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NASLOV PRIMERA DOBRE PRAKSE 
Izdelava čajnih lučk 

Prosimo, navedite cilje opisanega 
primera. 

Izdelava lučk za pohod; spodbujanje sodelovanja 

staršev v delavnicah ter spodbujanje staršev k večji  

udeležbi na pohodu. 

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? 

Na nivoju enote smo se letos odločili, da vsakoletni 

tradicionalni pohod na Piramido v tem šol. letu 

prestavimo v decembrski čas. Na Piramido smo odšli v 

pop. času, ko je že tema, zato smo dan pred pohodom 

na nivoju skupine izvedli delavnico za starše, kjer so 

starši skupaj z otroci izdelovali čajne lučke. Delavnica je 

trajala približno uro v dopoldanskem času in približno 

dve uri v popoldanskem času; letos prvič. 

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. 

Pohod na Piramido se v tej enoti izvaja že več let 

zapored, izveden je na ravni vrtca oziroma enote 

Mojca. Sama delavnica je v navezi tega pohoda in je 

izvedena na nivoju oddelka.  

Kje je bil opisani primer izveden oz. 
izpeljan: 

 lokacija (vrtec/v gozdu ipd.) 
 prostori (telovadnica/igrišče/v 

igralnici ipd.). 

Delavnica izdelovanja čajnih lučk v našem oddelku je 

bila izvedena v vrtcu, v našem oddelku. 

Kakšni materiali so (bili) potrebni? 

Stekleni kozarci za vlaganje, serviete, belo lepilo, 

škarje, čajne lučke ter žica. 

Prosimo, opišite potek izvedbe. 
Na steklen kozarec za vlaganje so starši skupaj s svojimi 

otroki s servietno tehniko krasili in ustvarjali čajne 



 

lučke. Naredili so tudi držalo iz žice , da smo lahko te 

čajne lučke na pohodu nosili.  

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 starši, ki so imeli čas dopoldan, ko so 

otroka pripeljali v vrtec ali popoldan, ko so po otroka 

prišli v vrtec. Kar se tiče družin, ki bi se soočale s soc.- 

ekon. izzivi nam ni znano ali imamo takšne družine v 

naši skupini. Imamo pa nekaj romskih družin in družin 

priseljenih iz Bosne; polovica teh družin se je odzvala 

na delavnici. 

 

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.  

Delavnica je bila namenjena vsem družinam, želja je 

bila, da se čim več staršev oz. družin delavnice udeleži. 

S tem namenom smo veliko materiala nabavili sami, 

kljub temu, da smo pozvali starše in otroke, da 

prinesejo kakšno servieto in kozarec. S tem, ko smo 

veliko materiala priskrbeli sami, smo omogočili 

udeležbo vsem družinam tudi soc. šibkejšim. 

Migrantske in manjšinske  družine smo tudi povabili z 

namenom  boljšega, lažjega vključevanja v vrtčevsko 

okolje tako otrok kot staršev . 

Vse družine so bile vključene v celoten proces: 

možnost so imele priskrbeti material, izdelovati čajne 

lučke in na koncu smo skupaj občudovali nastale 

izdelke. Vsaka družina je imela možnost čajne lučke 

tudi uporabiti na skupnem pohodu. 

Starši so svoj prispevek k delavnici lahko prispevali na 

dva načina: prvi način, da so prispevali material za 

delavnico, katerega so prinesli v vrtec otroci; drugi pa, 

da so se delavnice tudi dejansko udeležili. Na delavnici 

starši niso imeli ravno možnosti izbire »kaj bi počeli«, 

saj je bila izbrana samo ena dejavnost – izdelava čajnih 

lučk s servietno tehniko (tudi zato, da nebi bilo 

prezahtevno in bi trajalo preveč časa). Izbirali so lahko 

med različnimi kozarci in servietami. Menim, da smo s 

tako »preprosto« delavnico pritegnili več staršev, kot 

bi, če bi imeli več različnih dejavnosti. 

