
 
 

PARTICIPACIJA DRUŽIN – PRIMERI DOBRIH PRAKS 

NAZIV VRTCA VRTEC OTONA ŽUPANČIČA 

KONTAKTNA OSEBA  
Ime in priimek: MATEJA KOPECKY IN TINA RAJSAR 
Telefon: 01/ 5209 764 
Email naslov:SMRKCI.TINA@GMAIL.COM 

NASLOV PRIMERA DOBRE PRAKSE OBISK ZAVODA JANEZA LEVCA 

Prosimo, navedite cilje opisanega primera. 
Cilji:         - otrok se seznanja s poklicem 

- Otrok pridobiva konkretne izkušnje za sprejemanje 
drugačnosti 

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? 

V skupini smo spoznavali različne poklice. Očka enega izmed otrok, 
nas je povabil v službo, kjer opravlja poklic učitelja v zavodu z otroki s 
posebnimi potrebami. Obiskala nas je tudi mama enega izmed otrok, 
ki opravlja poklic otroške zobozdravnice.  

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. 

Bila je obravnavana tema – poklici. Temo smo obravnavali 14 dni. 

Kje je bil opisani primer izveden oz. izpeljan: 

 lokacija (vrtec/v gozdu ipd.) 

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

Primer je bil izveden v Zavodu Janeza Levca 

Kakšni materiali so (bili) potrebni? Naša dobra volja 

Prosimo, opišite potek izvedbe. 
Seznanili smo se z njihovimi prostori, potem pa smo se z učenci igrali 
športne igre ( hokej, poligon, nogomet… ) 

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. 

Otroci skupine Smrkci in učenci Zavoda Janeza Levca ter učitelji in 
vzgojiteljici. 

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, 

Vloga očeta je bila organizacija obiska in predstavitev zavoda, 
organizacija športnih dejavnosti, na koncu pa še pogostitve. Ostali 
starši v dogodek niso bili vključeni. 



 
 

 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.  

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. 

Pedagog krepi učenje in socializacijo otrok tako, da vključuje otroke v 
življenje skupnosti in člane skupnosti v življenje vrtca 

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

Uživanje otrok na obisku, pridobili so več pozitivnih izkušenj, sledi 
ponoven obisk. 

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? 

Skupaj z otroki smo prišli do spoznanja, da v naši družbi obstajajo 
ljudje, ki so nekoliko drugačni pa so kljub temu del naše družbe in jih 
je potrebno sprejemati enakovredno. Poskušali se bova v prihodnosti 
vključiti v kakšen dolgoročen projekt z otroki s posebnimi potrebami.  

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.) 

 

 

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

 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo! 

 


