
 
 

PARTICIPACIJA DRUŽIN – PRIMERI DOBRIH PRAKS 

NAZIV VRTCA Vrtec Idrija, enota Godovič 

KONTAKTNA OSEBA  

Ime in priimek: Mirjana Suwa Sedej 
Telefon: 041 475 390 
Email naslov:suwa.sedej@gmail.com 

NASLOV PRIMERA DOBRE PRAKSE Praznovanja rojstnih dni otrok 

Prosimo, navedite cilje opisanega primera. 

-krepitev vezi med vrtcem in domom 
-spoznavanje različnih družinskih kultur in različnih oblik 
praznovanj 

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? 

-izveden je kadar otrok praznuje rojstni dan, to izvajam že 15 let 

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. 

-vključen je v izvajanje programa Korak za korakom 

Kje je bil opisani primer izveden oz. izpeljan: 

 lokacija (vrtec/v gozdu ipd.) 

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

-v vrtcu oz. v igralnici, telovadnici 

Kakšni materiali so (bili) potrebni? -zelo različni, vsaka družina ga prinese s seboj v vrtec 

Prosimo, opišite potek izvedbe. 

-praznujemo tako, da skupina pripravi slavljencu /slavljenki 
kratek program. Zapojemo želene pesmice, mu voščimo in 
izročimo darilo, ki ga izdelamo sami. Družina pripravi  dejavnosti 
za otroke, ki jo izpelje v sodelovanju z strokovnima delavka. 

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. 

-vključene so vse družine v oddelku 

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: 

-vse družine so vključene v načrtovanje in izvedbo dejavnosti, ki 
jo pripravijo samostojno doma. Pripravijo in prinesejo tudi 
material, ki ga potrebujemo za izvedbo dejavnosti. Prevzamejo 
vlogo tudi pri izvedbi le teh. 



 
 

 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.  

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. 

2.1.1 Pedagog vabi in sprejme družinske člane v oddelek ter 
odkriva različne poti za participacijo vseh družin v vzgojno-
izobraževalnem procesu ter v življenju učeče se skupnosti. 
 

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

-rezultati – vezi med vrtcem in družinami se krepijo, 
spoznavamo različne oblike družin in praznovanj, družine imajo 
možnost, da se vključujejo v dejavnosti s svojimi idejami,željami 
in spoznavajo vzgojno delo v oddelku 

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? 

-vključevanje družin v oddelek je zelo pozitivno. Vedno znova se 
veselim novih zanimiv, poučnih  dejavnosti, ki jih pripravijo 
družine. Spoznavam kako smo si različni in obenem zelo 
podobni. Koliko novega znanja smo pridobil,i tako strokovni 
delavci kot otroci.  V takšno sodelovanje sem vložila veliko 
truda. Na srečanjih s starši sem vedno povedala, kako 
pomembno je naše sodelovanje in zakaj. Tudi starši so povedali, 
da imajo pozitivne izkušnje, da skupaj z otrokom pripravijo 
različne dejavnosti za praznovanje v oddelku. Vključujejo se 
prav vse družine. Spremenila ne bi nič, ker vse poteka spontano, 
izvirno. Vesela sem, da si starši vzamejo čas in nam popestrijo 
naša praznovanja. Otroci pa spoznavajo, da  lahko praznuješ 
brez sladkarij in se imaš zelo lepo. Obenem pa spoznavajo 
družine in njihovo različnost. Kaj vse počnemo se vidi na 
priloženih fotografijah. 

Vaša priporočila kolegom za implementacijo 
opisanega primera. 

-vsa praznovanja so različna, zanimiva, poučna,…Menim, da je 
vključevanje družin pri praznovanju rojstnih dni otrok zelo 
pozitivno. Vsi se  veselimo tako strokovni delavci kot otroci in 
starši. Obenem pa starše spodbujamo kako pomembno je naše 
skupno sodelovanje v korist njihovih otrok. Nastaja tudi knjiga v 
katero nalepimo fotografije vseh praznovanj. Otroci jo vzamejo 
iz police skoraj vsak dan in ob fotografijah verbalno komentirajo 
naša praznovanja. Težko si človek predstavlja, koliko to pomeni 
otrokom, da  starši pridejo v vrtec in spoznajo njegove 



 
 

sovrstnike. Verjemite zelo, zelo veliko jim pomeni ta obisk. 

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.) 

-to ni odvisno od mene, ampak od ravnatelja vrtca. Bi jih 
sprejela v skupini in pokazala kako preživimo dan v vrtcu. 

 

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

 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo! 

 


