
 
 

PARTICIPACIJA DRUŽIN – PRIMERI DOBRIH PRAKS 

NAZIV VRTCA Vrtec Mavrica Brežice 

KONTAKTNA OSEBA  
Ime in priimek: Ana Žalac 
Telefon: 031 304 258 
Email naslov: anaa2987@gmail.com 

NASLOV PRIMERA DOBRE PRAKSE Sodelovanje družin in multikulturalizem  

Prosimo, navedite cilje opisanega primera. 

Doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za 
vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje ne glede na spol, 
telesno in duševno konstitucijo, nacionalno pripadnost, kulturno 
poreklo, veroizpoved itn.  
Multikulturalizem in medkulturna  vzgoja – ponuditi otroku možnost, 
da zraste v resnično demokratični družbi v demokratičnega 
posameznika, ki pozna, spoštuje in uporablja prednost vsake od 
kulturnih skupin. 

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? 

Dejavnosti: branje in pripovedovanje pravljic v tujem jeziku; 
spoznavanje običajev in navade drugih narodov. Družine so 
sodelovale v predstavljanju države iz katere prihajajo preko branja, 
pripovedovanja, kuhanja, plesa in igre z otroki. 
Opisani primeri so se dogajali v enem šolskem letu. 

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. 

Vse dejavnosti smo izvajali v cilju dobrega sodelovanja z družinami, 
spoznavanja otrok in družin, vse smo pa povezali s projektom Otroci 
sveta, ki ga v našem oddelku izvajamo ves čas.  

Kje je bil opisani primer izveden oz. izpeljan: 

 lokacija (vrtec/v gozdu ipd.) 

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

Vse dejavnosti so bile izvedene v naši igralnici 

Kakšni materiali so (bili) potrebni? 
Vse potrebno so družine prinesle s seboj: knjige, osebne predmete, 
hrano. 

Prosimo, opišite potek izvedbe. 

Dominik je prišel že na začetku šol. leta. Slovenski jezik je razumel 
(mama je Slovenka, ki je nekaj let živela v tujini in se vrnila domov ). S 
komunikacijo smo imeli majhne težave,  ampak samo na začetku. 
Dominik je zelo kmalu usvojil navade in dnevno rutino v skupini. 
Razumevanje slovenščine mu ni delalo težav, otroci so ga razumeli. 
Čez en mesec smo izvedeli, da bo prišel njegov ati. Njegovo veselje je 
bilo nepopisno. Otrokom je vsak dan pripovedoval o svojem ljubem 
atiju. Otroci so se velikokrat postavili pred Dominikov družinski plakat, 
kjer jim je Dominik vneto pripovedoval o svojem bivanju v 
Dominikanski republiki. Poiskali smo jo na globusu in nekaj časa 
preživeli pri računalniku, kje smo si ogledali fotografije, poslušali 
glasbo in se naučili nekaj značilnosti te države. Doma smo poiskali 
knjige, leksikone, atlase…Izvedeli smo tudi, da se tam govori špansko.  
Končno je Dominikov ati prispel. Med otroki je v tem trenutku bil 
glavna senzacija, namreč ati Eddy je temnopolt – temnejši od 



 
 

Dominika. 
Komunicirala sva v angleščini. Sproti smo se učili: on nas španske 
besede – mi njega slovenske. To je vedno zabavno.  
V skupini smo v tem mesecu začeli s projektom PALČEK BRALČEK. 
Porodila se mi je ideja, da g. Eddyja povabim v oddelek v 
dopoldanskem času. Ideja je bila, da nam pripoveduje pravljico v 
španščini, Dominikova mamica bi jo pa sproti prevajala v slovenščino. 
Tako je tudi bilo. Preživeli smo čudovito dopoldne v vrtcu. Ob 
zabavnem druženju smo se naučili nekaj španskih besed, poslušali 
smo in zaplesali ob zelo lepi glasbi. Skupaj z atijem sta zapela nekaj 
pesmic, Dominik nas je celo naučil,  kako se pleše merengue – ples iz 
Dominikanske republike. Gospod Eddy je za nas pripravil nekaj 
zabavnih igric z baloni, žogo… 
Čudovito druženje je ostalo vsem v spominu – velikokrat se ga 
spomnimo, poiščemo zgoščenko z glasbo, zaplešemo, igramo se igrice 
z baloni, žabice… kot takrat. Tudi video posnetek tega srečanja smo že 
nekajkrat pogledali. Za Dominika je to druženje pomenilo zelo veliko. 
Obisk atija Eddyja v skupini pa je otrokom pustil velik pečat, saj mu 
otroci še dandanes,  ko prihaja po svojega sina, stečejo nasproti in se 
z njim poigrajo. To dokazuje, da kljub temu, da ne govorimo istega 
jezika, lahko tudi neverbalno spletemo tesne medsebojne vezi; tiste 
vezi, ki v naših srcih pomenijo veliko več. 
 
