
 
 

PARTICIPACIJA DRUŽIN – PRIMERI DOBRIH PRAKS 

NAZIV VRTCA Vrtec Nova Gorica 

KONTAKTNA OSEBA  
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NASLOV PRIMERA DOBRE PRAKSE KO STARŠI ZAIGRAJO OTROKOM…  

Prosimo, navedite cilje opisanega primera. 

-Starše opogumiti, da se s svojim umetniškim ustvarjanjem 
predstavijo. 
- Starši spoznavajo vzgojno izobraževalni proces, se vanj aktivno 
vključujejo. 
-Poglobitev zaupanja v delo vrtca in pripravljenost na sodelovanje in 
poglobljeno komunikacijo. 
 

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? 

Opisani primer je bil enkraten dogodek, izveden v predprazničnem 
decembrskem času. 

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. 

Omenjeni primer ni del projekta, ampak je nastal z namenom, da so 
igrico starši »podarili« svojim otrokom v predprazničnem času.  

Kje je bil opisani primer izveden oz. izpeljan: 

 lokacija (vrtec/v gozdu ipd.) 

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

Dramatizacija pravljice Mojca Pokrajculja je bila izpeljana v vrtcu Nova 
Gorica, enoti Ciciban, v telovadnici omenjene enote, v dopoldanskem 
času. 

Kakšni materiali so (bili) potrebni? 
Starši so sami pripravili ves potreben material-rekvizite in kostume za 
dramatizacijo.  

Prosimo, opišite potek izvedbe. 

S predstavnico staršev smo se dogovorili, da bi starši otrokom v 
decembrskem času odigrali igrico pravljice Mojca Pokrajculja. 
Predstavnica je preko e-pošte povprašala starše, kdo bi želel 
sodelovati v igrici. Čez teden dni so se zbrali in pridno vadili v naši 
telovadnici v popoldanskem času. Doma so si sami pripravili potrebne 
rekvizite in kostume. 

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. 

Udeleženci so bili otroci oddelka, starosti 4-5 let. 

Opišite vlogo udeležencev – vlogo družin in 
vašo vlogo. 

Moja vloga pri igrici je bila le ta ,da sem določila dan in uro vadbe 
igrice v telovadnici ter jim pomagala z nasveti, kako naj pristopijo k 
dejavnosti-oblikovanju idej. Vse ostalo so se starši sami dogovorili.  



 
 

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.  

Družine, ki se soočajo s socialno-ekonomskimi izzivi, oz. družine z 
migrantskim ali manjšinskim ozadjem niso bile vključene v izvedbo 
dejavnosti oz. samo načrtovanje.  

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. 

Spodbujanje partnerstva z družinami in omogočanje raznolike 
priložnosti za družine in člane skupnosti za vključevanje v otrokov 
razvoj in učenje. 
Vzgojitelj spodbuja vzpostavljanje partnerskega odnosa s starši ter jim 
omogoča različne možnosti za sodelovanje in vključevanje v vzgojno-
izobraževalni sistem. 

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

Starši so ob vzpodbudi za dramatizacijo postali aktivni ustvarjalci in to 
tudi predstavili.  
Večje vrednotenje in spoštovanje dela vzgojiteljice in pomočnice vzg. 

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? 

Starši dobijo vpogled v vzgojno-izobraževalno delo, čutijo se kot 
aktivno partnerji in sooblikovalci dela oz. vsebin.  
V prihodnje bi primer izpeljala drugače in sicer tako, da bi bili lahko 
vključeni vsi starši, ne le del. 

Vaša priporočila kolegom za implementacijo 
opisanega primera. 

Izdelava načrta za izpeljavo. 
Seznanitev staršev  za tako obliko sodelovanja na prvem roditeljskem 
sestanku. 

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.) 

 

 



 
 

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

 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo! 

 


