
 
 

PARTICIPACIJA DRUŽIN – PRIMERI DOBRIH PRAKS 

NAZIV VRTCA OŠ LESKOVEC PRI KRŠKEM, ENOTA VRTEC 

KONTAKTNA OSEBA  
Ime in priimek: DARJA CESAR 
Telefon: 031 899 942 
Email naslov: darjacesar@gmail.com 

NASLOV PRIMERA DOBRE PRAKSE Izvajanje pohodov za športni program Mali sonček 

Prosimo, navedite cilje opisanega primera. 

Otroci izvajajo naravno gibanje-hojo in postopno razvijajo vzdržljivost 
sebe in ostalih prisotnih družinskih članov na pohodu. 
Otroci spoznavajo , da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in 
sodelovati, da bi lahko ta delovala. 

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? 

Pohode izvajamo po programu Mali sonček 5x letno ( 2x jeseni, 1x 
pozimi in 2x spomladi) 
 
Opisani primer smo začeli izvajati letošnje šolsko leto in še traja ( še 2 
pohoda) 

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. 

Opisani primer je je del projekta na ravni oddelka. 

Kje je bil opisani primer izveden oz. izpeljan: 

 lokacija (vrtec/v gozdu ipd.) 

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

Pohode izvajamo na različnih lokacijah bližnje in daljne okolice. 

Kakšni materiali so (bili) potrebni? Ustrezna pohodna oprema 

Prosimo, opišite potek izvedbe. 

S starši smo se na 1. roditeljskem sestanku dogovorili, da bi družine 
pomagale pri izvedbi pohodov tako da bosta po dve in dve družini 
bodočih prvošolcev ( 5x2 družini) sklicali, organizirali pohode ob 
sobotah, izjemoma ob nedeljah. Do sedaj je bila udeležba na  treh 
pohodih več kot 90 % in tudi spoznavamo  nove  okoliške destinacije 
za pohode. Starši, ki organizirajo pohod prijazno poskrbijo za sadno 
malico, prigrizek, pozitivno energijo pa je čutiti od vseh prisotnih 
družin. S tem otrokom dajemo informacije da je gibanje družin in 
vsakega posameznika izredno pomembno za zdravje in dobro počutje. 
Pohodi so  čas za neformalna druženja  strokovnih delavk oddelka 
skupaj z družinami. Družine so dale pobudo, da bi tudi zaključek 
šolskega leta bil obarvan s pohodom in 2-dnevnim bivanjem na Veliki 
Planini. Najbolj navdušujoča je pozitivna energija, sproščenost, 
odprtost  in pripravljenost družin pri pomoči uresničevanja zadanih 
ciljev LDN oddelka in vrtca. Temu pravimo partnerstvo vrtca in družin. 

Kdo so (bili) udeleženci? 

Še posebej izpostavite, če so bile v dejavnost 
vključene družine, ki se soočajo s socialno-

Pri pohodih so prisotne vse družine. Imamo družino, kjer je mati 
popolnoma gluha in izhaja iz drugega govornega območja, oče pa 
močno naglušen. Njun otrok je slišeč in je tudi bodoči vstopnik v prvi 
razred. V vseh teh letih je ta družina začutila našo pripravljenost jim 



 
 

ekonomskimi izzivi, družine z migrantskim ali 
manjšinskim ozadjem ipd. 

prisluhniti, njihovo vrednost za nas slišeče  v vrtcu in ostale družine( 
imeli smo projekt Vstopimo v svet tišine že pred tremi leti, ko se nam 
je pridružil njun sin v oddelku in vsako leto spoznavamo nove 
zanimivosti sveta gluhih ), da je skupaj s še eno slišečo družino 
organizirala zimski pohod.  

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.  

VLOGA DRUŽIN: dve družini pri vsakem pohodu sta v našem primeru 
sklicateljici, organizatoki, koordinatorki, moderatorki in seveda aktivni 
udeleženki poteka pohoda. Družini obvestita druge preko elektronske 
pošte. Poskrbita za prijačo, prigrizek, sadje in nekatere družine tudi za 
organizirane oglede znamenitosti na pohodu ali pa za animacijo. 
Ostale družine  oddelka se odzovejo na to v več kot 90%.  ( glejte še 
odgovore na zgornja vprašanja) 
 
VLOGA STROKOVNIH DELAVK:  pri pohodih sva samo udeleženki 
pohoda in po potrebi tudi obvestiva družino, ki nima možnosti 
elektronskega prejemanja obvestil. 

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. 

KAZALNIKI KAKOVOSTI: 
- strokovni delavki vabiva in sprejemava družinske člane v oddelek in 
odkrijemo pot za participacijo družin v vzgojno izobraževalnem 
procesu 
-Strokovni delavki vključujeva starše v sprejemanje odločitev 
- strokovni delavki vključujeva vedenje  družin otrok kot sestavni del 
kurikuluma in njihovih učnih izkušenj 

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

UČINKI:  
- odlična organizacija, izvedba in evalvacija družin organizatoric 
- več kot 90% udeleženost vseh družin, kljub temu, da se pohodi 
izvajajo med vikendom 
- pobude in  ideje staršev  za nadaljevanje in spodbujanje gibalne 
aktivnosti tudi po opravljenih pohodih. 
- to je čas neformalnega komuniciranja, ki je za zaupanje, odprtost, 
partnerstvo med družinami in vrtcem izrednega pomena 

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? 

Pohodi še niso popolnoma izpeljani, vendar trije odlično organizirani, 
izpeljani in evalvirani pohodi do zdaj, so jasen pokazatelj, da je ta 
oblika participacije družin zelo uspešna. Seveda je vedno pomembna 
v začetku naša lastna pripravljenost, suptilnost  in odprtost, ki jo 
družine začutijo kot možnost kvalitetnega dopolnjevanja, obogatitive 
LDN oddelka in vrtca ter na podlagi tega  razvoj pozitivnih učnih 
izkušenj za vse- otroke, starše in strokovni kader. 
Zagotovo bova s sodelavko tudi v prihodnjem šolskem letu predstavili 
pozitivne učinke te oblike sodelovanja z družinami in jih povabili k 



 
 

sodelovanju. 

Vaša priporočila kolegom za implementacijo 
opisanega primera. 

Bodite pozitivni, optimistični, odprti in bodo tudi družine 

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.) 

Lahko, le če se vrtec s tem strinja 

 

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

 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo! 

 

 


