
RAZVOJ KOMPETENC REFLEKSIVNIH PRAKTIKOV ZA PREHODNE PROCESE MED 

VRTCEM IN ŠOLO 

 

 

 

Naš logo partnerja. Vsak partner ima svojo barvo 

 

Naš vrtec se je na povabilo TC Kocevski iz Novega Sada kot partnerski vrtec vključil v mednarodni 

projekt  Erasmus+KA2 z naslovom »Razvoj kompetenc refleksivnih praktikov za prehodne procese med 

vrtcem in šolo«. Projekt bo trajal dve leti. Cilj projekta je motiviranje vzgojiteljev v vrtcih in učiteljev v 

osnovnih šolah za vzpostavitev sodelovanja v procesu prehoda otrok/učencev v šolo, opredelitev 

stopnje kompetenc ter odgovornosti vzgojiteljev/učiteljev pri oblikovanju dejavnosti za vrtce/šolo ter 

usmerjenost v doseganje ciljev in rezultatov izobraževanja na področjih: ekologije, inkluzije, zdravega 

življenjskega sloga, sodelovanja z lokalno skupnostjo in družino, v specialno pedagoških programih in 

učenja v različnih okoljih. 

Izmenjava primerov dobrih praks bo dala priložnost za oblikovanje modela oz. koncepta za 

vzpostavljanje partnerskega odnosa med šolo in vrtcem ter za oblikovanje lokalnega aktiva vzgojiteljev 

in učiteljev, ki bi se ukvarjal z vsemi elementi prehoda med tema dvema nivojema izobraževanja. 

Tovrstno delo zahteva večje število strokovnjakov s področja predšolske in osnovnošolske vzgoje z 

upoštevanjem zakonodaje sodelujočih držav, Srbije, Severne Makedonije, Bolgarije in Slovenije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC „KOCEVSKI“, 21000 Novi Sad, 

Neimarska 17, Srbija 

Тренинг центар КОЦЕВСКИ - Нови Сад 

(google.com)  

 

Dečja ustanova "DEČJA RADOST" Irig, 

22406 IRIG, Zmaj Jovina 61, Srbija 

Вртић Ириг- ДУ "Дечија радост" Ириг 

(vrticirig.blogspot.com) 

https://sites.google.com/site/treningcentarkocevskinovisad/home
https://sites.google.com/site/treningcentarkocevskinovisad/home
http://vrticirig.blogspot.com/
http://vrticirig.blogspot.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namen projekta je, da bi z analizo trenutnega stanja ter s primerjavo z evropskim pravnim redom, v 

procesu izvajanja projekta, uspešno povezali bogate izkušnje partnerjev. 

Vsaka partnerska organizacija bo organizirala aktivnost imenovano Usposabljanje na študijskem 

obisku, kjer bo predstavila, kako uresničuje cilje projekta. Kot pridruženega partnerja smo k 

sodelovanju povabili OŠ Ormož, OŠ Velika Nedelja, nameravamo pa k sodelovanju povabiti tudi 

oddelek za Predšolsko vzgojo na PF Maribor. Projekt je financiran s strani EU.  

Glavni cilj sodelovalnih partnerstev je organizacijam omogočiti izboljšanje kakovosti in ustreznost 

aktivnosti, izmenjavo ali razvoj novih praks, primerjati ideje, razviti in okrepiti mreže partnerjev ter 

povečati kompetence za mednarodno sodelovanje. Namen je podpirati razvoj, prenos in/ali izvajanje 

inovativnih praks ter spodbujati sodelovanje, vzajemno učenje in izmenjavo izkušenj na mednarodni 

(evropski) ravni.  

Sodelovalna partnerstva | Erasmus+ (europa.eu) 

Zapisala: Nataša Grabovac (članica projektnega tima) 

Detska gradina "RADOST" Elin Pelin, ELIN 

PELIN, Nikola Vapčarov 2,Bolgarija 
Детска градина - ДГ Радост - Елин Пелин 

(dg-radost-ep.com) 

Makedonsko Montesori 

združenie, Krste Asenov 12-14, 

1000 Skoplje, Republika Severna 

Makedonija 

 
 

VIZ Vrtec Ormož, Dobravska ulica 13a, 

2270 Ormož, Slovenija 
Vrtec Ormož – VIZ (vrtec-ormoz.si) 

 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sl/node/60
https://dg-radost-ep.com/
https://dg-radost-ep.com/
https://vrtec-ormoz.si/

