
 
 

PARTICIPACIJA DRUŽIN – PRIMERI DOBRIH PRAKS 

NAZIV VRTCA Vrtec Otona Župančiča Ljubljana 

KONTAKTNA OSEBA  
Ime in priimek: Ina Stojanović 
Telefon: 041 932 553  
Email naslov: ina.stoj@gmail.com 

NASLOV PRIMERA DOBRE PRAKSE DRUŽINSKE SKUPNOSTI 

Prosimo, navedite cilje opisanega primera. 

- spoznavanje samega sebe in drugih ljudi 
- otrok spoznava različne oblike družine in družinskih skupnosti 
- otrok pridobiva konkretne izkušnje za sprejemanje 

drugačnosti (glede na spol, nacionalno in kulturno poreklo, 
veroizpoved, telesno in duševno konstitucijo itn.). 

- otrok spoznava sebe ter podobnosti in razlike med ljudmi ter 
enakovrednost vseh 

- spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja 
ter spoznavanje medkulturnih in drugih razlik 

- otrok razvija interes in zadovoljstvo ob odkrivanju širšega 
sveta zunaj domačega okolja 

- zavedanje obstoja lastnega in drugih jezikov ter lastne in 
drugih kultur 

- otrok spoznava, da vsi odrasli in otroci, pripadajo družbi in so 
pomembni 

- ob spoznavanju ožjega in širšega  družbenega, naravnega in 
kulturnega okolja ter spoznavanju medkulturnih in drugih 
razlik, rešujejo probleme nestrpnosti, premagujejo stereotipe, 
predsodke ter drug drugega osveščajo o pomembnosti čistega 
in zdravega okolja 

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? 

 
Primer smo izvajali meseca decembra 2014 in je trajal ves mesec. 
Videoklic na hrvaško smo v tem mesecu opravili dvakrat: enkrat s 
Hrvaške in drugič iz Slovenije, kjer so se nam pridružili tudi starši naših 
otrok. 
 

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. 

Naša skupina (otroci stari 3-4 leta) je vključena v mednarodni projekt 
Pomahajmo v svet. Cilj le tega je, da se otroci v vrtcih in šolah po 
celem svetu med seboj povezujejo preko video klica ter temelji na 
zavedanju lastne identitete, spoznavanju Slovenije in drugih kultur ter 
civilizacij, skrbi za socialno pravičnost, ter seznanjanju različnih jezikov 
ter strpnosti med ljudmi.  

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 v igralnici. 

Kakšni materiali so (bili) potrebni? 

Za izdelavo družinskega drevesa smo potrebovali: fotografije družin, 
ki so nam jih prinesli starši, risalne liste ter tempera barve, odtisi rok 
in nog; za izdelavo doma: škatlice od čajev in tempera barve, 
flomastri; za izdelavo družinskih članov: pena, palčke, blago, volna, 
poper v zrnu, flomastri; različne revije, škarje, pobarvanka; za 



 
 

srečanje besedila pesmi in note, za izdelavo prazničnega mesta pa 
embalažo, ki smo jo zbirali v vrtcu. Prebirali smo tudi knjige: Velika 
Knjiga o družinah (Mary Hoffman), Velika knjiga o čustvih,  Vse naše 
družine (Alexandra Maxeiner, Anke Kuhl), Resnična zgodba o božičku 
(Armand Spicher). 

Prosimo, opišite potek izvedbe. 

Seznanili smo se z različnimi družinami. Prebirali smo knjige in si 
ogledovali fotografije svojih družin (ki so jih otroci prinesli od doma) 
in se seznanjali z večimi generacijami: dedek, babica, teta stric.. 
Spoznali smo, da so družine res drugačne: družine z dvema očetoma, 
ali z dvema mamicama ali samo z materjo ali samo z očetom, ali pa z 
babico in dedkom. Pri slikah hrvaških otrok so otroci opazili, da jih 
nekaj živi v razširjenih družinah (s starimi starši), nekateri pa celo 
nimajo staršev. Ugotavljali smo tudi, da imajo tudi živali svoje družine. 
In tako ugotovili, da smo tudi lahko tudi naša skupina "Vrtčevska 
družina- družina Čeveljčki", zato smo izdelali družinsko drevo skupine 
– narisali so se in nalepili svoje slike na drevo. Izdelali pa so  tudi 
družinska drevesa, kamor so nalepili fotografije svojih družinskih 
članov. Stekel je pogovor in primerjava. Ugotavljali smo, da v družinah 
govorijo tudi drugačne jezike, ne samo slovensko (hrvaško, albansko, 
italijansko in angleško). Lotili smo se tudi izdelava plakata. Izbrali smo 
besede, ki so najbolj običajne, in poiskali slike, ki bi nam ponazorile te 
besede: 