Bledi je fantek s Kosova. Ko je prišel k nam, ni znal niti besedice v 
slovenskem jeziku. Tudi njegova mama ne zna slovensko. Edini, s 
katerim sem lahko komunicirala je bil oče, s katerim sva se telefonsko 
pogovarjala.  
Na začetku sem bila malo v zadregi, pa ne za dolgo. Hvaležna sem, da 
imamo sodobna komunikacijska sredstva  in internet. Tam sem našla 
skoraj vse, kar sem potrebovala na začetku: nekaj osnovnih besed in 
fraz za začetni pogovor in srečanje s fantkom in mamico.  
Moj pozdrav v albanščini: »MIRDITA«, je zaskrbljeni mamici takoj 
izvabil velik nasmeh na obrazu. V trenutku je bilo vse lažje. Na začetku 
sem hodila okrog z listom papirja v roki in iskala prave besede za lažjo 
komunikacijo z Bledijem. Zraven sem veliko gestikulirala z rokami in 
mu nazorno prikazovala določena početja. Pomagala sem si tudi s 
slikovnim materialom katerega sem sama pripravila: slike ali 
fotografije različnih predmetov ali početja. Ampak Bledi je izredno 
bister fant. Zelo hitro je dojel, kako poteka naša dnevna rutina in 
razumel osnovne besede v vsakodnevni komunikaciji.  
Odkrili smo tudi njegovo močno področje: glasbo. Zelo hitro je usvojil 
besedilo pesmic, ki smo jih prepevali v oddelku. Velikokrat se je 
ustavil na sredini petja in vprašljivo pogledal. Takrat so mu na pomoč 
priskočili otroci – nadaljevali so pesmico skupaj z njim. Po enem 
mesecu v skupini že govori o svojem počutju, uporablja vljudnostne 
izraze, komunicira z odraslimi in z otroki.  
Ob njegovem rojstnem dnevu smo v skupino povabili mamico. Skupaj 
sta zapela dve pesmici, nas naučila nekaj albanskih besed ter nam 
podarila zgoščenko z albansko glasbo. Bilo je lepo: Bledi je veliko 
pridobil na svoji samopodobi, mamica se je počutila zelo prijetno, vsi 
smo se nekaj naučili in skupaj preživeli čudovito dopoldne v vrtcu. 
Sledilo je še nekaj izkušenj, ki so izpopolnjevanje našega vedenja o 
drugih verah, rasah, načinih življenja, itd. 



 
 

 
V sklopu projekta PALČEK BRALČEK nam je zgodbo v hrvaščini 
pripovedovala Hanina babica   »baka« Lili. Bilo je zelo zanimivo, ker so 
otroci skoraj vse razumeli in ob pripovedovanju »bake« neizmerno 
uživali. 
 
Babica deklice, ki je muslimanske veroizpovedi, nam je ob njihovem 
največjem prazniku BAJRAMU prinesla v vrtec baklavo in nam  tako 
svojo  kulturo približala tudi na takšen način. Izkoristili smo priložnost 
in ob tem spoznali praznik BAJRAM. Babica je prinesla preprogo, 
katera je značilna za njihov kraj. Povedala je, kako se preproga izdela  
in nam jo tudi podarila. Naučila nas je, kako pripraviti bosansko pito s 
skuto ali z mesom – burek. Pri tem smo vsi sodelovali. Na koncu 
dneva smo pogostili tudi starše, ki so prihajali po otroke. Babica se je 
dotaknila tudi nekaj spominov iz svojega težkega otroštva. Pokazala 
nam je, kako so si sami izdelali igrače oz. punčke iz cunj.  Otroci so z 
velikim navdušenjem sami izdelali nekaj takšnih punčk, ki so krasile 
naš kotiček dom družina ter se vsakodnevno igrali z njimi.  
Stric našega Matica je dolgo časa bival v Indiji. Indijo nam je predstavil 
preko PP predstavitve. Prinesel nam je veliko premetov, kot so 
oblačila (sari), obutev, nakit, okrasni predmeti, preproge.  
Teta drugega dečka se je poročila po indijskih običajih – pokazala nam 
je svoj poročni album fotografij ter nam povedala o običajih in 
navadah v Indiji ob takšen dogodku.  
 
 

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. 

Sodelovali so:  družina z migrantskim ozadjem, stari starši, ki prihajajo 
iz druge države; slovenska družina z očetom iz druge države. 

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.  

