PISNA SPOROČILA STARŠEM O DELU IN ŽIVLJENJU V SKUPNI IN
VRTCU
Ob analizi posredovanja in prenašanja informacij o življenju in delu v skupini
staršem smo iz leta v leto starši in delavci vrtca ugotavljali, da obveščanje preko
oglasnih desk ne zadostuje. Nezadovoljstvo je bilo čutiti s strani staršev, ker so
čutili primanjkljaj informacij, pa tudi s strani strokovnih delavk, saj se starši,
kljub sprotnim informacijam preko oglasnih desk niso odzivali, kot smo
pričakovali. Ob iskanju novih načinov obveščanja o življenju in delu v skupini
in motiviranju staršev za sodelovanje, smo se leta 2002 odločili, da jim
posredujemo PISNA SPOROČILA.
S PISNIMI SPOROČILI STARŠEM ŽELIMO:
• Zagotoviti kvalitetno stalno informiranje o življenju in delu v skupini, ter
spoznavanje vzgojnega dela v okviru načrtovane teme.
• Doseči vzajemno delovanje staršev in strokovnih delavk za otrokov
napredek in zdrav razvoj.
• Spodbujati sodelovanje staršev in vrtca in s tem prispevati k ustreznemu
dopolnjevanju in poglabljanju družinske in institucionalne vzgoje.
• S spodbujanjem aktivnega sodelovanja staršev razvijati njihov občutek
pomembnosti, pripadnosti in koristnosti za skupino.
• Predstaviti vrtec širši skupnosti kot prostor, v katerem si otroci
pridobivajo najrazličnejše informacije in izkušnje na podlagi lastne
aktivnosti, učenja in igre.
NAČINI IZVEDBE PISNIH SPOROČIL
Tematske sklope in dejavnosti načrtujeta strokovni delavki skupaj. Pisna
sporočila oblikujemo in posredujemo glede na načrtovane tematske sklope.
Pisna sporočila vsebujejo:
- predvidene dejavnosti v okviru tematskega sklopa,
- uganke, verze, pesmice, lepe misli, resnico ali modrost o vzgoji
- sodelovanje staršev (prinašanje materiala, pomoč otrokom, aktivnosti pri
vzgojnem delu…),
- pomembnejši dogodki in prireditve v tem času.
Sporočila opremimo z otrokovo slikovno prilogo, ki se nanaša na načrtovano
temo. Staršem jih vročimo osebno, ko pridejo po otroka, skupaj z majhnim
otrokovim izdelkom.

Tak način informiranja in vzpostavljanja vezi med starši in strokovnimi
delavkami je v štirih letih obrodil pozitivne rezultate. Pisna sporočila so postala
ena izmed stalnic v medsebojne povezovanju in sodelovanju. stalnica v

