojitelji in drugimi 

strokovnimi delavci vrtca. 

f 1 5 21 42 1 

% 2 7 30 60 1 

Dobro sodelovanje s starši vpliva na 

kakovost dela vzgojiteljev. 

 

f 1 4 3 26 36 

% 1 6 4 37 52 

Starši dobro poznajo vlogo vrtca in 

delo vzgojiteljev. 

f 0 10 30 27 3 

% 0 14 43 39 4 

Starši dobro poznajo svoje pravice in 

dolžnosti. 

 

f 1 7 13 37 12 

% 1 10 19 53 17 

Starši se vključujejo v načrtovanje in 

izvajanje dejavnosti v oddelku.   

f 1 17 25 26 1 

% 2 24 36 37 1 

Starši z udeležbo na 

formalnih/neformalnih srečanjih 

pokažejo zanimanje za sodelovanje z 

f 0 2 11 45 12 

% 0 3 16 64 17 
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vzgojitelji. 

Starši vzamejo strokovno mnenje 

vzgojiteljev resno ter ga upoštevajo. 

 

f 0 8 20 41 1 

% 0 11 29 59 1 

Starši dobro sodelujejo pri zbiranju 

sredstev oz. gradiva za dejavnosti v 

vrtcu.   

f 1 4 19 37 1 

% 1 6 27 53 1 

Starši pokažejo zanimanje za 

pogovor   z vzgojiteljem o otroku in 

so pripravljeni sodelovati pri 

vzgojnih težavah. 

f 0 3 16 46 5 

% 0 4 23 66 7 

 

 

Iz podatkov, prikazanih v Tabeli 1, lahko razberemo, da vseh 70 vzgojiteljev, vključenih v 

raziskavo, pripisuje sodelovanju s starši velik pomen, saj se strinjajo oz. popolnoma strinjajo, 

da je nujno potrebno za optimalen razvoj otroka. Enako meni tudi J. Lepičnik Vodopivec 

(2012), ki dodaja, da je sodelovanje vrtca s starši najpomembnejši dejavnik otrokovega razvoja, 

ki temelji na skladnosti in kakovosti. 

 

Epsteinova (1996, v Vonta, 2009) pa kljub temu opozarja, da še vedno lahko srečamo dvoje 

različnih stališč. Na eni strani so zagovorniki skupnega dela družine in šole/vrtca, ki temelji na 

skupnih ciljih v odnosu do otroka. Na drugi strani pa so tisti, ki menijo, da lahko šola/vrtec 

svoje cilje najboljše doseže v primeru, ko se družina ne vmešava v šolo/vrtec. Z vmešavanjem 

naj bi bil po njihovem mnenju ogrožen strokovni status in učiteljeva/vzgojiteljeva strokovna 

odgovornost. V raziskavi nihče od vzgojiteljev ni zagovarjal tega stališča, temveč so vsi 

mnenja, da je sodelovanje nujno.   

 

Pomembno je, da se tudi starši zavedajo pomena sodelovanja. Navsezadnje gre za obojestranski 

proces, za katerega so odgovorni tako vzgojitelji kot tudi starši. Tri petine vzgojiteljev je 

ocenilo, da se starši zavedajo pomena sodelovanja, medtem ko se le nekaj  vzgojiteljev (9 %) s 

stališčem ne strinja oz. nikakor ne strinja. Kar tretjina vzgojiteljev pa se pri tem stališču ni 

opredelila, kar verjetno pomeni, da se starši v tem razlikujejo med seboj.  

 

T. Vonta (2009) ugotavlja, da možnosti za otrokov razvoj naraščajo, če sta vrtec in družina med 

seboj povezana. Ravno njuno partnerstvo pripomore k večji učinkovitosti vrtca ter strokovnih 
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delavcev. Vzgojitelji se v veliki večini (89 %) strinjajo, da dobro sodelovanje s starši vpliva na 

kakovost njihovega dela, le nekaj izmed njih (7 %) se s stališčem ni strinjalo. 

 

V raziskavi me je zanimalo tudi, ali vzgojitelji menijo, da starši dobro poznajo njihovo delo in 

vlogo vrtca. Dve petini vzgojiteljev (43 %) se strinja s stališčem, enako število vzgojiteljev pa 

se pri tem vprašanju ni znalo opredeliti.  Nekaj vzgojiteljev (14 %) se s stališčem ni strinjalo, 

torej menijo, da starši ne poznajo dobro njihovega dela in vloge vrtca. 

 

Starši lahko na različne načine pokažejo, kako spoštujejo delo vzgojiteljev in vrtec kot  

vzgojno-izobraževalno ustanovo. Eden izmed načinov je tudi zbiranje gradiva oz. sredstev za 

dejavnosti. Dve tretjini vzgojiteljev (66 %) je zadovoljnih s pomočjo staršev pri zbiranju 

gradiva, saj so se s trditvijo, da starši dobro sodelujejo pri zbiranju sredstev oz. gradiva za 

dejavnosti v vrtcu strinjali oz. popolnoma strinjali. Dobra četrtina (27 %) vzgojiteljev se ni 

mogla opredeliti, nekaj (6 %) pa jih odgovarja, da starši pri tej dejavnosti ne sodelujejo dobro.  

 

Sodelovanje vrtca s starši omogoča, da dosežemo tisto, kar je za otroka najboljše, hkrati pa ga 

opredeljuje tudi vrsta zakonskih predpisov. Pravice in dolžnosti staršev so v Sloveniji določene 

z zakonodajo. Ena izmed pravic staršev, zapisanih v Beli knjigi (1995), je med drugim tudi 

postopno uvajanje otroka v vrtec, javna dostopnost pisnih in ustnih obvestil o različnih 

ponudbah oblik in programov predšolske vzgoje, sodelovanje pri načrtovanju življenja v vrtcu 

ter sprotna izmenjava informacij in poglobljen razgovor o otroku (Berčnik in Devjak, 2015).  

 

Dolžnost vrtca je, da starše obvešča o vseh novostih in stvareh, s katerimi morajo biti 

seznanjeni. Vzgojiteljica mora starše o pravicah in dolžnostih, ki jih imajo kot starši otroka, 

vključenega v vrtec, obvestiti že na prvem roditeljskem sestanku (Logar, 2012). Večina 

anketiranih vzgojiteljev meni, da starši poznajo svoje pravice in dolžnosti, le nekaj izmed njih 

(11 %) se s tem stališčem ni strinjalo. Presenetilo me je, da je več vzgojiteljev na anketnem 

vprašalniku podčrtalo ali obkrožilo besedo »pravice«, besedo »dolžnost« pa so prečrtali. 

Menim, da so želeli s tem povedati, da starši veliko bolje poznajo svoje pravice, kakor pa svoje 

dolžnosti.  

