
 
 

PARTICIPACIJA DRUŽIN – PRIMERI DOBRIH PRAKS 

NAZIV VRTCA Vrtec Nova Gorica, enota Julka Pavletič Solkan 

KONTAKTNA OSEBA  
Ime in priimek: Kristina Breščak 
Telefon:  05 620 9761 
Email naslov: jps-vng@guest.arnes.si 

NASLOV PRIMERA DOBRE PRAKSE STARŠI IN OTROCI Z GIBANJEM DO ZDRAVJA 

Prosimo, navedite cilje opisanega primera. 

 Seznanjanje otrok in staršev o pomenu gibanja za zdravje 

 Spoznavanje značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno 
skupnost 

 Seznanjanje z varnim vedenjem in ravnanjem v različnih okoljih 
(promet, igra, šport,…) 

 Sodelovanje in vključevanje staršev pri pripravi različnih 
dejavnosti na prostem 

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 v jesenskem, zimskem in pomladanskem 
času. V jesenskem času v tednu otroka, v zimskem v prazničnem 
decembru in športne igre v parku v marcu- mesecu družine. 
Opisane primere izvajamo več 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. 

Da, je bil del projekta Zdravje v vrtcu. Na ravni vrtca ga izvajamo več 
let. 

Kje je bil opisani primer izveden oz. izpeljan: 

 lokacija (vrtec/v gozdu ipd.) 

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

V naravi (trim steza Panovec, trg Evrope v Novi Gorici, park ob vrtcu). 

Kakšni materiali so (bili) potrebni? Naravni materiali, športni rekviziti, svetilke, laterne. 

Prosimo, opišite potek izvedbe. 
Dogovor s starši na roditeljskem sestanku, povabilo preko plakatov, 
zbiranje na zbirnem mestu in izvedba dejavnosti v skladu s cilji in 
načeli predšolske vzgoje. 

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. 

Otroc,i starši, stari starši in strokovne delavke. 

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 

Izbrali smo dejavnosti, ki so dostopne vsem družinam. Preko  



 
 

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.  

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. 

 Oblikovanje okolja, ki otroke spodbuja k tveganju, potrebnemu za 
razvoj in učenje 

 Spodbujanje otrok in staršev k vzpostavljanju individualnega 
odnosa s pedagogom  

 Spodbujanje otrok in staršev k vključevanju v načrtovanje in 
izvajanje dejavnosti 

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

Aktivnost udeležencev v naravnem okolju in pozitivne povratne 
informacije udeležencev 

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? 

Starši potrebujejo spodbudo za izvedbo aktivnosti. 

Vaša priporočila kolegom za implementacijo 
opisanega primera. 

Druženja v naravi so bolj sproščujoča in prijetna tako za starše, otroke 
in strokovne delavke. 

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.) 

 

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

 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo! 


