
  
Ljubljana, 23. 9. 2016 

Svet v naših rokah  

- predstavitev projekta staršem dijakov SVŠGL -  

Projekt Svet v naših rokah je dvoletni projekt mobilnosti dijakov programa predšolska vzgoja 

Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana.  

V sklopu projekta želimo 32 dijakom 3. letnika s pomočjo mednarodne mobilnosti omogočiti 

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

kompetence.  

Projekt Svet v naših rokah je sestavljen iz vsebinskega dela in praktičnega dela mobilnosti. 

Vsebinski del zajema organizacijo tečaja znakovnega sporazumevanja z otroki za dijake 2. in 3. 

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 Leedsu v Angliji. S projektom bomo utrjevali mednarodne stike in ustvarjali 

nove učne poti ter vnašali evropsko zavest v aktivnosti na šoli. S pridobljenim znanjem  in s 

poudarkom na znakovnem sporazumevanju v predšolskem obdobju želimo spodbujati široko 

jezikovno raznolikost in medkulturno zavest ter tako prispevati k pridobivanju ključnih kompetenc, 

potrebnih za uspešno življenje in poklicno pot dijakov (komunikacijske kompetence, medosebne in 

družbene kompetence, kulturna zavest in izražanje).  

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.  

Dijake bomo izbrali na podlagi kriterijev. Dijaki bodo za sodelovanje v izbirnem postopku 

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

Del Kriterij 

A 
Obiskovanje krožka Znakovno sporazumevanje malčkov šolskem letu 2015/2016 

Oddan končni izdelek 

B 

Učni uspeh v 2. letniku 

Ocena ANJ v 2. letniku 

Ocena PUD v 2. letniku 

C Motivacijsko pismo 

 

Projekt financira Evropska unija v sklopu Erasmus+ projekta. Stroški potovanja, bivanja in osnovni 

dnevni stroški so kriti s strani projekta.  

Ožji projektni tim: Maja Krajnc, Jana Hafner, Bernarda Nemec, Mojca P. Williams 


