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NASLOV PRIMERA DOBRE 

PRAKSE 
USTVARJAMO Z GLINO 

Prosimo, navedite cilje opisanega 

primera. 

- Otroci se seznanjajo z različnimi materiali za oblikovanje, 

ustvarjanje 

- Otroci iz gline izdelajo kačo, iz kače polžka in posodo 

- Izvajalko dejavnosti – babico otroka – spoznajo kot vzornika 

na področju modeliranja z glino 

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? 

V oddelku bomo skozi celotno obdobje spoznavali različne 

poklice. Eden izmed njih je lahko poklic umetnika. 

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. 

/ 

Kje je bil opisani primer izveden oz. 

izpeljan: 

 lokacija (vrtec/v gozdu ipd.) 

 prostori (telovadnica/igrišče/v 

igralnici ipd.). 

Opisani primer je bil izveden v Vrtcu Nova Gorica, enota 

Ciciban, v igralnici Modrih palčkov. 

Kakšni materiali so (bili) potrebni? Glina 

Prosimo, opišite potek izvedbe. 

Gospa je otrokom predstavila glino. Sama izdelala polžka,  nato 

pa je vsak otrok sam izdelal še svojega. Sledilo je izdelovanje 

posodice in cvetličnega lončka. Dejavnost je potekala frontalno. 

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. 

Udeleženi so bili vsi otroci iz skupine, babica enega izmed otrok 

in obe strokovni delavki. 

Opišite vlogo udeležencev – vlogo 

družin in vašo vlogo. 

Še posebej se osredotočite na participacijo 

Vloga izvajalke – vloga mentorja, vzornika in nosilca dejavnosti. 

Vloga otrok – vloga aktivnih udeležencev dejavnosti 

Vloga strokovnih delavk – pomoč pri izvedbi dejavnosti (pomoč 

izvajalki in otrokom). 



 
 

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.  

 

 

 

 

 

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 modelira in zagotavlja, da se otroci prek 

vsakodnevnih izkušenj učijo ceniti in spoštovati različnost in 

razvijajo spretnosti.  

- Vsakega posameznega otroka je treba videti kot 

individuuma, aktivnega udeleženca v 

vzgojnoizobraževalnem procesu ter enakopravnega člana 

skupnosti in širše družbe. 

- Družinam je potrebno omogočiti možnost participacije pri 

uresničevanju ciljev kot tudi pri doseganju vseh njihovih 

potencialov. 

Opišite vse učinke (rezultate), ki jih 

lahko identificirate na podlagi 

izvedenega primera. 

- Otroci rokujejo z različnim materialom. 

- Otroci oblikujejo kačice v polžka 

- Otroci spoznavajo različnih načinov izdelave posode. 

- Visoka stopnja motivacije. 

- Dolgotrajna aktivnost otrok. 

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? 

Otroci se ob prisotnosti domačih počutijo pomembne in ob tem 

uživajo. Čutijo ponos, da nekdo, ki mu je pomemben spozna 

njegove vrstnike in okolje vrtca. 

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? 

 



 
 

(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! 


