
 
 

PARTICIPACIJA DRUŽIN – PRIMERI DOBRIH PRAKS 

NAZIV VRTCA VRTEC POBREŽJE – enota Kekec 

KONTAKTNA OSEBA  
Ime in priimek: Tatjana Vaupotič 
Telefon: 031 643 321 
Email naslov: tatjana.vaupotic@gmail.com 

NASLOV PRIMERA DOBRE PRAKSE »Nočni« pohod na Gorco 

Prosimo, navedite cilje opisanega primera. 

- Sproščeno druženje z družinami;  
- Približati družinam enega od načinov aktivnega preživljanja 

prostega časa; 
-  

Če je opisani primer enkraten dogodek: ob 
kateri priložnosti je bil izveden? 

Če opisani primer izvajate večkrat letno: ob 
kakšnih priložnostih ga izvajate? 

Časovna determinanta: koliko časa že izvajate 
opisani primer oz. ste ga izvajali? 

»Nočni« pohod na Gorco je bil v tem šolskem letu izveden na pobudo 
staršev (po dogovoru na prvem srečanju s starši), ker smo podobna 
druženja izvajali že kar nekaj let zapored.  
Pohod je bil realiziran v času pred novoletnimi prazniki.  

Je (bil) opisani primer del kakšnega projekta? 
Če da, katerega? 

Navedite tudi trajanje projekta in za kakšen 
projekt gre, npr. projekt na ravni vrtca, 
nacionalni projekt, mednarodni projekt ipd. 

V Vrtcu Pobrežje smo vključeni v projekte: Samoevalvacija (področji: 
narava in gibanje), smo Eko vrtec – s pod-projektom: »Zdrav življenjski 
slog«, sodelujemo z Barbaro Konda (FIT),…   

Kje je bil opisani primer izveden oz. izpeljan: 

 lokacija (vrtec/v gozdu ipd.) 

 prostori (telovadnica/igrišče/v igralnici 
ipd.). 

Pohod smo pričeli na parkirišču OŠ Malečnik – tam je bilo naše 
»zbirališče«. Po uvodnem pozdravu in kratkem dogovoru ter 
prižiganju svečk v »laternah« smo skupno krenili na Gorco. Cilj je bil v 
prostorih kmečkega turizma »Stara preša«, kjer smo se družili ter 
ogreli s čajem.  
 
 
 

Kakšni materiali so (bili) potrebni? 

Kot »pred-priprava«: kozarci za vlaganje, serviete z različnimi motivi, 
žica,…za izdelavo lučk – «laternic« 
Izdelano vabilo  
  

Prosimo, opišite potek izvedbe. 

           Hkrati s pisnim vabilom na »nočni« pohod sem staršem 
ponudila »pomoč« pri izdelavi lučk – le-te smo izdelovali nekaj dni 
pred izvedbo pohoda. Vsaka družina je tako na pohod prišla z že 
izdelano lučko.   
            Med čakanjem na družine, smo s tistimi, ki so že prišli opazovali  
živali na kmečkem dvorišču, cerkev na vzpetini …… Ko smo ugotovili, 
da so prišle vse družine, ki so se za sodelovanje odločile, smo krenili 
na pot. Med potjo smo opazovali sončni zahod, prižiganje luči v mestu 
pod nami, opazovali smo reko Dravo, poimenovali mostove, 
ugotavljali smo, v kateri smeri stanujemo ipd. V prijetnem druženju in 
klepetu smo prispeli do kmečkega turizma »Stara preša«. Po ogledu 
notranjosti – stare stiskalnice za grozdje, smo se okrepčali s čajem ter 
sproščeno klepetali. Skupno smo se vrnili v dolino 
             



 
 

 

Kdo so (bili) udeleženci? 

Še posebej izpostavite, če so bile v dejavnost 
vključene družine, ki se soočajo s socialno-
ekonomskimi izzivi, družine z migrantskim ali 
manjšinskim ozadjem ipd. 

V oddelku nimamo družine, ki bi se soočala s socialno ekonomskimi 
izzivi, nimamo migrantov in nobena družina ne predstavlja manjšine.  
 
 
 
 
 

Opišite vlogo udeležencev – vlogo družin in 
vašo vlogo. 

