
POROČILO O PRIPRAVLJALNEM OBISKU 

Vrtec Medvode se od preteklega leta pripravlja za projekt Erasmus+, kjer sodeluje pri oblikovanju 

programa na temo Media Education for young children and preventing bullying. V projektu 

medsebojno sodeluje šest držav, in sicer: Finska, Belgija, Nemčija, Francija, Poljska in Slovenija. V 

Nemčiji je v projekt vključena osnovna šola, druge članice projekta smo predstavnice vrtcev. 

V okviru programa smo od 04.03.2015 do 07.03.2015 organizirali pripravljalni obisk v Sloveniji. 

Gostili smo Finsko, Belgijo in Nemčijo. Srečali smo se z namenom, da vsebinsko dopolnimo program, 

določimo aktivnosti in datumsko zabeležimo naša prihodnja srečanja.  

 

 

 

Delovni sestanki so potekali v enoti Pirniče, kjer smo lahko našim gostom pokazali tudi dnevno rutino 

in oblike dela, ki jih izvajamo. Ogledali so si moderno grajen vrtec, ki je opremljen sodobno in je 

prijazen otrokom.  



 

Otroci in zaposleni enote Pirniče so nas toplo sprejeli in nam polepšali dan. V vsaki igralnici smo si 

lahko ogledali tekoče dejavnosti; z otroki smo lahko celo zaplesali in se sprostili ob glasbeni igrici 

Babica Zima. 

 

Večino naših skupnih delavnic smo posvetili medsebojnemu spoznavanju, tako oseb, ki so vključene v 

program, kot tudi sistema predšolskega izobraževanja posamezne države. Veliko smo razmišljali o 

tem, katere aktivnosti bo izvedla določena članica in kako lahko naše pridobljeno znanje čim bolj 

razpršeno širimo v svet. 

 



 

 

Vsekakor pa smo se vsi pridruženi člani strinjali s tem, da je v današnjem času neizogibno 

pridobivanje znanja na medijskem področju in iskanje možnih ukrepov za preprečevanje zlorab in 

nasilja. Program vsebuje aktivnosti, ki bi pripomogle k večji osveščenosti učiteljev, staršev in otrok. 

Skupaj bi lahko dobro medsebojno sodelovali, pridobivali in širili znanja ter iskali najboljše poti. 

Obiskali smo tudi nekaj naših enot, saj smo želeli partnerjem približali življenje v vrtcu in jim 

pokazati, kako se otroci počutijo pod našim okriljem. 



 

Skupaj smo prišli do ugotovitve, da imamo glede na razmere drugih držav, dobre pogoje in zadovoljne 

otroke. Upamo, da bomo uspešni pri prijavi projekta in da bomo s septembrom lahko začeli izvajati 

predlagane aktivnosti. 

 

 

Maja Kresnik, vzgojiteljica 