 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da imajo starši pravico tudi do sodelovanja pri 

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

sodelovati pri vzgojnem delu. Iz Tabele 1 je razvidno, da četrtina vzgojiteljev meni, da se starši 
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ne vključujejo v načrtovanje in izvajanje dejavnosti v oddelku, dobra tretjina vzgojiteljev pa 

obratno – da se vključujejo. Vprašanje pa je seveda, ali vzgojitelji spodbujajo starše, da 

sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi vzgojnega dela. Tudi pri tej postavki se relativno velik 

delež – kar tretjina vzgojiteljev ni mogla odločiti, ali starši sodelujejo ali ne. Mislim, da je 

vključevanje staršev v dejavnosti izrednega pomena, saj se tako krepi vez med starši in vrtcem, 

kar pa posledično začuti tudi otrok in se v vrtcu počuti varnejše.   

Starši se lahko v vrtcu vključujejo v formalne in neformalne oblike sodelovanja. Pod formalno 

sodelovanje štejemo roditeljske sestanke, pogovorne ure, vabila, predavanja za starše in otroke 

ter svet staršev oz. svet vrtca. Neformalne oblike pa zajemajo spontane, nenačrtovane pogovore 

med vzgojiteljem in staršem, uvajanje otroka v vrtec, dan odprtih vrat, skupni projekti, 

delavnice ter izleti in pikniki (Lepičnik Vodopivec, 2012). Anketirani vzgojitelji se v veliki 

večini (81 %) strinjajo, da starši pokažejo zanimanje za sodelovanje z udeležbo na formalnih in 

neformalnih srečanjih, le dva vzgojitelja se s tem ne strinjata. Tudi tu se nekaj vzgojiteljev (16 

%) ni opredelilo. Žal pa nam manjka podatek, kakšne oblike sodelovanja anketirani vzgojitelji 

staršem nudijo. Formalne oblike sodelovanja omogočajo staršem splošno informiranost, 

medtem ko ne omogočajo razvoja medsebojnega zaupanja. Ravno manj formalni odnosi so 

način, preko katerega se med starši in vzgojitelji lahko razvije medsebojni odnos zaupanja in 

spoštovanja (Lepičnik Vodopivec, 2012).  

 

Tri petine vzgojiteljev meni, da starši njihovo strokovno mnenje vzamejo resno ter ga 

upoštevajo, medtem ko se nekaj vzgojiteljev (11 %) s tem ne strinja. Skoraj tretjina vprašanih 

se pri tem stališču ni opredelila. Po vsej verjetnosti se niso opredelili zato, ker imajo v oddelku 

različne starše; takšne, ki njihovo mnenje vzamejo resno ter ga upoštevajo in takšne, ki tega ne 

naredijo. Vzgojitelji kljub temu v večini menijo, da starši pokažejo zanimanje za pogovor in so 

pripravljeni sodelovati pri vzgojnih težavah.  
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Tabela 2: Ocena negativnih stališč do staršev 

STALIŠČE  1 

Nikakor  

se ne 

strinjam 

2 3 4 5   

Se 

popolnoma 

strinjam 

Starši prelagajo prevelik del 

odgovornosti za vzgojo in razvoj 

otroka na vzgojitelje. 

f 0 3 15 39 13 

% 0 4 21 56 19 

Starši ne upoštevajo mej svojega 

poseganja v delo vrtca.  

f 0 13 24 28 5 

% 0 19 34 40 7 

Vzgojitelji dobimo premalo 

informacij o otroku s strani staršev. 

f 0 25 16 25 4 

% 0 36 23 36 5 

Starši kažejo premalo zanimanja za 

napredek in razvoj otroka. 

f 2 32 18 17 1 

% 3 46 26 24 1 

Starši pričakujejo, da bomo vso 

pozornost namenili samo njihovemu 

otroku. 

f 0 14 12 38 6 

% 0 20 17 54 9 

Starši imajo prevelika pričakovanja 

do vzgojiteljic in vrtca. 

f 0 8 19 31 12 

% 0 12 27 44 17 

 

V partnerskem odnosu med starši in vrtcem gre za deljenje odgovornosti, kakovostno dialoško 

komunikacijo in iskanje dogovora o reševanju problemov. Starše je potrebno vključiti v 

načrtovanje, izvajanje in v evalvacijo vzgojno-izobraževalnega programa, z vsem tem pa se 

povečuje tudi njihova odgovornost za vzgojo, razvoj in napredek otrok doma (Berčnik in 

Devjak, 2015). Tri četrtine vzgojiteljev se strinja oz. popolnoma strinja s stališčem, da starši 

prelagajo prevelik del odgovornosti za vzgojo in razvoj otroka nanje. Slaba četrtina se ni mogla 

odločiti, medtem ko se le nekaj vzgojiteljev (4 %) s tem stališčem ne strinja.   

 

Pogosto zasledimo mnenje, da starši v današnjem času ne spoštujejo več avtoritete vzgojitelja 

in preveč posegajo v njegovo delo. Jensen in Jensen (2011) današnje obdobje opisujeta kot 

prelomni čas, v katerem vloge vzgojitelja/učitelja ne povezujemo več samoumevno z avtoriteto. 

To pomeni, da avtoriteta ni več povezana z družbeno dogovorjeno vlogo, temveč si jo mora 

vsak posameznik sam ustvariti in krepiti. Iz tabele je razvidno, da se skoraj polovica 

vzgojiteljev strinja, da starši ne spoštujejo mej svojega poseganja v njihovo delo. Le nekaj 

izmed vprašanih (19 %) se s tem stališčem ni strinjalo. Dobra polovica vzgojiteljev zagovarja 

stališče, da imajo današnji starši prevelika pričakovanja, nekaj vzgojiteljev (12 %) pa se s tem 
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ne strinja. Povzamem lahko, da imajo po mnenju anketiranih vzgojiteljev nekateri starši zelo 

velika oz. prevelika pričakovanja do vzgojiteljev, hkrati pa menijo, da s poseganjem v njihovo 

delo izkazujejo nezaupanje v strokovne delavce in nespoštovanje njihove avtoritete.  

 

Komunikacija med starši in vzgojitelji je nepogrešljiv način, s katerim lahko utrdimo odnose. 

Tako kot je dolžnost vzgojitelja, da staršem poda vse potrebne informacije, je dolžnost staršev, 

da obvestijo vzgojitelja o morebitnih spremembah pri otroku, njegovem vedenju in 

značilnostih. V. Žibret (2003/2004) poudarja, da je s strani vrtca zaželeno, da starši obvestijo 

vzgojiteljico o večjih spremembah v družini, ki znajo vplivati na otrokovo vedenje. Vse 

informacije so za vzgojitelje zelo pomembne, saj si z njimi lažje razlagajo otrokove morebitne 

težave, njegovo obnašanje in reakcije. Dobra tretjina (36 %) anketiranih vzgojiteljev se ne 

strinja s trditvijo, da vzgojitelji dobijo premalo informacij o otroku s strani staršev, torej 

menijo, da od staršev dobijo dovolj podatkov o otrocih. Na drugi strani pa enako število 

anketiranih vzgojiteljev ocenjuje, da od staršev ne dobijo dovolj informacij o posameznem 

otroku. Menim, da starši, ki vzgojitelju zaupajo, pogosteje delijo informacije z njim kot pa 

starši, ki imajo pomisleke glede dela vzgojitelja oz. vrtca. Torej, posredovanje informacij o 

otroku po mojem mnenju ni odvisno samo od staršev, temveč tudi od tega, ali je vzgojitelj z 

ustrezno komunikacijo uspel z njimi ustvariti odnos zaupanja.   

