
 
 

PARTICIPACIJA DRUŽIN – PRIMERI DOBRIH PRAKS 

NAZIV VRTCA VRTEC POBREŽJE, CESTA  XIV. DIVIZIJE, 14.a 

KONTAKTNA OSEBA  
Ime in priimek:TANJA KRANJEC 
Telefon:031-333-636 
Email naslov:tanja.frantar@gmail.com 

NASLOV PRIMERA DOBRE PRAKSE 
IZVEDBA ČAJANKE Z NASLOVOM:SODELOVANJE VRTCA IN STARŠEV 
PRI VZGOJI OTROK V OBDOBJU TRME  

Prosimo, navedite cilje opisanega primera. 

- Izvesti čajanko za pridobitev informacij. 
 (anketni vprašalniki, diskusija). 

- Spodbujanje staršev k sodelovanju pri zbiranju informacij v 
zvezi z otrokovo trmo. 

- Vzpodbuditi starše k sodelovanju (izpolnitev anket in 
vsakdanjih primerov) 

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? 

1 .Opisan primer je bil enkraten dogodek in je bil izveden v obliki 
diskusije- čajanke na sodelovalnem srečanju s starši v vrtcu- igralnici. 
2. Opisan primer smo izvedli v marcu. 
3. Opisan primer  izvajamo  od decembra 2014 

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. 

Opisan primer ni bil del projekta. 
Je izvedba zasnovanega prispevka za predstavitev na Znanstvenem 
posvetu, ki bo  v Portorozu 2015. 
Trajanje: od decembra do 1. Aprila- ZNANSTVENI POSVET PORTOROŽ 
2015 

Kje je bil opisani primer izveden oz. izpeljan: 

 lokacija (vrtec/v gozdu ipd.) 

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

Izvedba : vrtec- v igralnici 
 

Kakšni materiali so (bili) potrebni? Anketni vprašalnik ,zgibanke, plakat,različna litertura,… 

Prosimo, opišite potek izvedbe. 

POTEK IZVEDBE: 
Sodelovanje s starši je bilo izvedeno v obliki čajanke. Glavna tematika 
je bila sodelovanje staršev in vrtca pri vzgoji otrok v obdobju otrokove 
trme. Starši so se udeležili v velikem številu in si takšnih sodelovanj v 
obliki diskusij-čajank želijo. Takšno željo so nam zaupali na 1. sestanku 
Sveta staršev v septembru 2014 .Starši so  v razgovoru sodelovali, se 
vanj vključevali. Izhajali smo iz vsakdanjih primerov , reševanju le – 
tega  in ob tem se je razvila diskusija, izmenjava mnenj. Starši so nas 
povprašali za različne nasvete. Vsak starš je ob koncu dobil tudi 
anketo za izpolnitev in zgibanko o trmi. Ob razpravi so starši tudi 
prisluhnili predstavitvi plakata in literature z moje strani . 

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 

Udeleženci so bili starši. V dejavnost so bile vključene družine z 
različnimi statusi. 



 
 

manjšinskim ozadjem ipd. 

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 udeležencev- sodelovanje v diskusiji, vključevanje v razgovor in 
da nam zaupajo svoje težave v povezavi  s tematiko. 
 
Vloga vzgojiteljice: Spodbuditi starše k razpravi, izpolnitev anketnih 
vprašalnikov, predstavitev v obliki plakata in ogled primera v obliki 
videoposnetka za lažjo razpravo(internetni vir). 
Sodelovanje v razpravi je bilo obojestransko. 
 
Vloga družin- družine so se povedle svoje primere, vsakdanje težave. 
Moja vloga- da sem jim svetovala, priporočila različno literaturo in 
starši so prisluhnili tudi drugim staršem, jim svetovali. Sodelovanje je 
bilo obojestransko. 

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. 

Pri izvedbi sem povabila starše in jih spodbujala k vključevanju v 
razgovor ter skozi razpravo skrbela za sproščen odnos. 
Pri izvedbi sem sledila predvsem kazalnikom, kjer bi se starši lahko 
sprostili in povedal, s kakšnimi težavami se soočajo in kako ob tem 
ukrepajo ter da ob tem ni prisoten sram povedati, da slišijo tudi drugi. 
Ob tem sem skrbela za topel medsebojni odnos: vzg- starš. 
Kazalnik, ki so me vodili k kakovostni izvedbi je bil da sem bila ob tem 
tudi sama sproščena in to so starš začutili. Tako ob tem ni bilo 
prisotnih težav- medsebojne komunikacije, saj so starši povedali tudi 
svoje primere, težave,… 

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

Straši so bili nad izvedbo navdušeni in si v bodoče želijo še več takšnih 
srečanj, kjer bi lahko na sproščen odnos izmenjevali mnenja, pridobili 
različne informacije in različne pristope pri vzgoji. Pri predavanjih pa 
gre zgolj za poslušanje in za izmenjavo mnenj včasih zmanjka časa. 
 
Na podlagi izvedenega primera lahko povem, da so bili prisotni 
različni učinki in so se izkazali za pozitivno. 
Npr: plakat – predstavitev, zgibanka, literatura, diskusija, ankete, 
videoposnetek,… 

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? 

REFLAKSIJA IZVEDBE: 
Iz opisanega primera sem se naučila, da starši potrebujejo takšna 
sodelovanja, ki jim pomagajo k izboljšavi vzgoje otrok in takšno 
sodelovanje pomaga nam in tudi staršem. 
V prihodnje ne bi spreminjala ničesar, saj je bilo takšno sodelovanje in 
sama izvedba staršem všeč. Mogoče bi v bodoče aktivirala sodelavke 
k varovanju otrok, da bi se ob tem udeležilo še več staršev, kateri  se 
niso ,zaradi varstva uspeli udeležiti. 

Vaša priporočila kolegom za implementacijo 
opisanega primera. 

Izvedba primera dobre prakse je bila staršem v takšni obliki zelo všeč 
in si v bodoče želijo še več takšnih srečanj, saj nam ob našem delu 
primanjkuje časa za izmenjavo mnenj, nasvetov,…  
PRIPOROČILA KOLEGOM: Izhajanje in upoštevanje starševih želja nam 



 
 

pripomore, da izboljšamo naše sodelovanje, staršem pomagamo  in 
ob tem ne potrebujemo skrbeti, da bo udeležba na srečanjih nizka.  

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.) 

DA. 

 

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

 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo! 

 


