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Projekt »PRAVLJIČNI MOSTOVI EVROPE«, ki ga  vodi Vrtec Galjevica iz Ljubljane, združuje 
partnerje iz petih evropskih držav in je odličen primer povezovanja predšolskega in šolskega sistema ter 
prednosti, ki jih takšno sodelovanje prinese s seboj.
Predšolsko področje zastopata dva vrtca iz Slovenije, privatni vrtec iz Hrvaške ter vrtci iz Italije, 
Katalonije in Češke. Hkrati Katalonija, Italija in Češka v projektu sodelujejo tudi z učenci prvih 
razredov osnovne šole.
 
Partnerji, med katerimi sta dva novinca na področju mednarodnega povezovanja po programu Erasmus+, 
so si zadali, da bodo v dveh letih obdelali področji socialne inkluzije ter zgodnjega poučevanja tujega 
jezika, saj so mnenja, da so otroci s posebnimi potrebami ter otroci iz manj spodbudnih učnih okolij 
pogosto postavljeni pred hude preizkušnje. Nekateri se znajdejo hitro, drugi pa potrebujejo veliko 
pomoči in spodbude, da se počutijo sprejete. Prav tako so pogosto (včasih zaradi samega sistema, 
pogosto pa zaradi pomanjkanja znanja in predvsem izkušenj) pred preizkušnje postavljeni vzgojitelji in 
učitelji, ki v svoji skupini/razredu opazijo takšnega otroka – kako pomagati posamezniku in celi skupini, 
da bo sobivanje in delo potekalo harmonično.
 
V sodobni družbi, ki naj bi bila zelo odprta in naklonjena drugačnosti, se vse pogosteje srečujemo z 
ozkimi okvirji, v katerih se mora posameznik znajti, ali pa je označen za neprilagodljivega in 
problematičnega. Otroci so v veliki večini neobremenjeni z drugačnostjo in jo zato sprejemajo z večjo 
lahkotnostjo. Včasih pa le potrebujejo malo spodbude, da se sprostijo in v razlikah posameznikov 
prepoznajo moč skupine.
Partnerji smo prepričani, da lahko s skupnimi močmi, raznolikimi izkušnjami in deljenjem znanja ter 
dobrih praks zgradimo trden most, po katerem bodo lahko stopali tako otroci kot odrasli in ki bo odpravil 
razpoko med posamezniki in manjšinami ter večino.
 
Ker je za otroke to najlažji način učenja, je projekt zasnovan kot sprehod po domišljijskem svetu 
pravljic, učenje skozi inovativne družabne igre ter e-srečanja s prijatelji iz drugih držav.
Zgodnje učenje tujega jezika smo v projekt vključili zaradi izkušenj, da se otroci s posebnimi potrebami 
ter otroci iz manj spodbudnih učnih okolij pogosto lažje vključijo v skupino med učenjem tujega jezika, 
kjer so po znanju »enakovredni« ostalim.
 
V okviru dvoletnega  projekta bodo nastali:
·         Dnevnik projekta, ki bo vključeval vse ključne aktivnosti
·         Elektronski priročnik za zgodnje poučevanje tujega jezika s predlogi iger in pesmic
·         Knjiga pravljic
·         8 strokovnih in 10 informativnih člankov
·         Zbornik zaključne konference, ki bo potekala v maju 2020
 
Projektu lahko sledite na platformah eTwinning ter (Fairy tale bridges of Europe) ter School educational 
gateway.


