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Projekt financira Evropska unija v sklopu Erasmus+ projekta. Stroški potovanja, bivanja in osnovni dnevni stroški so 
kriti s strani projekta. 

Z ROKO V ROKI GRADIMO MOSTOVE 

- predstavitev projekta staršem dijakov 2. letnika SVŠGUGL -  

Projekt »Z roko v roki gradimo mostove« po svetu je dvoletni projekt, ki zajema tudi mednarodno mobilnost 

dijakov 2. letnika programa Predšolska vzgoja Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije 

Ljubljana.  

V sklopu projekta želimo 32 dijakom 2. letnika s pomočjo mednarodne mobilnosti omogočiti raznolike 

izkušnje z njihovega strokovnega področja in tako razširiti ter obogatiti njihove strokovne kompetence. 

Projekt bo trajal dve šolski leti – vsako leto se bo mednarodne mobilnosti lahko udeležilo 16 dijakov 2. letnika. 

Projekt »Z roko v roki gradimo mostove« je sestavljen iz vsebinskega dela in praktičnega dela - mobilnosti. 

Vsebinski del zajema organizacijo krožka Igrarije za dijake 2. letnika programa Predšolska vzgoja, seznanjanje 

z različnimi organizacijskimi sistemi predšolske vzgoje v tujini, pridobivanje zaposlitvenih kompetenc in 

pridobivanje znanj s področja načrtovanja ciljev dela ter spremljanja napredka otrok.  

Vsa opisana pridobljena znanja in kompetence bodo integrirana v 14-dnevno praktično usposabljanje v vrtcih 

v mestu Plymouth v Angliji. S projektnimi dejavnostmi želimo omogočiti izkušnjo opravljanja praktičnega 

usposabljanja v tuji državi in s tem spoznavanje in učenje tujega jezika, spoznavanje in seznanjanje z drugo 

kulturo, z drugačnim sistemom predšolske vzgoje in preko tega izboljšanje ključnih kompetenc in spretnosti. 

Hkrati med cilje prištevamo tudi cilje, ki so vezani na osebnostni razvoj dijakov (krepitev občutka samozavesti, 

samostojnosti in osebne zrelosti ter izboljšanje samozavestne komunikacije v tujem jeziku z naravnimi 

govorci), cilje, ki se navezujejo na širitev strokovnega znanja dijakov (primerjalni vidik različnih sistemov 

predšolske vzgoje, seznanitev z novimi pristopi in metodami ter načini dela) ter cilji, ki se navezujejo na 

medkulturne kompetence (spoznavanje in delovanje v kulturno drugačnem okolju). 

Med neposrednimi učinki projekta za dijake pričakujemo njihovo zmožnost za razumevanje dinamike 

skupine, kjer so združeni otroci iz različnih jezikovnih in kulturnih okolij, ter zmožnost uporabe teoretično 

pridobljenih znanj v neposrednem delovnem okolju. Dolgoročni učinek, ki ga želimo s pomočjo projekta 

razširiti, spodbujanje široke jezikovne raznolikosti in medkulturne zavesti ter ozaveščanje o pomenu 

znakovnega sporazumevanja z otroki. S projektom bomo utrjevali mednarodne stike in ustvarjali nove učne 

poti ter vnašali evropsko zavest v aktivnosti na šoli. 

Dijaki, ki se prijavljajo za projekt, morajo biti zreli, samostojni, odgovorni in ne smejo biti obravnavani zaradi 

kršenja Šolskih pravil. Dijake bomo izbrali na podlagi kriterijev. Dijaki bodo za sodelovanje v izbirnem 

postopku potrebovali soglasje staršev. S starši izbranih dijakov bomo organizirali podrobnejši sestanek v 

začetku leta 2020.   

Pridržujemo si pravico, da kandidata/ko za mobilnost izločimo iz izbirnega postopka ali mu/ji odvzamemo že 

dodeljeno mesto za mednarodno mobilnost zaradi neizpolnjevanja projektnih obveznosti, neprimernega 

vedenja, učnega neuspeha ali drugih razlogov, ki bi ovirali izvajanje mednarodne mobilnosti. 

Del Kriterij 

A 
Obiskovanje krožka Igrarije 

Oddan končni izdelek 

B 

Učni uspeh v predhodnem šolskem letu 

Ocena ANJ v predhodnem šolskem letu 

Ocena PUD v predhodnem šolskem letu 

C 

 

Motivacijsko pismo 

Priporočilo 
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