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V SPLETNEM OKOLJU ZOOM

SVETOVALNO DELO
V PODPORO DELOVANJA VRTCA
Svetovalna služba zavzema pomembno mesto v slovenskih vrtcih. Svetovalni delavci s svojim znanjem,
kompetencami in viri soustvarjajo odgovore na potrebe različnih deležnikov v vrtcih - otrok, staršev in
strokovnih delavcev.
Aktiv svetovalnih delavcev v vrtcih štajersko-koroške regije obeležuje svojo 20-letnico delovanja ravno v
obdobju, ko so potrebe po svetovalnem delu na področju predšolske vzgoje zelo povečane. Spremenjene
razmere postavljajo pred preizkušnjo vse strokovne delavce vrtca in še bolj kličejo k povezovanju in
kompetentnemu odzivanju na izzive časa. Svetovalni delavec je s svojim širokim znanjem in kompetencami
pomemben sogovornik in soustvarjalec pri iskanju rešitev in poti. V prvi vrsti predvsem za otroka in
družine, prav tako pa tudi v odnosu do razvoja stroke.
S posvetom želimo ozavestiti, osvetliti in poudariti pomen svetovalne službe pri podpori delovanja vrtca. V
plenarnem delu se bomo dotaknili izzivov svetovalnega dela ter vloge, ki jo ima svetovalna služba v
podporo delovanja vrtca. Sledila bo predstavitev prispevkov svetovalnih delavcev iz prakse, ki bodo
razdeljeni na tri glavna področja delovanja: delo z otroki, delo s starši in delo s strokovnimi delavci. Posvet
bomo zaključili z okroglo mizo, na kateri bodo udeleženci s svojega strokovnega izhodišča razmišljali o
različnih vidikih svetovalnega dela v podporo delovanja vrtca in posledično tudi razvoja predšolske vzgoje
v prihodnosti.

NAVODILA ZA PRIJAVO NA POSVET
Posvet bo potekal na daljavo, v spletnem okolju ZOOM.
Udeležba na posvetu je brez kotizacije.
Na posvet se prijavite na prijavnici: https://forms.gle/AG7biKduRdz3apQH8.
Rok za prijavo je sreda, 24. 11. 2021.
Pred posvetom boste na vaš e-naslov prejeli povezavo do spletnega dogodka.

