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Projekt Erasmus+ Learning to Play 2

Mestna občina Maribor je bila ponovno uspešna pri prijavi projekta Erasmus+ (Learning to Play 2) s čimer je  
pridobila sredstva za nadaljnje praktično usposabljanje zaposlenih v mariborskih vrtcih. Gre za nadaljevanje 
predhodno uspešno izvedenega projekta Learning to Play. MOM ponovno nastopa kot prijavitelj in nosilec 
konzorcija, katerega članov je tokrat kar 6 mariborskih javnih vrtcev:

- Vrtec Borisa Pečeta Maribor,
- Vrtec Ivana Glinška,
- Vrtec Jadvige Golež,
- Vrtec Studenci Maribor,
- Vrtec Jožice Flander Maribor in
- Vrtec Pobrežje Maribor.

Namen projekta je 12 zaposlenim vzgojiteljicam in vodstvenemu kadru iz omenjenih vrtcev omogočiti 
praktično strokovno usposabljanje v vrtcih v tujini v obliki:
- asistence vzgojiteljic pri delu z otroki v skupinah, v trajanju 12 dni,
- spremljanja poteka dela v vrtcih, v trajanju 7 dni.

Države gostiteljice v projektu so Avstrija, Italija, Nemčija, Malta, Poljska, Španija in Švedska.   

MOM želi s projektom prispevati k strokovnemu razvoju zaposlenih, prenosu dobrih praks iz tujine v matične 
vrtce, vzpostavitvi stikov in sodelovanje v mednarodnem okolju, razvoju inovativnih metod dela, boljši 
organiziranosti ter boljšemu odzivu na spremembe, ki se dogajajo v Evropi in s tem boljši pripravljenost na 
delovanje v multikulturnem okolju.

Poudarek praktičnega usposabljanja bo na inovativnih pristopih metodah dela z otroki, aktivnostih v vrtcu, 
sodelovanju s starši, organizaciji dela v vrtcu, izobraževanju kadra itd. Pomemben del projekta je spremljanje 
integracije otrok iz različnih kulturnih okolij, učenje tujih jezikov, vključevanje otrok s posebnimi potrebami ter 
teme kot so: zdravje, ekologija, šport, glasba in ples.

Poleg svojih strokovnih kompetenc bodo z mobilnostjo zaposleni nadgradili tudi socialne veščine, osebne 
kvalitete, jezikovne ter medkulturne spretnosti.

Projekt bo potekal od 31.12.2018 do 30.12.2020. Mobilnosti so načrtovane v treh terminih: oktober/
november 2019, april/maj 2020 in oktober/november 2020.

Dodatne informacije:
Mestna občina Maribor
Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo on raziskovalno dejavnost
Vodja projekta: Urška Korošec
Tel: 02 220 1730 
Elektronski naslov: Urska.KOROSEC@maribor.si