Še posebej se osredotočite na participacijo 
družin, ki se soočajo s socialno-ekonomskimi 
izzivi, participacijo družin z migrantskim ali 
manjšinskim ozadjem ipd. - kakšno vlogo so 
odigrale te družine v opisanem primeru: 

 so bile vključene le v izvedbo, 

 so bile vključene tudi v načrtovanje in/ali 
evalvacijo, 

 so priskrbele material za izvedbo ipd. 

Čim bolj natančno opišite vlogo družin v 
predstavljenem primeru. 

Čim bolj natančno opišite vašo vlogo pri 
spodbujanju participacije družin.  

          Starši otrok, ki še niso imeli izdelanih lučk ali pa so si otroci želeli 
narediti nove, so se odzvali vabilu s prinašanjem potrebnega 
materiala.  
     Ena družina je na pohod povabila še družino, ki je v preteklem 
šolskem letu zapustila vrtec zaradi vpisa deklice v šolo. Vesela sem 
bila dejstva, da so se pohoda udeležile »razširjene« družine – tudi 
dedki in babice.  
          Všeč mi je bilo »vzajemno« sodelovanje družin – nudili so si 
medsebojno pomoč – kot spremstvo otroku, ki je hodil ob njihovem 
otroku, ipd. Vesela sem bila »reklame« za pohod s strani družin, ki so 
se pohoda udeležile že v preteklem šolskem letu. Izrekla sem pohvalo 
družini, ki je povabila družino prvošolke.  
 

 Priložnostno sem prisotne družine seznanila z 
najosnovnejšimi podatki o Gorci, okoliškem hribu, ki ga z 
otroki opazujemo na sprehodih.  

            

Katerim kazalnikom kakovosti ste sledili pri 
izvedbi opisanega primera? 

Kateri kazalniki so vas vodili h kakovostni 
izvedbi primera? 

Navedite: 

 morebitne interno določene kazalnike 
kakovosti; 

 kazalnike, razvite v okviru projektov na 
državni/mednarodni ravni; 

 ISSA kazalnike kakovosti ipd. 

Mislim, da sem:  
- se vključila v smiselne medsebojne interakcije z drugimi odraslimi 
(družinami), da bi podprla otrokov razvoj in učenje;  
- spodbujala partnerstvo z družinami ter omogočila priložnost za 
družine in člane skupnosti za vključevanje v otrokov razvoj in učenje;  
- uporabila strategije poučevanja, ki spodbujajo emocionalni in 
socialni razvoj otrok;  
- nudila sodelovanje v okolju, ki pri otrocih spodbuja občutek 
pripadnosti skupini;   
 

Opišite vse učinke (rezultate), ki jih lahko 
identificirate na podlagi izvedenega primera. 

Učinkovita komunikacija, razvijanje interakcij med družinami – 
vrtcem, razvijanje skupne odgovornosti in interesa za vzgojo, 
izobraževanje in prihodnost otrok.  

Refleksija izvedbe opisanega  primera: 

 Kaj ste se vi naučili iz opisanega primera, 
še posebej na področju spodbujanja 
participacije družin? 

 Kaj bi še želeli preizkusiti, spremeniti oz. v 
prihodnje drugače izpeljati? 

Pri načrtovanju dejavnosti z družinami je potrebno upoštevati:  
- predloge in interese družin (otrok) 
- sooblikovati oz. najti ustrezen čas za izvedbo ter družinam 

nuditi dovolj časa pred samo izvedbo za usklajevanje drugih 
obveznosti – pravočasno vabilo,…  

Vaša priporočila kolegom za implementacijo 
opisanega primera. 

 



 
 

Razno: če bi želeli dodati še kaj, kar ni zajeto 
zgoraj. 

 

Dodatno vprašanje: 

Bi si v svojem vrtcu želeli gostiti vzgojitelja iz 
Italije, Latvije, Grčije, Švedske, Portugalske 
ali Belgije? 

(Finančne posledice nosi vsak vrtec sam.) 

Trenutno ne – zaradi adaptacije vrtca.   

 

Za podkrepitev primera dobre prakse lahko uporabite tudi fotografski in/ali video material. 

 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo! 

 


