
 
 

PARTICIPACIJA DRUŽIN – PRIMERI DOBRIH PRAKS 

NAZIV VRTCA VVZ Kekec Grosuplje 

KONTAKTNA OSEBA  
Ime in priimek: Metka Kadunc (oddala Nevenka Kocijančič) 
Telefon: 01 78 6 61 93 
Email naslov: metka.kadunc@guest.arnes.si 

NASLOV PRIMERA DOBRE PRAKSE Pletemo mrežo prijateljstva 

Prosimo, navedite cilje opisanega primera. 

- S spoštovanjem različnosti in spoznavanjem vrednot ustvarjati  

prijetno klimo in identiteto oddelka.  

- Spodbujanje in seznanjanje družin o učnem okolju v 
skupini ter ustvarjanje priložnosti za aktivno sodelovanje 
pri uresničevanju skupnih ciljev. 

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? 

- Izvajamo ga redno ob vsaki temi, ki jo izvajamo v skupini  

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. 

- Primera dobre prakse izvajamo od 1/9 – 2014 dalje (od 1. 
roditeljskega sestanka) 

- Izvaja se v okviru mednarodnega projekta TALE (toskanski 
projekt) v sodelovanjem s Pedagoškim inštitutom 

- In v okviru Nacionalnega inovacijskega projekta »zdravje v 
najširšem smislu« v povezavi z zavodom ZRSŠ 

Kje je bil opisani primer izveden oz. izpeljan: 

 lokacija (vrtec/v gozdu ipd.) 

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

- VVZ Kekec Grosuplje, enota Mojca, Kersnikova c. 2a 
- Igralnica, garderoba, skupni prostor 

Kakšni materiali so (bili) potrebni? 

- Oglasna deska, fotografije, članki, 1 skrinjica fotografij za 
starše, 1 skrinjica fotografij za otroke, ščipalke za 
anekdotske zapise, primeri dobre slikanice v povezavi s s 
temo….. 

Prosimo, opišite potek izvedbe. 

S starši smo začeli plesti mrežo prijateljstva na 1. roditeljskem 
sestanku, kjer sta strokovni delavki zapisali vse njihove predloge, 
ideje, želje, za dobro klimo v skupini in počutje svojega otroka.  
Z otroki so pričeli plesti mrežo prijateljstva s pomočjo lutke – slonček 
Jon, ki jim je pomagal pri medsebojnim spoznavanju, sodelovanju pri 
dnevni rutini in dejavnostih tekom dneva. Vsako jutro je prijazno 
sprejel vsakega otroka in tako olajšal otrokom prehod iz varnega 
domačega okolja v vrtec.  
Preko različnih socialnih in družabnih iger so se otroci urili v socialnih 
veščinah, s poudarkom na vrednotah v skupini (radodarnost, pomoč, 
prijateljstvo, medsebojni odnosi). 
Pred vrati igralnice sta uredili dva kotička. En je namenjen staršem, 
drug otrokom otroci. S posebnim dopisom so bili nagovorjeni k 
pomenu upoštevanja vrednot in sodelovanja družine z vrtcem in 
obratno.  
 



 
 

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. 

- Vse družine iz skupine  
 

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.  

- Družinski člani sledijo dogajanjem v skupini, temi, ki je 
aktualna, jo vključijo v življenje doma in preko oglasne 
deske ali osebno sporočijo povratno informacijo (mnenje 
otroka, iskrica , strok. prispevek starša drugim staršem, 
fotografija zanimivega dogodka….). 

- Vzg. redno obvešča starše o temi v skupini na oglasni 
deski in jih osebno spodbuja k sodelovanju (ustnemu in 
pisnemu), kar je opaziti tudi pri odzivih. 

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. 

ISSA – pedagog zagotavlja družinam priložnosti za medsebojno učenje 
in podporo. 

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

- Strokovni delavki sta vsakodnevno v stiku z družinami. 
- Starši so ves čas seznanjeni s temo v skupini. 
- Starši aktivno sodelujejo pri poglabljanju teme z otrokom 

tudi doma. 
- Temo skupaj z otrokom in drugimi družinskimi člani 

reflektirajo in predstavijo v vrtcu. 
- Med vrtcem in domom se ustvarjajo konstruktivni, 

pozitivni medsebojni odnosi in občutek pripadnosti ter 
povezanosti med seboj v vrtcu in doma. 

- Starši in strokovni delavki imajo veliko različnih informacij 
o razvoju otroka, kar jim je v pomoč pri načrtovanju 
individualnih ciljev. 

- Strokovni delavki imata ob poglobljenem sodelovanju več 
različnih informacij o družini in se lahko lažje in hitreje 
odzivata na njihove potrebe. 

- Straši imajo boljši vpogled v strokovno delo v vrtcu. 



 
 

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? 

- Strokovni delavki opažata, da imata več stika in 
sodelovanja z družinami na konkretnih primerih. 

- Odnosi so odprti in bolj pristni. 
- Med vrtcem in družino poteka aktivna povezanost. 
- Odnos gradimo na poznavanju drug drugega (vrtec – 

družina), za dobro otroka na področju učenja in razvoja.  
- V bodoče bosta sledili potrebam otroka in njegove 

družine ter si tako odpirali nove poti za spremembe. 

Vaša priporočila kolegom za implementacijo 
opisanega primera. 

- Izkušnja je pokazala, da bosta tudi v bodoče pri novih 
otrocih gradili najprej na odnosih med otroci, odraslimi in 
družino. 

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.) 

DA IZ šVEDSKE 

 

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

 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo! 

 


