KAKO LAHKO POMAGAMO
Na svetovalno službo se lahko obrnete, ko
potrebujete svetovanje in pomoč:


pri sprejemanju in uvajanju otroka
v vrtec

Svetovalna delavka
Eva Žagar
e-pošta: eva.zagar@guest.arnes.si
telefon: 03/703 63 91

ENOTA VRTEC
Na bazen 1, 3312 Prebold



pri prehodu iz ene skupine v drugo
ali nov vrtec



pri prehodu otroka iz vrtca v šolo
oziroma pri odločitvi za odlog
šolanja



ob kritičnih situacijah in prelomnih
dogodkih v življenju družine



pri vzgoji in otrokovem razvoju



pri razumevanju otrokovih
razvojnih, čustvenih in vedenjskih
težav ter stisk

SVETOVALNA SLUŽBA

Zloženko je izdal VRTEC PREBOLD

Telefon: 03/703 64 20
e-pošta: os.prebold@guest.arnes.si
Spletna stran: http://vrtec-prebold.si/



o možni pomoči otroku s
posebnimi potrebami

OSNOVNE VRSTE DEJAVNOSTI

TEMELJNI CILJ SVETOVALNE SLUŽBE

DELUJE PO TEMELJNIH
je optimalni razvoj otroka ne glede na
spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno
in duševno konstitucijo.

STROKOVNO ETIČNIH NAČELIH



načelo dobrobiti: dobro otroka,
spoštuje osebnost otroka



načelo prostovoljnosti:
v svetovalni odnos morajo vsi
vstopati prostovoljno

Pomaga in sodeluje, da bi bili vsi skupaj
čimbolj uspešni.
Nudi pomoč posameznikom in skupinam v vrtcu.
Sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in
evalvaciji
vsakdanjega
vzgojnoizobraževalnega dela v vrtcu.
Je strokovni sodelavec v vrtcu, ne pa
strokovni servis vrtca.

OSNOVNA PODROČJA DELA


svetovalno delo z otroki



svetovalno delo z vzgojitelji in
pomočniki vzgojiteljev



svetovalno delo s starši



sodelovanje z vodstvom



sodelovanje z zunanjimi
ustanovami (šole, vrtci, zdravstveni
domovi, SCPI, ZRSŠ, MIZŠ, CSD, NIJZ
…)



načelo zaupanja in zaupnosti
povedanega: strokovno etično
načelo zaupnosti se dopolnjuje
s pravili varstva osebnih
podatkov

Dejavnosti pomoči
Odgovor na potrebo po pomoči kogarkoli od možnih udeležencev vzgojnoizobraževalnega dela v vrtcu.

Razvojne in preventivne
dejavnosti
Del razvojnih nalog vrtca:
spremljava stanja, načrtovanje sprememb, koordinacija različnih projektov
v vrtcu.
Del preventivnih oblik dela:
vzpostavljanje ustreznih pogojev v
vzgojno-izobraževalnem okolju.
Dejavnosti načrtovanja
in evalvacije

Vrednotenje in zagotavljanje celostnosti
in kontinuiranosti prispevka svetovalne
službe pri reševanju individualnih, skupinskih in drugih kompleksnih problemov vrtca.

