
Izvleček iz LDN 2015/16 
 

6. 8  Projektne naloge, nove vsebine in oblike dela v Centru 
 
V šolskem letu 2015/16 bomo v zavodu nadaljevali z večino že začetih dejavnosti. 
Sledili bomo razpisom, ki jih objavljajo različne institucije in službe, ki projekte 
sofinancirajo in se, glede na interes in potrebo, na razpise tudi prijavljali.  Prijavljali se 
bomo predvsem na projekte, ki bodo doprinesli k boljšemu delu Centra kot celote. Na 
projekte se bo prijavljal tako zavod, kot tudi posamezne delovne enote, glede na 
področje dela in potrebe otrok.  
 

6. 8. 1 Projektne naloge in novosti, ki že potekajo ali bodo potekale v okviru 
celotnega Centra: 
 
1. Nadaljevali bomo z  izvajanjem preventivnega programa preprečevanja zlorabe 
otrok CAP. Pričakujemo, da bo tudi letos preko Inštituta za varovanje zdravja 
razpisano izobraževanje na prvi stopnji programa. V program bosta tudi letos 
vključena praviloma po dva delavca iz vsake enote Centra. CJL je ena prvih tovrstnih 
ustanov v Sloveniji, ki je vključena v ta program. Koordinator CAP programa je Josip 
Šerbetar, ki skliče uvodni sestanek vseh mentoric ter evalvacijski sestanek na koncu 
šolskega leta.  
 
2. Počitniške dejavnosti bodo realizirane v mesecu juliju v OVI Jaršah in OŠPP 
Levstikov trg, v avgustu pa v OE Dečkova. Glede na visoke ocene ocenjevalcev 
(staršev), pozitivne spodbude zunanjih vladnih in nevladnih organizacij, ga bomo na 
podoben način izpeljali tudi v letošnjem šolskem letu. Pri projektu ni poudarek le na 
varovanju oziroma varstvu učencev, pač pa na programu, ki upošteva temeljna načela 
vzgoje in izobraževanja ob pogoju, da so dejavnosti zastavljene tako, da v otroku in 
mladostniku/ci ne vzbujajo dodatnih psihičnih tenzij in čustvenega neugodja. V letu 
2007 smo zaostrili sistem prijavljanja učencev, saj se je nekaj učencev prijavilo, vendar 
aktivnosti dejansko niso obiskovali. Prav tako bomo še naprej previdni pri sprejemu 
tistih otrok, ki imajo zagotovljeno varstvo staršev. V letu 2015/16 bomo počitniške 
dejavnosti organizirali po vseh treh šolah CJL. Nosilci dejavnosti so: Josip Šerbetar, 
Janja Seles in Nataša Blaj. 
 
3. Stalna razstava izdelkov na upravi: Razstava, ki smo jo v letu 2003  pripravili v 
počastitev 50 – letnice VDC Knjigoveznice v prostorih uprave je bila imeniten uvod v 
Stalno razstavo CJL. Z oktobrom bodo razstavljali iz OVI Jarše, nato DE Dečkova. 
Vendar to ne pomeni, da so izdelki stalno enaki, pač pa se bodo menjali iz različnih 
enot na približno 3 do 4 mesece. Koordinator razstave je Matej Rovšek.  
 
4. Otroški parlament (OŠPP): V šolskem otroškem parlamentu sodelujejo tudi naši 
osnovnošolci. V šoli smo jim v pomoč različni delavci šole, izven šole pa sodelavci 
Zveze prijateljev mladine Slovenije. Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, 
ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Nastal je  na pobudo 
učencev, da bi lahko  javno spregovorili, predstavili svoja mnenja, ideje, dileme o 



vprašanjih, ki so za njih pomembna. Učenci in učenke vsako leto sodelujejo na 
območnem otroškem parlamentu s svojim prispevkom. V šoli poteka vsako leto 
zasedanje otroškega parlamenta, pri katerem sodelujejo skoraj vsi osnovnošolci. 
Sodelujejo s svojimi poročili, mnenji in predlogi v zvezi z obravnavno temo. Sprejmejo 
tudi sklepe, ki so zanje pomembni. Skozi šolsko leto potekajo še druge aktivnosti v 
zvezi s temo otroškega parlamenta.  
 
