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NASLOV PRIMERA DOBRE PRAKSE Sodelovanje s starši v okviru projekta 

Prosimo, navedite cilje opisanega primera. 
Rahljanje stereotipov, sprejemanje drugačnosti, vključevanje staršev v 
vzgojno delo, spodbujanje raziskovalnega duha in ustvarjalnosti 

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 vsak ponedeljek, ko otrok v jutranjem krogu 
predstavi nalogo ob slikovnem gradivu. 
Izvaja se eno 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 je del mednarodnega projekta POMAHAJMO V SVET, v 
katerem sodelujemo z vrtcem s Švedske.Trajanje projekta je eno 
šolsko leto. 

Kje je bil opisani primer izveden oz. izpeljan: 

 lokacija (vrtec/v gozdu ipd.) 

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

V vrtcu ter bližnji okolici. 
Igralnica, gozd, park, kulturne ustanove, naravni parki 

Kakšni materiali so (bili) potrebni? Zvezki, IKT oprema, fotografije, starine, razni predmeti, instrumenti 

Prosimo, opišite potek izvedbe. 

Projekt se izvaja na način, da otroci skupaj s starši pripravijo 
predstavitev o Sloveniji in Švedski ter narišejo oziroma zapišejo v 
zvezek in nato otrok v vrtcu nalogo predstavi sovrstnikom. Nato 
izdelamo plakat na predstavljeno temo, ki ga razobesimo v kotičku za 
starše. Naslednje dni izvajamo dejavnosti vseh kurikularnih področij 
na podane vsebine.V igralnici pripravimo razstavo izdelkov in na 
koncu leta celoten projekt predstavimo staršem. V programu 
sodelujejo starši in stari starši. 

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. 

Otroci, starši, stari starši ter strokovni delavki.V dejavnost so bile 
vključene tudi družine z migrantskim ozadjem. 

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 

Vloga družine je bila, da skupaj z otrokom na kakršenkoli način 
poiščejo informacije o Švedski in Sloveniji ter otrokom pomagajo ,da v 
zvezek narišejo novo znanje.Tudi družine z migrantskim ozadjem so se 
v projekt vključile na svojstven način, bodisi samo s posnetki, ki so jih 
predvajali, ker pač jezika ne znajo, bodisi s slikovnim gradivom, 
predstavitvijo izdelkov. Nekaterim smo strokovne delavke priskrbele 



 
 

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.  

material. Naša vloga pri spodbujanju sodelovanja je naslednja: 
družinam smo podprle pri njihovih idejah za sodelovanje, omogočile 
smo, da so se predlagane teme dosledno izvajale ter , da smo jih 
umeščale v vzgojno delo, sprotno smo jih obveščale o delu, pnujale 
fotografije, prikazovale posnetke,jih vabile na skupna srečanja, 
piknike. 

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. 

Na podlagi izvrstnih in pozitivnih izkušenj sodelovanja iz preteklih let, 
to prakso umeščava v vsakoletni delovni načrt .Primeri dobrih praks 
so nama kazalniki kakovosti. 

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

Otroci postajajo samozavestnejši ob predstavitvah, bodri se jim 
raziskovalni duh, spoznavajo pomembnost timskega dela in 
sodelovanja ,bolj ustvarjalno vzdušje v skupini 

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 participacija staršev ključnega pomena pri pozitivni klimi v 
skupini in da vsak lahko na svoj način obogati delo v skupini. 

Vaša priporočila kolegom za implementacijo 
opisanega primera. 

Preizkušajte različne načine sodelovanja. 

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.) 

Ja, z veseljem, vendar v dogovoru z vodstvom. 

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

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo! 


