
 
 

PARTICIPACIJA DRUŽIN – PRIMERI DOBRIH PRAKS 

NAZIV VRTCA VVZ Kekec Grosuplje 

KONTAKTNA OSEBA  
Ime in priimek: Taja Ožbolt Ilaš 
Telefon: 01 786 31 40 
Email naslov: vrtec.kekec-pastircek@guest.arnes.si 

NASLOV PRIMERA DOBRE PRAKSE DELAVNICA S STARŠI 

Prosimo, navedite cilje opisanega primera. 
Omogočiti staršem novincev medsebojno druženje ob ustvarjanju in 
pogovoru. 
Pripraviti otrokom prednovoletno presenečenje. 

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? 

Delavnica je bila izvedena v decembru, pred začetkom praznovanja in 
po uvajalnem obdobju 1 do 2 letnih otrok. 

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 bil izveden na podlagi skupnega dogovora staršev in 
strokovnih delavk na 1. Roditeljskem sestanku, ko smo se dogovarjali 
o oblikah sodelovanja z družinami. Sodelovanje s starši je letos  v 
našem vrtcu tudi pripritetna naloga, hkrati pa tudi ena izmed ravni 
sprememb, ki jih uvajamo v Toskanskem projektu (TALE). Projekt 
poteka v tem šolskem letu in ga bomo zaključili v naslednjem šolskem 
letu. 

Kje je bil opisani primer izveden oz. izpeljan: 

 lokacija (vrtec/v gozdu ipd.) 

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

Igralnice naše skupine 

Kakšni materiali so (bili) potrebni? 
Uporabljeni materiali: papir, škarje, lepila, blago, šivalni stroj, olfa nož, 
velika kartonska škatla...  

Prosimo, opišite potek izvedbe. 

Na delavnico so bili vabljeni vsi starši otrok v popoldanskem času. 
Istočasno so potekale tri različne dejavnosti v kotičkih, ki so jih starši 
lahko izbirali. 

 Izdelava okraskov iz papirja za ureditev igralnice in pričaranje 
prednovoletnega vzdušja. 

 Šivanje šalov za novoletno obdaritev otrok. 

 Ustvarjanje hišice iz velike škatle za ureditev intimno-igralnega 
kotička za igro otrok v manjši skupini ter možnost umika. 

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 otrok vključenih v  skupino. 

Opišite vlogo udeležencev – vlogo družin in 
vašo vlogo. 

Še posebej se osredotočite na participacijo 

Vloga družin: 

 Vključitev v načrtovanje delavnice (dogovor na sestanku, pobude 
in dogovori o poteku delavnice po elektronski pošti in osebno 

 Sodelovanje družin pri zbiranju materiala za izvedbo (blago, 



 
 

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.  

škatla, šivalni stroj…). 
 
Vloga strokovnih delavk: 

 Sodelovanje pri dajanju pobud, pri organizaciji in izvedbi 
delavnice, , obveščanje staršev, priprava prostora in materialov. 

 Aktivna vključitev v dejavnosti na delavnici. 

 Med delavnico neformalni pogovori o poteku uvajanja otrok v 
vrtec, o njihovem sodelovanju pri dejavnostih, o razvojnih 
značilnostih, o samostojnosti otrok, o tem, kako sprejemajo vrtec 
ipd. 

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. 

Sledili smo ISSA načelom za starost 0 do 3 leta, ki jih implementiramo 
v Toskanskem projektu (TALE) v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom: 
 Razumevanje in cenjenje družin in skupnosti krepi odnose z njimi 

in med njimi. 

 Strokovno delo se najučinkoviteje izvaja v partnerstvu z 

družinami. 

 Pozorno, spoštljivo in vzajemno sporazumevanje z družinami 

podpira otrokov razvoj in učenje. 

 

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

 Obogatitev prostora kot učnega konteksta za otroke. 

 Ustvarjanje mrež med starši in strokovnimi delavkami: 
medsebojno spoznavanje, deljenje vtisov, izkušenj, problemov v 
povezavi z uvajanjem in vzgojo nasploh,  izmenjava o razvojnih 
značilnostih, samostojnosti otrok idr. 

 Strokovna podpora vzgojiteljic pri starševstvu, grajenje zaupanja 
ter graditev  medsebojnega povezovanja med družino in vrtcem.  

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? 

Delavnica je bila dobra izkušnja druženja strokovnih delavk in staršev 
brez otrok. 

Vaša priporočila kolegom za implementacijo 
opisanega primera. 

Vključiti starše v vse faze delavnice od načrtovanja do izvedbe in 
refleksije. 

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.) 

 

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

 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo! 

 


