
 
 

PARTICIPACIJA DRUŽIN – PRIMERI DOBRIH PRAKS 

NAZIV VRTCA OŠ LESKOVEC PRI KRŠKEM, ENOTA VRTEC 

KONTAKTNA OSEBA  
Ime in priimek: DARJA CESAR 
Telefon: 031 899 942 
Email naslov: darjacesar@gmail.com 

NASLOV PRIMERA DOBRE PRAKSE Projekt Vstopimo v svet tišine 

Prosimo, navedite cilje opisanega primera. 

 Zavedanje obstoja lastnega in drugih jezikov ( znakovnega 
jezika) 

 Otrok pridobiva konkretne izkušnje za sprejemanje 
drugačnosti 

 Otrok spoznava, da vsi, odrasli in otroci, pripadajo družbi in so 
pomembni. 

 Otrok spoznava različnost v najrazličnejših kontekstih in dobi 
konkretne izkušnje o dojemanju iste stvari, pojava iz različnih 
perspektiv ter ob iskanju različnih rešitev in odgovorov 

 

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? 

To je bil projekt, ki je bil obsežno zasnovan meseca januarja 2013, ko 
smo šol. letu 2012/13 sprejeli dečka, ki je slišeč, starša pa ima enega 
gluhega in drugega naglušnega.   
 

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. 

Opisani primer je del projekta z namenom, da bi se približali svetu 
gluhih in naglušnih, saj imamo starša slišečega otroka, ki sta gluha in 
se želimo njima približati, da se bosta počutila v naši bližini dobro, 
razumljeno in hkrati da bomo zmogli v večini komunicirati brez 
pomoči babice. Seveda bomo v projekt vključili tudi starše, ki so nas 
že podprli v tej akciji. 
 

Kje je bil opisani primer izveden oz. izpeljan: 

 lokacija (vrtec/v gozdu ipd.) 

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

Opisani primer smo in še izvajamo v vrtcu, v oddelku 

Kakšni materiali so (bili) potrebni? 
Slikovni material znakovne abecede, poimenovanja dol. živali,  
slovenska pripovedka Mojca Pokrajculja v znakovnem jeziku. 

Prosimo, opišite potek izvedbe. 

Namen izvedbe je že napisan  v zgornjih vrsticah. S sodelavko sva 
čutili potrebo po tem, da se sami seznaniva s prvinami znakovnega 
jezika za lažje komuniciranje z gluhima staršema in seveda s tem 
seznaniva tudi otroke in starše. Zato sva zasnovali projekt v katerega 
sva povabili tudi sekretarko Društva gluhih in naglušnih Krško ga. 
Vlasto Moškon, ki je nama priskrbela tudi ustrezno literaturo, obiskala 
nas je v vrtcu, ko smo že spoznali nekaj značilnosti znakovnega jezika 
v katerem so otroci zelo uživali. V začetku projekta smo ugotavljali 
kakšna je naša slušna pot in zakaj pride do določenih okvar sluha. 
Poskušali smo se poistovetiti z gluhimi tako da smo vtaknili dušilne 
zamaške v ušesa in se tako eno dopoldne igrali. Doživljali smo 
neugodje in občudovali ljudi, kot sta naša gluha starša, ki živita s tem 



 
 

slušnim hendikepom. Uporabljamo znakovno abecedo za naša imena 
in imena nekaterih živali.  In tudi naš deček gluhih staršev se je v tem 
počutil zelo pomembnega in samozavestno, saj je nas marsikaj  o 
znakovnem jeziku naučil in nas še danes ˝poučuje˝.  Ga. Moškonova 
in naglušni očka našega dečka ter strokovni delavki smo oblikovali  
odlično  debatno delavnico Vstopimo v svet tišine za slišeče starše, ki 
smo jo izvedli 5. 2. 2013. Odzivi staršev so bili čudoviti ( glej prilogo 
1)in danes po dveh letih lahko rečemo, da smo stkali med tema 
gluhima staršema in ostalimi starši zelo spontan, spoštljiv in sproščen 
odnos.  

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. 

Udeležene sva bili strokovni delavki, starši, otroci, Center gluhih in 
naglušnih Krško  

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.  