5.  Računalniško opismenjevanje učencev v šol. letu 2015/2016 
V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali z računalniškim opismenjevanjem na obeh 
osnovnih šolah in enoti OVI v Jaršah. Računalniško opismenjevanje otrok, se bo 
odvijalo po določenih urnikih in razporedih. Otroci na OŠŠP bodo spoznali osnove 
računalniške tehnologije, od materialne opreme do programske opreme. Učne 
tematike bomo povezali z uporabo Interneta in didaktične programske opreme. 
Učenci bodo spoznali delo z urejevalnikom besedil MS Word ter lažja grafična orodja 
za oblikovanje slik in risanje. 
V OVI Jarše bo program temeljil na uporabi didaktične programske opreme ter 
uporabi tabličnega računalnika za namen medsebojnega sporazumevanja. Pedagoški 
proces bomo povezali z računalniškimi igrami in iskanjem najrazličnejšega gradiva 
preko Interneta. Poudarek bo na varni uporabi interneta. 
Nadaljevali bomo tudi izobraževanje mladostnikov. Teme, ki jih bomo obdelali bodo: 
področje Interneta, MS Excela, ter drugih vsebin, ki jih dijaki potrebujejo pri svojem 
šolanju. 
Podobno kot pri  mladostnikih, bomo nadaljevali z izobraževanjem učiteljev na vseh 
delovnih enotah. Tematika bo pestra in povezana z vsakdanjim delom učitelja v cilju 
popestritve in dviga kakovosti posameznih učnih ur z uporabo sodobne informacijske 
tehnologije. 
 
6. Aktivnosti z živalmi.  
V šolskem letu 2015/16 se bo v OE Dom in OVI Jarše izvajala redna aktivnost z obiski 
živali (psov). 
Aktivnosti s pomočjo živali (angl. Animal Assisted Activities – AAA) deluje 
motivacijsko, izobraževalno in rekreativno pri izboljševanju kakovosti življenja, v 
različnih okoljih, s strokovnjaki ali prostovoljci ter z različnimi živalmi. Za obisk se ne 
načrtuje točno določenih pedagoških ali drugih strokovnih ciljev. Temelj je spontan 
proces vzpostavljanja vezi med otrokom in živaljo (opazovanje, dotik, igra ...). 
Terapija s pomočjo živali (angl. Animal Assisted Therapy – AAT) je ciljno usmerjena 
dejavnost, ki se izvaja pod posebnimi pogoji in je del širšega vzgojno-izobraževalnega 
procesa. Izvajajo jo usposobljeni strokovnjaki z vnaprej določenim programom, ki o 
procesu vodijo pisno ovrednotenje in evidenco. AAT ima številne pozitivne lastnosti. 
Pomaga razvijati FIZIČNE, SOCIALNE, ČUSTVENE in KOGNITIVNE funkcije ter 
pomaga pri uresničevanju vzgojnih in izobraževalnih ciljev. 
Izobraževalni cilji, ki se lahko nanašajo tako na znanje o živalih kot tudi o človeku, so:  

- pravilno ravnanje  
- navade in vedenje  
- lastnosti 
- bivalni prostori 
- anatomija (predvsem shema telesa) 



- prehranjevanje 
- splošna dejstva 
- bogatenje besedišča 
- izboljšanje pomnjenja  
- razvijanje abstraktnega mišljenja 
- razvijanje znanja na področju konceptov kot so barve, mere … 
- itd. 

 
Vzgojni cilji so:  

- prepoznavanje, razvijanje in poglabljanje čustvenega spektra, empatije, 
razvijanje vrednot, 

- socialne veščine (navezovanje stikov, spoštovanje in odgovornost do živih  bitij, 
skrb za nekoga,…), 

- razvijanje mentalnih sposobnosti (razvijanje verbalne interakcije med člani  
skupine otrok, verbalizacije pri otroku, pozornosti, pozitivne samopodobe, 
samozavesti, zmanjševanje anksioznosti …),  

- razvijanje fizičnih veščin (fine in grobe motorike, ravnotežja,…) 
- motivacije 
- sprostitev  
- rekreacija 

 
Začetnik na tem področju je Dr. Boris Levinson, ki je v 70-tih letih delal z avtističnimi 
otroki in spoznal, da je bila njihova volja in motivacija navezati stik z živaljo (v 
njegovem primeru pes) mnogo večja kot z njim samim. Danes se je AAA & AAT 
razširila na vso vzgojno-izobraževalno ciljno skupino in prodira tudi na druga 
področja. 
Nosilci aktivnosti bodo: Tomaž Klepec, Danijela Kolenc in Špela Novak. 
 
