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NASLOV PRIMERA DOBRE PRAKSE ČAJANKA 

Prosimo, navedite cilje opisanega primera. 

Cilj dejavnosti je prispevati k temu, da je vrtec za otroke in 

starše topel, prijazen, sprejemajoč prostor, kjer lahko najdejo 

dodatne, nove vire svojih moči. 

 

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? 

Čajanko izvedem v skupini enkrat letno, v februarju kot drugo 
formalno srečanje s starši. 
Letošnja čajanka je bila druga izvedba.  

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. 

Pristop, ki ga izvajam,  izhaja iz projekta Potrebe družin, ki ga izvaja 
Insem institut. 

Kje je bil opisani primer izveden oz. izpeljan: 

 lokacija (vrtec/v gozdu ipd.) 

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

Čajanko sem izvedla v vrtcu (najprej v pedagoški sobi, kjer smo si s 
starši ogledali posnetek, delavnico pa smo imeli v igralnici). 

Kakšni materiali so (bili) potrebni? 
Uporabila sem video posnetek, pole papirja in markerje za zapise v 
skupinah ter pogostitev (čaj, piškoti…). 

Prosimo, opišite potek izvedbe. 

V prvem delu smo staršem ob video posnetku prikazali dejavnosti, ki 
smo jih izvajali v skupini od jeseni do februarja letos. 
Ob čaju smo s starši delili razmišljanja o samostojnosti otrok ter 
refleksije na posnetek. 
Razgovor med starši, ki je sledil, je potekal na temo samostojnosti – v 
skupinah: 

 Kaj opažam glede otrokove samostojnosti odkar obiskuje 
vrtec? 

 Kaj želim, da bi moj otrok pridobil na samostojnosti do konca 
šolskega leta? 

Sledila je skupna razprava in delitev mnenj med starši in strokovnimi 
delavkami. 

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 

Čajanka je bila namenjena vsem staršem iz skupine. Udeležila se jo je 
večina staršev. 
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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.  

Čajanka je bila namenjena  staršem, ki želijo svojo starševsko 
vlogo opravljati čim bolje in jih ob tem: 

 opogumljati ter zmanjševati strah pred težavami, 
 opremiti starše z znanjem o potrebah otrok in njihovem 

razvoju, 
 ponuditi staršem nekatere modele za učinkovitejšo 

komunikacijo, 
 ponuditi staršem možnost za izmenjavo izkušenj. 

       

Starši in strokovne delavke smo med seboj delili izkušnje, 

pričakovanja, dobre vzgojne primere, ki so delovali, 

razmišljali zakaj so delovali, si priznali tudi težave, s katerimi 

se srečujemo in vse to, je podpiralo namene, ki sem jih 

navedla. 

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. 

Sledili smo ISSA načelom za starost 0 do 3 leta, ki jih implementiramo 
v Toskanskem projektu (TALE) v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom: 

 Razumevanje in cenjenje družin in skupnosti krepi odnose z 
njimi in med njimi. 

 Strokovno delo se najučinkoviteje izvaja v partnerstvu z 
družinami. 

 

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

Učinki, ki sem jih zaznala:  

 starši razumejo in poznajo razvoj otroka na področju 
samostojnosti, med seboj so se spoznali in  vzpostavili stike, 

 zaznala sem večji občutek povezanosti med njimi po čajanki 
(mreženje),  

 starši so povedali, da so z izmenjavo bolj utrdili svoje 
starševske prakse pri delu z otroki,  

 bolj cenijo strokovno delo, kar so tudi izrazili na in po čajanki,   

 tudi strokovni delavki čutiva boljšo povezanost s starši – 
zbližali smo se. 

 

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? 

Družine  potrebujejo medsebojne izmenjave o povsem preprostih 
vsakdanjih stvareh o vzgoji. Starši so pripravljeni deliti svoje izkušnje z 
drugimi. Neformalni uvod ob čaju je starše sprostil, da so se bolj 
aktivno vključili v razgovor. 
Rada bi izpeljala čajanke še na druge teme s področja razvoja otroka, 
ki so aktualne za družine.  

Vaša priporočila kolegom za implementacijo 
Čajanka je dober primer kako se s starši povezati (mrežiti,  kako 
poglobiti znanje o otrokovem razvoju, ter spoznati nove strategije pri 



 
 

opisanega primera. vzgoji. Je primer podpore staršem pri starševstvu.   

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! 

 


