Ko otrok raste, se mu z odraščanjem
pojavljajo nova in nova vprašanja. In z
njegovim
razvojem
prav
tako
nam
odraslim. Na nekatera tudi odrasli ne
poznamo odgovora.

VSI STARŠI SE OBČASNO ZNAJDEMO
NA KRIŽIŠČU, KO NE VEMO PO KATERI
POTI NAJ NADALJUJEMO.

Delo svetovalne službe je namenjeno prav
tem postankom pred križišči, ko se
sprašujete katera pot je prava.
Tako kot otrok na poti odraščanja ni sam,
se tudi vi starši lahko obrnete po nasvet,
kjer boste skupaj, ob strokovni pomoči
iskali možne izbire poti in načine za
premagovanje ovir s katerimi se srečujemo
pri vzgoji otroka.
SVETOVALNA
DELAVKA
vam
nudi
strokovno
podporo
pri
reševanju
sledečih vprašanj:






Bistvo vzgoje je v tem, da vzgojimo
zadovoljnega otroka, ki bo sposoben
samostojnega
življenja
v
družbi.
Pomembno vlogo igra pri tem zgodnje
otroštvo, ko se začne oblikovati človekova
osebnost.
Otrok bo lažje premagoval ovire, če bo
nanje pripravljen, če bo starosti primerno
tudi zrel, če bo razvil določene sposobnosti
in navade.





DODATNA STROKOVNA POMOČ
Kdaj se nam zdijo prepreke na naši poti
prevelike, vendar s pomočjo skupine
strokovnjakov jih je lažje odpraviti.
Za celovito obravnavo otroka, ki je deležen
dodatne strokovne pomoči zato skrbi
strokovna skupina, ki izdela in izvaja
individualizirani program v skladu z Zakon
o celostni zgodnji obravnavi predšolskih
otrok.

vključitev in navajanje otroka na
življenje v vrtcu,
vzgoja in otrokov razvoj,
reševanje stisk s katerimi se otrok
sreča ob kritičnih situacijah v družini
(ločitev, smrt, nasilje, rojstvo
sorojenca)
kako postopati ob upornem vedenju,
nespečem otroku, močenju postelje,
samozadovoljevanju, nemirnosti,
agresivnosti…
pomoč otrokom s težavami in
motnjami v razvoju,
spodbujanje nadarjenega otroka,
prehod in priprava otroka na vstop v
šolo

Velikokrat se nam hoja po poti zdi lažja, če
jo lahko z nekom delimo; starši,
prisluhnite
drug
drugemu
in
si
izmenjajte
svoje
dragocene
izkušnje,
razmišljanja in vprašanja v Šoli za starše,
kjer predavajo znani
strokovnjaki z
različnih področij dela z otrokom.

Kot zelo pomemben člen strokovnega tima
pri pripravi individualiziranega programa
ste tudi otrokovi starši, ki z lastnimi
opažanji
pri
spremljavi
otrokovega
napredka in vseh drugih posebnosti lahko v
veliki meri pripomorete k otrokovemu
potencialnemu razvoju.

VZGOJITELJICA
ZA
STROKOVNO POMOČ:






DODATNO

izvaja dodatno strokovno pomoč v
skladu z Zakonom o celostni zgodnji
obravnavi predšolskih otrok,
skupaj s člani strokovne skupine vrtca
izdela individualiziran program pomoči
za otroka,
organizira in vodi sestanke strokovne
skupine,
vzgojiteljem in staršem nudi svetovanje
za otroka, ki ima dodatno strokovno
pomoč,
sodeluje z drugimi strokovnjaki in
ustanovami izven vrtca.

Vsak otrok prinese na svet svoje lastne,
edinstvene kvalitete - prepletimo jih s
svojimi lastnimi kvalitetami, dodajmo
zraven humor, otroško vedoželjnost ter
navdušenje nad malimi rečmi in dobili
bomo najboljšo vzgojo za otroka.
Res je, da so poti vzgoje in odraščanja
različne; so ravne in zabavne, strme in
dolge, nepoznane in znane… in ko pot
postane na določenih delih strma in
zahtevna, poskrbimo za to, da se vsi na tej
poti počutimo varni, močni in svobodni

Sodelovanje s starši poteka v obliki telefonskih
pogovorov, v naprej dogovorjenih individualnih
razgovorov, strokovnih timov in skupinskih
srečanj za starše.
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»Spodbude prihajajo od zunaj,
spoznanja od znotraj,
a le, ko oboje sovpade, dobimo
razvoj.«
Seneka

SVETOVALNA SLUŽBA DELUJE
NA GLAVARJEVI UL. 18A
www.vrtec-jelka.si

