
2. COMENIUS SREČANJE V SLOVENIJI 
Od 6. do 13. aprila smo  v okviru projekta Comenius gostili partenerje iz Turčije , Poljske in Anglije. 
V tem času smo jim prikazali vso pestrost našega vrtca in Slovenije. 
Izvedli smo dve comenius delavnici, si ogledali vse enote našega vrtca, kjer so nas otroci in vzgojiteljice lepo 
sprejeli in jih popeljali po najlepših krajih naše dežele. 
Kljub napornemu programu in veliki utrujenosti so bili partnerji z obiskom zadovoljni in so nam ob odhodu 
zatrdili, da bi se k nam še radi vrnili. 



Partnerje smo peljali po vseh naših enotah, nad katerimi so bili navdušeni. Všeč so jim bile igralnice, materiali in 
igrače, predvsem pa način dela z otroki. Ker v njihovih vrtcih ni tako majhnih otrok, so največ pozornosti pri nas poželi 
najmlajši otroci, naše vzgojiteljice pa so delile dragocene izkušnje in ideje. 



Partnerjem iz Turčije  so otroci iz skupine Delfini predstavili origami urico. 
V enoti Sora so Turki pripravili likovno delavnico za otroke in skupaj so izdelali hudičevo oko. 



Na dveh Comenius delavnicah smo naredili pregled izvedenih aktivnosti, določenih v okviru 
projekta, partnerjem smo predstavili slovenski predšolski program, pripravili powerpoint 
predstavitev našega vrtca, Turki pa so nam predali rjuho, na katero bodo tudi naši otroci 
odtisnili svoje roke in jo bomo odnesli na naslednje srečanje v Anglijo. 



Z otroki iz enote Smlednik smo izpeljali orientacijski pohod na Stari grad, kjer so vzgojiteljice 
pripravile poučne postaje, na katerih so sodelovali otroci in odrasli.  
Po okrepčilnem kosilu v vrtcu smo odšli na ogled prestolnice Ljubljane. 





Poskrbeli smo tudi za druženje in ogled lepot Slovenije in naše partnerje odpeljali na Bled, Mlin na 
Muri, Ptujski grad, Postojnsko jamo in Piran. Za strokovno in zabavno vodenje je poskrbel vzgojitelj 
Marko, ki so ga partnerji iz Turčije vzeli kar za svojega. 



V Hotelu Medno smo zadnji dan imeli zaključno večerjo s 
podelitvijo certifikatov, za dobro zabavo pa je po stari slovenski 
navadi poskrbela harmonika,  v rokah našega hišnika Davida. 



Srečanje v Sloveniji je bilo pestro, na trenutke naporno in polno novih izkušenj tako za goste, kot 
tudi za nas gostitelje. Ob pomoči vseh sodelavcev našega vrtca, je bilo uspešno in gostje zelo 
zadovoljni.  
Iskrena hvala vsem strokovnim delavkam in otrokom za gostoljubnost in sodelovanje, kuharicam pa 
za okusno pripravljena kosila in malice, ki ste nam jih pripravljale ves teden. 

Projekt je finančno podprt s strani Evropske komisije v obliki dotacije po programu Vseživljenjsko učenje. 
Za vsebino publikacije je izključno odgovoren avtor, Evropska komisija ni odgovorna za morebitno uporabo 
informacije. 


