
 
 

PARTICIPACIJA DRUŽIN – PRIMERI DOBRIH PRAKS 

NAZIV VRTCA OŠ LESKOVEC PRI KRŠKEM, ENOTA VRTEC 

KONTAKTNA OSEBA  
Ime in priimek: DARJA CESAR 
Telefon: 031 899 942 
Email naslov: darjacesar@gmail.com 

NASLOV PRIMERA DOBRE PRAKSE Izvajanje družinskega projekta ZELENJAVA SE PREDSTAVI… 

Prosimo, navedite cilje opisanega primera. 

Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju zelenjave. 
Otrok spoznava, da mu uživanje različne zelenjave , gibanje in počitek 
pomagajo ohranjati zdravje 
Otrok spoznava različno zelenjavo in pridobiva navade zdravega in 
raznolikega prehranjevanja s to zelenjavo. 

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? 

Predstavitev zelenjave ( 20 otrok-20 družinskih predstavitev- od 
januarja 2015 do konca maja 2015)  je vsak teden ob ponedeljkih, 
tako da imamo čas o predstavljeni zelenjavi še utrjevati znanja preko 
celega tedna do konca in ga povezovati z znanjem od predhodnih 
predstavitev zelenjave.  
 

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 projekta na ravni oddelka kot oblika sodelovanja 
z družinami in na njihovo pobudo, saj smo lansko leto imeli na enak  
način  projekt Gozdna žival se predstavi… 

Kje je bil opisani primer izveden oz. izpeljan: 

 lokacija (vrtec/v gozdu ipd.) 

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

Letos predstavitev izvajamo v oddelku 

Kakšni materiali so (bili) potrebni? Plakat, izbrana zelenjava v različnih pojavnih oblikah 

Prosimo, opišite potek izvedbe. 

Starši so na 1. Roditeljskem sestanku oddelka podali idejo, da bi tudi 
letos imeli podoben projekt z družinami in sicer s predstavitvijo 
različnih vrst zelenjave. 
Starši so se vpisali v razpredelnico in določili 20 vrst zelenjave, ki bo 
predstavljena v vrtcu v tem šolskem letu. Predstavitev je vsak 
ponedeljek, starši poskrbijo za transparentno plakatno predstavitev s 
pomočjo katere lahko otrok čim samostojneje predstavi izbrano 
zelenjavo. Seveda pa je smisel predstavitve v tem, da otroci vidijo to 
zelenjavo od semena do njenega ploda in možnost njene uporabe. 
Otrok se najbolj uči, ko so prisotna pri spoznavanju vsa čutila, zato 
vsako predstavljeno zelenjavo , družine na svojstven način dajo v 
pokušino otrokom ( surovo, kuhano, v namazih, kot sirup, v solati….) 
in tudi njeno uporabo ( sajenje semen npr. korenčka, redkvice… in 
opazovanje katero seme potrebuje najmanj in največ časa za rast, 
kakšne pogoje…). Kasneje lahko utrjujemo in primerjamo različne 
vrste zelenjave med seboj ( oblika, barva, uporabnost...) 

Kdo so (bili) udeleženci? 
Vsaka družina predstavi svojo zelenjavo. V skupini imamo slišečega 
otroka gluhega in naglušnega starša, ampak je ob pomoči družine ( 



 
 

Še posebej izpostavite, če so bile v dejavnost 
vključene družine, ki se soočajo s socialno-
ekonomskimi izzivi, družine z migrantskim ali 
manjšinskim ozadjem ipd. 

pomagala je tudi babica), samostojno predstavil na zanimiv način 
svojo zelenjavo.  

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: vsaka družina na svoj, edinstven, unikaten način 
predstavi zelenjavo in spodbudi, ozavešča otroke o pomenu uživanja 
izbrane zelenjave.  
 
VLOGA STROKOVNIH DELAVK:  ob predstavitvi zelenjave sva 
opazovalki ( ena strokovna delavka snema in fotografira) in kasneje 
povezujemo, implemintiramo nova spoznanja o zelenjavi s starimi ( 
glej potek izvedbe), jih utrjujemo s predopismenjevalnimi veščinami.  
Ob vsaki predstavitvi  vsi starši dobijo na oglasni deski in preko 
elektronske pošte obvestilo o  poteku, hkrati pa tudi video posnetek 
in fotografije doogajanja. Starši tudi sproti sporočajo učinke tega 
projekta tudi doma ( npr. prej otrok ni poskusil brstičnega ohrovta, 
sedaj ga že poskusi) in tako lahko etapno ugotavljamo učinke 
delovanja tega projekta. 

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: 
- strokovni delavki vabiva in sprejemava družinske člane v oddelek in 
odkrijemo pot za participacijo družin v vzgojno izobraževalnem 
procesu 
-Strokovni delavki vključujeva starše v sprejemanje odločitev 
- strokovni delavki vključujeva vedenje  družin otrok kot sestavni del 
kurikuluma in njihovih učnih izkušenj 
- strokovni delavki zagotavljava družinam priložnosti za medsebojno 
učenje in podporo. 
-strokovni delavki redno komunicirava z družinami o njihovih otrocih 
glede družinskega projekta v oddelku 

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

UČINKI:  
- odlična priprava, izvedba in evalvacija družin ob predstavitvi 
zelenjave 
- pobude in  ideja staršev  za izbrani projekt 
- sprotno obveščanje o učinkih projekta 
-unikatne, izvirne predstavitve, ki so otrokom blizu ( veliko čutilnih 
izkušenj- okušanje, vonjanje, tipanje) 

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? 

Predstavitve še potekajo,ampak do zdaj so bile vsaka predstavitev 
zase, za vse otroke zelo interesantne in zanimive, saj otrok spozna  
pomen zelenjave za zdravje in družinske člane otroka, ki ima 
predstavitev  v novi vlogi. 
Zagotovo bova s sodelavko tudi v prihodnjem šolskem letu predstavili 
pozitivne učinke te oblike sodelovanja z družinami. 

Vaša priporočila kolegom za implementacijo 
opisanega primera. 

Več glav več ve in vsaka družina je unikatna zase, to začutite, cenite in 
boste kvalitetno participirali družine v svoje profesionalno delo. 
Obogatili boste vse, najbolj pa otroke! 



 
 

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.) 

Lahko, le če se vrtec s tem strinja 

 

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

 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo! 

 

 