7.  Mednarodni festival Igraj se z mano, 24.-27. maj 2016. V letošnjem šolskem letu ga 
nameravamo organizirati že jubilejno desetič. Zajema otroke in mladostnike s 
posebnimi potrebami (motnjami v duševnem razvoju) in ostale otroke in mladostnike. 
Festival je zasnovan s ciljem vključiti v aktivnosti vse, ki bodo želeli pri njih sodelovati,  
se igrati z nami. Z aktivno udeležbo v družbenem dogajanju želimo poleg ustvarjanja 
naših otrok na različnih področjih, pridobiti tudi spoštovanje širše družbe, ki ima manj 
neposrednega stika s tovrstno populacijo in s tem uveljavljanje tesneje povezane 
družbe. S postavitvijo dogajanja in diskriminirane skupine otrok in mladostnikov med 
ljudi, v jedro mesta bo javnosti ta skupina približana in posledično predstavljena kot 
skupina, katera zna in zmore vrsto dejavnosti, ki je lahko produktiven in unikatni del 
družbe, katerih pravice pa prav tako morajo biti poznane in upoštevane. Pri tem lahko 
pomembno vlogo odigramo vsi, tudi naključni v festivalskem dogajanju in seveda 
nasploh v vsakdanjem življenju. Postavljen je v središče mesta, na Kongresni trg in bo 
trajal 4 dni. Več o Festivalu si lahko ogledate na spletni strani www.igrajsezmano.eu.  
 
Bodi umetnik – Igraj se z mano; mednarodni likovni natečaj,  september 2015 -  
september 2016 
V projekt bodi umetnik spadajo štirje dogodki: 

http://www.igrajsezmano.eu/


1. Mednarodni likovni natečaj s tremi temami, ki so iztočnica za vrtce, šole, zavode in 
druge organizacije, da pripravijo likovna dela in jih pošljejo na mednarodni natečaj. 
Projekt je sofinanciran s strani Mestne občine Ljubljana, Cankarjevega doma, Društva 
za kulturo inkluzije in partnerskih organizacij (t.4).  
2. Zaključna potujoča razstava Bodi umetnik – Igraj se z mano bo v KGLU Slovenj 
Gradec, 7.10.2015 kjer bo izveden poseben program (tudi v okviru mladinske 
izmenjave Duša in srce inkluzije) priprave razstave, delavnice in vloga kustosa vseh 
obiskovalcev.  
3. Bodi umetnik – Igraj se z mano - Otvoritvena razstava v Cankarjevem domu - 
delavnice, predstava, otroci postavijo razstavo (razstavljenih cca. 900 likovnih del) - 
mednarodni kulturno-likovni dogodek in kulturni dan CJL; Cankarjev dom, 20 januar 
2016.  
4. Bodi umetnik – Igraj se z mano; mednarodna potujoča razstava, januar 2016 - 
december 2016. Izbrana likovna dela potujejo po Sloveniji in tujini - razstave v 
knjižnicah, mladinskih centrih, šolah, vrtcih, zavodih in drugih organizacijah.  
 
Bodi športnik – Igraj se z mano, 5.10.2015 

Gre za športni dogodek, namenjen druženju, sprejemanju in igri. Delavnice, turnirji in 
mednarodni obiski na športnem telovadišču Ilirija. Projekt sofinancira zavarovalnica 
Triglav in Društvo za kulturo inkluzije. Projektu se pridruži tudi mladinska izmenjava 
Duša in srce inkluzije. Nosilec projekta je Boštjan Kotnik. 
Nosilec dejavnosti: Boštjan Kotnik 
 
8.  Evropska prostovoljna služba (EVS) 
V šolskem letu 2009/10 smo strani Nacionalne agencije pridobili akreditacijo za 
prijavljanje na razpise za prostovoljce iz držav evropske skupnosti. V lanskem letu 
smo gostili štiri prostovoljke iz Grčije, Danske Srbije in Španije. V letu 2011/12 smo 
gostili prostovoljko iz Makedonije za čas 10 mesecev, za čas Festivala v maju 2012 pa 
skupino prostovoljcev za čas enega meseca. V letu 2012/13 bomo gostili prostovoljko 
iz Rusije. V letošnjem letu ima program EVS naslov  'Stepping into somebody else's 
shoes'  in poteka od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. Gostili bomo 4 prostovoljke iz BiH in 
Makedonije,ki sodelujejo v učnem programu, pomagajo pri pripravi in izvedbi 
različnih projektov.  Projekt je financiran s strani MOVIT. 
Nosilec in koordinator EVS je Boštjan Kotnik. 
 