VLOGA DRUŽIN: vsaka družina sprejme in spodbudi naše delovanje in 
se v večini odzove na delavnico za starše. Družina gluhih staršev pa 
nam je zaupala in se bila pripravljena odpreti in nam slišečim 
pomagati, da se jim približamo. 
 
VLOGA STROKOVNIH DELAVK:  bili sva koordinatorki, moderatorki, 
opazovalki, učenki in povezovalki med nami udeleženci ( otroci, starši, 
Centrom gluhih in naglušnih…) 
 

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. 

KAZALNIKI KAKOVOSTI: 
- strokovni delavki vabiva in sprejemava družinske člane v oddelek in 
odkrijemo pot za participacijo družin v vzgojno izobraževalnem 
procesu 
-Strokovni delavki vključujeva starše v sprejemanje odločitev 
- strokovni delavki vključujeva vedenje  družin otrok kot sestavni del 
kurikuluma in njihovih učnih izkušenj 
- strokovni delavki zagotavljava družinam priložnosti za medsebojno 
učenje in podporo. 
 

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

UČINKI:  
- pozitiven in sodelovalen odziv gluhih staršev 
- pozitiven odziv slišečih staršev 
- spontan, spoštljiv odnos med vsemi starši 
-navdušenje otrok na dani projekt 
- nove ideje za sodelovanje z ga. Moškonovo in Centrom gluhih in 



 
 

naglušnih 
- uporaba znakovnega jezika v vsakodnevni rutini dogajanja v skupini 
 

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 poznajo slušno pot, njeno delovanje in medsebojno povezavo s 
slišanjem. Otroci danes znajo pokazati ogromno znakovnih kretenj za 
različne živali, pojave, prevozna sredstva in še in še. Seveda gre tu 
glavna zahvala ga. Vlasti Moškon, ki je nas obiskala in nas popeljala v 
ta skrivnostni svet tišine, tudi preko pripovedke Mojca Pokrajculja. 
Svet tišine z veseljem odkrivamo in spoznavamo vsi mali in veliki, 
otroci, strokovni delavki in tudi starši. Predvsem uspešna je bila 
delavnica s straši, ki so stopili drug k drugemu- k paru gluhih staršev, 
ki sta bila tokrat na poziciji učiteljev, slišeči starši in strokovni delavki 
pa na poziciji otrok, ki se z veseljem učijo. Delavnico s starši je vodila 
ga. Vlasta Moškon. Starši so v svojih refleksijah dali zanimive misli, ki 
so nam dale zagon in energijo, da smo projekt ˝peljali˝  naprej tudi 
naslednji 2 šolski leti. Refleksije staršev so v prilogi 1. 
 

Vaša priporočila kolegom za implementacijo 
opisanega primera. 

Naj bo vsak neznan izziv za vas,  možnost za nova spoznanja in kolikor 
daš, veliko več pridobiš v zameno. 

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.) 

Lahko, le če se vrtec s tem strinja 

 

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

 

Priloga 1 

Refleksija  staršev po delavnici s starši  VSTOPIMO V SVET TIŠINE ( 5. 2. 2013) 
 
 
Pozdravljena! 
  
Najprej prav lepa hvala za vso energijo ki jo vlagate v ta projekt.  
Po otrokovem pripovedovanju sodeč vidim, da je zanimanje za svet gluhih pri otrocih veliko. Naučil me je tudi nekaj 
besed, kljub temu, da mi sicer redko pove, kaj je počel v vrtcu.  
  
Menim, da je najbolj pomembno pri vsem to, da smo gluhonemi družini omogočili, da se predstavijo, se soočijo z nami 
in mi z njimi.  
Otrokov oče se je počutil sprejetega in poslušanega, kar je zelo pomembno pri tudi za njegovo še večje vključenost v 
dejavnost šole. Verjamem da vam je cela družina hvaležna za to pozornost in čas, ki ste ga namenili njim. 
  
Včeraj sem tudi spoznala, kako pust je jezik gluhonemih. Kako se je dan opisal v res petih besedah, medtem ko bi mi 
uporabili pet minut pripovedovanja.  



 
 
Zanimiv je bil tudi posnetek in to, da so otroci zmožni pol ure sedeti in poslušati, če jih tema 
pogovora zanima. 
  