 

Iz rezultatov lahko razberemo tudi, da skoraj polovica vzgojiteljev meni, da starši pokažejo 

zanimanje za napredek in razvoj otroka. Četrtina vzgojiteljev se je s stališčem strinjala, nekaj 

(26 %) vprašanih pa je ostalo neopredeljenih. Podatki v Tabeli 2 kažejo, da dobra polovica  

anketiranih vzgojiteljev meni, da starši pričakujejo popolno pozornost samo njihovemu otroku, 

le ena petina vzgojiteljev pa se s tem stališčem ne strinja. Tudi J. Lepičnik Vodopivec (2012) 

pravi, da lahko motivacijo za sodelovanje pri starših zmanjšuje ravno dejstvo, da starše bolj 

zanima samo njihov otrok in so posledično bolj navdušeni za individualne stike kot za skupne 

oblike srečanj. Po drugi strani pa so nekateri vzgojitelji pri svojem delu osredotočeni samo na 

celotno skupino, medtem ko posameznih otrok oz. njihovih želja, potreb, interesov ne poznajo. 

V takih primerih menim, da je želja staršev po pozornosti njihovemu otroku do neke mere tudi 

upravičena.  
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6.2 Pomen partnerstva za vzgojitelje predšolskih otrok 

Besedno zvezo »partnerstvo med družino in vzgojitelji« si lahko razlagamo na različne načine. 

Nekaterim to pomeni že formalno seznanjanje z dogajanjem v vrtcu, drugim pa to predstavlja 

aktivno sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju in evalviranju vzgojno-izobraževalnega dela ter 

pri oblikovanju in sprejemanju odločitev v vrtcu. Nekateri avtorji (Golby, 1993; Cankar idr., 

2009, v Berčnik in Devjak, 2015) pri partnerstvu poudarjajo enakovrednost v razmerju med 

vključenimi akterji. Enakovrednost med vzgojiteljem in starši pa razumemo kot obojestransko 

spoštovanje in upoštevanje v dvosmerni komunikaciji. Resman (1992, prav tam) meni, da gre 

pri partnerstvu za deljenje odgovornosti in moči na področjih vzgoje in izobraževanja, kjer je to 

skladno s strokovno avtonomijo strokovnega delavca. Hornby (2000, prav tam) dodaja, da je 

pri partnerstvu v ospredju deljenje kompetentnosti in nadzora z namenom zagotavljanja 

optimalne vzgoje in izobraževanja za vse otroke. S. Berčnik in T. Devjak (prav tam) pa 

partnerstvo opredeljujeta kot odnos, v katerem strokovni delavci vrtca in starši dogovorno 

sodelujejo pri vzpostavljanju optimalnih pogojev za realizacijo vzgojnih ciljev.  

 

Zanimalo me je, kako si vzgojitelji razlagajo besedo partnerstvo in kakšen pomen ima zanje. 

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

prikazala v Tabeli 3.  

 

Tabela 3: Odgovori vzgojiteljev o pomenu besede partnerstvo 

Odgovori vzgojiteljev Frekvenca (f) Odstotki (%) 

Partnerstvo kot medsebojna pomoč, zaupanje, 

sodelovanje, povezovanje in dopolnjevanje 

vzgoje za optimalen razvoj otroka. Zajema 

enakovreden, spoštljiv, profesionalen odnos in 

iskreno, direktno komunikacijo, reševanje 

konfliktov in izmenjavanje mnenj ter 

informacij.  

61 87 % 

Zelo pomembno je, kakšen odnos se vzpostavi 

med vzgojiteljem in starši na začetku. Boljši 

odnos je, lažje poteka tudi delo v vrtcu in 

komunikacija. Enaki cilji pri obeh prinesejo 

hitreje dosežene rezultate. 

1 2 % 
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Partnerstvo med vzgojiteljem in družino je ena 

pomembnih oblik sodelovanja, saj otrok 

večino časa v dnevu preživi z vzgojiteljem in 

je pomembno, da tudi vzgojitelj ve, kako otrok 

funkcionira v domačem okolju.  

1 2 % 

Partnerstvo je pomembno, ker vplivamo na 

otrokov razvoj in izkušnje, ki jih pridobiva.  

1 1 % 

S starši ne vidim nobenega partnerstva, le 

sodelovanje med vzgojitelji in družino.  

1 1 % 

Nimam mnenja o pojmu partnerstvo. 5 7 % 

 

Na odprto vprašanje je odgovorilo 65 vzgojiteljev, pet vzgojiteljev pa odgovora ni podalo. 

Anketirani vzgojitelji v veliki večini (87 %) partnerstvo pojmujejo kot odnos, ki temelji na 

sodelovanju, povezovanju ter dopolnjevanju in katerega skupni cilj je delovanje v korist otroka.  

Poleg tega so zapisali, da zajema medsebojno zaupanje, profesionalnost in spoštovanje ter 

enakovredni odnos, ki stremi k zastavljanju skupnega cilja. Velik poudarek dajejo 

komunikaciji, predvsem na sprotno izmenjavanje mnenj  in informacij (o otrokovem počutju, 

napredku, potrebah in morebitnih spremembah) ter reševanju morebitnih konfliktov.  

 

Odgovori anketiranih vzgojiteljev so si med seboj zelo podobni in sem jih ravno iz tega razloga 

večino uvrstila v eno kategorijo. Večina anketiranih vzgojiteljev omenja partnerstvo kot 

sodelovanje, komunikacijo in spoštljiv, zaupljiv odnos med starši in vrtcem. Nekateri pa so 

poleg zgoraj omenjenih odgovorov zraven zapisali še, da partnerstvo pomeni: 

- pogovor o otroku in skupno reševanje vzgojnih problemov ali pa spodbujanje otroka s 

strani vrtca in staršev na področju, na katerem to potrebuje; 

- realna pričakovanja do svojih otrok in do vzgojitelja; 

- pomoč vrtca staršem pri vzgoji otrok (družina je še vedno osnovna celica, v kateri otrok 

živi in deluje); 

- udeležba na vrtčevskih srečanjih in roditeljskih sestankih; 

- upoštevanje strokovnosti s strani staršev in upoštevanje posebnosti družine s strani 

vzgojitelja; 

- pomoč vzgojitelja staršem z nasveti (o trmi, prehranjevanju …); 
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- pozitivna nastrojenost obeh strani in v primeru konflikta tudi konstruktiven pogovor in 

rešitev problema; 

- poznavanje pravic in dolžnosti iz obeh strani; 

- pobude iz obeh strani; 

- spoštovanje reda oz. programa, ki poteka v vrtcu s strani staršev; 

- vključevanje v vzgojni proces; 

- sprejemanje informacij od vzgojitelja, nudenje konstruktivne kritike od staršev in dajanje 

predlogov. 

