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Email naslov: 

NASLOV PRIMERA DOBRE PRAKSE RAZLIČNI, PA VENDAR PODOBNI 

Prosimo, navedite cilje opisanega primera. 

 Omogočiti otrokom spoznavanje Kitajske- Azije, njihove  
kulture,  

 Predstavitev  njihovih ljudi, običajev, navad, vsakdanjega 
življenja, 

 Omogočiti otrokom in njihovim otrokom uspešnejšo 
integracijo v naše okolje. 

 

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? 

Opisani primer je bil izveden v okviru oddelčnega projekta. 
 
Izvedli smo ga v preteklem šolskem letu, saj se je povečal vpis 
omenjenih otrok v enem od oddelkov. 
 
 

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. 

Izhodišče projekta je bil mednarodni projekt Punčka z cunj, izveden na 
nivoju oddelka (načrtovan in dogovorjen z razširjenimi kitajskimi  
družinami)  »RAZLIČNI PA VENDAR PODOBNI« 

Kje je bil opisani primer izveden oz. izpeljan: 

 lokacija (vrtec/v gozdu ipd.) 

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

 projekt izveden v vrtcu, prostori vrtca (igralnica, hodnik, 
telovadnica) 

 obisk knjižnice, kitajske trgovine, kitajske restavracije. 

Kakšni materiali so (bili) potrebni? 
Raznolike slikovne aplikacije, konkretni predmeti, oblačila, glasba, 
hrana, predstavitev s pomočjo IKT  

Prosimo, opišite potek izvedbe. 
Projekt se je pričel z šivanjem punčke iz blaga, ugotavljanje 
drugačnosti in podobnostmi med punčkami- ljudmi, skupno 
odkrivanje kraja, od koder prihaja in imena za njo. 

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: migrantske družine in otroci(Azija- Kitajska) 

 Projekt je zajemal vsa področja: izdelovanje kitajskega zmaja in 
kitajskih oblačil, ples kitajskega zmaja, tradicionalno prehrano, 
jezik, pisava,simboli, značilnosti pokrajine, glasbo, instrumente… 

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 

Vloga družin je bila, da s pomočjo različnih pripomočkov, sredstev  in 
materialov (knjige, pravljice, fotografije, oblačila,  hrana) čim bolj 
približajo njihovo rodno deželo. Omogočili so nam obisk njihove 
trgovine (z njihovimi izdelki),  obisk kitajske restavracije in poskušanje 
njihovih okusov hrane. S pomočjo video predstavitve se vključujejo v 
predstavitev in evalvacijo. 



 
 

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 vzgojiteljice: povabiti in motivirati družine k sodelovanju, jim 
dajati občutek zaupanja in pomembnosti posameznika tako za 
njihovega otroka kot za celo skupnost. S predlogi in namigi jih 
usmerjati, spodbujati, pripraviti k sodelovanju. Pokazati družinam in 
predvsem otrokom željo po sodelovanju, njihovi pomembni funkciji v 
celotnem procesu. Izkazati sprejetost v novem okolju in željo po 
sodelovanju. 
 
 

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. 

 Spodbujanje spoštljivih interakcije med posamezniki: otroci- 
starši- vzgojiteljem, 

 Oblikovati okolje, ki spodbuja občutek pripadnosti v skupini, 

 Spodbujanje socialnega razvoja, medsebojnega razumevanja in 
občutka za skupnost 

 Uporaba formalnih in neformalnih oblik za sodelovanje in 
komunikacijo z družinami, 

 Za bogatitev izkušenj otrok uporaba aktivno vključevanje staršev 
za predstavitev  njihove družinske kulture 

 Omogočiti otrokom razumeti in sprejeti različnost, 

 Redno spremljanje, beleženje in vrednotenje razvoja vsakega 
posameznika. 

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

 Osebno zadovoljstvo vseh vpletenih, predvsem manjšinske 
skupine, 

 Spoznavanje tuje kulture, življenja v drugih deželah, 

  

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? 

Iz projekta sem se naučila, kako pomembno je vključevati v življenje 
vrtca »najšibkejše« udeležence, prepoznavati in sprejemati njihovo 
kulturo, navade. Jim omogočiti, izkazati pripadnost lastni kulturi. 
Skupaj smo doživeli nepozabne trenutke. Družine pa so se s pomočjo 
omenjenega projekta lažje odprle, se vključevale v naše okolje in se 
sicer dobro počutile v njem. 

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! 

 


