
Poštovane kolege i kolegice:

Navedite iskustva/situacije na poslu  

kada ste najzadovoljniji time što 

radite svojim zanimanjem 

u cjelini.



• Najzadovoljnija sam kada se primjete rezultati intenzivnog rada s          

djecom, i kada su djeca zadovoljna i sretna tijekom boravka u vrtiću.

• Zadovoljstvo i uspjeh djeteta, zadovoljstvo roditelja, podrška kolegice u 

skupini.

• Zadovoljna sam kad su zadovoljni moji korisnici i djelatnici, zadovoljna 

sam kad ustanova postigne neki uspjeh (nagrada Grada, završetak       

projekta i sl.), zadovoljna sam kad djelatnici pokažu kreativnost i          

samoinicijativu u radu.

• Osmijeh na licu djeteta, kada dijete ne želi ići kući, dječji zagrljaj uz       

izjavu:" Teta ja te puno volim.

• Kada sam u skupini sa djecom, dobra suradnja sa kolegicama, uvijek    

kada dobivam povratne informaciju od roditelja.

• Smijeh, zagrljaj i ljubav od djece i prema djeci; Mogućnost edukacije/        

timski rad/kreativnost



• Kada vidim napredak kod djece, kada ostvarujem dobru suradnju s   

roditeljima, kada djeca sretna dolaze u vrtić.

• Vidljiv napredak u razvoju kod djece, pohvala stručnog tima, kolegica 

kada svojim znanjem i iskustvom mogu pomoći roditeljima

• Kada me djeca zagrle i dočekaju s osmijehom, kada ostvarim uspješn

u suradnju s kolegicama na poslu, kada dobijem pozitivne povratne    

informacije od roditelja.

• Kada mi dijete kaže koliko mu značim, kada me roditelj pohvali ili       

kada ono što zamislim ostvarim s djecom (uvijek ispadne i bolje od    

očekivanog).

• Imam povjerenje ravnateljice, podršku roditelja, ulažem znanje i        

angažman koji rezultira napretkom djece 

• Buđenje svijesti kod djece o važnosti brige za okoliš (ekologija,           

osmišljavanje nestrukturiranih materijala na drugačiji način);



• Kad su djeca sretna i pričaju o tome što smo radili, kada                 

roditelji ispričaju što su im djeca doživjela u vrtiću.

• Kad dobivam pozitivnu povratnu poruku roditelja na rad s djetetom 

kad je dijete zadovoljno i uživa u aktivnostima u vrtiću, kada          

ravnatelj moj način rada s djecom prezentira kolegicama kao dobar 

primjer prakse.

• Zagrljaji/utjeha, slušanje djece, aktivnosti prema interesu djece🥰

• Kada vidim da me dijete razumije, osjećaj da je nešto naučilo,         

kvalitetna suradnja s roditeljima, osmijeh na dječjem licu.

• Timski rad, dječje zadovoljstvo, refleksija na praksu.

• Poticanje kreativnosti s ciljem pomicanja dječjih shvaćanja o          

mogućem i izvan uobičajenih načina  razmišljanja



• Kada djeca pokazuju zahvalnost i privrženost te ukazuju na       

značaj uloge odgajatelja u njegovom životu. Kada me  mentori

ca/nadređeni pohvali. Kada roditelji primijete naš rad

• Napredak djeteta; prilike za inovativnost, maštovitost i kreativ

nost u radu; prijateljski odnosi u kolektivu.

• Uspješan rad, prepoznat rad, pohvaljen rad.

• Kada se educiram o nečem novom, kada kroz partnerstvo s      

roditeljima uspijevam doseći zacrtane ciljeve (za dobrobit djete

ta i zajednice), kada sam percipirana kao kompetentna i educi

rana.

• Kada mi roditelji zahvale na svemu što radim za djecu i kažu 

da vide naš utjecaj na dijete, kada vidim djecu kako se razvija

ju i napreduju pred mojim očima, kada me kolegice pohvale.