 

Najbolj me je presenetil odgovor vzgojitelja, ki je napisal, da med starši in vrtcem ne vidi 

nobenega partnerstva, ampak le sodelovanje. S to trditvijo se ne strinjam in menim, da brez 

partnerstva ne moremo zagotoviti uspešnega sodelovanja. Partnerski odnos oz. partnerstvo je 

eden izmed načinov sodelovanja med vrtcem in starši. Omenjeni vzgojitelj pa je po odgovoru 

sodeč zagovornik klientskega načina sodelovanja, v katerem je ena oseba podrejena, druga pa 

dominantna.  

 

6.3 Pričakovanja vzgojiteljev do staršev v uvajalnem obdobju 

V uvajalnem obdobju je potrebno še posebej intenzivno sodelovanje s starši, saj se takrat začne 

graditi odnos med njimi. Poleg tega je to lahko zelo čustven in stresen čas za vse sodelujoče. V 

tem času nekateri starši doživijo stisko, strah, nezaupanje, pri pa tem je pomembno, na kakšen 

način bo vzgojitelj vzpostavil stik z njimi ter kako bo na stisko reagiral. Starši morajo vedeti, da 

smo vedno pripravljeni za pogovor, od njih pa je zaželeno, da upoštevajo naše nasvete in misli.  

 

Želela sem raziskati, kaj vzgojitelji v času uvajalnega obdobja pričakujejo od staršev.  

 

Tabela 4: Ocena pričakovanj vzgojiteljev v uvajalnem obdobju 

PRIČAKOVANJA  1 

Nikakor  

se ne 

strinjam 

2 3 4 5   

Se 

popolnoma 

Strinjam 

Pričakujem, da v času uvajalnega 

obdobja starši in vzgojitelji 

vzpostavimo odnos medsebojnega 

zaupanja. 

f 0 0 0 27 43 

% 0 0 0 39 61 
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Pričakujem, da starši sodelujejo pri 

postopnem uvajanju otroka v vrtec in 

se držijo navodil in dogovorov z 

vzgojiteljem. 

f 0 0 1 22 47 

% 0 0 2 31 67 

 

Iz podatkov v Tabeli 4 lahko razberemo, da se prav vsi vzgojitelji strinjajo s trditvijo, da 

pričakujejo vzpostavitev medosebnega odnosa s starši v času uvajanja otroka v vrtec in da je to 

obdobje zanje pomembno za gradnjo zaupanja. V. Žibret (2003/2004) dodaja, da je v tem času 

pomembna komunikacija med starši in vzgojiteljem o otrokovih navadah, odzivih, 

naravnanosti, ritmu prehranjevanja in spanja ter drugih posebnostih. Izmenjavanje informacij 

med sogovornikoma pa je hkrati način, s katerim se začneta spoznavati in vzpostavljati 

zaupanje.  

 

N. Turnšek (v Snoj, 2011) meni, da rešitev uvajanja zagotovo ni to, da starše čimprej pošlješ iz 

igralnice z besedami, da se bo otrok že navadil. Starši v času uvajanja spoznajo delo in ritem 

skupine ter počasi navezujejo osebni stik oz. gradijo medsebojno zaupanje z vzgojiteljem.  

Vzgojitelji so se v veliki večini strinjali oz. popolnoma strinjali (98 %) s trditvijo, da od staršev 

pričakujejo sodelovanje v uvajalnem obdobju in tudi, da se starši držijo navodil ter dogovorov.  

Glede na podatke v Tabeli 4 lahko zaključim, da imajo vsi vzgojitelji do staršev v uvajalnem 

obdobju velika pričakovanja glede vzpostavitve odnosa, sodelovanja in upoštevanja 

vzgojiteljevih navodil.  

 

6.4 Pričakovanja vzgojiteljev glede medsebojnega odnosa 

Vzgojitelje sem prosila, da ocenijo svoje strinjanje s pričakovanji, ki so navedena v Tabeli 5.  

 

Tabela 5: Ocena pričakovanj glede medsebojnega odnosa 

PRIČAKOVANJA  1 

Nikakor  

se ne 

strinjam 

2 3 4 5   

Se 

popolnoma 

strinjam 

Pričakujem, da starši spoštujejo moj 

način dela in mi zaupajo. 

f 0 0 1 35 34 

% 0 0 1 50 49 

Pričakujem, da starši spoštujejo in f 0 0 1 32 37 
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upoštevajo strokovno avtonomijo 

vzgojitelja. 

% 0 0 1 46 53 

Pričakujem, da starši pokažejo željo 

po vzpostavitvi korektnega odnosa in 

komunikacije. 

f 0 1 1 31 37 

% 0 2 1 44 53 

Pričakujem, da se starši zavedajo 

pomena sodelovanja z vrtcem. 

f 0 1 1 35 33 

% 0 2 1 50 47 

Menim, da bi starši morali poznati 

svoje pravice in dolžnosti. 

f 0 0 6 36 28 

% 0 0 9 51 40 

 

Podatki kažejo, da se skoraj vsi vzgojitelji strinjajo oz. popolnoma strinjajo (99 %) s trditvijo, 

da pričakujejo spoštovanje in zaupanje v njihovo delo s strani staršev. To se mi zdi povsem 

razumljivo, saj menim, da je delo vzgojitelja bolj učinkovito, strokovno in kakovostno, če je  

deležen spoštovanja in zaupanja staršev.   

 

Nekateri starši pa tudi prestopijo mejo svojega poseganja v vzgojiteljevo delo. V Kurikulumu 

za vrtce (1999) je zapisano, da je dolžnost staršev spoštovati strokovno avtonomijo vrtca in 

strokovnih delavcev ter meje svojega soodločanja. Podatki v Tabeli 5 kažejo, da skoraj vsi 

vzgojitelji (99%) od staršev pričakujejo spoštovanje in upoštevanje njihove strokovne 

avtonomije in prav tako tudi avtonomije vrtca.   

 

Vzgojitelji so v nadaljevanju ocenili, ali pričakujejo, da starši pokažejo željo po vzpostavitvi 

korektnega odnosa in komunikacije. Tudi tu se v veliki večini (97 %) strinjajo s pričakovanjem, 

le eden se s tem ni strinjal. Morda se ta vzgojitelj ni strinjal s trditvijo zato, ker je mnenja, da 

mora za vzpostavitev odnosa željo pokazati tudi strokovni delavec, ne samo starši. S tem se 

strinjam, dodajam pa, da je težko pričeti pogovor in odnos z nekom, ki ne pokaže interesa za to. 