Slovenščina albanščina  hrvaški italijanski angleški 
dober dan mirëdita dobar dan Buona giornata good day 
nasvidenje mirupafshim zbogom ciao goodbay 
rad te imam unë të dua Volim te ti amo I love you 

mi se imamo 
radi 

I ne dashuri mi volimo I amiamo we love 

dober tek oreks këto mire prijatno buon appetito a good apetite 

hvala falemnderit hvala grazie thank  you 

prosim ju lutem molim per favore please 

 
Z besedami smo se preigravali in gestikulirali. Nato smo pod vsako 
izbrano sliko nalepili besede. Plakat visi v garderobi že celo šolsko leto 
in velikokrat otroci sprašujejo starše, po kakšni besedi, ki jo zatem 

ponovijo.  
Razmišljali smo, da ima vsaka družina svoj dom (v hiši, stanovanju, 
lahko tudi pod drevesi). Ogledovali smo si slike hrvaških družin in 
opazovali ali so družine enake, podobne, iste. Ugotovili so, da imamo 
vsi roke, noge, bratca, sestrico, dedka ipd. ,govorimo drugačen jezik – 
hrvaški. Spoznali smo, da hrvaški otroci rišejo podobno kot mi - mlajši 
narišejo le glave, roke in noge, starejši pa že oblačila. Ob njihovem 
javljanju smo si lahko ogledali, kakšne poklice opravljajo njihovi starši 
in kaj radi počnejo v prostem času. Seznanili smo se  s hrvaško 
pesmico Cin cin cin, zvončki pojejo. Presenetili so nas tudi z darilom in 
nam poslali svoje slike v srcih izdelanih iz papirja ter prejeli smo tudi 
prava lectova srca, ki so jih izdelali. Tako smo naše vrtčevsko 
družinsko drevo okrasili še s hrvaškimi obrazi.  
Izdelali smo tudi svoje  domove iz škatlic od čajev (katere so prinesli 
od doma) in svoje družinske člane - lutko. Na svoj dom so narisali 
okna in vrata, nanj vpisali priimke, napolnili dom z mivko ter vanje 
postavili družino. Poigrali  smo se še na področju matematike: 



 
 

 - v revijah so poiskali svoje družinske člane, oziroma so si ustvarili 
svojo družino s pomočjo izbranih slik. Slike so izrezali (ob pomoči 
sodelavke ali mene ) in jih nalepili na list. 
- sestavili so si svojo družino v že vnaprej pripravljene in izrezane 
modele ljudi -pobarvanke-  jih pobarvali, razvrstili po velikosti ter jih 
prilepili na list- otroku pa je velikost predstavljala vsakemu na 
drugačen način. Eni so si predstavljali kot fizično velikost drugi pa so 
ocenjevali po pomembnosti v njegovih očeh.  
Govorili smo tudi  o prihajajočih praznikih in o tem kako praznujemo v 
družinah ter v različnih državah. December, mesec praznovanj, nam je 
dal priložnost za spoznavanje družin, naših in hrvaških. Garderobo 
smo si okrasili s čarobnim mestom in si tako polepšali praznike; s tem 
okraskom smo sodelovali v ekonatečaju, saj je bila dekoracija izdelana 
iz odpadne embalaže (kems). Nato smo povabili starše, da se 
pridružijo videoklicu  na Hrvaško. Preživeli smo čudovito uro s starši 
naših otrok, kjer so se predstavile družine (seveda z lutkami). Zaradi 
narave dela staršev, pa niso vsi utegnili priti. Javljanje smo popestrili s 
prepevanjem božičnih pesmi ob kitarski spremljavi, ki jo je prinesel 
starš. Dogodek je bil res ganljiv. 

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 starši, otroci in preko video klica hrvaški otroci z 
vzgojiteljicama.  
 

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.  

V letošnjem letu so se naši skupini pridružili novi otroci, tudi 
tujejezični. Največjo težavo je imel albansko govoreči deček. Mamo 
sem prosila, da mi je povedala nekaj osnovnih besed v albanščini in 
prevod v slovenščini: po – da, jo – ne, uj – voda. Ob izgovorjeni 
albanski besedi sem povedala pomen tudi v slovenščini. Z besedami 
sva s sodelavko seznanili tudi otroke. In tudi sami so mu pomagali. Ko 
je ob obroku izrekel: »Še bi njam njam,« so mu otroci povedali, naj 
reče: »Še bi jedel.«Pridružila se nam je tudi deklica, priseljena iz 
Bosne, ki ni znala slovensko (tudi starša ne). Sprva smo se z njo 
pogovarjali le v hrvaškem jeziku in besede glasno prevajali, da so 
slišali tudi otroci. Danes se z njo večinoma pogovarjamo slovensko, saj 
že bolje razume in govori. S starši in njenimi sorodniki pa se v večini še 
vedno dogovarjamo v hrvaškem jeziku. 
V skupini je tudi deček, čigar oče je Italijan. Doma govorijo v treh 
jezikih: slovenskem, italijanskem in angleškem (oče se s strokovnimi 
delavci sporazumeva le v angleščini). Deček je na najino prošnjo v 
skupino prinesel italijansko knjigo, ki smo jo skušali prebrati. Dečku se 
je zdelo zabavno in smešno, ostali pa so poslušali z odprtimi usti. Z 
očetom se s sodelavko pogovarjava v angleščini. 
Z nami je tudi deček, ki govori slovensko in hrvaško. Velikokrat pove 
besede v hrvaščini, npr: »Oču još (hočem še).« Besede mu prevedem 
in ga popravim: »Hočeš še?« Tako ne zanikam njegovega maternega 
jezika, temveč mu pomagam, da se bolje nauči slovensko. Otroci ga 
razumejo, a ga včasih zatožijo: »A veš, kaj je rekel H.? Ne trči (ne 
teči)!«. Ob tem povem otrokom, da je besedi izgovoril hrvaško, nato 
prevedem v slovenščino. 

