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NASLOV PRIMERA DOBRE PRAKSE PRIČAKOVANJE DEDKA MRAZA Z STARŠI 

Prosimo, navedite cilje opisanega primera. 

- Otrok spoznava pravljični lik, ter se seznanja z različnimi 
življenjskimi navadami naše kulture 

- Sodeluje v krajših skupinskih dejavnostih (petje pesmic, 
rajanje) 

- Otrok razvija domišljijo 

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? 

Pričakovanje Dedka Mraza je bilo izvedeno v času » veselega 
decembra«. Željo so izrazili starši na prvem roditeljskem sestanku, ki 
je potekal v začetku šolskega leta. Opisani primer je bil izveden  doslej 
le enkrat.  

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. 

Primer je dobra praksa v vrtcu, ki ga bomo na željo staršev izvajali 
večkrat, če bodo starši pokazali interes.  

Kje je bil opisani primer izveden oz. izpeljan: 

 lokacija (vrtec/v gozdu ipd.) 

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

Primer je bil izveden v igralnici vrtca, skupine »Palčki«. 

Kakšni materiali so (bili) potrebni? 
Uporabili smo mehke blazine, na katere smo se vsi prisotni usedli v 
krog.  

Prosimo, opišite potek izvedbe. 

Zjutraj so starši svoje otroke pospremili v oddelek, ter prisostvovali 
jutranji rutini v oddelku. Nato smo se vsi usedli na preprogo, ter peli 
otrokom znane, naučene pesmice, rajali v krogu, ter klicali Dedka 
Mraza, ko je ta prišel v vrtec. Obiskal nas je v spremstvu živali (v živali 
oblečeni otroci).  

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. 

Srečanja se je udeležilo 10 staršev, ostali se iz razloga službe niso 
mogli udeležiti, saj je srečanje potekalo v dopoldanskem času. Dve 
družini sta migrirani iz Makedonije. Starši se redno udeležujejo 
srečanj, tudi tokrat so se.  

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 

Starše sem skupaj z otroki povabila, da sedejo na blazinice, ki sem jih 
pripravila na preprogi. Otroci so sedeli zraven svojih staršev. Otroke 
sem spodbudila, naj povedo, katero pesmico bi zapeli. Starši so pri 
petju sodelovali, nekateri so petje le poslušali. Skupaj smo klicali 
Dedka Mraza. Ko je ta prišel smo skupaj rajali v krogu. Otroke, ki niso 
sami hoteli iti po darilce so pospremili starši.  



 
 

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.  

Nekateri otroci so se lika Dedka Mraza bali, zato so jih njihovi starši 
pospremili po darilce, ter bili njihovi spremljevalci ali opazovalci. 
Kot vzgojiteljica v oddelku sem otroke spodbujala k opazovanju lika, 
ter jih osredotočila na njegove značilnosti (brado, kožuh, topli, mehki 
čevlji, palica, koš na ramenih). 

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. 

Pri izvedbi sem sledila navezovanju toplih medsebojnih odnosov z 
starši, povezavi: vzgojitelj – otrok – starš. 
Sama sem se vključevala v spoštljive socialne interakcije z družinami, 
kar podpira otrokov razvoj. Povabila in sprejela sem družinske člane v 
oddelek, ter jih vključila v vzgojno – izobraževalni proces.  

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

Učinek prisotnosti staršev se je izkazal za pozitivnega, saj so otroci 
imeli več poguma pri soočanju z likom Dedka Mraza.  

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? 

Menim, da je sodelovanje z starši zelo pomembno, saj krepi odnos 
vzgojitelj – starš, ter spodbuja trdnejši odnos, kar je zelo pomembno 
pri vzgoji otroka, ter vključevanju v socialni proces.  

Vaša priporočila kolegom za implementacijo 
opisanega primera. 

Najti termin za izvedbo, da lahko vsak otrok imel zraven enega od 
staršev. Na našem srečanju niso imeli vsi otroci starša zraven, zato je 
prišlo do žalosti.  

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, bi želela gostiti, zaradi spoznavanja dela vzgojitelja iz različnih 
držav. Tudi odziv otrok bi po mojem mnenju bil pozitiven, vendar pri 
otrocih 2. Starostnega obdobja, kjer se že tudi srečujejo s prvinami 
tujega jezika.  

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

 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo! 