Tu pa pridemo spet k odgovornosti za krepitev odnosa, ki je, kot sem že zapisala, na strani 

vzgojitelja in tudi staršev.  

 

Vzgojitelji so v veliki večini ocenili, da od staršev pričakujejo zavedanje pomena njihovega 

skupnega sodelovanja. Menim, da bodo starši, ki se zavedajo pomena sodelovanja, tudi raje 

sodelovali z vrtcem.  
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Zaključim lahko, da imajo vzgojitelji velika pričakovanja do staršev glede medsebojnega 

odnosa in v veliki večini od njih pričakujejo spoštovanje, zaupanje, upoštevanje strokovne 

avtonomije, željo po vzpostavitvi korektnega odnosa in komunikacije. Večina izmed vprašanih 

(91 %) meni tudi, da morajo starši poznati svoje pravice in dolžnosti, le nekaj (9 %) se pri tej 

trditvi ni moglo odločiti.  

 

6.5 Pričakovanja vzgojiteljev glede vključevanja staršev v oddelek 

 

Tabela 6: Ocena pričakovanj vzgojiteljev glede vključevanja v oddelek 

PRIČAKOVANJA  1 

Nikakor  

se ne 

strinjam 

2 3 4 5   

Se 

popolnoma 

strinjam 

Pričakujem, da starši sodelujejo pri 

vsakodnevnih dejavnostih vrtca 

(npr.: predstavitev poklica, 

spremstvo na izletih, zbiranje 

sredstev ...). 

f 1 11 11 34 13 

% 1 16 16 48 19 

Pričakujem, da starši predlagajo 

temo in ideje za dejavnosti. 

f 9 18 31 12 0 

% 13 26 44 17 0 

Pričakujem, da starši izrazijo mnenje 

o letnem delovnem načrtu oddelka. 

f 4 17 21 26 2 

% 6 24 30 37 3 

Pričakujem, da se starši redno 

udeležujejo vseh oblik sodelovanja v 

vrtcu. 

f 0 5 10 36 19 

% 0 7 14 52 27 

 

 

Dve tretjini (67 %) vzgojiteljev od staršev pričakuje aktivno vključevanje pri vsakodnevnih 

dejavnostih, to pomeni pri načrtovanju in/ali izvajanju vzgojnih dejavnosti. Nekaj vzgojiteljev 

(16 %) se ni moglo odločiti, medtem ko se enako število s tem ne strinja. Bakker in E. 

Denessen (2007, v Berčnik in Devjak, 2015) opozarjata na pomen razširjene rabe izraza 

vključevanje, ki naj bi pomenilo, da bolj kot so starši vključeni v življenje in delo vrtca, bolj naj 

bi sodelovali. To v nekaterih primerih ni res, saj so starši lahko vključeni, pa ne sodelujejo 

aktivno. Pod aktivno sodelovanje lahko štejemo vključevanje pri vsakodnevnih dejavnostih 

(npr. spremstvo na izletih, predstavitev poklica ...). 
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Zanimiv podatek je, da se skoraj polovica vzgojiteljev ni mogla odločiti, ali pričakujejo od 

staršev mnenje za teme in dejavnosti, ki se izvajajo v oddelku. Le nekaj vzgojiteljev (17 %) se 

je s tem pričakovanjem strinjalo, dobra tretjina pa se ni strinjala. Takšne rezultate bi pripisala 

temu, da se nekateri vzgojitelji še vedno bojijo, da bi starši s to potezo prestopili mejo svojega 

poseganja v njihovo delo in izkazali nespoštovanje strokovne avtonomije. Lahko se jim poraja 

tudi vprašanje, kako ustaviti starše, če pride do prepogostega podajanja mnenja o dejavnostih. 

Nekateri pa lahko mnenje staršev vzamejo kot grožnjo, da svojega dela ne opravljajo dobro in 

strokovno.  

 

Na prvem uvodnem roditeljskem sestanku po navadi vzgojitelji predstavijo letni delovni načrt 

oddelka. Od vsakega posameznika je odvisno, ali dovoli in spodbudi starše k izmenjavi mnenj 

glede načrta. V anketnem vprašalniku se je dve petini vzgojiteljev strinjalo s trditvijo, da od 

staršev pričakujejo mnenje o letnem delovnem načrtu oddelka. Tretjina vzgojiteljev se ni mogla 

odločiti, enako število vprašanih pa se s tem ni strinjalo. Po podatkih sodeč, gre tudi tu za 

različna mnenja vzgojiteljev o tem, kaj je želeno sodelovanje staršev in kaj je poseganje v 

njihovo strokovno delo.  

 

Največja pričakovanja imajo vzgojitelji glede redne udeležbe na vseh oblikah sodelovanja, saj 

so se vzgojitelji v večini (79 %) strinjali s to trditvijo. Nekaj (14 %) se jih ni moglo odločiti, 

ostali (7 %) pa ne pričakujejo redne udeležbe staršev na vseh oblikah sodelovanja. Če 

povzamemo rezultate iz Tabele 6, lahko rečemo, da imajo vzgojitelji zelo različna pričakovanja 

glede vključevanja staršev v oddelek. Na eni strani imamo zagovornike aktivnega vključevanja, 

na drugi strani pa tiste, ki menijo, da to ni stvar staršev. Največja neusklajenost se kaže 

predvsem pri pričakovanjih glede mnenja o temah in dejavnostih ter letnem delovnem načrtu.  

 

6.6 Pričakovanja vzgojiteljev glede komunikacije 

 

Tabela 7: Ocena pričakovanj vzgojiteljev glede komunikacije s starši 

PRIČAKOVANJA  1 

Nikakor  

se ne 

strinjam 

2 3 4 5   

Se 

popolnoma 

strinjam 

Od staršev pričakujem, da mi 

vsakodnevno poročajo o pomembnih 

stvareh v zvezi z njihovim otrokom.   

f 0 3 8 36 23 

% 0 4 11 52 33 
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Od staršev pričakujem, da  sprotno 

rešujemo težave pri komunikaciji in 

morebitne konflikte.   

f 0 0 0 22 48 

% 0 0 0 31 69 

Pričakujem, da so starši dostopni za 

obveščanje oz. pogovor o otroku. 

f 0 0 0 32 38 

% 0 0 0 46 54 

 

Vzgojitelji v večini (85 %) pričakujejo, da jim bodo starši poročali o pomembnih stvareh v 

zvezi z otrokom, nekaj anketiranih (4 %) pa se s to trditvijo ni strinjalo in od staršev ne 

pričakujejo vsakodnevnega poročanja. Menim, da je vsakodnevno poročanje o spremembi 

stanja otroka pomembno za vzgojitelja in njegovo dojemanje otrokovih reakcij ter vedenja, 

lahko pa se zgodi, da se hitro sprevrže v prepogosto poročanje, ki nima nikakršnega vpliva na 

delo vzgojitelja. Takrat je odgovornost vzgojitelja, da staršem pove, kakšne informacije 

pričakuje od njih in katere niso potrebne.   