9. Projekt - Zdrav življenjski slog za obdobje september – december 2015 
Na projekt smo se prijavile obe šoli OŠPP Dečkova in OŠPP Levstikov trg. Cilj projekta 
je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega 
sloga s pomočjo dodatne športne aktivnosti, aktivno vključiti vsaj 20% osnovnošolske 
populacije, zagotoviti zainteresiranim učencem 5 ur športne aktivnosti na teden, 
odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja. Na razpisu smo 
bili izbrani, s tem pa zagotavljamo otrokom, vključenim v program, priporočeno 
vsakodnevno strokovno vodeno vadbo. V projekt smo vključili 187 učencev  z dvema 
športnima pedagoga, žal je projekt odobren le za tri mesece od 1.9. do 31.11.2015. Če 
bo razpis za podaljšanje, se bomo nanj zagotovo prijavili. Nosilka projekta je Janja 
Seles.    
 



10.  Projekt Iz narave v narave (od 5. 10. – 8. 10. 2015) – vse enote  
Program je namenjen: vzpodbujanju pozitivnega in socialno odgovornega odnosa 
otrok in mladostnikov do sebe in do okolja. Usmerjen je v preprečevanje zasvojenosti 
in se izvaja za mladostnike DE Dom in učence OŠPP, vključeni pa so tudi učenci OVI 
Jarše.  
Projekt »Iz narave v naravo« je zasnovan na ideji, da otroci in mladostniki s posebnimi 
potrebami iz CJL in rednih šol preživijo en teden čim bolj zdravo in z naravo. Vse več 
otrok in mladostnikov namreč postaja odvisnih od sodobne tehnologije, npr. 
računalnik, playstation, televizija, internet, … s tem pa pozabljajo na zdrav in 
ustvarjalen način preživljanja prostega časa, kakor tudi na pomen uravnoteženega in 
raznolikega življenjskega sloga.  Z našim projektom želimo otrokom in mladostnikom 
pokazati tudi ta način življenja, tako preko različnih ustvarjalnih delavnic, kakor tudi 
delavnic osveščanja in spoznavanja oblik zasvojenosti, ki se z novodobnimi 
tehnologijami in dostopnostjo povečujejo. Tako bomo poskrbeli za pester urnik 
športnih, adrenalinskih in ostalih aktivnosti, ki so povezani s taborništvom in naravo 
ter še mnogimi drugimi delavnicami. 
S tem želimo mladim pokazati, kaj vse jim lahko nudi narava, kje lahko najdejo 
sprostitev, kako jo lahko varujejo, skrbijo zanjo in z njo ter v njej vedno znova lahko 
doživijo veliko vznemirljivega in nepredvidljivega. Želimo dokazati, da druženje in 
sodelovanje z vrstniki, medsebojno zaupanje in zaupanje vase, doprinese mnogo več 
k zadovoljstvu in samozavesti posameznika, kot pa zatekanje v iluzorni svet 
televizijskih in računalniških programov. Izvajali bomo delavnice, kjer bodo 
mladostniki preko igre, igre vlog in simulacij spoznavali, prepoznavali in iskali vzroke 
ter rešitve o vseh oblikah zasvojenosti. 
Vse več mladostnikov, pri nas in drugod v Evropi, je zasvojenih z igricami, televizijo, 
internetom in ostalimi novodobnimi tehnologijami prostega časa. Te, tako imenovane 
»mehke«, vsakdanje različice zasvojenosti vodijo v otopelost, depresivnost, 
neaktivnost, odstopanje od resničnega sveta in so le še korak bliže k »tršim« oblikam 
zasvojenosti - alkohol, droge,… Vse oblike zasvojenosti namreč odtujujejo mlade od 
druženja, zdravega življenja, resničnega sveta, ustvarjalnosti, sodelovanja itd. Te 
»mehkejše« in kasneje »trše« zasvojenosti jih še dodatno oddaljujejo od možnosti 
vključevanja v širše socialno okolje, od katerega so že tako mnogokrat izključeni. 
Populacija s posebnimi potrebami je lahka tarča vseh vrst zasvojenosti.  
Vodja projekta je Boštjan Kotnik, pedagoški vodja pa Barbara Marič s sodelavci. 
 
