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NASLOV PRIMERA DOBRE PRAKSE  

Prosimo, navedite cilje opisanega 
primera. 

 Spoznavanje, druženje, socializacija različnih 
generacij 

 poglabljati vezi vrtec- družina, 

 spoštovati želje, interese in predloge družin, 

 vzpostavljati interakcije med družinami in otroki, 

 razvijati in negovati sproščeno klimo ob 
praznovanju jeseni.  

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? 

Praznovanje jeseni-  jesenski piknik izvajamo v tednu 
otroka. Namenjen je spoznavanju, druženju družin, 
zabavi. 
Skupaj z  družinami pripravljamo jesenske dobrote, ( peka 
 kostanjev, krompirja, jabolk..), in izvajamo jesenska 
opravila, kot so jih izvajali v starih časih (ličkanje koruze, 
luščenje fižola,...), se igramo in ustvarjamo z 
glino,naravnimi materiali, igre z bučami, kostanji... 
Jesensko druženje izvajamo že 20 let. 

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. 

Druženje s starši je projekt na nivoju oddelka in enote, ki 
ga pripravimo s skupnim sodelovanjem na oddelčnih 
srečanjih in srečanjih na nivoju enote - sveta staršev. 

Kje je bil opisani primer izveden oz. 
izpeljan: 

• lokacija (vrtec/v gozdu ipd.) 

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

Piknik z druženjem je bil izveden na igrišču vrtca. 
 
 

Kakšni materiali so (bili) potrebni? 

plakati za beleženje predlogov in želja družin 
strokovno gradivo: Igre nekoč in danes 
jesenski pridelki 
zunanji deležniki 

Prosimo, opišite potek izvedbe. 

Po dogovoru na srečanjih s starši in svetom staršev 
zberemo predloge, se dogovorimo z zunanjimi deležniki, 
pripravimo plakate. V razpredelnice družine vpišejo svoje 
želje, prispevek kje in na kakšen način bodo sodelovale. 
Na dogovorjeni dan skupaj pripravimo igrišče, označimo  



 
 

delavnice, izvedbo iger, vloge izvajalcev delavnic, ... 
Po zaključku druženja skupaj uredimo prostor in 
naredimo evalvacijo srečanja. 
Izdelamo plakat s fotografijami, zapisi družin in otrok 

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 vse družine, tudi tiste, ki so soočene s  
Socialno-ekonomskimi izzivi.  
 

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.  

Družine v naravnem okolju - gozdu naberejo kostanj, ga 
narežejo, pripravijo, zakurijo ogenj in ga spečejo za vse 
deležnike  
Pripravijo jesensko tržnico z nabranim sadjem. 
Sekljajo različna zelišča in pripravljajo namaze.( kruh 
prispeva vrtec).Vodijo igre z naravnimi materiali -
balinanje s kostanji, igre z bučami, slepa miš pobobnaj po 
loncu... 
Pripravljajo škrniclje in delijo jesenske dobrote, napitke 
Se dogovarjajo z različnimi zunanjimi deležniki in 
Kmečkimi društvi... 
Strokovni delavci koordiniramo med različnimi predlogi 
družin, z njimi se dogovarjamo v zvezi z organizacijo 
prostora, smo podpora njihovim idejam in zamislim, ter 
jim omogočimo optimalno izvedbo. 
Po zaključku srečanja skupno uredimo igrišče, izmenjamo 
vtise o vsebini in obliki srečanja. 
Družinam ponudimo možnost pisnega izražanja doživetji 
srečanja. 
Pripravimo plakat, kjer uporabimo posnete fotografije 
družin, njihove izjave, komentarje otrok... 

Katerim kazalnikom kakovosti ste 
sledili pri izvedbi opisanega primera?k  

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. 

Pri pripravi in izvedbi jesenskega piknika sem sledila 
naslednjim ISSA  kazalnikom kakovosti: 2/1 in 2/3:  
vzgojitelj sprejema starše in družinske člane v 
oddelek in jih vključuje v vzgojno-izobraževalni 
proces 

 zbirala sem informacije o interesih članov družin 
njihovih hobijih 

 kulturi ter jih spodbujala k različnim oblikam 
sodelovanja 

 sprejemala sem starše in družinske člane, jih 
vključevala v vzgojno-izobraževalni proces 

kazalnik 2/2 

 vzgojitelj uporablja formalne in neformalne 
priložnosti 

 za izmenjavo informacij 

  vsako družino sem sprejela, ji izrekla 
dobrodošlico 



 
 

 jih seznanila z aktualnimi dogajanji, jih spodbujala 
k ocenjevanju dejavnosti na srečanju 

 delili smo si odgovornost s starši v procesu 
načrtovanja in organizacije in izvedbe 

 v času druženja je bilo omogočeno, da so si starši 
medsebojno izmenjevali znanje in izkušnje o 
svojih otrocih 

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

Starši so bili aktivni skozi ves proces druženja. 
Radi so predstavljali svoja znanja, pomoč, 
počutili so se pomembni in enakopravni.  
Vrtec so doživljali kot prijetno izkušnjo, ki nudi veliko  
možnosti in jih sprejema ne glede na socialnoekonomski 
status, poreklo. 

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? 

Vsaka družina je pomembna. Pripraviti je potrebno taka 
srečanja,kjer vsaka družina prispeva delček svoje 
družinske kulture in participira po svojih zmožnostih. 
Izkoristiti je potrebno bogato naravno okolja in različne 
 generacije ter tipe družin. 

Vaša priporočila kolegom za 
implementacijo opisanega primera. 

Dovolite vstopiti družinam v vsak segmet dejavnosti v 
vrtcu, tako postane naše sodelovanje kakovostnejše, 
odnosi boljši. 
 

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.) 

Izmenjava prakse in izkušenj prispeva k medsebojnemu 
 razumevanju in spoznavanju. 

 

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

 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo! 

 