 

Jensen in Jensen (2011) pravita, da vzgojitelji na začetku svojega dela pogosto ne pričakujejo 

konfliktov s starši. Resnica pa je takšna, da se jim ne moremo povsem izogniti, saj so sestavni 

del vsakega sodelovanja s skupino staršev. Tudi pri komunikaciji med starši in vzgojitelji lahko 

pride do težav, ki jih je potrebno sproti reševati. S tem se strinjajo vsi anketirani vzgojitelji, saj 

pričakujejo, da bodo s starši sproti reševali težave pri komunikaciji in morebitne konflikte.  

Ravno tako se vsi anketirani vzgojitelji strinjajo s trditvijo, da od staršev pričakujejo dostopnost 

za obveščanje  oz. pogovor o otroku.  

 

Zaključujemo, da imajo vzgojitelji na področju komunikacije velika pričakovanja do staršev. 

Od njih pričakujejo primerno komunikacijo, sprotno reševanje konfliktov ter dostopnost za 

obveščanje. J. Lepičnik Vodopivec (1996) meni, da lahko komunikacijske spretnosti vzgojitelja 

po eni strani spodbudijo, po drugi strani pa resno ogrozijo komunikacijo med starši in njimi. 

Avtorica (prav tam) dodaja, da je pomembno, da zna vzgojitelj poslušati in razmišljati, staršem 

jasno in natančno sporočiti, kaj je videl, slišal in o čem je razmišljal in da zna spodbujati in 

sprejemati mnenja in ideje staršev ter da je tudi pripravljen spreminjati svoja stališča in mnenja.  

 

Vzgojiteljem sem dala možnost, da zapišejo še kakšno pričakovanje, ki ga imajo v odnosu do 

staršev in ga v anketnem vprašalniku nisem navedla. Dobila sem odgovore štirih vzgojiteljev, 

ki pričakujejo, da se starši najprej z vzgojiteljem pogovorijo o morebitnih težavah, da ne 

pomilujejo otrok in jih po nepotrebnem zagovarjajo ter da ne »zbijajo avtoritete vzgojitelja«. 
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Eden od vzgojiteljev je zapisal, da starši bolj poznajo svoje pravice kot dolžnosti ter da nimajo 

realnih pričakovanj do svojega otroka, vzgojo pa prepuščajo vzgojiteljem. Navedli so še, da 

pričakujejo, da se starši bolj posvetijo vzgoji svojega otroka, mu naklonijo svoj čas in jih redno 

vozijo in vključujejo v interesne dejavnosti. Eden izmed anketiranih vzgojiteljev pa od staršev 

pričakuje njihovo zavedanje, da si njegov otrok deli pozornost v skupini še z ostalimi 13–23 

otroki in da vedo, kako pomembna je samostojnost za njihove otroke ter da ne podcenjujejo 

otrokovih zmožnosti.  

 

 

6.7 Izkušnje in uspešnost sodelovanja s starši 

Vzgojitelje sem prosila, da ocenijo izkušnje, ki jih imajo s starši otrok v njihovem oddelku. 

 

Tabela 8: Ocena izkušenj s starši otrok 

Odgovori Frekvenca 

(f) 

Odstotki 

(%) 

S starši imam negativne 

izkušnje 

0 0 % 

S starši imam pretežno 

negativne izkušnje 

0 0 % 

S starši imam tako pozitivne 

kot negativne izkušnje 

7 10 % 

S starši imam pretežno 

pozitivne izkušnje 

54 77 % 

S starši imam samo pozitivne 

izkušnje 

9 13 % 

 

Iz podatkov, prikazanih v Tabeli 8, razberemo, da ima večina anketiranih vzgojiteljev (77 %) s 

starši pretežno pozitivne izkušnje, nekaj (10 %) jih je ocenilo, da so se s starši znašli tako v 

pozitivnih kot tudi negativnih situacijah, manjšina (13 %) pa ima s starši samo pozitivne 

izkušnje.  

V nadaljevanju so vzgojitelji ocenili njihovo uspešnost sodelovanja s starši.  

Tabela 9: Ocena uspešnosti sodelovanja s starši 

Odgovori Frekvenca 

(f) 

Odstotki 

(%) 

Slabo sodelujem 0 0 % 
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Ne sodelujem dobro 0 0 % 

Sodelujem srednje dobro 5 7 % 

Sodelujem precej dobro 50 72 % 

Sodelujem zelo dobro 15 21 % 

 

Tabela 9 prikazuje, da so vsi anketirani vzgojitelji zadovoljni s svojim sodelovanjem s starši in 

ga označujejo kot dobro. Velika večina (93 %) je svoje sodelovanje ocenila kot zelo dobro oz. 

precej dobro.  

Glede na prikazane podatke v Tabelah 8 in 9 lahko zaključimo, da ima velika večina 

anketiranih vzgojiteljev s starši pozitivne izkušnje in svoje sodelovanje ocenjujejo kot uspešno. 

Takšni rezultati raziskave so več kot dobrodošli, saj vsi vemo, kako pomembno je sodelovanje 

med vrtcem in starši za vse sodelujoče. D. Intihar in M. Kepec (2002) dom in vrtec opisujeta 

kot dve družbeni ustanovi, ki se najbolj ukvarjata z vzgojno-izobraževalnim delom otrok in 

katerih sodelovanje temelji na skupni skrbi za celovit, kakovosten razvoj in napredek otroka. 

To pa se lahko zgodi samo s skupnimi prizadevanji obojih, staršev in vrtca.  
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7 SKLEP 

Namen diplomskega dela je bil raziskati, kakšna stališča in pričakovanja imajo vzgojitelji 

dveh v raziskavo zajetih vrtcev do staršev predšolskih otrok. Osredotočila sem se predvsem 

na medsebojni odnos in komunikacijo ter na vključevanje staršev v pedagoško delo v 

oddelku. Vzgojitelji so večinoma ocenili, da imajo s starši pozitivne izkušnje in menijo, da je 

njihovo sodelovanje uspešno. Večkrat sem že zapisala, kako pomembno je sodelovanje med 

vrtcem ter otrokovo družino in iz rezultatov lahko zaključim, da se anketirani vzgojitelji s tem 

popolnoma strinjajo. Zavedajo se, da sodelovanje vpliva tako na optimalen razvoj otroka, kot 

tudi na kakovost njihovega dela. Večina jih meni, da se tudi starši zavedajo, kako pomembno 

je sodelovanje z vrtcem, malo manj pa se jih je strinjalo s trditvijo, da starši poznajo delo 

vzgojitelja in vlogo vrtca. 

