
 
 

PARTICIPACIJA DRUŽIN – PRIMERI DOBRIH PRAKS 

NAZIV VRTCA Vrtec Hansa Christiana Andersena 

KONTAKTNA OSEBA  
Ime in priimek: Sonja Modlic 
Telefon: 031 202 941 
Email naslov: sonja@foto-modlic.si 

NASLOV PRIMERA DOBRE PRAKSE Predstava starši otrokom. 

Prosimo, navedite cilje opisanega primera. 

 Druženje in presenečenje otrokom. 

 Sodelovanje  staršev 

 Vključevanje staršev v oddelek. 

 Pozitiven odnos staršev do vrtca 

 Otroci so ponosni na svoje starše 

 Obogatitev sodelovanja 

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? 

Enkraten dogodek kot uvod v Veseli december. Predstava Torta (Anja 
Štefan, iz zbirke zgodbic Gugalnica za vse, MK, 2013). 
Za dramatizirano predlogo za otroško predstavo je poskrbela ena 

izmed mamic v naši 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. 

Sodelovanje s starši. Priprave na sodelovanje so se začele že v 
oktobru. Dejavnost je bila izvedena v novembru in decembru. 
Potekala je na nivoju oddelka. 

Kje je bil opisani primer izveden oz. izpeljan: 

 lokacija (vrtec/v gozdu ipd.) 

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

V garderobi in igralnici naše enote. 

Kakšni materiali so (bili) potrebni? 
Rekviziti za kuhanje in pečenje. Veliko so prinesli s seboj (jajca, 
moko...), ostalo pa smo improvizirali v vrtcu (police, kuhinja, 
štedilnik...). Starši so poskrbeli za kostume in sceno. 

Prosimo, opišite potek izvedbe. 

Starši so pripravili prostor. Napisali so vabilo. 
Otroci so prišli v garderobo, kjer je že bila postavljena scena. Ob 
napovedi, da prisluhnejo, so se posedli in z začudenjem spremljali 
svoje starše v predstavi. Na koncu smo se preselili v igralnico, kjer je 
bilo že vse pripravljeno za svečano pogostitev s tortami. 

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 – aktivni pri pripravi igre, peki tort, snemanju, in fotografiranju. 
Sodelovanje je bilo prostovoljno. Zato so sodelovali starši, ki so imeli 
interes in pogum. Pa tudi čas. 

Opišite vlogo udeležencev – vlogo družin in 
vašo vlogo. 

Še posebej se osredotočite na participacijo 

Vloge in delo je organizirala vodja predstave, ena mamica je zašila 
kostume, druga mamica je pripravila sceno, mene-vzgojiteljico so 
potrebovali za mnenje, za  čas (da sem jim odpirala vrtec  za vaje v  
večernih urah – 5x). 



 
 

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.  

Na mojo pobudo na prvem roditeljskem sestanku (da bi otrokom 
zaigrali eno igro), so starši izvedli to presenečenje za otroke v 
decembru. (4 dec.2014). 
 
V oddelku nimamo družin z migrantskim in manjšinjskim ozadjem, 
prav tako tudi ne družin, ki bi bile socialno-ekonomsko ogoržene. 
Možnost sodelovanja so imeli vsi, ki so izrazili interes. Glede na to, da 
je šlo za prvo tako sodelovanje, smo prepustili sodelovanje družinam. 
 
Družine so izbrale predstavo (po posvetu s strokovnimi delavkami). 
Razdelile so si vloga, se dogovorile glede scene, kostumov, glasbe, 
urnika vaj.  
 
Sama sem bila v vlogi opazovalca. Po potrebi sem pomagala pri 
rekvizitih. 

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 spodbuja partnerstvo z družinami in omogoča 
priložnosti za družine za vključevanje v otrokov razvoj in 
učenje. 

 Pedagog uporablja neformalne priložnosti za komuniciranje in 
izmenjavo informacij z družinami. 

 Pedagog zagotavlja enake možnosti za sodelovanje vsaki 
družini, ne glede na raso, etnično pripadnost, kulturo, jezik, 
veroizpoved, tip družine, socialni in ekonomski status, starost 
in posebne potrebe. 

Pedagog je vključen v smiselne medsebojne interakcije z drugimi 
odraslimi, da bi podprl otrokov razvoj in učenje. 

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

Veliko navdušenje otrok in ostalih staršev, še bolj smo povezani in 
radi se družijo tudi po vrtcu (rojstni dnevi otrok). Starši so imeli 
pozitivno izkušnjo. Motivirani so za sodelovanje. 
Otroci so bili ponosni na svoje starše. Zabavali so se ob gledanju. 

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? 

Da je potrebno staršem dati možnost in veselje za sodelovanje v 
skupini. 
Lahko jim prepustimo načrtovanje in izvedbo. Prav pa je, da smo jim 
na voljo, če karkoli potrebujejo. Po potrebi poskrbimo za strokovnost 
in primernost dejavnosti. 

Vaša priporočila kolegom za implementacijo 
opisanega primera. 

Menim, da je bila za vse nas to pozitivna izkušnja. Zame drugačen 
način sodelovanja. Do sedaj sva s sodelavko midve pripravljali različne 
oblike sodelovanja, starši so bili zgolj udeleženci. 

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! 


