
 
 

PARTICIPACIJA DRUŽIN – PRIMERI DOBRIH PRAKS 

NAZIV VRTCA VRTEC LJUTOMER 

KONTAKTNA OSEBA  
Ime in priimek: Nada Rajtman 
Telefon: 02 585 551 
Email naslov: nada.rajtman@gmail.com 

NASLOV PRIMERA DOBRE PRAKSE OTROKOV ROJSTNI DAN V VRTCU 

Prosimo, navedite cilje opisanega primera. 

- Spodbujanje pozitivnih čustev pri otroku in starših 
- Ustvarjanje pozitivne komunikacije 
- Omogočiti spoznavanje življenja v vrtcu 
- Ustvarjanje bogatih skupnih doživetij 

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? 

Opisani primer izvajamo čez celo šolsko leto, v mesecih, v katerih so 
rojeni otroci, torej včasih tudi večkrat na mesec. Izvajamo ga že tretje 
leto zaporedoma in se je izkazalo za zelo uspešno. 

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. 

Gre za prednostno nalogo skupine iz sklopa sodelovanje s starši – 
tabela sodelovanja, kjer se starši prosto vpisujejo na ponujene 
dejavnosti sodelovanja  z vrtcem. 

Kje je bil opisani primer izveden oz. izpeljan: 

 lokacija (vrtec/v gozdu ipd.) 

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

Izvedba je v vrtcu, točneje v igralnici. Kadar pa je lepo vreme in 
pobuda staršev, je izvedba lahko tudi na prostem: na igrišču vrtca. 

Kakšni materiali so (bili) potrebni? 

Materiali so v bistvu zgolj za porabo izdelave darila, ki je izdelano v 
vrtcu. Poudarek je na samem procesu praznovanja, na vrednotah: 
spoštovanje, prijaznost, lepa beseda, veselje…gre za to, da je v 
središču pozornost otrok in njegovi starši. 
 

Prosimo, opišite potek izvedbe. 

Na vratih obesimo otrokovo sliko in napis Danes praznuje…tako da od 
daleč že vsi vidijo, kdo danes praznuje rojstni dan. Otrok si najprej 
pripravi večji stol – avtorski stol, zraven pripravi stola še za starše, ki 
pridejo. V jutranjem krogu mu otroci zapojejo pesem Vse najboljše. 
Nato sledi osebno voščilo posameznika slavljencu, voščilo 
vzgojiteljice, ki mu tudi preda darilo. Slavljenec si predhodno izbere 
skladbo za ples, izbere tudi plesalca s katerim otvori ples. Na znak 
zamenjamo, si plesalci zamenjajo pare, tako, da imajo vsi možnost 
plesati z vsakim. Ob koncu zabave nas slavljenec povabi k pogostitvi. 
Skupaj s starši pripravi zdravo sadno pogostitev,  sadni sok in to tudi 
sam postreže. Nato se starši poslovijo in praznovanje se zaključi. Na 
oglasno desko obesimo fotografijo praznovanja, da jo vsi vidijo. 
 

Kdo so (bili) udeleženci? 

Še posebej izpostavite, če so bile v dejavnost 

Udeleženci so bili starši posameznega otroka iz različnih vrst družin – 
enostarševske, več številčne, brezposelni starši, zaposleni starši… 
 



 
 

vključene družine, ki se soočajo s socialno-
ekonomskimi izzivi, družine z migrantskim ali 
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 družine je sodelovanje pri dejavnosti, ki jo ponuja vrtec. 
Ponujamo možnost sodelovanja, vpogleda v vzgojno izobraževalno 
delo. Družina je vključena od začetka šolskega leta v samo 
načrtovanje dejavnosti sodelovanja, ko se staršem na roditeljskem 
sestanku predstavi LND. Tako imajo možnost že takrat sooblikovati 
program praznovanja. Starši priskrbijo skromnost pri pogostitvi in je 
vsem enako dostopna, ker ne pretiravamo in se dogovorimo samo za 
zdrave sadne rojstne dneve. Družine prinašajo predvsem domače 
sezonsko sadje, sokove, ki je zaželeno še bolj kot kupljeno, tako da jim 
to ne predstavlja dodatnih stroškov. Na koncu leta skupaj na 
zaključnem roditeljskem sestanku naredimo evalvacijo glede 
dejavnosti in poiščemo pomanjkljivosti ali napake, ki smo jih pri 
izvedbi zaznali. 
Moja vloga je predvsem organizacija dejavnosti, koordinacija, dobra 
predstavitev na začetku leta in izpeljava čez leto, na koncu dobra 
evalvacija. Vmes smo zaznali, da so nekateri prinašali sladke 
malenkosti za domov in je skoraj pokvarilo naš skupen dogovor o 
zdravih in skromnih praznovanjih, kjer je pomemben proces in 
pozornost slavljenca ter njegovo počutje ta dan in ne pogostitve. Zelo 
hitro smo to napako odpravili in potekalo je vse dalje po dogovoru. 

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, ki so me vodili h kakovostni izvedbi, so bili ISSA kazalniki 
kakovosti -  sodelovanje z  družinami. 

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

Rezultati so zadovoljstvo otrok ob prisotnosti staršev, zadovoljstvo 
staršev, da so del tega tudi v vrtcu, ne samo doma, sproščeni 
pogovori, zaupanja med vzgojnim tandemom in starši. 

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? 

Glede spodbujanja participacije družin imam zelo pozitivne izkušnje, 
saj so vsi starši 100% udeleženi pri tej dejavnosti in tudi počutijo se 
prijetno, kar besedno tudi izrazijo. To mi pomeni veliko in sem tudi 
sama zadovoljna, ker je to potrditev mojega dela. Trenutno nimam 
nobene potrebe, da bi to drugače izpeljala ali kaj spremenila, ker je 
stvar rutinsko utečena in smo za enkrat  vsi zadovoljni. 

Vaša priporočila kolegom za implementacijo 
opisanega primera. 

Potrebno se je odpreti, ponuditi dlan in mogoče nas bo kdo prijel za 
roko in šel z nami na skupno pot sodelovanja. 

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.) 

Bi želela, bilo bi mi v izziv in veselje. 

 

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

 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo! 

 