Katerim kazalnikom kakovosti ste sledili pri Sledila sem naslednjim kazalcem kakovosti: 



 
 

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 vabi in sprejme družinske člane v oddelek ter odkriva 
različne poti za participacijo vseh družin v vzgojno 
izobraževalnem procesu ter v življenju učeče se skupnosti. 

- Pedagog krepi učenje in socializacijo otrok tako da vključuje 
otroke v življenje skupnosti in člane skupnosti v življenje 
vrtca.  

 
 

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

Otroci so se pričeli bolj prilagajati drug drugemu, se spoštovati in 
imeti radi, ne glede, ali mu je prijatelj všeč ali ne. Igrati so se pričeli 
tudi z otroki, ki so se nam letošnje leto pridružili. Tako so »novi« 
otroci dobili prijatelje. Postali so tudi bolj strpni. Uvajalno obdobje je 
hitreje minilo. Le deček, ki govori albansko je potreboval dlje časa. 
Ponosni so, da povedo kakšno besedo v jeziku, ki ga ne znajo. 
Starši so navdušeni, da so bili vključeni v projekt z javljanjem 
(videoklic) in srečanje jih je ganilo. 

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? 

Ko se skupini pridružijo tujejezični otroci, nam to lahko predstavlja 
težavo. Pri uvajanju so ti otroci bolj občutljivi in potrebujejo več časa. 
Ne vklopijo se v igro, ker ne razumejo jezika, zato veliko časa le 
opazujejo ali pa se igrajo sami. Skupina jih ne sprejme zlahka. Zato je 
pomembno, da se približaš otroku tako, da spoznaš vsaj nekaj ključnih 
besed v otrokovem maternem jeziku, saj mu s tem da občutek 
sprejetosti. Največje težave nastanejo tudi takrat, ko starši ne želijo 
sodelovati in otroku ne prevajajo oziroma ga ne seznanjajo s 
slovenskim jezikom. V mojem primeru, kjer deček govori albansko je 
mati sicer zelo dojemljiva in nam stopa naproti ter upošteva nasvete, 
toda še vedno se z njim pogovarja v albanščini in deček zelo počasi 
napreduje. Želela, bi si več njenega sodelovanja, da bi se z njim 
pogovarjala tudi slovensko. 
 V drugem primeru pa deklica, ki je prišla iz Bosne, že pozna veliko 
slovenskih besed in je opravila tudi bralno knjigico, Ciciuhec (sicer je 
mešala bosanski jezik in slovenski) in je hitreje pridobila prijatelje ter 
samozavest. Smiselno bi bilo uvesti jezikovna izobraževanja za 
strokovne delavce v vrtcih, saj se velikokrat znajdemo v stiski, kako 
spregovoriti z otrokom in se mu približati, če ne poznamo jezika. In s 
tem, ko ga ne poznamo, je stiska otroka še večja, posledično pa tudi 
družina manj sodeluje in se ne vključuje v dejavnosti skupine. S 
projektom Pomahajmo v Svet pa se nam je odprla širina, s katero smo 
skupino še bolj povezali med seboj. Starši so še bolj pričeli sodelovati 
in so zelo zadovoljni, ker jih veliko vključujem v dejavnosti, sprašujem 
za mnenja ipd.  
Ugotovili smo, da se moramo spoštovati ne glede iz kakšne družine 
prihajaš. 

Vaša priporočila kolegom za implementacijo 
opisanega primera. 

Pri vključevanju družine smo gradili na dobrih socialnih odnosih. Ta 
projekt mi je ponudil priložnost, da sem lahko tudi otroke seznanila z 
drugačno kulturo, drugimi ljudmi. In priporočam izziv. 

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 želela bi gostiti v svojem vrtcu vzgojitelja.  

 

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

 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo! 

 

 


