
 
 

PARTICIPACIJA DRUŽIN – PRIMERI DOBRIH PRAKS 

NAZIV VRTCA Vrtec Polhek pri OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu 

KONTAKTNA OSEBA  
Ime in priimek: Tatjana Leskovec 
Telefon: 031 221 723 
Email naslov: tatjana.leskovec1@guest arnes.si 

NASLOV PRIMERA DOBRE PRAKSE PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI OTROK MALO DRUGAČE 

Prosimo, navedite cilje opisanega primera. 

- povečanje zaupanja staršev v delo vrtca in v delo strokovnih   
delavcev, 
- sooblikovanje  vsebin in dejavnosti v vrtcu, 
- starši kot partnerji pri oblikovanje vzgojno izobraževalnih vsebin, 
- sproščena komunikacijo z vrstniki in odraslimi, 
- dvig otrokove samopodobe. 
 

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? 

Obiski staršev v našem vrtcu imajo že kar precejšnjo tradicijo, zato 
smo želeli vsebino obogatiti. Tako smo se odločili, da bomo ob 
rojstnem dnevu otroka v skupino povabili enega od družinskih članov 
(starše, stare starše, brate, sestre). Tako naša srečanja potekajo že 
približno 5 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. 

Praznovanje rojstnih dni skupaj z družinskimi člani ni bil primer 
projekta, ampak bogatenje vsebin dela z otroki. Je pa res, da se je ta 
oblika zelo lepo »prijela« in se je poslužujejo že večina strokovnih 
delavk. 

Kje je bil opisani primer izveden oz. izpeljan: 

 lokacija (vrtec/v gozdu ipd.) 

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

Srečanja potekajo na različnih mestih: v vrtcu, na igrišču, na domovih 
otrok, odvisno kaj starši pripravijo kot dejavnost. 

Kakšni materiali so (bili) potrebni?  

Prosimo, opišite potek izvedbe. 
Starši vzg. povedo svoj načrt dejavnosti, nato pa se dogovorimo o 
času, prostoru, sredstvih in kako naj bi dejavnost potekala. 

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. 

Starši, stari starši, bratci, sestrice  
Sodelovale so tudi družine, ki so k nam prišle iz migrantskih razlogov –  
zaposlitev. Družine so prihajale iz Bolgarije, Makedonije, BIH. 

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 

Obiski družinskih članov  v prvi vrsti nudijo  otrokom zadovoljstvo, 
veselje, otroci se čutijo  pomembne, njihova samopodoba raste, kar je 
pomembno za otrokov razvoj in učenje. 
Starši  dobijo vpogled v strokovno delo Ker so vključeni v dogovarjanje 
in načrtovanje so bolj predani, zaupljivejši do vrtca kar omogoča 
boljše razumevanje vlog v odnosu med vrtcem, otrokom in staršem. 
Tistim staršem, ki pa prihajajo iz drugega okolja pa take oblike nudijo 
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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.  

možnost hitrejšega vključevanja v novo okolje, občutek sprejetosti, 
pomembnosti, spoznavanju njihove kulture, tradicije in zadovoljstvo 
ob ugotovitvi, da je njihov otrok sprejet in se dobro počuti. Ravno 
tako poteka dogovor s temi družinami o obliki in vsebini, po 
končanem srečanju pa se tudi pogovorimo o našem in njihovem 
počutju.  
O oblikah sodelovanja se s starši pogovorimo na prvem roditelj. 
sestanku, predstavimo pomembnost takega sodelovanja, s 
fotografijami, plakati, raznimi obvestili na oglasni deski, predvsem pa 
z neposredno komunikacijo ob srečanjih ob prihodih in odhodih v 
vrtec. Starše na prijazen in vljuden način povabimo k sodelovanju, jim 
nudimo pomoč pri izbiri dejavnosti, to pa lahko dosežem, če sem do 
staršev iskrena in pridobim njihovo zaupanje. Vedno se staršem tudi  
osebno in javno zahvalimo za sodelovanje. 

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 iz pedagoškega področja družina in skupnost se med seboj 
močno prepletajo in navezujejo, pri navedenem primeru pa smo 
skušali čim bolj slediti pedag. področju v celoti. 
 
 
 
Predvsem smo želeli obogatiti oblike sodelovanja, poglobiti zaupanje 
staršev v delo vzgojiteljice.  
Želeli smo si tudi pomoč staršev pri reševanju nastalih težav. 

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

- otroci razvijajo sposobnost za vzpostavljanje prijateljskih odnosov, 
dogovarjanja, razumevanja občutij drugih, 
- razvijanje in krepitev otrokove samopodobe, 
- pridobitev zaupanja v delo vrtca in v delo vzgojiteljice, 
- zavedanje pomembnosti sodelovanja za napredek otrok, 
- izmenjava pomembnih informacij o otroku in njegovem napredku, 
- pozitivne  informacije v lokalni skupnosti in posledično sodelovanje z 
lokalno skupnostjo ( donacije, urejanje igrišča…). 

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? 

Pomembnost vključevanja družine – pridobivanje informacij o otroku, 
lažje reševanje morebitnih težav. 
Če nam starši zaupajo, cenijo naše delo, sodelujejo pri učenju, znajo 
opaziti uspeh pri otroku, sodelujejo pri iskanju rešitev ob morebitnih 
težavah in so zadovoljni.  Zadovoljni starši pa so dobri partnerji 
vzgojitelju. 

Vaša priporočila kolegom za implementacijo 
opisanega primera. 

Pridobiti starše na »našo stran« je velika naložba za delo z otroki. 

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 

Da 



 
 

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! 


