
V šolskem letu 2018/2019 se je Vrtec Ptuj v želji po potrditvi našega dosedanjega dela, 

strokovnih spoznanj in prenosa dobrih praks ter tudi po uveljavitvi v mednarodnem prostoru, 

odločil za prijavo v mednarodni projekt Erasmus+.  

Prijavili smo se prvič in bili zelo veseli, da je bil s strani nacionalne agencije CMEPIUS 

mednarodni projekt Erasmus+ tudi odobren. V projektu z naslovom »Spoznajmo se« smo kot 

partnerji združeni vrtci iz Slovenije, Hrvaške, Slovaške in Srbije. Osnovni cilj projekta je 

izmenjava dobrih praks s področja ohranjanja kulturne dediščine in spoznavanja zgodovine 

okolja v katerem otroci živijo.  

Po začetnem »virtualnem« spoznavanju preko medijev in socialnih omrežij, smo v septembru 

2019 opravili prvo mobilnost na Hrvaškem, kjer nas je v Šibeniku gostil vrtec Žižula. To je 

privatni vrtec, katerega obiskuje nekaj več kot 400 otrok na 7 različnih lokacijah. 

Vrtec Žižula izvaja redne 10-urne, 6-urne in 5,5-urne programe za otroke od enega leta do 

vstopa v šolo. Gre za redne programe predšolske vzgoje, katerih namen je otroku omogočiti 

celosten razvoj z ustvarjanjem ustvarjalnega in spodbudnega okolja, v katerem bo lahko vsak 

otrok izrazil svoj potencial. Namen programov je zagotoviti enake možnosti za zadovoljevanje 

razvojnih in izobraževalnih potreb, spodbujanje otrok k razvijanju veščin, sposobnosti, vrednot 

in stališč, potrebnih za uspešno delovanje v družbenem okolju. Program izvajajo vzgojitelji, ki 

načrtujejo in izvajajo pedagoško delo v skladu razvojnimi smernicami in interesi otrok. 

Zakonske osnove predšolske vzgoje so zastavljene podobno kot v Sloveniji, so pa tudi določene 

razlike glede izobrazbe zaposlenih, delovnega časa le teh, normativov in starosti otrok v 

oddelkih ter programov, ki jih izvajajo. 

 

Pet udeleženk Vrtca Ptuj na mobilnosti v Šibeniku smo imele možnost spoznati del viz 

programa s predšolskimi otroki s področja zgodovine in ohranjanja kulturne dediščine.  

 

V tednu mobilnosti smo si ogledale / smo obiskale: 

- osrednjo enoto Ražine v centru Šibenika s programi, ki jih ponujajo, 

- župana mesta Šibenika, 

- spominski center Fausta Vrančića, ki je znan po (delujočemu) izumu »letečega 

človeka« oziroma »padalca«; multimedijska predstavitev in igre so namenjene tudi 

predšolskim otrokom; 

- program integriranega športa, ki je namenjen otrokom od tretjega leta starosti do 

šolanja ter vključen v redne programe Vrtca Žižula. Krajši športni program se izvaja 

izven rednega programa predšolske in predšolske vzgoje. Programa se izvajata v 

dvorani in na zunanjem igrišču, pod strokovnim vodstvom magistra kineziologije;  

- enoto Njivice in dramsko – glasbeno predstavitev otrok v povezavi z zgodovino 

mesta Šibenika, v sklopu gledališkega programa, ki poteka v tej enoti; 

- likovno delavnico z otroki, kjer so otroci izdelovali zapestnice s šibenskim vzorcem in 

sestavljali trdnjavo iz das mase; 



- katedralo sv. Jakova ter 

multimedijsko predstavitev, katedrala je 

spomenik pod zaščito UNESCA; 

- St. Antejev kanal in trdnjavo sv. 

Nikolaja, ki je prav tako pod Unescovo 

zaščito; 

- trdnjavi sv. Mihovila in Barone, 

kjer se tudi odvija multimedijski program za 

predšolske otroke; 

- plesno delavnico z otroki, kjer so 

prikazali različne tradicionalne dalmatinske 

plese; 

- enoto v Skradinu, kjer smo bile deležne odlične delavnice z otroki, ki jo je vodil nadvse 

zgovoren in entuziastičen »čuvaj narave«, ki je redno zaposlen v Nacionalnem parku 

Krka, ob tem pa izvaja pedagoški program za najmlajše; 

- Nacionalni park Krka s slapovi in drugimi posebnostmi. 

 

 

 


