
 
 

PARTICIPACIJA DRUŽIN – PRIMERI DOBRIH PRAKS 

NAZIV VRTCA VRTEC OTONA ŽUPANČIČA 

KONTAKTNA OSEBA  

Ime in priimek: Mileva Butinar in Mateja Gliha 
Telefon: 040829357 Mileva Butinar 
                031623178 Mateja Gliha 
Email naslov: mileva.butinar@gmail.com 
                         glihamateja@gmail.com 

NASLOV PRIMERA DOBRE PRAKSE SKUPAJ S STARŠI SMO USTVARJALNI 

Prosimo, navedite cilje opisanega primera. 

Otrok spoznava, da vsi, odrasli in otroci pripadajo družbi in so 
pomembni. 
Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in 
sodelovati, da bi lahko ta delovala ter omogočila preživetje, dobro 
počutje in udobje. 

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? 

 Pri dejavnostih širjenja jezikovne kulture smo kot nosilci 
sprememb celo leto izvajali projekt Zgodbice iz torbice. 

 Izdelava knjige o otroku s fotografskim materialom in drugimi 
slikovnimi elementi za bogatenje učnih izkušenj. 

 Izdelava rojstnodnevnega darila-družabna igra Križci in krogci. 
Igro so igrali vsi družinski člani. 

 Mama, slikarka, je poslikala pano v igralnici ob novem letu. 

 Z doniranimi sredstvi staršev smo izdelali ustvarjalna, 
spodbudna učna okolja. 

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. 

Projekt skupine: •   Zgodbice iz torbice 
                              •   Knjiga o otroku 
 
Projekt smo izvajali na nivoju vrtca. 

Kje je bil opisani primer izveden oz. izpeljan: 

 lokacija (vrtec/v gozdu ipd.) 

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

Projekta sta potekala doma in v vrtcu. 

Kakšni materiali so (bili) potrebni? 
 Papir, ilustracije, fotografije. 

 Torbica za slikanice, slikanice, knjiga vtisov. 

Prosimo, opišite potek izvedbe. 
Zgodbice iz torbice: Torbica s tremi slikanicami in knjigo vtisov domuje 
en teden pri vsakem otroku in se vrača z narisanimi in opisanimi vtisi 
o prebrani zgodbi. Opise, vtise prebiramo v vrtcu. 

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 otroci, starši in vzgojitelji. 

Opišite vlogo udeležencev – vlogo družin in 
vašo vlogo. 

Še posebej se osredotočite na participacijo 
družin, ki se soočajo s socialno-ekonomskimi 

 Zgodbice iz torbice: v izvedbo so bili udeleženi vsi starši (18), 
tudi socialno in jezikovno šibki. Njihov odziv je bil skromnejši, 
vendar se niso izognili sodelovanju. Nekateri starši so v vtisih 
pohvalili to obliko dela. 

 Knjiga o otroku: fotografije so prispevali starši. V knjigo smo 
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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.  

dodali še ilustracije, ob katerih se je otrok učil ubesedovanja. 
Predvsem pa je knjiga dobro vplivala na čustveno ugodje. 

 Slikanje mame: mama, slikarka, ki je poslikala pano, je 
donirala tudi barve. 

 Spodbudno ustvarjalno i učno okolje smo ustvarili ob pomoči 
doniranih sredstev. 

 
Starši so otroku nekaj dni prebirali eno ali tri zgodbice (po izbiri). 
Otrok je vtise o zgodbi narisal, starši so jih ubesedili. 
Spodbujali smo tiste starše, ki so nekoliko oklevali, a so se skupaj z 
otrokom vključili v sodelovanje. V teh primerih je tudi otrok deloval 
kot motivator. 

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. 

Krepili smo učenje in socializacijo otrok, tako da smo vključevali člane 
družine v življenje vrtca in z njihovimi otroki vnašali igro, branje in 
sodelovanje v družinsko življenje. 

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

Boljša, večja povezanost vseh udeleženih (vzgojiteljev, staršev, otrok). 
Ob prebiranju vtisov so bili otroci ponosni na svoje risbe in zapisana 
mnenja vtisov. Otroci so bili ponosni na svoje delo in delo staršev. Ob 
vtisih in odzivih so doživljali zadovoljstvo. Tovrstne vzpodbude so bile 
dobrodošle za vse udeležene, še posebej za tiste, ki svojim otrokom 
sicer ne prebirajo zgodb.  

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? 

Ubrati še druge načine spodbujanja za večji odziv (pri projektu Knjiga 
o otroku, pri katerem so sodelovali le štirje starši). 

Vaša priporočila kolegom za implementacijo 
opisanega primera. 

Za dobro sodelovanje in zaupanje staršev so priporočljivi različni 
dinamični in ustvarjalni pristopi. 

Razno: če bi želeli dodati še kaj, kar ni zajeto 
zgoraj. 

Glede na velike spodbude in priporočila sva bili razočarani nad 
odzivom staršev pri projektu Knjiga o otroku. 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