Hvala za vas trud in napor ki ga vlagate v naše otroke!   S.Z. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kar pa se tiče sveta tišine, vse pohvale vzgojiteljicam , ki so se odločile za ta projekt. Ko  smo si zamašili ušesa je bil 
občutek grozen, strahoten, saj slišiš le svoje dihanje in nič drugega.... Lepo je bilo videti starše otroka, ki so se lahko 
pogovarjali z nami, najbolj presenečena pa sem, da naši otroci čist not padl :)  S. B.  
 

 
Delavnica spoznavanja slovenskega znakovnega jezika z gospo in otrokovim očetom je bila zame odlična priložnost in 
izziv za spoznavanje sveta gluhih in  naglušnih. Posebna izkušnja je bila, ko smo imeli čepke v ušesih – bil je neprijeten 
občutek, občutek, da se ne znajdeš in da nimaš stvari pod nadzorom in tako smo lahko mogoče vsaj malo spoznavali in 
se približali, kako je tistim, ki nas ne slišijo.  
Znakovna govorica se zdi našim otrokom zelo zanimiva, radi se je učijo in prav se mi zdi, da tudi oni pridobivajo nove 
izkušnje in se želijo na tak način približati vsem ljudem.  J. A.  
 

 
Kot rečeno, nisem imel občutka, da gre za "pravi" roditeljski sestanek temveč sem to sprejel kot neke vrste srečanje z 
otrokovo družino. Osebno mi je bilo zelo všeč, ker je bilo vzdušje sproščeno in smo se lahko tudi starši na ta način bolj 
povezali. Menim, da je bilo to predvsem zelo vzpodbudno za otrokovo družino v celoti. Nekako smo drug drugemu 
pokazali odprtost, razumevanje in spoštovanje. Moram priznati, da smo malo povadili tudi doma s hčerko, ki je bila 
navdušena, da tudi ati pozna nekatere znake.  J. Ž.  
 

 
Včerajšnja predstavitev gluhih in naglušnih je bila poučna in zanimiva, predvsem zaradi tega, ker se o tem govori malo, 
čeprav je kar nekaj gluhih in naglušnih. Uporaba ušesnih čepkov nam je približala njihov svet tišine. Zelo zanimiva  je 
tudi uporaba znakovnega jezika. Naučili smo se tudi nekaj znakovnih besed, ki jih bomo lahko tudi uporabili, kadar 
bomo srečali otrokovo družino, vsaj pozdraviti se bomo znali. A. K.  
 

 
Projekt v svetu tišine 
 V prvem stavku povem, da se mi zdi projekt zanimiv ter, da ga globoko podpiram v vrtcu. Zanimiv mi je ker me osebno 
zanima znakovni jezik. Res mnogi pravijo, da se gluhota uvršča med težje invalidnosti, vse to drži in  se z vsem strinjam. 
 Včeraj je bil redni roditeljski sestanek za starše otrok enote PETER PAN. 
Vloga staršev je zahtevna vloga, ko občutiš to vlogo se moraš, v njej počutiti kot kralj.  Kralj ima moč s katero lahko 
premaga vse in kralj zbira način kdo mu bo vse pomagal, da bo lahko uspel. 
 Pravljica Mojca Pokrajculja in prihod ga. V. M. je bil v vrtcu lepo sprejet in za otroke zadostna količina znakovnega 
izražanja. Sprašujem pa se, čemu je točno določen smisel približati svet tišine otroku v skupini vesoljčki. Smiselno bi 
bilo, če bi otrok v skupini bil gluh oz. naglušen. Zato sama ne podpiram izkoriščanja otroške radovednosti za tako težke 
 stvari. Lepo se sicer sliši, da otroci sprejemajo kot spužvice. Ampak odrasli smo tisti, ki postavljamo meje….. 
 Če sama ne bi mogla govoriti bi uporabljala znakovni jezik. V mojem  primeru je podobno, ne morem hoditi zato 
uporabljam pripomoček. Svoja dva  otroka sem prvo naučila rokovanja s pripomočkom če sem želela, da bosta 
razumela moj svet drugačnosti. Kateri ni enostaven ampak kljub vsemu si želim, da delujem kot normalna družina. 
Udeležimo se vseh dejavnosti v okviru vrtca, kljub vsemu, da gremo velikokrat čez meje mogočega. Menim, da je v prvi 
vrsti naloga staršev, da določene stvari naučijo svojega otroka. Otrok si sam ne izbira staršev in celega družinskega 
kroga, on je staršem in krogu darilo. Največje darilo je, če je otrok zdrav. Za voljo otroka se mora zbuditi tudi starš, 
čeprav je oviran. Mora sam prevzeti vlogo starša. 
Zanimivo mi je bilo včeraj, ko sem gledala razlike med kretanjem in ugotovila naslednje, da gospa kreta počasi in da od 
nje bi se lahko kaj naučila. Kretanje moraš tudi uporabljati, otrokom v vrtcu temu za enkrat ni nuja, nimajo gluhega 
vrstnika. Otroška radovednost presega meje in svinčnik ter papir bi spodbudila komunikacijo. Tudi v primeru, če bi  v 



