
 
 

PARTICIPACIJA DRUŽIN – PRIMERI DOBRIH PRAKS 

NAZIV VRTCA Vrtec Pobrežje Maribor 

KONTAKTNA OSEBA  
Ime in priimek:Blanka Štiberc 

Telefon: 040/ 324 704 

Email naslov: blanka.stiberc@gmail.com 

NASLOV PRIMERA DOBRE PRAKSE Krompirjada (jesenske delavnice z piknikom) 

Prosimo, navedite cilje opisanega 
primera. 

 Spodbujanje radovednosti in veselja do 
umetniških dejavnosti. 

 Aktivno druženje otrok in staršev ob 
ustvarjanju. 

 Otrok spozna različne jedi iz krompirja in 
kostanja. 
 

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? 

Vsako leto v tednu otroka izvedemo druženje s starši 

kot ustvarjalne delavnice in piknik. Postal je del 

vsakoletnega planiranja sodelovanja s starši. 

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. 

Na prvem srečanju s starši posameznih oddelkov v 
enoti se dogovorimo o izvedbi jesenskih delavnic s 
piknikom v tednu otroka. To leto smo teden otroka 
poimenovali Krompirjada. Ves teden so otroci v 
posameznih skupinah spoznavali krompir, ga kuhali, 
pekli, uporabili za ustvarjanje in tiskanje  

Kje je bil opisani primer izveden oz. 
izpeljan: 

 lokacija (vrtec/v gozdu ipd.) 
 prostori 

(telovadnica/igrišče/v 
igralnici ipd.). 

Zaključek Krompirjade je bil na igrišču enote. 

Kakšni materiali so (bili) potrebni? 

vejice, koruza, buče, krompir, barve, različni naravni 
material, koši za ločeno zbiranje odpadkov, papir, 
plastični kozarci in krožniki, pladnji, kostanj, 
pripomočki za peko kostanja, dekoracija igrišča z 
zastavicami, harmonika in ritmični instrumenti,… 



 
 

Prosimo, opišite potek izvedbe. 

Pred pričetkom Krompirijade so pričeli očetje peči 
kostanj, nekaj kostanja pa smo skuhali v kuhinji. 
Vzgojno osebje je ob pomoči prvih staršev pripravilo 
vso prizorišče. Ob pričetku pa so otroci oddelka 
Mehurčki ob zvokih harmonike in spremljavi 
ritmičnih instrumentov zapeli nekaj pesmi. Pričele so 
se delavnice po postajah. Izdelovali so strahove iz 
buč, razne figurice, ježke iz krompirja in naravnega 
materiala ter tiskali s krompirjevimi tiskali. Pri eni 
izmed miz so mamice rezale kostanj za peko. V tem 
času je bili pečen tudi krompir, kuhani krompirjevi 
svaljki, krompir v oblicah in pečen kostanj. Starši in 
otroci so si z jedmi postregli. Kuhan krompir so lahko 
jedli z različnimi prilogami (soljo, smetano ali 
maslom). Odpadke smo ločevali v označene 
kartonaste škatle, ki so jih pripravili otroci. Pred 
zaključkom srečanja pa so starši, otroci in vzgojno 
osebje skupaj pospravili ves material in mize. Ob 
koncu so še skupaj zaplesali ob zvokih kitare. 

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 in ostali družinski člani ter 
otroci iz vseh oddelkov obeh starostnih obdobij. V 
enoti so tudi starši migranti in nekaj družin z slabim 
ekonomskim statusom. . 
 

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. 

Starši so po prejetju vabil na Krompirijado,  pričeli z 
vpisovanjem v tabele obešene v garderobah po enoti, 
kaj lahko od potrebnega materiala prinesejo in kje 
bodo sodelovali. Tako so se očetje odločili za peko 
kostanja z vsemi potrebnimi pripomočki, ostali starši 
pa so se vpisali pod potrebni material za delavnice in 
pogostitev ter v rubriko pospravljanje. Prav to rubriko 
smo pripisale zaradi staršev, ki ne bi mogli ničesar 
prispevati, bi pa na ta način lahko sodelovali in se ne 
bi čutili manjvredne. 
Že ves teden pa so starši prinašali v enoto krompir, 
kostanje in naravni material.    
 

 V enoti smo razobesili večje plakate in manjša 
obvestila pred igralnice ter vse starše še ustno 
povabili na srečanje. Še posebej smo 
spodbujali starše, ki so menili, da nikogar ne 
poznajo.  Žal se niso niti na ustno vabilo 
odzvali ravno starši, ki so v enoti novi 



 
 

Čim bolj natančno opišite vašo 
vlogo pri spodbujanju participacije 
družin.  

(migranti in romske družine). 

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 kazalnike 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. 

Otroci so spoznali različne jedi iz krompirja in 

kostanja ter različne načine uporabe krompirja v 

umetniškem smislu. Starši so lahko med seboj 

sklepali poznanstva in utrjevali prijateljstvo ter 

izmenjali izkušnje o vzgoji otrok. V delavnicah smo 

starše spodbujali k aktivnemu sodelovanju in jih 

vpletali v pogovor z drugimi starši.  

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? 

Ker jesenske delavnice izvajamo že nekaj let, smo 
ugotovili, da način vpisovanja na plakate spodbudi 
starše k sodelovanje pri pripravi in kasneje izvedbi 
srečanja, same delavnice pa k medsebojnemu 
sodelovanju. 

Vaša priporočila kolegom za 
implementacijo opisanega 

Krompirijada je bila zelo uspešna, saj je otroke 

aktivno vključevala v dogajanje skozi ves teden in na 



 
 

primera. koncu vključila tudi starše. Izvedli bi jo lahko tudi 

kakršni koli drug čas ali z drugimi pridelki – na primer 

koruzo ali žitaricami. Žal smo ugotovili, da se srečanj 

ne udeležijo starši iz neslovenskih družin, čeprav ob 

ustnem vabilu potrdijo, da bodo prišli.  

Pri izvedbi samega srečanja smo pričeli z peko in 

kuhanjem kostanjev in krompirja že pred prihodom 

staršev, tako da smo imeli večino hrane po 

zaključenih delavnicah že pripravljene in je srečanje 

lahko teklo nemoteno dalje. V primeru, da bi vse 

pripravljali sproti, bi se srečanje preveč zavleklo. 

Dovolj smo imeli tudi materiala za delavnice, saj so ga 

starši prinašali že tekom celega tedna. 

Na vabilu je bil določen tudi čas trajanja srečanja. Ob 

dogovorjeni uri smo pričeli pospravljati material in 

starši so se samoiniciativno pridružili in s tem 

zaključili srečanje. 

 

Razno: če bi želeli dodati še kaj, kar 
ni zajeto zgoraj. 

Na krompirijadi je bilo udeleženih 68 družin, kar je 

okrog 3/4 vseh otrok/ družin v enoti. 

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. 
  


