
 
 

PARTICIPACIJA DRUŽIN – PRIMERI DOBRIH PRAKS 

NAZIV VRTCA OŠ Leskovec pri Krškem, enota VRTEC, enota Mali princ 

KONTAKTNA OSEBA  
Ime in priimek: Petra P. Urek 
Telefon: 041 532 916 
Email naslov: petra.p.urekgmail.com 

NASLOV PRIMERA DOBRE PRAKSE 
SKUPNO NAČRTOVANJE LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA S STARŠI IN 
AKTIVNO VKLJUČEVANJE DRUŽIN V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO. 

Prosimo, navedite cilje opisanega primera. 

- Prehajanje iz sodelovanja s starši v partnerstvo s starši. 
- Aktivno vključevanje družin v delo in življenje v vrtcu. 
- Poglobljeno opazovanje, načrtovanje in izvajanje aktivnosti 

skupaj s starši posameznega otroka. 
- Družinam predstaviti pomen aktivnega sodelovanja med 

vrtcem in družino. 
- Predstaviti pomen predšolske vzgoje in razvoja otroka v 

predšolskem obdobju. 

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? 

Primer izvajamo vsako šolsko leto. Prične se že ob roditeljskem 
sestanku za novince in se nadaljuje v september konča pa se s šolskim 
letom. 
 
Izvajamo ga že postopoma že 5 leto. 

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. 

Opisani primer ni del projekta je del izvedbe KZK s področja 
sodelovanja s sarši oz. partnerstvo s starši.Izpeljan iz potrebe – 
aktivno opazovanje otroka vodi v individualizacijo, v IP vsakega otroka 
pri tem pa nujno potrebujemo tudi dober partnerski odnos s starši, da 
otroku omogočimo optimalen razvoj na vseh področjih. 

Kje je bil opisani primer izveden oz. izpeljan: 

 lokacija (vrtec/v gozdu ipd.) 

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

Primer je izveden v prostorih vrtca, pri družinah doma, v učnem 
okolju izven vrtca(narava, kulturne ustanove ....) 

Kakšni materiali so (bili) potrebni?  

Prosimo, opišite potek izvedbe. 

Na 1. Roditeljskem sestanku staršem predstavim cilje in potrebe 
skupine, otrok oz. posameznika. Raložim in podkrepim z dokazi zakaj 
je dobro sodelovanje z družinami pomembno za otroka. Povabim jih 
na skupno oblikovanje LDN. Predstavim jim cilje katere želim doseči, 
potem aktivnosti, ki so všeč otrokom oz. njihova področja interesa 
(predhodno se z otroci pogovarjamo »Kaj jim je všeč in kaj bi radi 
počeli«), cilje strokovnih delavk, želje oz. potrebe otrok staršem 
predstavim in potem na skupnem načrtovanju LDN oddelka skupaj 
oblikujemo načrt. Starši se razdelijo v skupine glede na vzgojna 
področja( gibanje, posebni dnevi, narava, ekskurzije, Mi med seboj, 
interni projekti...) v skupinah starši, ob pomoči naših ciljev, načrtujejo 
aktivnosti pri tem pa izhajajo iz potreb otrok in zastavljenih ciljev. 
Tako se oblikujejo skupine, ki pomagajo organizirati npr. Ekskurzije, 
pohode, pomoč pri internih projektih, pri aktivnem učenju otrok ...v 



 
 

bistvu gre za tro slojno načrtovanje LDNja (strokovne delavke – otroci 
– družine) Izdelamo plakate: začnemo strokovne delavke s cilji, otroci 
z aktivnostmi in nadaljuejo starši – na kakšen način nam lahko 
pomagajo pri uresničevanju ciljev. 

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. 

Udeležili so se starši otrok oz. družine (odvisno od aktivnosti oz. 
pomoči, ki smo jo potrebovali) Npr. Božični dobrodelni koncert – 
vsaka družina je prispevala svoj delež – glasba, vezni tekst, nekatere 
družine so ustvarjale izdelke, spet druge so pripravile pogostitev.. 
Aktivni sta bili tudi družini albanske narodnosti in romska družina – ki 
se je aktivno vključila v pomoč (pripravljali so prostor, pripravili 
njihovo tradicionalno jed...)ravno tako albanska družina. 

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.  

Vse družine so bile vključene v vse faze (načrtovanje, izvedba, 
evlavacija)  
Vse družine poskrbijo tudi za material oz.si med seboj pomagajo z 
materialom. 
 
 
 
 
 
 
 
Vloga družin pri skupnem oblikovanju in načrtovanju LDN je zelo 
pomembna od začetka do evalvacije. Družina se pridruži pri 
načrtovanju (svojo vlogo v različnih projektih zapišejo na plakat), 
odgovornost sprejmejo za naloge katere so sprejeli oz. so se odločili, 
da jih sprejmejo – v septembru. V januarju imamo vmesno evalvacijo 
in načrtujemo zopet naprej do konca šolskega leta. Družine prihajajo v 
oddelek, organizirajo ekskurzije, pomagajo pri donacijskih sredstvih – 
v lanskem letu smo opremili igralnico in garderobo s pohištvom iz 
donacijskih sredstev in iz aktivnosti, ki so jih organizirali in delno tudi 
izvedli starši. 
 
