
                                            Uspješna komunikacija povećava samopouzdanje i samopoštovanje 
 

       Komunikacija odgojitelj – dijete 
 
Odgojitelj komunicira s djecom verbalnim i 
neverbalnim kanalima, sluša djecu i prati njihove 
potrebe, radi na svim područjima razvoja, ali i na 
poboljšanju vlastite komunikacije. Tonom i riječima 
djeci prenosimo emocije, a djeca vrlo dobro osjećaju 
strah, nesigurnost i neljubaznost u glasu odgojitelja. 

 
 
      U dobi polaska u vrtić jezik dobiva sve značajniju ulogu, ljudski glas također 
nezamjenjivu ulogu u razvoju dječje osobnosti. Samim time važno je da je svaki odgojitelj 
svjestan zbog čega treba njegovati  i svoju govornu kulturu, te vodi računa o kvaliteti 
artikulacije, o intonaciji, kao i tehnici disanja tijekom pričanja, recitiranja i pjevanja. Mnogi 
odgojitelji govore povišenim glasom kako bi ih djeca bolje čula. Međutim, mnogo puta smo 
svjedoci da što je glasniji odgojitelj, bučnija su i djeca, a od galame je napetija i nervoznija 
atmosfera. Jednostavan, neposredan i umjeren glas bile bi karakteristike za najbolju 
komunikaciju, kao i utišavanje efikasnije od glasnog govora. Uspješna komunikacija ključan 
je faktor koji povećava samopoštovanje i samopouzdanje. Jezik mora biti jasan i konkretan. 
Izrečene tvrdnje moraju biti direktne. Izgovorene rečenice i misli moraju biti potpune. 
Poželjno je ponavljanje. Kritiku treba prihvatiti i poticati. Moramo biti u stanju kazati „ne“.  
S vremena na vrijeme treba i zašutjeti.  

 
     Psiholozi ističu vrijednost ova tri pravila uspješne komunikacije: 

1. Djetetu morate dopustiti da svoje osjećaje izrazi bez 
prekidanja, ispravljanja, neslaganja. Sve manje od toga guši 
komunikaciju. 

2. Izjave ne započinjati s „ti“, nego govoriti o vlastitim 
osjećajima (JA-poruke). 

3. Izbjegavati upotrebu dviju riječi koje guše svaku 
komunikaciju: „uvijek“ i „nikada“ 
 

10 komunikacijskih  pravila za odgojitelje (modificirano prema Zig Ziglaru) 
1. Djetetu treba smiješak roditelja i odgojitelja! 
2. Dijete treba pažljivo slušati! 
3. S djetetom treba koristiti njegov govor! 
4. Budite znatiželjni i pitajte! 
5. Dijete treba uzor i primjer. 
6. Tražite od djeteta što ono može izvršiti. 
7. Sva traženja pretvorite u molbe. 
8. Koristite slikovite priče i smislene analogije. 
9. Uvažavajte ličnost djeteta. 

     10.Budite uvijek dostupni djetetu za razgovor. 
  
       Komunikacija je osnovni preduvjet za razvoj govora, ali i 

govorne komunikacije. Dijete uči po modelu, te smo obvezni ozbiljno shvatiti vlastitu 
govornu kulturu kao model budućeg nam govornog izričaja. Strpljivost, toplina i mirnoća u 
komunikaciji s djetetom pozitivna su podloga obogaćivanja komunikacije s djetetom. Važno 
je naglasiti usklađivanje verbalne i neverbalne komunikacije kako bi i djetetu bili jasni, treba 
izbjeći dvosmislenost, spustiti se u razinu djeteta i nastojati što više aktivno slušati i „čuti“ 
dijete, njegove želje i potrebe. 
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