
 
 

PARTICIPACIJA DRUŽIN – PRIMERI DOBRIH PRAKS 

NAZIV VRTCA Vrtec Pobrežje 

KONTAKTNA OSEBA  
Ime in priimek:Ivanka Nekrep 
Telefon:031430328 
Email naslov: ivicanekrep@gmail.com 

NASLOV PRIMERA DOBRE PRAKSE UREJANJE IN ČIŠČENJE IGRIŠČA 

Prosimo, navedite cilje opisanega primera. 

Ozaveščati družine o pomenu zdravega, varnega in urejenega 
bivalnega okolja otrok 
Spodbujati družine k aktivnemu  spremljanju in sodelovanju 
planiranih dejavnosti 
Poskrbeti za prijetno vzdušje med vsemi sodelujočimi 

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? 

Vsako leto, meseca aprila ob dnevu zemlje, izvedemo delovno akcijo s 
starši naše enote. Takšna srečanja strokovne delavke organiziramo že 
vrsto let in so nam postale rutina. 

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. 

Srečanje s starši izvajamo v sklopu EKO projekta, ki je mednarodno 
uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in je tudi nacionalen 
program. 

Kje je bil opisani primer izveden oz. izpeljan: 

 lokacija (vrtec/v gozdu ipd.) 

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

 
Srečanje s starši je bilo izvedeno na igrišču enote Kekec        

Kakšni materiali so (bili) potrebni? 
Potrebno je bilo orodje (lopate, grablje, metle ),sadike cvetja, zemlja, 
okrasni lončki, vreče za smeti,… 

Prosimo, opišite potek izvedbe. 

Dogovor o organizaciji akcije,dogovori o ovsebini in oblikah na timu 
enote 
Priprava vabila in razpredelnice za starše 
Izvedba delovne akcije ( razdelitev po skupinah, dogovori o nalogah 
prekopavanje peskovnikov, pobiranje smeti, grabljanje listja in 
vej,urejevanje zeliščne grede,sajenje okrasnega cvetja,pospravljanje 
po akciji, kratek intervju s starši ) 
Evalvacija opravljenega dela 
Poročilo  

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 delovne akcije so bili starši, otroci, stari starši, strokovne 
delavke, tehnično osebje 

Opišite vlogo udeležencev – vlogo družin in  
Že na prvem srečanju smo družinam predstavile to obliko sodelovanja 
in jih seznanile z nalogami. Družine so se vpisovale v razpredelnico po 



 
 

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.  

svojih zmožnostih ,željah in sposobnostih. 
Za nalogo za katero so se odločili, so na dan akcije prinesli orodje in 
prispevali cvetje, zelišča in tudi zemljo. Nekateri starši pa so prinesli 
sadje, sokove in sladkarije za otroke. Sodelovali so vsi, vsak je delal 
tisto, za kar se je odločil in tudi pomagali so drug drugemu. 
Starši so skupaj z otroki: 

 grabili listje in veje, 

 prekopali peskovnike, 

 pobirali smeti, 

 sadili cvetje, 

 urejali gredico z zelišči. 
 
Strokovne delavke smo akcijo vodile, povezovale ,se s starši 
pogovarjale, fotografirale, skrbele, da je bilo vse urejeno in 
pospravljeno, da so bili vsi zadovoljni in da so se otroci tudi lahko 
igrali.  
 Intervjuje smo skupaj s fotografijami predstavile na EKO oglasnih 
kotičkih. 

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 delovno akcijo so prišle družine,ki so se odločile, da bodo 
sodelovale v delavnicah navedenih v zgornji alineji. 
Ob izvajanju delavnic na delovni akciji so družine dobile možnost za 
medsebojno učenje in podporo 
Družine so se med seboj spoznavale, komunicirale, sodeloval, 
izmenjale izkušnje, si pomagale in tako bogatile razvoj in učne 
izkušnje otrok 
Strokovne delavke pa smo s vključevanjem otrok v takšni obliki 
dejavnosti krepile učenje in socializacijo. 
 

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

Po delovni akciji so otroci bolje skrbeli za čistočo na igrišču, za gredico 
in cvetje. 

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? 

Starši in strokovne delavke smo se med seboj bolje spoznali, da lažje 
komuniciramo, se dogovarjamo. Ugotovila sem, da se večina staršev 
pozitivno odzove na pomoč in sodelovanje v dobro svojih  otrok. 
Vsako leto delovna akcija poteka malo drugače, tudi starši med letom 
dajejo ideje. 

Vaša priporočila kolegom za implementacijo 
opisanega primera. 

Izvajanje delovne akcije priporočam vsem strokovnim delavkam, saj 
se ob delovnem druženju vsi povežemo in sodelujemo za dobrobit 
naših otrok. 

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? 

Želela bi gostiti vzgojitelja iz katere koli druge države zaradi izmenjave 
izkušenj, vendar bi bila ovira jezik! 



 
 

(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! 

 


