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• SVŠGUGL zadnja leta uspešno sodeluje v programu Erasmus + 

(učna mobilnost posameznikov in posameznic – mobilnost učencev 

učenk ter osebja v PIU).

• Z mednarodno mobilnostjo želimo dijakom in dijakinjam programa 

predšolska vzgoja omogočiti raznolike izkušnje z njihovega 

strokovnega področja in tako razširiti ter obogatiti njihove 

strokovne kompetence.

• Uspešno smo zaključili 2 projekta „Svet v naših rokah“ in „Kretanje 

in igranje po svetu“.

• 2019 smo začeli z izvajanjem projekta „Z roko v roki gradimo 

mostove“.
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„Svet v naših rokah“

januar 2016
in

januar 2017
34 dijakov in dijakinj v Leedsu.

„Kretanje in igranje po svetu“ 
marec 2018

in
marec 2019 

32 dijakov in dijakinj v Leedsu

32 dijakinj in dijakov v Plymouthu ter Portsmouthu

Pretekli projekti





Z roko v roki gradimo mostove

• V okviru programa Erasmus + smo na SVŠGUGL prijavili projekt in 

zanj dobili finančna sredstva Evropske unije.

• Ožji tim smo sestavljali:

- Jana Hafner

- Maja Krajnc

- Eva Rolih

- Miljana Sgerm

- Aleš Zobec

- Mojca Zupan
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Oris projekta

• Trajanje projekta: 2 leti + dodatno leto (Covid-19)

• Število mobilnosti: 38 dijakov/leto/2. in 3. letnik

• Trajanje mobilnosti: 14 dni

• Lokacija: Irska (menjava za Anglijo),

Španija

• COVID-19
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Projekt „Z roko v roki gradimo mostove“ 

(Building bridges hand in hand)

(2019-2022)

2. letniki (Irska)

tradicionalne igre in 

sistemi predšolske 

vzgoje 

Razvijanje usposobljenosti 

dijakov za spodbujanje 

zgodnje komunikacije  in 

pred-opismenjevanja pri 

otrocih.

Spodbujanje 

zavedanja o kulturni 

različnosti sistemov 

predšolske vzgoje v 

Evropi in njihovih 

tradicionalnih igrah.

3. letniki (Irska)

znakovno 

sporazumevanje z 

malčki

2. in 3. letniki (Španija)

tečaj španščine 

Omogočiti izkušnjo opravljanja praktičnega 

usposabljanja v tuji državi in s tem 

spoznavanje in učenje tujega jezika



Lokacija mobilnosti - Irska 

• JV del Irske

• predvidoma 3 mesta in v vsakem 5/6 

dijakov/dijakinj

• nastanitve pri družinah (predvidoma 2 

dijaka/dijakinji skupaj – izbira je 

odvisna od izbire vrtca)

• spremljevalca iz šole z 

dijaki/dijakinjami celoten časa 

mobilnosti

• predviden odhod: 3. letnik marec 2022 

(7.3. – 18. 3.) – 16 dijakov/dijakinj

• predviden odhod: 2. letnik maj 2022 

(2. 5. – 13. 5.) – 16 dijakov/dijakinj
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Lokacija mobilnosti - Španija

• Orihuela (JV Španije)

• nastanitev v hotelu (dvoposteljne 

sobe)

• spremljevalki iz šole z 

dijaki/dijakinjami celoten čas 

mobilnosti 

• predviden odhod: 2. in 3. letnik 

marec 2022 (7.3. – 18. 3.) –

predvidoma 4 dijaki/dijakinje
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Kriteriji za izbiro dijakov
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- Potrebno bo tudi soglasje staršev.

- Izjava o zdravstvenih posebnostih.

- Potrdilo o nekaznovanosti!

- Pred odhodom tudi urejeno cepljenje proti COVID-19.

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

Učni uspeh v predhodnem šolskem letu.

Ocena ANJ v predhodnem šolskem letu.

Ocena PUD v predhodnem šolskem letu.

B
Motivacijsko pismo.

Priporočilno pismo.



Rok za prijavo

• Rok za prijavo: 17. 12. 2021.

• Dijaki/dijakinje izpolnijo in oddajo prijavnico, ki je dostopna na 

spletni strani: 
(https://www.svsgugl.si/dogajanje-na-soli/projekti/erasmus/z-roko-v-roki-gradimo-mostove/).

• Z izbranimi dijaki/dijakinjami in starši bomo imeli nadaljnje 

sestanke (tudi glede na epidemiološko situacijo).
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Zaželeno je, da se projektu pridružijo dijaki/dijakinje, ki so:

- zreli,

- motivirani,

- samostojni,

- zanesljivi,

- odgovorni,

- iznajdljivi,

- ne konfliktni in 

- odprti za nove izkušnje.



Izbrani dijaki bodo potrebovali:

- urejeno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja,

- dodatno nezgodno zavarovanje (npr. Coriss, plačilo po 

položnici),

- potrdilo o nekaznovanosti

- potrdilo o cepljenju proti COVID-19.

Sredstva projekta za skupino izbranih dijakov omogočajo 

financiranje:

- prevoza,

- bivanja in 

- prehrane.
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Izbirani dijaki



Vsebina in potek projekta

• Po izbirnem postopku bodo sledile različne vsebinske 

dejavnosti/delavnice, ki bodo za dijake/dijakinje obvezne. 

• Irska: urejanje dokumentacije (3 priporočilna pisma v 

angleščini) preko spletnega portala. 

• Nekatere dejavnosti/delavnice bodo ločene glede na letnik in 

lokacijo (npr. Igrarije, znakovno sporazumevanje, španščina, 

kulturna priprava, sistem predšolske vzgoje v državi …). 

• Priprava gradiv in diseminacija bo skupna za vse dijake 

(delavnice v Sloveniji, informativni dan, predstavitve, prispevki 

…) – PO MOBILNOSTI.

• Projekt bomo prilagajali epidemiološki situaciji.   
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OBVEZNOSTI dijakov PO opravljeni 

mobilnosti

• sodelovanje pri evalvaciji (pol strukturirani intervju, anketa …), 

• pogovor za objavo prispevka,

• predstavitve v šoli, 

• informativni dan,

• objave v lokalnih medijih,

• dejavnost na drugih dogodkih šole ... 
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Hvala za pozornost!

Morebitna vprašanja?
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