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Zaključek projekta Skum 

 

Otroški vrtec Ajdovščina je od leta 2017 sodeloval v 5-letnem projektu Skum 

(razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno –umetnostno vzgojo), s poudarkom 

vključevanja umetnikov in kulturnih avtentičnih prostorov v vrtčevski prostor. Ob 

zaključku ocenjujemo, da smo skozi celotno obdobje uspeli uresničiti vse ključne 

dejavnike in kriterije sodelovanja v projektu pod okriljem Pedagoške fakultete Univerze 

na Primorskem.  

 

Temeljna cilja projekta sta bila ugotoviti, koliko in na kakšen način vrtci in šole 

omogočajo otrokom stik z vrhunskimi umetniškimi izkušnjami, ter razvijati nove oblike 

povezovanja vzgojno-izobraževalnega dela z umetniškimi dejavnostmi. Izsledki 

projekta  so bili predstavljeni na konferenci v Kopru, ki je potekala v petek, 20. 

maja 2022, s pričetkom ob 9.30 na petih različnih lokacijah.  

 

Na konferenci smo sodelujoči v projektu predstavili spoznanja in izkušnje pri razvijanju 

sporazumevalne zmožnosti otrok in mladostnikov s kulturno-umetnostno vzgojo. V 

projektu je sicer sodelovalo 8 naših strokovnih delavk na različnih področjih (ples, 

glasba, gledališče, kiparstvo in multimedija).  
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 Na konferenci v Kopru se je v video sekciji  z rezultatom dela predstavila tudi naša 

strokovna delavka dipl.vzg. Klavdija Mikuš. Odvrtel se je črno-beli film „Bilo je nekoč“, 

ki je v šolskem letu 2020/2021  nastal kot plod sodelovanja otrok iz skupine  Rdeče 

pike (4-5 let) in umetnikom Tadejem Bernikom (področje multimedije).  

 

 

Prav tako sta na zaključni konferenci svoj rezultat dela predstavili strokovni delavki 

dipl.vzg. Tina Černigoj in dipl.vzg. Lori Petkovšek. Podali sta prikaz sodelovanja z 

akademsko glasbenico in umetnico sopranistko Martino Burger. Sodelovanje je 

potekalo v šolskem letu 2020/2021 v dveh skupinah otrok našega vrtca (Vrhpolje in 

ob Hublju).  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tZ9d53NtRUU
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Prav tako sem povzetek 5-letnega udejstvovanja v projektu in rezultate dela na 

konferenci predstavila koordinatorica projekta za Otroški vrtec Ajdovščina, 

dipl.vzg.pom.ravn. Adrijana Stopar Peljhan.  

 

 

 

Ob zaključku sem poudarila glavna izhodišča za katera menimo, da je vključenost v 

projekt naš vrtec še obogatila: 

- večja prepoznavnost vrtca v lokalnem okolju in kulturnih središčih, 

- strokovna rast zaposlenih, 

- obogatitev učnega okolja z novimi didaktičnimi pristopi in sredstvi, 

- boljše poznavanje področja kulture in umetnosti,  

- povezanost z drugimi vzg.izobr. zavodi. 

V petih letih je bilo v našem vrtcu v projekt Skum vključenih preko 300 otrok (na raznih 

delavnicah, prireditvah, srečanjih), ter posredno okrog 50 zaposlenih. Sodelovali smo 

z 10-imi umetniki (Urša Toman-kiparstvo, na področju plesa z Mojco Leben in Uršo 

Rupnik,  Tadej Bernik-fotografija, na področju glasbe z Martino Burger, Matejo Fi, 

skladateljem Bojanom Glavino, Glasbenim Ateljejem Pucihar in na področju gledališča 

z Rado Kikelj Drašler in Jeleno Sitar). Z umetniki smo uspešno izvedli preko 55 

delavnic.  

Ponosni smo na vse naše dosežke. Seveda pa teh dosežkov ne bi dosegli brez 

podpore ravnateljice vrtca ge. Alenke Močnik. Prav tako sta veliko podpore in svojega 

časa projektu namenili tudi predstavnici tajništva in računovodstva iz našega vrtca, ga. 

Nadja Kovač in ga. Nives Velikonja. Velika zahvala pa gre nenazadnje tudi prof. ge. 

Bogdani Borota, vodji projekta, ki je ves čas skrbela, da je delo potekalo v skladu s 

pričakovanji, prav tako pa ge. Marijani Pregarac za njen čas, trud in usmeritve na 

finančnem področju.  
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Dobro prakso nameravamo deliti in krepiti tudi v bodoče ter opolnomočiti in opogumiti 

strokovne delavce k ustvarjalnim in nadebudnim umetniškim vsebinam.  

 

 

 

Adrijana Stopar Peljhan, koordinator projekta 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajdovščina, 23.maja 2022 


