
 
 

PARTICIPACIJA DRUŽIN – PRIMERI DOBRIH PRAKS 

NAZIV VRTCA Vrtci Brezovica 

KONTAKTNA OSEBA  

Ime in priimek: Alenka Žavbi 
Telefon: 030 324 349 
Email naslov: alenka.zavbi@vrtci-brezovica.si 
Izvajalka dejavnosti: Katarina Strain Novak 

NASLOV PRIMERA DOBRE PRAKSE »Jezikovne razlike med nami« 

Prosimo, navedite cilje opisanega primera. 

- Otrok se seznanja s širšo družbo in kulturo. 
- Možnost seznanjanja z raznimi kulturami in tradicijami. 
- Otrok pridobiva konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti. 
- Spoznavanje in dojemanje jezikovnih in kulturnih podobnosti in 
razlik med ljudmi in enakovrednost vseh. 
 

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 letošnjem šolskem letu je v skupini več otrok, ki prihajajo iz različnih 
kulturnih in jezikovnih okolij. Tema se je načrtovala zaradi potrebe 
otrok, ko so opazili, da se med seboj ne razumejo in uporabljajo 
različne jezike. 
Dejavnost izhaja iz tematskega sklopa »Razlike med nami«. 
Starši imajo možnost vključevanja in sodelovanja pri načrtovanju 
dejavnosti ter vodenja le teh preko celega šolskega leta. 
Za to dejavnost smo povabili dve mamici, katerih slovenščina ni 
materni jezik. Skupaj smo se dogovorili smo se za način izvedbe, obisk 
pa je trajal eno dopoldne. 

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. 

Rdeča nit, ki povezuje vse teme v tem šolskem letu, temelji na 
glasovnem zavedanju. Zapisane besede so med seboj primerjali in 
spoznavali enakost in drugačnost med njimi.  
Spoznavali so podobnosti in razlike v pojmovanju posameznih besed 
ter opazovali razlike v zapisu posameznih besed v različnih jezikih. 
Prepoznavali so različne znake za zapis besed (cirilica, latinica). 

Kje je bil opisani primer izveden oz. izpeljan: 

 lokacija (vrtec/v gozdu ipd.) 

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

Različni prostori vrtca. Igralnica in pedagoška soba. Skupina je bila 
razdeljena na dve manjši skupini, ki sta se zamenjali. 

Kakšni materiali so (bili) potrebni? 

- knjiga Drugačen, K. Cave 
- plakat 
- sličice 
- lepilo 
- flumastri 
- kamera 
- fotoaparat 
- knjiga v tujem jeziku (ki jo je s seboj prinesla mamica) 

Prosimo, opišite potek izvedbe. 

- Otrokom preberemo knjigo Drugačen. Sledi krajši pogovor, ki je 
usmerjen v lastno izkušnjo ( npr.: Se je tudi vam kdaj zgodilo, da vas 
niso razumeli? Kako ste se počutili takrat? Ali poznate koga, ki govori 
drugače kot vi? Kako mislite, da se počutijo, če jih ne razumete?, Kako 
se z njimi vseeno lahko sporazumevamo?,…) 
- Otroci si iz starih otroških revij izberejo sličice različnih predmetov 
(mavrica, ptiček, hiša, otroci, kolo,…), jih prilepijo na plakat, jih 
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poimenujejo po slovensko. Nato besedo glaskujejo in (po njihovih 
zmožnostih) zapišejo slovensko besedo na plakat. 
- Poleg slovenske besede mami zapišeta besedo v svojem maternem 
jeziku – albanskem in makedonskem – zraven zapišemo še  
izgovorjavo. 
- Med seboj primerjamo podobnosti in razlike besed in jih poskušamo 
izgovoriti. 
- Mama prebere znano pravljico v makedonskem jeziku (Rdeča 
kapica). 
- Voden pogovor z otroki – diskusija: Kaj so opazili? Kako so si besede 
med seboj podobne in različne? Kakšen je bil naslov zgodbe, ki jo je 
prebrala mama? Ali poznate še kakšen drug jezik? Poznaš kakšno 
drugo besedo v drugem jeziku? Kako se počutiš, če te nihče ne 
razume zaradi jezika? Kako se počutijo otroci, ki te ne razumejo zaradi 
jezika? Se jim zdita jezika težka ali lahko? Kako se lahko učimo tujih 
jezikov in zakaj? 

