
 
 

PARTICIPACIJA DRUŽIN – PRIMERI DOBRIH PRAKS 

NAZIV VRTCA VRTEC POBREŽJE MARIBOR, Enota Kekec jasli 

KONTAKTNA OSEBA  
Ime in priimek: Mateja Kavčič 
Telefon: 051 329 941 
Email naslov: mateja.ka2@gmail.com 

NASLOV PRIMERA DOBRE PRAKSE SPOZNAJMO KMETIJO  

Prosimo, navedite cilje opisanega primera. 

 Otroci spoznavajo in primerjajo živo naravo. 

 Otroci spoznavajo živali na kmetiji. 

 Otroci si preko konkretnih izkušenj bogatijo besedni zaklad. 

 Otroci se družijo in se spoznavajo v drugem okolju. 

 Starši pomagajo pri pripravi in organizaciji srečanja 

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? 

To je bil enkraten dogodek, ki smo ga izvedli za zaključno srečanje ob 
koncu šolskega leta, na kmetiji starih staršev enega od otrok, ki je bil 
vključen v skupino. 
 
 
 
Ta opisani primer sem izvedla samo enkrat v tej obliki in je bil skrbno 
načrtovan dlje časa. 
 
 

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. 

Obisk kmetije smo izvedli v okviru projekta: KMETIJA, ki smo ga 
izvajali v mesecu juniju. V projektu je bilo načrtovano, da obiščemo 
kmetijo skupaj s starši in to smo istočasno izkoristili tudi za zaključno 
srečanje ob koncu šolskem letu. 
 
Projekt je časovno trajal malo več kot en mesec in je bil na ravni vrtca. 
 
 

Kje je bil opisani primer izveden oz. izpeljan: 

 lokacija (vrtec/v gozdu ipd.) 

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

LOKACIJA: kmetija Vitovih starih staršev v Dragučovi 
PROSTORI: dvorišče, skedenj, hlev, zajčnik, zunanja igrala, travnik 

Kakšni materiali so (bili) potrebni? 

Za izveden obisk na kmetiji nismo potrebovali posebnih materialov, 
ker nam je že samo okolje ponujalo dovolj bogato izkustveno učenje. 
Starši so priskrbeli tudi prigrizke in pijačo ter čevapčiče in vse 
potrebno za organizacijo piknika. 

Prosimo, opišite potek izvedbe. 

Na roditeljskem sestanku smo se s starši dogovorili o vseh 
podrobnostih izvedbe srečanja. Starši so bili vpeti v celoten proces 
organizacije in izvedbe. Tudi pri izvedbi so aktivno sodelovali. Ko smo 
prišli na kmetijo, smo si najprej ogledali okolico kmetije. Otroci so 
takoj opazili igrala in dovolili smo jim, da se malo poigrajo. Kasneje 
smo si ogledali vse živali na kmetiji. Otroci so lahko vsako žival 
pobožali, manjše živali pa so lahko prijeli v roke. Ves čas je bil prisoten 
eden od staršev. Kravam v hlevu so otroci dali jesti travo in kasneje so 
lahko poskusili tudi domače mleko. Ogledali smo si tudi stroje. 
Po ogledu in izkustvenem učenju na kmetiji smo imeli druženje in 
piknik, kjer smo s starši klepetali ter seveda to srečanje izkoristili za 



 
 

kratko predstavitev dela čez celo leto. Srečanje je potekalo v 
popoldanskem času in sicer približno 3 ure.  

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. 

Udeleženci so bili starši in otroci, ki so takrat obiskovali oddelek ter 
njihovi bratci in sestrice. V tem času, je bila v oddelek vključena tudi 
družina, ki je bila v Sloveniji šele 6 mesecev (oče je bil iz Grčije, mama 
iz Srbije). 

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.  

VLOGA DRUŽIN: 
Družine so imele preko oglasne deske možnost, da predlagaj, kam bi 
šli na zaključno srečanje. Ker je bil to njihov edini predlog, smo izbrali 
tega. Mama od Vita je sama ponudila, da napiše vabilo. Poleg vsakega 
vabila je napisala še pot do omenjene kmetije. S predstavnico staršev 
sta organizirali pobiranje denarja, organizacijo nakupovanja hrane in 
pijače. Med samo organizacijo se je tudi eden od staršev ponudil, da 
bo pripeljal čevapčiče in vse potrebno, kar sodi poleg (imel je gostilno 
kjer je prodajal omenjene stvari). Družina, ki je bila pred pol leta 
priseljena v Slovenijo, je potrebovala vodenje do omenjene kmetije in 
starši so se ponudili, da se tistega dne dobijo pred vrtcem ter skupaj 
odidejo do tja (vsak s svojim avtom). Ta družina ni želela sodelovati 
pri organizaciji, ker je premalo poznala kraj in tudi časovno se jim ni 
izšlo, da bi pomagali. 
 
