
 

NAZIV PROJEKTA: 

Medgeneracijsko sodelovanje v vrtcu, kot skupna družbena 

odgovornost v sodelovanju in povezovanju  z okoliškimi vrtci. 

 

SODELUJEMO Z VRTCI : VRTEC PRI OŠ ŠENTILJ, VRTEC PRI OŠ JARENINA, VRTEC PRI OŠ 

JAKOBSKI DOL. 

Nosilka projekta: Vesna MARČIČ 

PROGRAM DEJAVNOSTI: 

CILJI : 

- Vključevanje starejših generacij v priložnostne igre otrok, v športne, ustvarjalne, 

kulturne in umetniške dejavnosti. 

- Raziskati vpliv medgeneracijskega sodelovanja na vzgojo, učenje, počutje ter način dela 

in življenja v vrtcu. 

- Aktivno ter strokovno  povezovanje in  sodelovanje med vrtci, ki bo imelo 

kakovostnejši vpliv na vzg.-izobraževalno delo z otroki. 

- Razvijati profesionalni razvoj strokovnih delavcev. 

TEMA:  

 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 

 SODELOVALNO UČENJE, PRILOŽNOSTNE IGRE OTROK TER SODELOVANJE 

MED OTROKI IN STROKOVNIMI DELAVCI VRTCEV. 

 

 

VKLJUČENI DELEŽNIKI: Ravnatelj, strokovne delavke, otroci, starši, stari starši, 

kulturno in turistično društvo v kraju  ter drugi starejši občani v kraju. 

NAMEN OZ. PREDVIDENA PRIČAKOVANJA: 

- Višja ozaveščenost, odgovornost in spoštovanje, pridobivanje vrednot 

medgeneracijskega sodelovanja. 

- Pozitiven vpliv ter višja vključenost starejših generacij  v dejavnosti vrtca. 



- Razširiti prenos znanja, izkušenj, idej, še na druge deležnike (drugi bližnji vrtci, lokalna 

skupnost itd…) in jih vključiti v sodelovanje. 

- Spodbuditi in ohraniti strokovno sodelovanje med vrtci ter strokovnimi delavci . 

 

NAČRTOVANE DEJAVNOSTI NA RAVNI VRTCA TER NA SKUPNI RAVNI 

SODELOVANJA Z OSTALIMI VRTCI, S KATERIMI SE POVEZUJEMO: 

Igre in načrtovane dejavnosti za razvoj učenja in vzgojo otrok, razvijanje in pridobivanje 

vrednot, aktivno vključevanje v medgeneracijsko sodelovanje ter sooblikovanje izbranih 

dejavnosti na področjih kulture, umetnosti in ustvarjalnosti. 

 

DEJAVNOSTI NA RAVNI 
ZAVODA/ VRTCA : 

Kdaj in kje : Udeleženci/vključeni 
deležniki: 

   

 Ohranjanje kulturne 
dediščine (organizirali 
bomo delavnice in druge 
oblike srečanja ter 
skupnega druženja na 
medgeneracijski ravni): 

  

- Igre nekoč in danes. Vso šolsko leto, v vrtcu. Otroci, strokovni delavci, 
starši, stari starši. 

- Spoznavanje starih obrti in 
poklicev. 

Vso šolsko leto, v vrtcu. Otroci, strokovni delavci, 
starši, stari starši. 

- Ustno in pisno izročilo 
(ljudski plesi, igre, 
izštevanke…). 

Vso šolsko leto, v vrtcu. Otroci, strokovni delavci, 
starši, stari starši. 

- Literarni večeri (s 
predstavitvijo različnih 
književnih del). 

Januar. 
V vrtcu Pesnica in 
Pernica. 

Otroci, strokovni delavci, 
starši, stari starši. 



-  Prireditve in 
praznovanja ob različnih 
kulturnih in drugih dogodkih 
na ravni medgeneracijskega 
povezovanja . 
* Sodelovanje na 
medgeneracijski ravni prav 
tako sovpada s projektom Z 
igro do prvih turističnih 
korakov, kjer je tema: Zgodbe 
turizma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oktober – Dan starejših 
občanov ( v sklopu 
projekta Z igro do prvih 
turističnih korakov ). 
December: Novoletni 
bazar. 
Marec – Dan družine. 
Junij – Zaključek 
šolskega leta. 
 
V vrtcu - šolska 
telovadnica. 

Otroci, strokovni delavci, 
starši, stari starši ter 
drugi starejši občani v 
kraju. 

DEJAVNOSTI V SODELOVANJU S 
PARTNERJI VRTCEV : 
 

Kdaj in kje : Udeleženci/vključeni 
deležniki: 

 Sodelovalno učenje, 
priložnostne igre otrok 
ter sodelovanje med 
otroki in strokovnimi 
delavci vrtcev. 

  

- Strokovna srečanja, kjer 
bomo strokovne delavke s 
primeri dobre prakse  
prenašale in si izmenjale 
znanje ter izkušnje našega vzg.-
izobr. dela : 
1. Predstavitev primera 

dobre prakse : 
Samoevalvacija v vrtcu 
Pesnica in Pernica. 
 

2. Skupna izobraževanja na 
določeno izbrano temo  

(skupni interes in dogovor). 

*  Predvidoma 1-2 x v 
letu za vse strokovne 
delavke; 
 
 
 
 
-    Oktober – Januar. 
- V prostorih vrtca 
 ( enota sodelujočega 
vrtca, po dogovoru ) 
 
Po dogovoru. 
 

Strokovne delavke 
vrtcev, ravnatelj. 
 
 
 



 
 3 . Strokovna srečanja z vodji   
projekta. 

 
* Predvidena 4 x v letu. 
- September, januar, 
april, junij. 
- V prostorih vrtca 
Pesnica. 
 

- Likovne galerije na temo 
kulturne dediščine (razstava 
likovnih del otrok v sosednjih 
vrtcih. 

Oktober, December, 
Marec, Maj. 
V posameznih enotah 
vrtca. 

Otroci vseh oddelkov, 
vzgojiteljice - mentorice 
likovne obogatitvene 
dejavnosti. 
 

- Srečanje gledaliških, 
folklornih in lutkovnih skupin. 

April. 
V posameznih enotah 
vrtca. 

Otroci, vzgojiteljice- 
mentorice dramske, 
folklorne in lutkovne 
obogatitvene  dejavnosti. 
 

- Pravljična ura ( ljudsko 
izročilo ) 

Maj. 
 
V vrtcu Pesnica in 
Pernica. 

Oddelka 4 – 6 let vrtca 
Pesnica skupaj z 
oddelkom 5 – 6 vrtca 
Jarenina. 
Oddelek 5 – 6 let vrtca 
Pernica skupaj z 
oddelkom Jakobski dol. 
 

 

Program pripravila in zapisala:                                                                  Ravnatelj: 

 Vesna Marčič                                                                                                    mag. Andi Brlič 

 

 


