
SREČANJE S PARTNERJI NA PORTUGALSKEM 
 

V času od 18. do 23. novembra smo se strokovne delavke in predstavnice projektnega dela 

Erasmus+ odpravile na Portugalsko, kje smo se s partnerji srečale tudi v živo. Zaradi Izrednih 

razmer, so sestanki do sedaj potekali na daljavo.  

Skupaj z nami so na Portugalsko pripotovali tudi partnerji iz Hrvaške, Srbije, Poljske. 

 

 

 

Najprej smo se zbrali na šoli, kjer so nas zelo lepo, odprtih rok in src sprejeli  tako učitelji kot 

tudi učenci. Dobrodošlico pa je izrekel tudi ravnatelj. 

 



     

Sam projekt PLIN – Play and Learn…In Nature, ki ga v vrtcu izvajamo že eno leto, pri čemer se 

vsi zavedamo, da nam narava ponuja veliko priložnosti za delo, učenje in raziskovanje. Otroci 

pa pri tem še uživajo in pridobivajo izkušnje. 

Partnerjem smo predstavili vrtec Vrtiljak v Miklavžu na Dravskem polju. Najprej smo prikazali 

zavod kot celoto, naš sodobno opremljene igralnice, lepo urejeno okolje, nato pa še projektne 

aktivnosti, ki smo jih tekom leta izvajali z otroki.  

Strokovne delavke so v sodelovanju z otroki pripravile darilca za partnerje, ki predstavljajo 

našo državo, kraj, vrtec in tudi strokovno delo. 

   



 

Šolo so nam predstavili in razkazali kar učenci sami. Družabni, sproščeni, komunikativni, 

vedoželjni mladostniki z visokimi cilji v življenju so odlično opravili svoje naloge.  

 



 

 

Znotraj izobraževalnega zavoda, kjer se izobražujejo osnovnošolci in tudi srednješolci, se 

nahaja tudi vrtec.  Ogledali smo si njegovo notranjost, se srečali z otroki, kjer so nam prikazali 

delovanje njihovega zavoda. Pripravili so manjši nastop in darilca, njihovega ustvarjanja. 

 

 

Udeležile smo se izobraževanja na temo eTwinninga, ki je platforma, katera sledi 

Erasmusovemu projektu. Ustvarili smo nov projekt, ki se bo izvajal preko eTwinninga in bo 

nadgradnja obstoječega. 



 

Povezanost, sodelovanje in delo z roko v roki, pa je bilo moč občutiti ob sprejemu  na občini. 

Le tako lahko rastemo, se dopolnjujemo in se učimo drug od drugega.  

 

Udeležile smo se različnih delavnic, kot na primer čuječnost z gongi,… 

    



…umetnosti… 

    

…joge… 

 

 

 

Na koncu pa smo obiskali tudi majhen vrtec na podeželju, kjer smo prepoznali srčnost 

strokovnih delavk, odprtost otrok in občutek domačnosti. Najbolj nas je fascinirala 

sodelovalnost s starši in starimi starši. Med njimi ustvarjajo obroč zaupanja in delujejo 

vzajemno.  



 

 

   



 

 

 

 

Ob koncu študijskega obiska, izobraževanja, izpopolnjevanja, sodelovanja in izmenjave 

izkušenj pa še podelitev potrdil, katerih vsebina je nepozabna izkušnja. 



     

    

 

In še slovo. Hvala za izkušnjo, ki smo jo doživele z vami. Hvala da ste nam oprli vrata in srce. 

 


