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1. SODELOVANJE S STARŠI
KAZALNIK: Mnenja staršev, zapisi, povratna informacija, oglasne deske, članki
Starši so bili obveščeni preko oglasne deske za starše, zapisov na oglasnih deskah
oddelkov, z foto zgodbami predstavljenimi na svetu staršev, svetu vrtca ter zaključni
prireditvi vrtca Ravne-rdeča nit projekt OBJEM. Vodja projekta zapiše in objavi članek v
lokalnem časopisu Ravenski razgledi.
2. KOLEKTIV
KAZALNIK:Izvedena delavnica za vse strokovne delavce, zapisi in tabele; zapis
povratne informacije
Pričakovan rezultat je bil uresničen, navdušili smo kolektiv in spodbudili za delo v
delavnici in kasneje na izvedbeni ravni v oddelkih. Prepoznavali smo gradnike BP,
izpolnjevali tabele za prepoznavanje gradnikov BP ter zapisali nabor raznolikih
spontanih in načrtovanih dejavnosti, ki opredeljujejo gradnik.
KAZALNIK: Izvedba strokovnega aktiva opazovalne lestvice, tabele
Pričakovan je rezultat je bil uresničen, strokovni delavci so spoznali, načela književne
vzgoje, ki so jih vnesli v LDN oddelkov, pomembne vidike književne vzgoje v vrtcu ter
se preizkušali v prepoznavanju vzgojiteljevo vlogo kot spodbujevalca, načrtovalca
vsebin za razvoj BP.
KAZALNIK: Število strokovnih člankov razprave, strokovni prispevki, PP gradiva s
srečanj
Pričakovan rezultat ni bil v celoti realiziran. Pripravili smo mape za vse tri enote gradiv
pridobljenih v projektu, ki pa niso bila ažurno dopolnjena.
KAZALNIK: Izvedba debatnih večerov
Pričakovan rezultat spremljave razvojnih kompetenc za posameznega otroka je bil
uresničen, debatni večeri so omogočali medsebojno povezovanje, strokovne razprave v
smislu zavedanja potrebe po stalnem profesionalnem in osebnem razvoju.
KAZALNIK: Lestvica za samoocenjevanje(strokovni delavec kot govorni vzor),Lestvica za
ocenjevanje-kritični prijatelj, Izvedene hospitacija, zapisi

Pričakovan rezultat je bil dosežen. Z aktivnostjo Kritičnega prijatelja smo imeli
strokovni delavci priložnost za uvid v pomen in težo vzgojitelja kot govornega vzora
otrokom.
3. VERTIKALNO POVEZOVANJE
KAZALNIK: Izvedba predstavitve slikanice Lev Rogi najde srečo
Pričakovan rezultat je bil uresničen, namen je bil se vertikalno povezati z Osnovnimi
šolami v kraju , z učenci prvih razredov,ter otroci, ki obiskujejo Osnovno šolo z
prilagojenim programom v skupni tematiki osvetliti problematiko gibalno oviranih
invalidov s pomočjo zgodbe. Zgodba o Levu Rogiju je osebna zgodba Igorja Plohl.
4. DEJAVNOSTI ZA OTROKE
KAZALNIK: Število dramatizacij, predstav
Pričakovan rezultat je bil dosežen saj so otroci ob številnih dramatizacijah in kulturno
umetniških predstavah, ki so bile namenjene prav njim doživljali ugodje, veselje.
Dramska skupina je pripravila dve predstavi za vse otroke vrtca.
DAN VRTCA RAVNE
KAZALNIKI: Izvedena prireditev, razstava didaktičnih pripomočkov,Knjižno kazalodidaktični pripomoček, zloženka
Pričakovan rezultat je bil usmerjen v izdelavo in pripravo didaktičnih pripomočkov za
razvijanje porajajoče se pismenosti, ki so bili predstavljeni na zaključni prireditvi z
razstavo le-teh pripomočkov. Izdelali smo zloženko za predstavitev projekta ter knjižno
kazalo kot didaktični pripomoček za prepoznavanje abecede.
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