Otroci, ki so čakali na odhod domov in se starši 

delavnice niso udeležili, smo z njimi ustvarjali vzgojitelji 

ter starši drugih otrok. 



 

Naša vloga pri spodbujanju participacije staršev je bila 

velika, saj smo želeli, da bi se delavnice udeležilo čim 

več staršev z namenom medsebojnega spoznavanja, 

vzpostavljanja stikov. Pred delavnico smo se z otroki 

pogovarjali o izvedbi delavnice in otroke spodbujali k 

prinašanju materiala. Pred igralnico smo obesili tudi 

vabilo za starše. Starše smo opozarjali na vabilo ter jih 

še verbalno spodbujali k udeležbi. Tudi na sam dan 

delavnice smo starše še dodatno nagovarjali, da bi 

pristopili k »delu«, pri tem pa so nam pomagali otroci, 

saj si je vsak otrok želel s svojim staršem ustvarjati. 

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. 

ISSA kazalniki kakovosti: 
2.2 – Vzgojitelj pri vzpostavljanju komunikacije in 
podajanju informacij staršem in članom družin 
uporablja različne formalne in neformalne pristope. – 
Vzgojitelj spodbuja povezovanje staršev in drugih 
članov družin ter zagotavlja medsebojno učenje, 
izmenjavo informacij in medsebojno podporo. 
3.1 – Vzgojitelj zagotavlja enake možnosti za 
sodelovanje in učenje za vse otroke in njihove družine 
ne glede na spol, raso, etnični izvor, kulturo, jezik, 
veroizpoved, strukturo družine, socialni status, 
ekonomski položaj in posebne potrebe. – Vzgojitelj 
ravna z vsemi družinami in njihovimi člani spoštljivo, 
dostojanstveno in pozorno ter jih vključuje v vzgojo in 
izobraževanje. 
3.3. – Vzgojitelj razvija otrokovo razumevanje vrednot 

civilne družbe in veščin ki omogočajo participacijo, 

zagotavljanje pravic in odgovornosti, ki jih določa 

Konvencija ZN o otrokovih pravicah. – Vzgojitelj uvaja 

in omogoča priložnosti, v katerih se otroci urijo v 

osebni odgovornosti v odnosu do varovanja okolja. 

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

Starši so se odzvali v velikem številu, za izdelavo nam je 

zmanjkalo steklenih kozarcev, saj bi starši še delali. 

Otroke, ki so čakali svoje starše na odhod, smo 

uspešno vključili v dejavnost in nekateri starši so jih 

tudi vzeli »pod svoje okrilje«; tako so imeli občutek 

vključenosti.  

Refleksija izvedbe opisanega  primera: 

 Kaj ste se vi naučili iz opisanega 
primera, še posebej na področju 
spodbujanja participacije družin? 

Menim, da seje zaradi načina izvedbe delavnice 

udeležilo več staršev, kot bi se jih morda v kasnejši 

popoldanski uri. Tudi sem mnenja, da se je več staršev 

udeležilo pohoda ravno zaradi tega, ker so se udeležili 

dan prej delavnice. 



 

 Kaj bi še želeli preizkusiti, spremeniti oz. 
v prihodnje drugače izpeljati? 

Vaša priporočila kolegom za 
implementacijo opisanega primera. 

Kadar je v skupini slabša udeležba staršev na 

delavnicah je morda dobro izvesti delavnico v 

dopoldanskem in popoldanskem času, ko starši začnejo 

prihajati po otroke. Tako si več staršev najde tiste »pol 

urce« da z otrokom ustvari izdelek. Otrokom udeležba 

na takih delavnicah s starši pomeni veliko. 

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.) 

Da, vsekakor bi si želeli kakšnega novega izziva kot je 

gostitev tujega vzgojitelja, vendar si  v današnjih časih 

verjetno vrtec ne more privoščiti takšnega finančnega 

zalogaja. 

 

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

 

 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo! 

 