 
 
oddelku bil gluh otrok, bi otroci spoznali kretanje in bi ga dnevno uporabljali pri 
 komunikaciji z vrstnikom. 
Ne želim izpostavljati družine, zavedam se, da je problem v družini sami. Ponosna sem na vse starše v skupini, ki 
pomagajo skupaj z vsemi približati svet drugačnosti  otrokom. 
 Sama sebe, kljub želji, ne vidim v možnosti kretanja, saj če bi želela samo odzdraviti bi mogla odložiti svoj  pripomoček. 
Toliko v razmislek. Cela skupina smo se do družine odprli, pa tudi če bi mogli s svinčnikom in listom papirja povedati. 
Če je volja je tudi moč. N.U. 
 

 
V torek, 5.2. 2013 sem se udeležila roditeljskega sestanka, ki je potekal malo drugače. Predstavila sta se nam otrokova 
starša, ki sta gluhonema. Občutki so bili nepopisni. Na različne načine smo poskušali spoznati njihov vsakdan, kako se 
sporazumevata,…za poskus smo si vsi dali čepke za dušenje zvoka v ušesa, da nismo ničesar slišali in potem sta nam 
kazala različne kretnje sporazumevanja. Menim, da sta lahko vzor vsem, mladim in starim. Toliko ljubezni in 
spoštovanja je bilo čutiti na enem mestu, da so me kar čustva prevzela. Bil je res zelo zanimiv in poučen sestanek, 
hkrati tudi zelo sproščen. O.G. 
 

 
  
 No, takole, mislim, da kar se tiče omenjenega projekta ste oz. smo na dobri poti, saj bomo resnično preko otroka 
medsebojno povezani tudi starši tako letošnje šolsko leto kot tudi v vseh nadaljnjih osnovnošolskih letih. 
  
Mislim, da je bil največji korak storjen včeraj, ko se je otrokov ati res izkazal in kar sam preko kretenj pokazal še več, 
kot smo pričakovali. 
Videl je tudi, da vsi sodelujemo in da mislimo resno ter da gluhost (kretnje) niso za nas nikakršen tabu, 
ampak  napredujemo bolj v pozitivni smeri. 
  
Mogoče kot predlog:  
  
lahko bi te osnovne kretnje (dober dan, kako si,...) dobili tudi fizično ali pa preko e-pošte v znakovnem jeziku ter si tako 
mogoče olajšamo boljšo komunikacijo. M.H. 
 

 
Spoštovani! 
 
Zelo sem vesela in ponosna, da znamo v našem vrtcu še vedno pogledati na sočloveka in ponuditi roko tistemu, ki jo v 
danem trenutku potrebuje bolj od ostalih.  
Torkova delavnica z gospo V. in otrokovo družina je to samo potrdila. Mi slišeči smo dobili kratek vpogled v svet gluhih 
in v njihov način sporazumevanja. Zadeva še zdaleč ni tako preprosta, a že sama želja in pripravljenost nekaj storiti v 
tej smeri je korak naprej.  
Zato je projekt o približevanju obeh svetov - slišečega in gluhega, ki so si ga zamislile strokovne delavke skupine 
Vesoljčki še toliko bolj vreden in pomemben. Pomemben tudi za ostale otroke v skupini, da vidijo, da med nami živijo 
tudi drugačni, ki se jih ni treba bati ali izogibati, pač pa z njimi živeti in komunicirati kar se da normalno in jih ne imeti 
za manj vredne. Pa saj majhni otroci s tem nimajo težav. To jim privzgojimo mi odrasli in to nam ne sme biti v ponos. 
Zato je to tudi prilika za vsakega od nas, da sam pri sebi razmisli o vrednotah, ki jih predajamo svojim otrokom.   
Res bi bilo lepo, da ta ideja ne zamre in da naredimo nekaj dobrega za ljudi, ki nas obkrožajo in tudi zase. Upam, da ima 
projekt tudi podporo vodstva vrtca in šole in da se nam ga. K. in g. B. tudi kdaj pridružita.  
 