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. 

- Otroci skupine Navihanci stari 5 – 6 let. 
- Mami priseljencev iz Makedonije. Makedonsko govoreča mama in 
albansko govoreča mama. 
- Vzgojiteljica otrok iz skupine. 

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.  

Mami sta se odzvali vabilu. Aktivno sta sodelovali pri načrtovanju in 
izvedbi dejavnosti. Aktivno sta se tudi vključili v dejavnost: predstavili 
jezik, prevajali, zapisovali besede in sproščeno komunicirali z otroki. 
Prinesli sta otroške knjige v svojem maternem jeziku.   
 
Otrokom sta jezik predstavili v živo. Opisovali sta življenje v njihovi 
državi in prebrali zgodbo.  
 
Pripravila sem dejavnost, povabila mami, koordinirala, motivirala in 
usmerjala med dejavnostjo. 
 

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. 

NAČELO 2.3 
Pedagog uporablja vire iz skupnosti in družinske kulture, da bi 
obogatil razvoj in učne izkušnje otrok. 
2.3.3 Pedagog uporablja vedenje o skupnostih in družinah otrok kot 
sestavni del kurikuluma in njihovih učnih izkušenj. 
 
NAČELO 3.1 
Pedagog zagotavlja enake možnosti za sodelovanje in učenje vsakemu 
otroku in družini ne glede na spol, raso, etično pripadnost, kulturo, 
materni jezik, veroizpoved, tip družine, socialni in ekonomski status, 
starost in posebne potrebe. 
3.1.5 Pedagog prilagaja učno okolje in dejavnosti tako, da se lahko 



 
 

vanje vključujejo otroci iz različnih socialnih okolij, z različnimi 
zmožnostmi in izobraževalnimi potrebami. 
 
NAČELO 3.2 
Pedagog pomaga otrokom razumeti, sprejeti in ceniti različnost. 
3.2.1 Pedagog ceni raznolikost, ki je med otroki, družinami in 
skupnosti, ter jo vključuje v svojo pedagoško prakso. 
 

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

Starši spoznajo delo v vrtcu in se vključujejo bolj sproščeno. Staršem 
se vrtec predstavi kot okolje, ki sprejema in ohranja njihovo kulturo. 
Otroka teh mam sta bila videti še posebej ponosna, čutila sta se 
pomembna in sprejeta. Učinek, ki ga opažam v spontani igri na drugih 
otrocih, je pogovarjanje v drugih jezikih. Slovensko govoreči otroci 
uporabljajo besede priseljencev na spoštljiv način za lažjo 
komunikacijo. Tujejezični otrok se počuti tako sproščen, da sam 
»bere« zgodbo v svojem maternem jeziku in sproščeno uporablja oba 
jezika – slovenskega in makedonskega/albanskega. 

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? 

Pristopiti k staršem  na način, da so ponosni na svojo identiteto, 
katero lahko ponosno predstavijo, se je ne sramujejo in se ne počutijo 
izpostavljene. Obisk je bila priložnost, da sem družini bolje spoznala in 
s tem bolj razumem otroka in njuno funkcioniranje. Sama sem 
spoznala kulturne in jezikovne posebnosti, o katerih nisem bila 
ozaveščena. 

Vaša priporočila kolegom za implementacijo 
opisanega primera. 

Ob primernem trenutku povabiti starše, upoštevati meje, katere sami 
postavljati in spoštovati njihovo identiteto. 

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. 

 

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

 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo! 

 


