RAZMJENA ISKUSTAVA I ZNANJA O
DJETETU

„OTVORENA
SURADNJU..“

VRATA

ZA

Suradnja roditelja i vrtića je proces
međusobnog informiranja, dogovaranja,
savjetovanja, učenja i druženja, a u
cilju
dijeljenja
odgovornosti
za
djetetov razvoj.

Željeli bismo da vrtić roditeljima bude
mjesto:

U vrtiću nastojimo ostvariti takav oblik
suradnje koji omogućuje razmjenu
viđenja i razumijevanja razvojnih
potreba djeteta, a koja proizlaze iz
različitosti
obiteljskog
i
institucionalnog konteksta.

.. podrške i potpore

Roditelji su primarni odgojtelji svog
djeteta. Posjeduju intuitivna znanja, a
odgajatelji stručna znanja o djetetu.
Uloge roditelja i odgojitelja se
nadopunjuju i komplementarne su.

... zajedničkog življenja i učenja djece i

.... susreta
odraslima,

s

drugom

djecom

i

u proširivanju

SURADNJU
S
OSTVARUJEMO

RODITELJIMA

Informiranjem
interaktivnim panoima,
informativnim panoima
plakatima
s
foto
i
pisanom
dokumentacijom
o
dječjim
aktivnostima
Web stranicom: www.vrtic-izvor.hr

znanja i razvoju vještina,
... još boljeg razumijevanja procesa
učenja i igre djeteta,

odraslih, roditelja i odgajatelja

Individualnom suradnjom
Svakodnevnom

razmjenom

relevantnih informacija o djetetu
Individualnim

razgovorima

s

roditeljima

Grupnim

oblicima

–

roditeljskim

sastancima
Međusobna potpora odgojitelja i
roditelja najveća je razina koja iziskuje
najviše vremena i stručnosti u kreiranju
odnosa.
Bez kvalitetne međusobne potpore i
podrške
nema
ni
kvalitetnog
cjelokupnog razvoja djeteta.

Komunikacijske radionice
Kreativne radionice
Prezenacije

odgojno

obrazovnog

rada – putem video zapisa i različitih
oblika dokumentacije
Stručna
roditelje

predavanja,

tribine

za

druženja

djece

,

STRUČNI TIM VRTIĆA

roditelja i odgajatelja
Uključivanjem

roditelja

u

odgojno

obrazovni proces...
tijekom prilagodbe djeteta, dana otvorenih
vrata
vrtića,
osobnim
angažmanom
roditelja..
Zajedničkim akcijama djece, roditelja i
vrtića
Npr.

humanitarne

akcije,

zajednički

projekti...

Savjetodavni rad s roditeljima, ovisno o
problemu, provode stručni suradnici:

Pedagog: DINKA ŽUVELA
e-mail: pedagog@vrtic-izvor.hr
Psiholog: SORAJA ČAMBER VERTLBERG
e-mail: psiholog@vrtic-izvor.hr
Logoped: LJILJANA HURČAK
e-mail: e-mail: logoped@vrtic-izvor.hr
Defektolog: MARIJA BILIĆ
e-mail: defektolog@vrtic-izvor.hr
Zdravstveni voditelj: JASNA KOVAČIĆ
e-mail: glavna_sestra@vrtic-izvor .hr

Radom cijelog vrtića rukovodi:
Pozivamo roditelje da sudjeluju u svim
važnim događanjima, da predlažu i obogate
svojim idejama uvjete življenja djece i
odraslih u vrtiću!

Ravnatelj: KREŠO TOMLJENOVIĆ
e-mail: ravnatelj@vrtic-izvor.hr

RODITELJI U VRTIĆU → suradnjom
do zajedništva

Zajednička