Veliko uspehov in zadovoljstva ob vašem delu z našimi malčki še naprej. Lepo preživite kulturno obarvan vikend! Lp, 
D.J.P. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 



 
 
 
MOJE MNENJE 
 
Bila presenečena nad kolektivom vrtca,kako se angažirate. Ker je bila hči odsotna nismo tako spremljali dogajanja, 
vendar pa se je v tem tednu naučila veliko znakovnih besed in bila nad njimi vsa navdušena. Mislim da smo na tem 
srečanju naredili velik korak naprej 
kar se tiče komuniciranja z otrokovo družino. Bila malce v zadregi, ko ste nas postavili pred ta izziv ki se zdi na nek 
način zelo preprost. Mislim da bi morali gluhim in naglušnim omogočiti (vsaj na začetku spoznavanja) spremstvo 
tolmača, in bi bilo lažje iz obeh strani. Ker, ko sem opazovala otrokove starše s kakšnim navdušenjem in veseljem je 
stopil v ospredje in se povezal z nami,se mi je utrnil spomin iz pohoda na Gorico(takrat sem se z njimi srečala 
prvič)kako nelagodno so se počutili v naši družbi. SPOZNALA SEM DA STE V SKUPINI DVE MOČNI OSEBI, KI ZMOREJO ŠE 
TAKO ZAPLETENO POT!!!! I.P. 

 
V torek nam je na roditeljskem sestanku predavala ga. V. M., predsednica društva gluhih in naglušnih v Posavju. Pravi, 
da je gluhota največja invalidnost, saj se navzven sploh ne vidi. Da bi na lastni koži občutili, kaj pomeni slabo slišati oz. 
biti gluh, smo dobili izziv: v ušesa smo si dali mehke čepke. Ta je zajel celotno uho in ta pritisk v glavi in sluh, ki tedaj 
popolnoma izgubi pomen in spoznanje, kako je vse tiho, da še lastnega glasu ne slišiš…ti da misliti: le kako lahko brez 
sluha živiš? Vidiš ljudi, gledaš kretnje, ustnice…ne slišiš pa besede, zvoke in kaj sam govoriš,… je rahlo šokantno!! Res 
se ne zavedamo, kakšno srečo imamo, da nam najbolj pomemben čut-sluh deluje. 
Otroci so z veseljem spoznavali svet gluhih. Poučili so se o sestavi ušesa, poslušali ga. V. in ga . V.. Z veseljem so se učili 
znakovnega jezika in poslušali drugačno verzijo Mojce Pokrajculje.  
Tudi sama sem bila presenečena nad voljo očka fantka, ki nam je z lahkoto in veseljem pokazal osnovne besede v 
znakovnem jeziku. Besede so bile domače in lahko izvedljive, in z malo truda bi jih vsak človek z lahkoto obvladal. 
Gospa V. je povedala tudi, da ena kretnja ima več pomenov in da je znakovni jezik hitra govorica brez veznikov. Z njeno 
pomočjo in očetom  smo se za nekaj trenutkov učili sporazumevanja z rokami- govorili.  
Meni je bila ta ura zanimiva, doživeta, življenjska in hkrati osupljiva,…da lahko tudi gluhi ljudje živijo enako kot mi 
slišeči,…mogoče še bolj bogato in počasi. Naš tempo življenja pa nas sploh ne opominja in govori, da smo srečni, ker 
imamo vse čute na mestu. 
Z veseljem priznam, da se od gluhih ljudi lahko naučimo veliko, veliko več kot si priznamo in da lahko s kretnjo 

nakažemo ˝dober dan˝, ter polepšamo njihov vsakdanjik. M.P. 

 

 

 

 