 

Iz različnih odgovorov anketiranih pri posameznih trditvah sklepam, da imajo vzgojitelji 

različna stališča glede posameznih elementov sodelovanja s starši, ki so jih oblikovali preko 

svojih izkušenj, znanj in vrednot. Kako vzgojiteljica razume in doživlja sodelovanje z 

družino, je močno odvisno tudi od njene subjektivne teorije. Na različnost odgovorov je 

vplivalo tudi to, da imamo različne starše, ki manj ali bolj zavzeto sodelujejo z vrtcem oz. 

vzgojitelji. Menim, da ne moremo pričakovati dobrega sodelovanja s starši, če sami ne damo 

pobude in staršev ne povabimo k sodelovanju. Slaba volja, negotovost in strah pred starši 

lahko povzročijo samo še bolj odtujene odnose in s tem slabše sodelovanje, ki pomeni tudi 

manj kakovostno pedagoško delo.  

 

Večina anketiranih vzgojiteljev je zadovoljnih s sodelovanjem staršev pri zbiranju gradiva oz. 

sredstev za dejavnosti v vrtcu, z njihovim poznavanjem pravic in dolžnosti, z interesom 

staršev za udeležbo na formalnih in neformalnih srečanjih in z njihovim zanimanjem za 

napredek in razvoj otroka. Po drugi strani pa so mnogi vzgojitelji izrazili mnenje, da starši 

prelagajo preveliko odgovornost za vzgojo in razvoj otroka nanje, več kot polovica pa jih 

meni, da ne spoštujejo mej svojega poseganja v njihovo delo, da imajo prevelika pričakovanja 

do njih in da pričakujejo preveč pozornosti samo njihovem otroku.  

 

Pri vključevanju staršev v oddelek vrtca so bila pričakovanja anketiranih vzgojiteljev različna. 

Nekateri od staršev pričakujejo aktivno sodelovanje, drugi pa tega ne pričakujejo. Največja 

pričakovanja imajo glede udeležbe na vseh oblikah srečanj, najmanj pa pričakujejo od staršev, 
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da predlagajo teme in ideje za dejavnosti v vrtcu. Mislim, da imajo vzgojitelji na tem področju 

različna pričakovanja zato, ker se nekateri izmed njih bojijo, da bodo starši s pretiranim 

vključevanjem prestopili mejo svojega poseganja in izrazili nespoštovanje strokovne 

avtonomije vzgojitelja in vrtca. Možno je tudi, da se bojijo, da bi jih starši pri delu preveč 

opazovali, iskali napake ter jih posledično kritizirali. Mislim, da so vzgojitelji, ki imajo takšno 

mnenje, tudi v raziskavi izrazili nizka pričakovanja glede vključevanja staršev.  

 

Zelo zanimiva se mi je zdela primerjava podatkov glede vključevanja staršev v načrtovanje in 

izvajanje dejavnosti v vrtcu. Kar četrtina vzgojiteljev meni, da se starši ne vključujejo v 

načrtovanje in izvajanje dejavnosti, medtem ko so v naslednjem poglavju nekateri izrazili 

nizka pričakovanja glede vključevanja staršev v oddelek. To mi je dalo misliti, da naša 

pričakovanja vplivajo na to, ali bomo starše vključili v načrtovanje in izvajanje dejavnosti v 

vrtcu ali ne. Če od njih tega ne pričakujemo, jih po vsej verjetnosti tudi ne bomo spodbujali in 

vabili k sodelovanju, kar pa privede do tega, da se starši ne vključujejo v dejavnosti oddelka. 

Možno je, da imajo vsaj nekateri starši željo po aktivnem sodelovanju, pa je ne izrazijo, saj 

imajo občutek, da si vzgojitelj tega ne želi in da bi mu s tem povzročili le dodatno breme.  

 

Ugotovila sem tudi, da imajo anketirani vzgojitelji velika pričakovanja do staršev glede 

uvajalnega obdobja, medsebojnega odnosa in komunikacije. V uvajalnem obdobju pričakujejo 

vzpostavitev dobrega medosebnega odnosa, sodelovanje in upoštevanje vzgojiteljevih 

navodil. Na splošno pa od staršev pričakujejo spoštovanje in zaupanje v delo, ki ga opravljajo, 

upoštevanje strokovne avtonomije in da imajo željo po vzpostavitvi korektnega odnosa. 

Pričakujejo, da starši poznajo svoje pravice in dolžnosti ter se zavedajo, kako pomembno je 

sodelovanje z vzgojiteljem. Na področju komunikacije vzgojitelji pričakujejo, da jim starši 

vsakodnevno poročajo o pomembnih stvareh v zvezi z otrokom, da sproti rešujejo težave pri 

komunikaciji in morebitnih konfliktih in da so dostopni za obveščanje. 

 

Če bi raziskavo ponovno izvajala, bi nekaj stvari spremenila. V anketnem vprašalniku mi je 

več vzgojiteljev podčrtalo ali obkrožilo besedo »pravice«, besedo »dolžnosti« pa so prečrtali. 

Mislim, da so želeli s tem povedati, da starši veliko bolje poznajo svoje pravice, kakor pa 

svoje dolžnosti. To bi lahko popravila tako, da bi jih o pravicah in dolžnostih spraševala 

ločeno. Dve postavki bi naredila tudi pri vprašanju o vključevanju staršev v načrtovanje in 

izvajanje dejavnosti v vrtcu. Mislim, da bi bilo bolje, če bi vzgojitelje vprašala, ali menijo, da 

spodbujajo starše k sodelovanju in ali menijo, da se starši na njihovo spodbujanje tudi 
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odzovejo. Ker se kar precej vzgojiteljev pri nekaterih trditvah (stališčih in pričakovanjih) ni 

moglo odločiti, ali se z njimi strinjajo ali ne, bi kazalo ponovno premisliti, ali jih vključiti v 

vprašalnik.  

 

Sodelovanje s starši je področje, ki me je vedno zanimalo, zato sem si to temo izbrala za 

diplomsko delo. Tudi sama sem na začetku izobraževanja imela drugačna stališča do staršev 

otrok v vrtcu, kot jih imam danes, saj sem jih z leti preko formalnega izobraževanja, 

samorefleksije, izkušenj v vrtcu in navsezadnje tudi tega diplomskega dela spremenila. Ravno 

zato še toliko bolj podpiram idejo, da je samorefleksija ter strokovno usposabljanje in 

izobraževanje strokovnih delavcev zelo pomembno in koristno za pedagoško delo. Diplomsko 

delo je pripomoglo k temu, da sem dobila še boljši pogled na sodelovanje s starši in me 

opogumilo, da spremenim nekatera stališča. Zdi se mi, da bi se morali v vrtcu več pogovarjati 

o medsebojnih pričakovanjih, ne samo do staršev, ampak tudi do otrok, sodelavcev itd. 

Diplomsko delo zaključujem z mislijo, da je vzgojitelj oseba, ki mora v odnosu s starši 

narediti prvi korak in je za medsebojno sodelovanje bolj odgovoren. Z roko v roki pa se 

morajo oboji truditi za skupen cilj: srečen in zadovoljen otrok.  
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9 PRILOGA 

 

VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJE IN POMOČNIKE VZGOJITELJEV 

PREDŠOLSKIH OTROK 

 

Spoštovani! 

