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Povečati  vključenost in stalnost  romskih 
otrok v vrtcu 



 
Zakaj   vrtec v  romskem  naselju? 

 
KER TUKAJ SO ROMSKI  OTROCI, 

 
… ki niso hodili prej v vrtec, 

 
…a imajo enake pravice kot vsi otroci, 

 
  … se učijo samostojnosti, slovenskega in romskega 

jezika, da bi razumeli in se bolje učili, pridobili 
izobrazbo in postali zgledni, samostojni in 

odgovorni občani, 
 

…ker verjamemo vanje in nam ni vseeno. 
 



 
V  čem je  naš  program  Koraki  do  

integracije  drugačen? 
 

• Izhaja  iz  potreb   okolja in  vsake  družine, otroka. 
 
• Omogoča  vmesni  korak  iz  segregacije  v  integracijo, od  

doma  v vrtec. 

• Sistematično   gradi    zaupanje  med  nami  in daje  

konstantno, vsakodnevno  podporo  družinam.  

• Postopno  približuje  vrtec   romskim staršem in otrokom.  

• Vzporedno pripravi starše in otroke  na vključitev v redne  

oddelke  vrtca. 

 



Ustvarjanje enakovrednih možnosti za integracijo romskih 

otrok v vrtec s celostnim programom 

KORAKI  DO  INTEGRACIJE             
Od pripravljalnega vrtca do rednih oddelkov vrtca 

 

  

 Izvajanje  pripravljalnega programa v vrtcu Kerinov  
Grm za otroke od 2. do 5. leta  s  postopno integracijo 
v redne oddelke leto pred vstopom v šolo   

Povezovanje in aktivno 
sodelovanje z inštitucijami 

Sodelovanje in aktivno 
vključevanje romskih staršev.  

  Nenehna povezava in prepletanje  aktivnosti   



Kako  prepričati romske  starše, da pripeljejo  otroke  v vrtec? 
 

Sodelovanje in aktivno vključevanje romskih staršev in  
različnih inštitucij v program aktivnosti  
 

Doseženi  pričakovani  rezultati:   

-  ustvarjamo   pogoje za zaupanje in partnersko sodelovanje  s starši, 

-  povečano   aktivno  vključevanje in sodelovanje  staršev z  nami, 

-  integrirano  sodelovanje z organizacijami, društvi  in  drugimi.  

STARŠI 

OTROCI 

ZAPOSLENI 

 

 

VZPOREDNE  AKTIVNOSTI  ZA  OTROKE  in  STARŠE 
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Spoznavanje in gradnja zaupanja s starši 



OTROCI  S  STARŠI 

 
• se navajajo na zaprt prostor, na  sodelovanje in igro z igračami. 

• osvajajo zdravstveno-higienske navade, 

• spoznavajo in osvajajo  dnevno  rutino, 

• vzporedno z romskim  jezikom spoznavajo slovenski jezik, 

• odkrivajo  bližnjo  in  širšo  okolico ter  se  družijo z večinsko 

populacijo, 

• spoznavajo otroke, starše in strokovne delavke iz rednih  oddelkov  

vrtca. 



Povezovanje in uvajanje novincev otrok&mama  

Prehranjevanje v vrtcu  

 



Povezovanje otrok&otrok 

  Igra med  otroki  iz Kerinovega Grma 





Jutranji krog 

 



 

 



Vzporedno osvajanje romskega in 
slovenskega jezika 



POVEZOVANJE otrok&otrok  



  



 Spoznavanje romske kulture, navad, jedi



Igra  predšolskih  in  šolskih  otrok na 
igrišču pri vrtcu v Kerinovem Grmu 



 





Delavnice za 5-letne romske otroke 



Vzporedno delo s starši in otroki 





POVEZOVANJE: otroci&starši&zaposleni vrtca  
Prijetno druženje in spoznavanje bližnje in daljne okolice 





DOSEŽENI  REZULTATI, UČINKI, kot posledica naših akcij v 
dosedanjih projektih  od 1. 9. 2010 do 30. 11. 2015 

 

• nove  zaposlitve (skupaj 7) in usposabljanje strokovnih  delavcev 
 

• izvajanje krajšega, pripravljalnega programa (od 2 od 5 let) 
 

• povečana  vključenost  predšolskih romskih otrok (v Kerinovem Grmu povprečno 19  otrok,  v integraciji 3 - 6 
otrok, v drugih aktivnostih še 5 -7 otrok)  

  
• večja  stalna  prisotnost vključenih romskih  otrok  v  vrtcu ter  glede  na  njo napredek  v  razvoju ter 

osvajanje  slovenskega  jezika 
 

• uspešnejša  integracija v redne oddelke  vrtca, v šolo. prvi otroci iz programa vključeni v šolo redno 
obiskujejo pouk in napredujejo primerljivo z drugimi 
 

• vzporedno  aktivno  vključevanje romskih  staršev  (več kot 30) 
 
• vzporedno  aktivno  vključevanje inštitucij  - občina krško, zdravstveni dom krško,  policija nm in enota krško, 

center za socialno delo krško 
 
 

• preizkušanje in  nadgrajevanje  pilotskega  programa, dopolnitev metodologije in inovativnih  pristopov 
 

• ohranitev  prostorskih  in  materialnih  pogojev ter neprekinjenega delovanja programa 
 

 
 



Povezovanje v programu in vrtcu v Kerinovem Grmu  
- otroci&odrasli  - Romi& Ne Romi – vrtec&inštitucije 
 

 



….danes … vizija za naprej 
KORAKOMA  DO  SAMOSTOJNOSTI  IN  ENAKOVREDNOSTI 

• Zagotoviti materialne stroške poslovanja za neprekinjeno delovanje 
inkubatorjev in izboljšati prostorske pogoje tako, da se lahko izvaja tudi 
vsakodnevni program Pripravljalnega  vrtca za predšolske otroke.  

 

• Zagotoviti prevoz  romskih otrok v redne oddelke vrtca in s tem omogočiti 
integracijo z večinsko populacijo. 
 

• Omogočiti sistematično, vzporedno, vsakodnevno delo s starši in otroki v 
okviru pripravljalnega programa, s pomočjo dodatnega kadra, asistenta za delo 
s starši ter še aktivnejšega vključevanja inštitucij. 

  

• Širiti in nadgraditi program Koraki do integracije v okoljih s primerljivimi 
evidentiranimi potrebami. 

 

• Skozi prakso oblikovati  podporne didaktične materiale s priporočili za 
izvedbo. 

 

 



USPEH  NI  NIKOLI  DOKONČEN 
IN  NEUSPEH  NIKOLI  USODEN. 

 
POGUM  IN  VOLJA STA   TISTO,  KAR  ŠTEJE 

SRČNI LJUDJE ZMOREJO  VZTRAJATI IN PREMAGOVATI 
OVIRE. 


