
 
 

PARTICIPACIJA DRUŽIN – PRIMERI DOBRIH PRAKS 

NAZIV VRTCA Vrtec Nova Gorica enota Ciciban 

KONTAKTNA OSEBA  
Ime in priimek: Andrejka Berce in Mateja Gorjan 
Telefon: 
Email naslov: berce.andrejka@gmail.com 

NASLOV PRIMERA DOBRE PRAKSE PUST – delavnica s starši 

Prosimo, navedite cilje opisanega primera. 

Otrok se postopno seznanja s širšo družbo, tradicijo, običaji vezanimi 
na pustni čas 
Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in 
ustvarjanjem 
Otrok s pomočjo staršev išče različne možnosti rešitve problema 
Razvijanje prstne spretnosti oz. fine motorike in spodbujanje k 
natančnosti in vztrajnosti 

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? 

Pustna delavnica je bil enkraten dogodek izveden v predpustnem 
času, ko smo skupaj  s starši izdelovali pustne maske in okrasili 
igralnico. Delavnica je bila izvedena v popoldanskem času in je trajala 
približno 2 uri. 

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. 

Ne  

Kje je bil opisani primer izveden oz. izpeljan: 

 lokacija (vrtec/v gozdu ipd.) 

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

Delavnica je bila izvedena v matični igralnici. 

Kakšni materiali so (bili) potrebni? 
- kartonasti krožniki, kolaž papir, papirnate vrečke, raznobarvne 
volne, blago, reklame, škarje, lepilo, navadni svinčniki, raznovrsten 
odpadni material, knjige, katalogi 

Prosimo, opišite potek izvedbe. 

Ob prihodu so si starši poiskali primeren prostor pri mizi z 
materialom. Skupaj z otrokom so si ogledali knjige oz. kataloge s 
pustnimi maskami in se skupaj odločili kakšno pustno masko bodo 
izdelali. Ker so otroci mlajši so prevzeli vlogo voditeljev starejši bratci 
ali sestrice oz. starši. Skupaj so risali, rezali, lepili, povprašali za kakšen 
nasvet, skratka uživali. Nastale so prav lepe pustne maske, s katerimi  
pa smo okrasili našo igralnico in delček garderobe. 

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, njihovi starši, starejši bratci in sestrice in pa 
seveda midve kot strokovni delavki v oddelku. 

Opišite vlogo udeležencev – vlogo družin in Tistega dne so bili udeleženci vključeni le v samo izvedbo, kajti 



 
 

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.  

odpadni material, ki smo ga uporabljali imamo v skupini na razpolago. 
Starši prinašajo ta material ob raznih priložnostih čez celo leto. 
 
Vloga družin je bila, da se ob prijetnem druženju med seboj bolje 
spoznajo in vzpostavijo stike, saj so v tej skupini vključeni otroci 
prvega starostnega obdobja (1 do 2 letni), ki letos prvič obiskujejo 
vrtec. Najina vloga je bila, da sva bili nekakšen vezni člen med 
družinami, da sva spodbujale oz. napeljevale pogovor. Pogovarjali 
smo se predvsem o počutju in delu v skupini. Starši so bili sproščeni, 
zadovoljni. 

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. 

Pedagog zagotavlja družinam priložnost za medsebojno učenje in 
podporo. 
Pedagog zagotavlja zaupnost podatkov o otrocih in družinah. 
Pedagog staršem in družinskim članom ponuja informacije in ideje o 
oblikovanju domačega spodbudnega učnega okolja in pomaga krepiti 
starševske kompetence. 

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

Tako otroci kot starši so bili za delo motivirani, naša igralnica je bila ob 
koncu delavnice prepletena s pustnimi verigami, stene pa so krasile 
lepe pustne maske. 

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 staršev v delo v oddelku v mlajši skupini se mi zdi bolj 
smiselno v popoldanskem času, saj otrok po končani dejavnosti odide 
s starši.  V kolikor se dejavnost odvija v dopoldanskem času starši 
otroka s svojo prisotnostjo preveč razdražijo, saj mora on ostati v 
vrtcu, starš  ga zapusti, ker odhaja nazaj na delo in to je za male 
otroke stresno. 
Ugotovili sva, da starši radi pomagajo oz. se radi vključujejo v delo v 
oddelku, zato bova do konca šolskega leta starše še večkrat povabili 
na popoldanska srečanja. 

Vaša priporočila kolegom za implementacijo 
opisanega primera. 

 

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? 

ne 



 
 

(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! 

 


