
Mobilnost dijakov PV
Erasmus+: Jezikovno in znakovno 

sporazumevanje v prvem starostnem obdobju 
(Leeds)

14. 10. 2017 – 28. 10. 2017



Sodelovanje v projektu
Zakaj? 

 Nove izkušnje,

 spoznavanje kulture in ljudi ter dela v vrtcu, 

 uriti se v angleščini.

Izbor:

 motivacijsko pismo: zakaj želim sodelovati v projektu, kaj me motivira, kako mi bo 

koristilo novo pridobljeno znanje, 

 znanje jezika – angleščine,

 delo z otroki.

Priprave:

 projektni dan (kurikulum, spoznavanje kulture, jezika, mesta 

Leeds, pisanje življenjepisa …), 

 sestanek z Mojco Polak Williams, 

 sestanek za starše, 

 delavnica za izvedbo dejavnosti.



Potovanje
Odhod:

14. 10. 2017:

 avtobus do letališča Marco Polo (Benetke) – 6 ur

 letalo: Benetke – Leeds – 2 uri

 prihod na letališče v Leedsu (Leeds Bradford Airport) – dijake so prišle iskat družine, 

pri katerih so nato stanovali 14 dni

Prihod domov:

28. 10. 2017:

 letalo: Leeds – Benetke

 avtobus: Benetke - Ljutomer



Bivanje pri družinah
(5 družin – razporeditev dijakov: 3; 3; 4; 6; 2)



Delo v vrtcu 
 9 vrtcev (po 2 dijaka)

 prvi dan: mentor predstavi vrtec, seznani otroke in vzgojitelje

 vključevanje v vrtec in delo z otroki

 pomoč vzgojiteljem

 igranje z otroki, branje pravljic, petje, plesne dejavnosti …

 izvajanje dejavnosti (Ob bistrem potočku je mlin – pesem, ples, 

predstavitev Slovenije 

s pomočjo zemljevida)

 EVALVACIJE 

ob koncu dneva



Področja 

dejavnosti v 

slovenskih vrtcih:

1. Gibanje

2. Jezik

3. Umetnost

4. Družba

5. Narava

6. Matematika

Področja učenja in razvoja:



Osnovna filozofija/načelo



Key person = opazuje otrokov napredek in načrtuje 

naslednje korake, s katerimi spodbuja njegov razvoj



Izkušnje dijakov:
1. Saša in Diana: Pebbles nursery & preeschool

 dnevna rutina: prihod, igranje, pesmice in pravljice, 

usmerjena dejavnost, malica, igra zunaj, kosilo, počitek, 

pravljice in pesmice, popoldanska malica

 prostor: različni kotički (voda, pesek, ikt, lego kocke, small

world ...)

 razmerje vzgojitelj:otrok: 

 prvo starostno obd.: 1/3;

 drugo starostno obd.: 1/5, 1/8.









2. Lea in Nika N: Vrtec Cherubs







3. Katja in Monika: 

Ducklings at St. Margaret's

 en skupen prostor (ni deljen na igralnice), pisarna, kuhinja, 

garderoba, pralnica, zunanji prostor

 veliko vzgojiteljev (vsaj 8 na dan) na 40 otrok

 malo usmerjenih dejavnosti, veliko proste igre

 dvakrat dnevno branje pravljic

 plesna ura in sproščanje

 bivanje na prostem ob vsakem vremenu



Znakovni jezik
 pesmice, navodila

 jutranji krog

 uporabljajo ga, ko prepevajo pesmice 

(Incy wincy spider, The wheels on the bus, Five little monkeys …)

 pri mlajših otrocih



Prosti čas
 poslikava na lončene izdelke (Firefly Pottery)

 ogled mesta York (odhod z vlakom, vikinški muzej – Jorvik Viking Centre)

 ogled mesta Leeds (muzej Leeds City Museum)





Izkušnja dijakov

- izboljšava znanja tujega jezika 

- zelo dobra izkušnja – veliko smo se

naučili 

- spoznavanje novih ljudi 

- spoznavanje drugačne kulture 

- spoznavanje drugega šolskega sistema