• Najzadovoljnija sam kad su djeca u skupini zadovoljna.



• Kada djeca prilikom ulaska u sobu kad me ugledaju počinju se smje

škati i lete mi u zagrljaj. 

• Kada dobijem pozitivne povratne informacije od djece o aktivnostima 

zadovoljni roditelji, kada dobijem neku dobru ideju za aktivnost.

• Trenutak u kojem osjetim koliko sam bitna djeci i koliko me smatraj

u svojim zaštitnikom, timski rad mojih kolegica i mene, zajedništvo.

• Pozitivne povratne informacije o odgojno-obrazovnom radu od          

roditelja, utjecanje na budućnost djece a time i na našu zajedničku 

budućnost,  timski rad i zajedništvo zaposlenika.

• Vesela i radosna djeca (koja se vesele dolasku u odgojnu skupinu),   

zadovoljni roditelji, napredak djece, mogućnost napredovanja i rasta 

s djecom.



• Svakodnevno kad mi djeca i roditelji dolaze i odlaze s osmijehom.

• Dobri međuljudski odnosi na radnom mjestu. 

• Kad je dijete sretno, uvijek kada dijete napreduje, osobito u područji

ma koja su mu izazovna. Kada dijete pokazuje osjecaj pripadnosti    

skupini u kojoj je svaki dan.

• Pozitivan feedback od djece, dječja radost i pozitivan feedback od     

kolega i roditelja.

• Kada vidim i mali napredak djeteta, njegov sjaj u očima i želju za      

istraživanjem. Zagrljaju djece kad dođete na posao...

• Pohvale roditelja.Zadovoljstvo djece.Dobra atmosfera.

• Kada vidim da zbog mojih zalaganja djeca napreduju, kada              

pomognem roditeljima u rješavanju nekog problema, kada nešto      

ekstra učinim, a to prepoznaju i moje kolegice... 



• Sreća i napredak djece, motivirajuće ozračje, osobni napredak

• Kad vidim rezultate truda i rada. Napredak djeteta s posebnim         

potrebama, uvijek kada mi se djeca razvesele kad dođem na posao.

• Zadovoljstvo i sreća djece, moje unutarnje ispunjenje i zadovoljstvo, 

svaki je dan drugačiji. 

• Kad djeca dolaze s veseljem u vrtić i kada se u vrtiću osjećaju kao u 

svojoj obitelji.

• Povratne pozitivne informacije roditelja, zadovoljstvo djece u aktivno

stima, uspješne adaptacije.

• Uvijek kada pomognem djetetu ili roditeljima, kada učinim nešto     

novo izvan svoje zone komfora, kada osjetim da su djeca sretna u   

mom društvu... 



• Kvalitetna i otvorena komunikacija, dobri međuljudski odnosi

• Kad vidim da je dijete savladalo nešto što nije moglo, kad ti dijete     

kaže da mu je lijepo u vrtiću, i kada se zajedno igraju

• Zagrljaj djeteta kada dođe u vrtić, aha efekt kod djece, kad uočim    

nove vještine i kompetencije kod djece

• Dječji osmijeh, dječje napredovanje na motoričkoj i intelektualnoj      

razini, pozitivan odnos sa roditeljima

• Zahvalnost, kooperativnost, suradljivost

• Zadovoljan roditelj, djeca... ostvareni svi ciljevi.



• Ostvarena kvalitetna komunikacija i partnerstvo s roditeljima za      

dobrobit djece

• Dječji osmijeh - stvaranje ugodne atmosfere u kojoj se djeca osjećaju 

kao u najsretnijoj kući punoj pažnje i ljubavi

• Pohvala psihologa, sjaj u dječjim očima, zadovoljstvo odrađenim       

aktivnostima i osjećaj uspješnosti 

• Osmijeh djeteta, zadovoljstvo roditelja i suradnika

• Veselje djece... kad su im ponuđeni zanimljivi poticaji...duže vrijeme 

borave u aktivnostima istražuju, dolaze do zaključka samostalno...  

