
uacij. Dovolite jim, da probleme rešujejo 
sami, tako se bodo iz njih veliko naučili. 

• Z dobrim sodelovanjem na ravni 
strši vrtec, šola, boste lažje rešili različne 
nenavadne situacije. 

• Bodite stalnica otrokovega 
življenja, potrebuje vas!
Povzeto po: Juhant, M. In Levc, S. (2011). 
Varuh otrokovih dolžnosti: ali nehajte seu-
kvarjati z otrokovimi pravicami. Mavčiče: 
Čmrlj.

Pripravila Marija Hribar, vzgojiteljica 
predšolskih otrok
Oblikovala Sarah Osterc

ustrezno.

• Otroci obiskujejo vrtec, šolo. Sode-
lujte z vzgojitelji ter učitelji, ki vam bodo 
pomagali z nasveti.

• Otrok pride in je vaš vse življenje. 
Pripravite jih za življenje, ko bodo samos-
tojno kot ptički odšli po svoje. Pustite pre-
teklost, ne živite samo za danes. A bodite 
ob njem.

• Otroci se včasih radi izognejo 
dolžnostim. Na vas je, da ste ob njih in jih 
kontrolirate. 

• Otroke vzgajajte za prihodnost k 
njihovi samostojnosti in odgovornosti.

• Dovolite si pomagati tam, kjer vam 
ne uspeva najbolje. Tako boste pomagali 
otrokom. 

• Organizirajte se in pomagajte 
otroku pri njegovi organizaciji. 
• Otroci prihajajo do konfliktnih sit-

DOLZNOSTI 
OTROK 

IN STARSEV
Naj starševstvo ne bo travma ter najtežji poklic.

Naj bo privilegij, naj bo dar življenja.

Naj bo priložnost, ki vam je dana.

Naj bo otrok vaše največje bogastvo, ker tudi 
je in vi ste njegova največja sreča!
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DOLZNOSTI OTROK:

• Otroci živijo  v družini. Dobro je, če 
so vključeni v opravila, ki so del življenja v 
družini.

• Otroci naj upoštevajo avtoriteto, ki jo 
predstavljate vi - starši.

• Otroci naj opravijo svoje dnevne 
zadolžitve.

• Otroci naj se igrajo, delajo, ustvarjajo, 
so aktivni. Le tako lahko izurijo svoje spret-
nosti, si širijo znanje ter razvijajo sposobnosti, 
katere so jim dane.

• Vsak otrok nosi v sebi potenciale. 
Izkoristi naj jih sebi v prid. 

• Otroci se učijo socialnih spretnosti in 
veščin. Svoje probleme lahko rešujejo sami!

•  Otroci naj zmorejo probleme rešiti  
sami. če jim ne gre, naj jim priskočijo na 
pomoč odgovorne, odrasle osebe. 
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• Otroci so zelo bistri in odlično pov-
ezujejo pretekle izkušnje z novimi. Razmišljajo 
naj s svojo glavo in tako bogatijo pestrost 
idej, ustvarjalnih in drugih zamisli.

• Otroci imajo odličen ter neobremen-
jen spomin. Zato si lahko veliko stvari za-
pomnijo sami in se ne zanašajo na starše ali 
druge odrasle osebe. 

• Otroci so živa bitja, so del žive nara-
ve. Živijo v družbeni skupnosti in se priprav-
ljajo, da bodo enkrat odrasli in odgovorni 
člani družbe. Prav je, da delujejo zaščitniško 
do narave, živali in seveda da ustrezno 
ravnajo z drugimi ljudmi. Enako naj ravnajo s 
predmeti, tudi s tistimi, ki niso njihovi. 

• Otroci uporabljajo različne pristope 
za doseganje nekih ciljev. Z izkušnjami naj 
se naučijo, da ni vsako vedenje ustrezno v 
določenem, času, prostoru  ali situaciji. Zato 
sprejemajo pravila, ki jih postavijo skupaj z 
neko skupino in jih upoštevajo.

• Otroci že zelo zgodaj uporabljajo 
internet in vire, kijih je tam mogoče dobiti. 
Verodostojnost podatkov naj preveri pri 
odraslih, ki vedo o tem kaj več.

• Otroci naj sami rešuje konflikte do ka-
terih prihajajo v interakciji z vrstniki, družinskimi 
člani… Rešijo naj jih na spoštljiv način. Če 
ne vedo , naj vprašajo nekoga, ki to ve. 

DOLZNOSTI STARSEV:

• Vzgajajte v skladu z vašimi vrednota-
mi in s pozitivnim zgledom. Zagotovo vam 
uspe.

• Za otroka si vzemite čas in to takrat, 
ko vas  potrebuje. Takrat ima pravico biti 
prvi. 

• Otrok se razvija in spreminja. Na vas 
je, da razvoj spremljate in ob morebitnih 
težavah ukrepate ter pomagate. 

• Otroci se hitro navdušijo nad novim. 
Vi preudarite koliko novega  (modnega) je 
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