Vse je opisano v opisu poteka izvedbe projekta. Družine so sodelovale 
tako pri načrtovanju, kot tudi pri izvedbi dejavnosti.  Sami so priskrbeli 
ves potreben material in sredstva za izvajanje dejavnosti. Vse opisane 
družine so z veseljem sprejele mojo pobudo k sodelovanju.  
Sama sem to sodelovanje vpletla v projekt skupine Otroci sveta, ki 
teče od samega začetka. Moja »sreča« je v tem, da  so v vrtcu zaznali 
mojo nagnjenost razumevanja  multikulturalizma ter mi tudi z 
veseljem vpisali otroka z migrantskim ozadjem, otroka katerem so 
korenine iz druge države.  

Katerim kazalnikom kakovosti ste sledili pri 
DRUŽINA IN SKUPNOST:  

 Pedagog vabi in sprejme družinske člane v oddelek ter odkriva 



 
 

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. 

različne poti za sodelovanje vseh družin v vzgojno izobraževalnem 
procesu ter v življenju učeče se skupnosti. 

 Pedagog redno komunicira z družinami o njihovih otrocih, 
njihovem učenju in razvoju, kurikulumu ter dogodkih v oddelku. 

 Pedagog uporablja vedenje o skupnostih in družinah otrok kot 
sestavni del kurikuluma in njihovih učnih izkušenj. 
INKLUZIJA, RAZLIČNOST IN DEMOKRATIČNE VREDNOTE:  

 Pedagog ravna z vsemi družinami spoštljivo, dostojanstveno in 
premišljeno ter išče načine, kako jih vključiti v vzgojo in 
izobraževanje njihovega otroka.  

 Pedagog prilagaja učno okolje in dejavnosti tako, da se lahko 
vanje vključujejo otroci iz različnih socialnih okolij, z različnimi 
zmožnostmi in izobraževalnimi potrebami. 

 Pedagog ceni raznolikost, ki je med otroki, družinami in v 
skupnosti, ter jo vključuje v svoje pedagoško prakso. 

  

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

v skupini že od prvega leta starosti dajemo velik poudarek  
medsebojnim odnosom. Ena  naših prednostnih nalog je spoznavanje 
najprej naše domače kulture, potem pa širše. Tako že od malega 
razvijamo projekt OTROCI SVETA.  
Vodilo našega projekta OTROCI SVETA je spoznavanje drugih kultur in 
primerjanje z našo. Biti strpen do drugega, do drugačne kulture, 
običajev, potreb, želja, do druge barve kože, jezika, videza, do 
drugačnih misli, stališč in vrednot. 
Otroci naj bi ozavestili svoj odnos do drugih otrok. 
V našem projektu veliko »potujemo« po svetu. Za potovanje ne 
potrebujemo veliko. Dobro voljo in interes imamo, skupaj pa iščemo 
različne informacije  (v knjigah, na zemljevidih, na globusu, na spletnih 
straneh, doma, pri sosedih, prijateljih...), raziskujemo, primerjamo, 
učimo se... 
Participacija družin je v našem projektu imela neprecenljivo vrednost.  
Sprejemanjem  družin v oddelek sem otrokom omogočila, da 
vzpostavijo  pozitivne in čustveno varne odnose z odraslimi, da se 
socialno in emotivno razvijajo, da se učijo ceniti in spoštovati druge, 
da se učijo razvijati spoštljiv odnos do različnosti, da odkrivajo, da so 
si ljudje na mnoge načine podobni in hkrati različni, da razvijajo 
močne in raznovrstne identitete.  
 
 

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? 

Izkoristila sem priložnost večkulturnih družin v svojem oddelku ter 
tako otrokov interes na spoštljiv način usmerila na različnost v svetu, 
da se manj bojijo razlik, da spoznajo dejstva o različnih kulturah, da 
razbijejo stereotipe in oblikujejo nove koncepte ter, da čutijo 
pripadnost širši skupnosti.  
Sama sem se ogromno naučila in sama sebi še enkrat dokazala, kako 
se celo življenje učimo, kako so družine in vrednote, ki jih prinašajo 
družine pomembne in vir učenja za nas in otroke.  

Vaša priporočila kolegom za implementacijo 
opisanega primera. 

Potrebno je izkoristiti takšne in podobne trenutke, ki bogatijo nas in 
vse okrog nas. Vzgojitelji in družine smo partnerji in samo tako lahko 
naredimo veliko za otroke. 

Razno: če bi želeli dodati še kaj, kar ni zajeto 
Vsak človek je svet zase, vsak individium edinstven in 
neponovljiv, kot celoto pa lahko to raznolikost enačimo z 



 
 

zgoraj. jesensko naravo. Vsaka barva, vsak odtenek, prispeva k lepoti 
pogleda na celoto. 
 

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! 

 