Moja vloga pri participaciji je, da jim nazorno predstavim pomen 
njihove vloge oz. vključitev njih v aktivnosti in izvedbe vrtca. 
Koordiniram in zagovarjam svojo avtonomnost, jih usmerjam, 
povezujem, dajem možnost sodelovanja, spodbujam družine.. 

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. 

Kazalci učinkovitosti:  (interni) 
- vključenost staršev v izvedbo vzgojno – izobraževalnega programa. 
Vse družine se vključijo v delo in življenje vrtca. 
- individulani razgovori in individualni načrti za razvoj otroka so še bolj 
poglobljeni, temeljijo na visoki stopnji zaupanja. Starši postanejo 
partnerji. 
ISSA kazalniki kakovosti  
 

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

- Partnerstvo s starši: večje zaupanje in sodelovanje z vsemi 
družinami. 

- Sodelovanje med družinami. 



 
 

- Zanimive in bogate aktivnosti, izkušnje in znanja družin, ki so 
obogatile program. 

- Participacija vseh dužin. Tudi albanska in romska družina se 
vključujejo, sodelujejo in so enakovredni partnerji kot ostale 
družine. Velik uspeh je, da so se vse tri družine udeležile 
skupnih ekskurzij; 3krat obisk Ljubljane (opera, balet in 
praznična Ljubljana). Prihajajo na skupna druženja in 
prevzemajo odgovornosti. 

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 posebna družina. Ko uvajamo otroka uvajamo 
družino. Če zaupajo starši potem zaupajo tudi otroci. S starši 
vzpostavim pristen odnos, jih opazujem, spoznavam skozi pogovor. 
Povabim jih na razgovore, neformalna druženja. Predstavim jim 
izvedbo KZK, tehnike aktivnega učenja. Z njimi sem v vsakodnevnem 
kontaku preko email pošte, kjer hkrati oblikujem otrokov elektronski 
portfolio. Starše vsakodnevno obveščam o morebitnem napredku 
otroka. Jih spodbjam, dokazujem, da dober partnerski odnos med 
nami spodbuja in krepi otrokov razvoj.  
 
Spoznala sem, da starši potrebujejo čas, da spoznajo pomen 
predšolske vzgoje in da jim ta pomen predstavim na konkreten in 
razumljiv način skozi primere. Ko ozavestijo, da je pomembno 
sodelovanje med nami potem se odzovejo. Pripravila sem nekaj 
delavnic za starše: Kako se otroci učijo; Prestavitev učenga okolja; 
predstavitev metodologije KZK. Individualne razgovore sem še bolj 
prilagodila časovni izvedbi. Zelo smo obogatili tudi druge načine 
sporočanja-  fotografije, zapisi otrok, utrinki - preko e-mail pošte in 
sprotno- vsakodnevno. Starš, ko pride po otroka je že obveščen kaj se 
je dogajalo v vrtcu in tudi o morebitnih individualnih aktivnostih 
njegovega otroka. 
 

Vaša priporočila kolegom za implementacijo 
opisanega primera. 

To je proces, ki se ne zgodi od danes na jutri. Je proces, ki zahteva 
profesionalano rast vzgojitelja, zavedanja o pomembnosti 
participacije družin (kaj nam družina nudi, kako nam lahko pomaga),  
dobro poznavanje metodologije KZK  

Razno: če bi želeli dodati še kaj, kar ni zajeto 
zgoraj. 

- Težko izluščim projekt, ki smo ga izvedli v okviru skupnega 
načrtovanja letnega delovnega načrta. Zdi se mi ,da smo zelo 
dobro pripravili oz. spodbudili družine, da so se aktivno 
vključili v načrtovanje in potem tudi v izvedbo različnih 
internih projektov. V vsakem projektu, v vsakem učnem 
sklopu, v posebnem dnevu so vključeni starši. Vsak na svoj 
način. In vsaka družina na svoj način doprinaša k pozitivni 
klimi in še k boljšemu delu v skupini. 

- Vsako ndividulano delo z otrokom oz. družino je še 
kvalitetnejše in na takšen način otroku omogočimo še boljši 
razvoj močnih in prav tako šibkih področij. 

- Urejenost vrtca je odraz dobrega parterstva z družinami. Tudi 
tukaj nam starši aktivno pomagajo. Pri izgledu in ureditvi 
vrtca. 

Dodatno vprašanje: 

Bi si v svojem vrtcu želeli gostiti vzgojitelja iz 
Italije, Latvije, Grčije, Švedske, Portugalske 

Želim se povezovati, spoznavati različne primere dobre prakse. Se 
učiti, sodelovati na širšem področju.  Spoznavati nove primere, 
znanja... 
 



 
 

ali Belgije? 

(Finančne posledice nosi vsak vrtec sam.) 

(finančno pa – če bo le mogoče – seveda želimo gostiti vzgojitelje iz 
sosednjih držav. ) 
 

 

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

 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo! 

 