VLOGA VZGOJITELJICE: 
Na oglasno desko sem dala anketo, kakšna srečanja si starši želijo. Ko 
sem pridobila informacije, kam želijo oditi, sem sklicala roditeljski 
sestanek, kjer sem staršem že v vabilu nakazala, o čem se bomo 
pogovarjali. Na sestanku sem starše spodbujala k temu, da so sami 
predlagali potek izvedbe. Sestanek je bil zelo konstruktiven, kjer so 
imeli starši vodilno vlogo. Bila sem posrednik med predstavnico 
staršev ter ostalimi starši, ki so želeli informacije. Na sestanku smo se 
dogovorili, da bomo pobirali majhen znesek za nakup pijače in 
prigrizkov. Ta denar sem nato pobrala in ga dala predstavnici staršev. 

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 KAKOVOSTI: 

 Aktivna vloga vsakega posameznega starša pri izvedbi in realizaciji 

 Udeležba v čim večjem številu 

 Aktivna vloga staršev na kmetiji 

 Zadovoljstvo otrok 

 Povezovanje družin med seboj 
 

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

Največji rezultat, je bil ta, da so otroci še dolgo govorili o obisku in o 
tem, kaj vse so tam videli ter pobožali oz. prijeli. Otroci so bili po tem 
srečanju še bolj povezani med sabo in je izvajanje projekta o kmetiji 
potekalo veliko bolj doživeto. 
Starši so po tem srečanju med sabo stkali prijateljske vezi in so se 
veliko pogovarjali, ko so se srečali. Do naju s pomočnico vzgojiteljice 
so imeli zelo prijateljski odnos vendar še vedno na profesionalni ravni. 



 
 

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? 

V opisanem primeru je bilo najboljše to, da so starši prevzeli vso 
organizacijo srečanja. Starši so napisali vabila, poskrbeli za hrano in 
pijačo. S tem so se starši zbližali med sabo in tudi z mano, ker smo 
sodelovali pri organizaciji dogodka na kmetiji, da popestrimo otroški 
vsakdan. S temi starši je bilo resnično enostavno sodelovati, ker so 
sami dajali pobude in oni so pristopali do mene. Namenoma sem jim 
na začetku prepustila organizacijo in skozi celotno izvedbo se je 
izkazalo, da sva bili jaz in pomočnica vzgojiteljice posrednici informacij 
med starši. Starši so se še vedno obračali na naju s svojimi predlogi ter 
rešitvami in želeli so, da medve poveva, če je določena stvar 
izvedljiva. Tudi izvedba bivanja na kmetiji je bila v roki staršev. 
Celotno dogajanje je prevzela Vitova mamica in še nekaj staršev. 
Pri opisanem primeru ne bi spremenila ničesar, saj se je s tem 
srečanjem še povečala vez med starši in zaposlenimi v oddelku.  

Vaša priporočila kolegom za implementacijo 
opisanega primera. 

V primeru, da prepustimo staršem organizacijo in izvedbo srečanja, 
mora biti že pred tem vzpostavljeno zelo intimno in zaupanja vredno 
okolje med vzgojiteljico in starši. Da sem se odločila za tak način 
izvedbe srečanja sem potrebovala starše, ki so mi skozi obe leti 
sodelovanja zaupali ter me sprejemali kot del njih. Zelo redko imam v 
skupini starše, ki so bili tako povezani, kot so bili v opisanem primeru. 
Ta vez med njimi in mano se še vedno kaže, pa čeprav nisem več 
vzgojiteljica njihovim otrokom in jih srečujem samo takrat, ko 
pripeljejo otroka v vrtec. 

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.) 

Z veseljem bi gostila vzgojitelje iz drugih držav, ker bi s tem pridobila 
na kakovosti in izkušnjah. Zanimam me tudi koncept vzgoje in 
izobraževanja v drugih državah in z gostovanji bi si razširila obzorje na 
področju vzgoje in izobraževanja. 

 

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

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo! 

 