Sem študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V sklopu diplomskega 

dela želim raziskati kakšne izkušnje, prepričanja in stališča imajo vzgojitelji/ce s sodelovanjem 

s starši, zato Vas prijazno naprošam, da izpolnite vprašalnik v nadaljevanju. Vprašanja v 

nadaljevanju se nanašajo na oddelek oz. starše otrok, s katerimi delate to šolsko leto. 

Vprašalnik je anonimen, vaši odgovori pa bodo uporabljeni le v namen raziskovanja. Za Vaše 

sodelovanje, ki je za namene raziskave zelo dragoceno, se Vam najlepše zahvaljujem. 

 

                                                                                                Petra Cimermančič 

 

1. Prosim vas, da ocenite vaše izkušnje s starši otrok v vašem oddelku na lestvici 1-5 in sicer 

tako, da obkrožite ustrezno oceno.    

 

1 2 3 4 5 

S starši imam 

negativne 

izkušnje. 

S starši imam 

pretežno 

negativne 

izkušnje. 

S starši imam 

tako pozitivne kot 

negativne 

izkušnje. 

S starši imam 

pretežno 

pozitivne 

izkušnje. 

S starši imam 

samo pozitivne 

izkušnje.  

 

 

2. Kako si razlagate pojem »partnerstvo med vzgojitelji in družino«? 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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3. Prosim vas, da ocenite uspešnost vašega sodelovanja s starši na lestvici 1-5 in sicer tako, da 

obkrožite ustrezno oceno.    

 

      S starši:                                     

slabo  

sodelujem 

ne sodelujem 

dobro 

sodelujem srednje 

dobro 

sodelujem precej 

dobro 

sodelujem zelo 

dobro 

1 2 3 4 5 

 

 

4. Prosim vas, da ocenite, koliko se strinjate s trditvami v nadaljevanju in sicer tako, da za 

vsako stališče izberete in obkrožite za vas najustreznejšo oceno (1-se nikakor ne strinjam, 2-se 

ne strinjam, 3-ne morem se odločiti, 4-se strinjam, 5-se popolnoma strinjam). 

 

 

Dobro sodelovanje med starši in vzgojitelji 

vpliva na optimalen razvoj otroka. 

1           2           3           4          5 

Starši se zavedajo pomena sodelovanja z 

vzgojitelji in drugimi strokovnimi delavci 

vrtca.  

1           2           3           4          5 

Dobro sodelovanje s starši vpliva na 

kakovost dela vzgojiteljev. 

1           2           3           4          5 

Starši dobro poznajo vlogo vrtca in delo 

vzgojiteljev. 

1           2           3           4          5 

Starši prelagajo prevelik del odgovornosti za 

vzgojo in razvoj otroka na vzgojitelje.  

1           2           3           4          5 

Starši ne upoštevajo mej svojega poseganja v 

delo vrtca.  

1           2           3           4          5 

 

Starši dobro poznajo svoje pravice in 

dolžnosti. 

1           2           3           4          5 

Vzgojitelji dobimo premalo informacij o 

otroku s strani staršev.  

1           2           3           4          5 

Starši se vključujejo v načrtovanje in 1           2           3           4          5 
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izvajanje dejavnosti v oddelku.   

Starši z udeležbo na formalnih/neformalnih 

srečanjih pokažejo zanimanje za sodelovanje 

z vzgojitelji.  

1           2           3           4          5 

Starši vzamejo strokovno mnenje 

vzgojiteljev resno ter ga upoštevajo.  

1           2           3           4          5 

Starši kažejo premalo zanimanja za napredek 

in razvoj otroka. 

1           2           3           4          5 

Starši pričakujejo, da bomo vso pozornost 

namenili samo njihovemu otroku.  

1           2           3           4          5 

Starši dobro sodelujejo pri zbiranju sredstev 

oz. gradiva za dejavnosti v vrtcu.   

1           2           3           4          5 

Starši pokažejo zanimanje za pogovor z 

vzgojiteljem o otroku in so pripravljeni 

sodelovati pri vzgojnih težavah. 

1           2           3           4          5 

Starši imajo prevelika pričakovanja do 

vzgojiteljic in vrtca.  

1           2           3           4          5 

 

 

5. Prosim vas, da ocenite koliko se strinjate s trditvami v nadaljevanju in sicer tako, da za 

vsako pričakovanje do staršev izberete in obkrožite za vas najustreznejšo oceno (1-se nikakor 

ne strinjam, 2-se ne strinjam, 3-ne morem se odločiti, 4-se strinjam, 5-se popolnoma strinjam). 

 

 

Pričakujem, da starši spoštujejo moj način 

dela in mi zaupajo.  

1           2           3           4          5 

Pričakujem, da starši spoštujejo in upoštevajo 

strokovno avtonomijo vzgojitelja.  

 

Pričakujem, da starši pokažejo željo po 

vzpostavitvi korektnega odnosa in 

komunikacije.  

1           2           3           4          5 

Pričakujem, da se starši zavedajo pomena 

sodelovanja z vrtcem.  

1           2           3           4          5 
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Pričakujem, da starši sodelujejo pri 

vsakodnevnih dejavnostih vrtca (npr.: 

predstavitev poklica, spremstvo na izletih, 

zbiranju sredstev ...) 

1           2           3           4          5 

Od staršev pričakujem, da mi vsakodnevno 

poročajo o pomembnih stvareh v zvezi z 

njihovim otrokom.   

1           2           3           4          5 

Menim, da bi starši morali poznati svoje 

pravice in dolžnosti.  

1           2           3           4          5 

Od staršev pričakujem, da  sprotno rešujemo 

težave pri komunikaciji in morebitne 

konflikte.   

1           2           3           4          5 

Pričakujem, da starši predlagajo temo in ideje 

za dejavnosti.  

1           2           3           4          5 

Pričakujem, da starši izrazijo mnenje o 

letnem delovnem načrtu oddelka. 

1           2           3           4          5 

Pričakujem, da v času uvajalnega obdobja 

starši in vzgojitelji vzpostavimo odnos 

medsebojnega zaupanja. 

1           2           3           4          5 

Pričakujem, da so starši dostopni za 

obveščanje oz. pogovor o otroku.  

1           2           3           4          5 

Pričakujem, da starši sodelujejo pri 

postopnem uvajanju otroka v vrtec in se 

držijo navodil in dogovorov z vzgojiteljem.  

1           2           3           4          5 

Pričakujem, da se starši redno udeležujejo 

vseh oblik sodelovanja v vrtcu.  

1           2           3           4          5 

 

 

6. Če imate še kakšna pričakovanja v odnosu do staršev otrok v vašem oddelku, ki v prejšnjem 

vprašanju niso bila navedena, jih prosim napišite! 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 


