
PROJEKT  » PORAJAJOČA SE PISMENOST« 

V sredo, 21. 11. 2012, je bilo v vrtcu in OŠ Sečovlje srečanje članic projekta »Porajajoča se 

pismenost«. 

  

 

Ob 11h smo se zbrali pred vrtcem Sečovlje. Vse sodelujoče članice; strokovne delavke v 

projektu, je sprejela in nagovorila naša ravnateljica Mirela Flego. Predstavila je našo šolo in 

vrtec, povezovanje med vrtcem in šolo ter podružnično šolo in vrtcem Sv. Peter, aktivno 

sodelovanje s krajem...  Sodelujoče članice projekta so si ogledale prostore našega vrtca in 

nekatere dejavnosti, ki so tedaj potekale.  



 

 



Po ogledu smo se zapeljale v Sečo, kjer smo odšle na sprehod in ogled Sečoveljskih solin. 

Tam nas je sprejel g. Dane Pokleka in nas strokovno popeljal po solinah. Ogledale smo si 

solinarska polja, stare solinarske hiše, potek nekaterih del na solinarskih poljih in ptice, ki 

živijo tam. V obnovljeni solinarski hiši – muzeju smo si ogledale kratek film in razstavljene 

predmete – orodje, katerega so solinarji uporabljali nekoč. Nazaj grede smo si ogledale in 

kupile spominke ter okusile čokolado s soljo. 

 



 

 

Bil je čudovit sončen dan, zato je bilo sprehajanje in ogled solinarskih polj sproščujoče, 

prijetno in poučno. 

Zahvala gre tudi KPSS – Krajinskemu parku Sečoveljskih solin, ki je omogočili ogled 

solinarskega parka in našemu vodiču g. Danetu Pokleka, kateri nas je popeljal v življenje in 

delo solin. 



Polne pozitivne energije smo se vrnile na OŠ Sečovlje, kjer se je nadaljevalo naše strokovno 

srečanje in izmenjava izkušenj ter strategij dela s predšolskimi otroci. 

 



 

 

 



Naša knjižničarka, Valentina Parovel je predstavila delo in dosedanje izkušnje v projektu 

»Izboljšanje bralne pismenosti«. V projekt so vključene nekatere učiteljice naše šole (1. 

triada, 2. triada in 3. triada). 

Pozdravili so nas tudi prvošolčki s pesmijo Toneta Pavčka, JURIJ MURI V AFRIKI.  

Nekatere članice projektne skupine so predstavile svoje primere in dejavnosti pri 

spodbujanju porajajoče se pismenosti otrok. Srečanje je povezovala in vodila ga. Marija 

Sivec. Skupaj smo evalvirale in se pogovarjale. Sprotno smo reševale morebitna vprašanja in 

dileme. 

Ob koncu srečanja smo si zadale nadaljnje naloge in navodila, katera bomo vključevale v 

svoje delo. S potekom srečanja in izmenjavo izkušenj, bomo seznanile tudi ostale strokovne 

delavce svojih vrtcev. 

 

Naslednje srečanje bo meseca februarja v vrtcu Vipava. 

Srečanje je bilo zelo uspešno in konstruktivno, saj je bilo prepleteno aktivno delo, izmenjava 

izkušenj dobre prakse in prijetno druženje v čudovitem naravnem okolju. 

V spomin na ta dan so članice projektne skupine prejele vrečko soli, lesene grabljice – GAVRE 

in pesem Toneta Pavčka , DROBTINICE. 



Na svetu si, da gledaš SONCE. 

Na svetu si da greš za SONCEM. 

Na svetu si, da sam si SONCE 

in da s sveta odganjaš – SENCE. 

                                                                                     Vzgojiteljica Bojana Rudl 

 

  

 