Kad samo kažu da se samo žele igrati. Uvijek kada od roditelja         

dobijem povratne informacije kako  im djeca kod kuće prepričavaju š

to rade, što su naučili i da im je lijepo u vrtiću.



• Čitanje priča, osmišljavanje likovnih aktivnosti, boravak na zraku

• Kada vidim napredak kod svoje skupine ili djeteta kao pojedinca,     

kada se slušaju i poštuju moje ideje i ja njihove, kada su djeca i       

roditelji zadovoljni i sretni dolaze i odlaze iz vrtića

• Kada dobijem pozitivan feedback od roditelja o tome što radimo u       

vrtiću, od kolegica i ravnateljice, kada vidim da djeca uživaju u        

određenoj aktivnosti, kada se zajedno igraju 

• Osmjeh djece, zagrljaj i opuštenost, pružanje emocionalne podrške,  

...sve što je vezano uz djecu je pozitivno

• Kad vidim da roditelji vide  i cijene napredak svoje djece, a za koji    

smo i mi odgojitelji zaslužni



• Sretno i zadovoljno dijete, uspješni završetak aktivnosti s djecom,    

završna svečanost i refleksija na uspješno završenu pedagošku godi

nu

• Dječji osmjeh, zagrljaj i veselje kad dođu u skupinu; Dječje emocije  

zagrljaj, poljubac

• Osmišljene situacije u kojima djeca dolaze do novih znanja i              

iskustva; Suradnički odnosi; Kreativni rad

• Zagrljaj djeteta, pohvala ravnateljice, dobar odnos s roditeljima

• Najzadovoljnija sam kada mi se djeca vesele, kada mi potrče u          

zagrljaj ne samo u vrtiću već i u privatnom okruženju. 

• Zadovoljna sam kad se moji prijedlozi na radnim dogovorima uvaže, 

pohvale ili daje pozitivna konstruktivna kritika s naglaskom na        

suradnji. 



• Odnos s djecom, buđenje interesa kod djece za neku aktivnost,postiz

anje cilja, dobra suradnja s roditeljima i drugim odgojiteljima

• Zadovoljna i sretna djeca, dobra suradnja s roditeljima, kvalitetna     

suradnja sa stručnim suradnicima; Dobra suradnja sa  kolegicama

• Kad dijete u svakodnevnim situacijama koristi, barata znanjem ili      

iskustvom stečenim u vrtiću, kroz igru.

• Kad roditelji i drugi suradnici  iskreno priznaju koliko je vrijedan i    

bitan vrtić, a time i odgojitelji, u djetetovom razvoju i  životu.

• Zadovoljna sam kada me djeca dočekaju sa zagrljajem, kada  djeca   

pokažu interes za ponuđene poticaje i kada prepoznam njihov           

napredak. 



• Napredak kod djece postignut zalaganjem odgojitelja, sreća kod       

djece postignutim i prenošenje naučenog iskustva i znanja.

• Djeca se vesele mom dolasku, zanima ih što sam pripremila za njih, 

povjeravaju mi se ...Radujem se svakom napretku djeteta s               

teškoćom u razvoju 

• Najzadovoljnija sam na poslu kada prepoznam da su roditelji i djeca 

zadovoljni i osjećaj da radiš za dobrobit djeteta 

• Pozitivna komunikacija u skupini, kreativnost i tolerancija, suradnja 

s roditeljima, timski rad

• Kada te dijete iz vrtića zagrli, izvan ustanove u nekim susretima       

Osmijeh djeteta tijekom dolaska u vrtić... Dijete ne želi ići kući iz       

vrtića, lijepo mu je, igra se 

• Najzadovoljnija sam kad vidim da su djeca sretna i zadovoljna jer     

smatram da ako su zadovoljni i ako im je ugodno u vrtiću, tada  se   

puno može postići! 