11. Mednarodni projekt Specialno jadranje (OŠPP Levstikov trg, Dom, Jarše) 
Skupina mladostnikov se bo 16. septembra 2015 odpravila na jadranje med srednje   
jadranskimi otoki. Istočasno bo okoli teh otokov jadralo več jadrnic iz različnih držav 
Evrope na katerih bodo posadke otrok in mladostnikov. 
Cilj jadranja je druženje mladostnikov in vzgojiteljev v ekstremnih in nepredvidljivih 
razmerah. Druženje na majhni jadrnici, predstavlja svojevrstno preizkušnjo za vse   
udeležence, kar daje temelj doživljajski pedagogiki. Življenje skupine na majhnem 
prostoru, v izjemnih okoliščinah, kjer je potrebno maksimalno prilagajanje in seveda 
izjemno upoštevanje navodil kapitana oz. skiperja, ki vodi jadranje in celo posadko, 
ustvarja posebno klimo odnosov.    
Prav to omogoča vsem udeležencem edinstveno izkušnjo, ki odnose med nami    
obogati in jih spravi na višjo raven. 



Pomemben faktor je tudi zaupanje, ki se v teh okoliščinah gradi hitreje. Nenazadnje je 
to tudi izkušnja, ki povezuje mlade po vsej Evropi in jih popelje v  svet avanture in 
doživetij, kar vsakemu posamezniku pušča bogate izkušnje. Nosilec projekta je Aljoša 
Šip. 
 
12. Mednarodna mladinska izmenjava Srce in duša inkluzije   
Oktober, 2015 

Enotedenska mladinska izmenjava s partnerji iz Slovenije-Centra Janeza Levca, 
Hrvaške, BiH, Srbije, Črne Gore in Makedonije na temo neformalnega učenja in 
sprostitvenih tehnik pred im po učenju. Udeležba na dogodku Bodi športnik in Bodi 
umetnik. Sofinancer projekta je MOVIT. 
Nosilec projekta je Boštjan Kotnik. 
  
12. Lutke, ekran in osebni stik, oktober - december 2015 

Izobraževanje in delavnice za preprečevanje zasvojenosti z elektronskimi mediji za 
otroke in mladostnike, njihove starše in vzgojitelje. Projekt je sofinanciran s strani 
Mestne občine Ljubljana in Društva za kulturo inkluzije. Nosilec projekta je Boštjan 
Kotnik. 
    
14. Play with me across Europe, 2015  
Mednarodni festival Igraj se z mano je namenjen je sprejemanju drugačnosti, 
spodbujanju inkluzivnih trenutkov, igri ne glede na razlike. Odvijal se bo v Ljubljani 
in v partnerskih državah - Poljska in Norveška. Projekt je financiran s strani 
Slovenskega  štipendijskega sklada EGP/NFM. Nosilec projekta je Oddelek za 
projektne dejavnosti, Boštjan Kotnik. 
 

15. Visit Island Januar 2016 
Študijski obisk partnerske šole v Islandiji in drugih organizacij na področju šolstva in 
posebnih potreb Projekt je financiran s strani Slovenskega  štipendijskega sklada 
EGP/NFM. Nosilec projekta je Oddelek za projektne dejavnosti, Boštjan Kotnik. 

 
16. Sodelovanje s podjetjem McDonald's 
CJL je januarja 2012 v sodelovanju z podjetjem McDonald's oblikoval pilotski projekt, 
katerega namen je povečanje zaposlitvenih možnosti in oblikovanje ustreznih pogojev 
zaposlitve oseb s posebnimi potrebami. Meseca marca so učenci posebnega programa 
vzgoje in izobraževanja začeli z opravljanjem delovne prakse v podjetju McDonald's, 
v nadaljevanju pa imamo namen razviti še druge oblike sodelovanja (zaposlitev 
mladostnikov, ki končujejo program nižje poklicnega in poklicnega izobraževanja ter 
sodelovanje z DZC Janeza Levca). Nosilka projekta je Breda Holc. 
 
 

6. 8. 2 Sodelovanje v dejavnostih Zveze prijateljev mladine 
 
1. Bralna značka – s knjigo v svet 
Bralna značka je slovensko gibanje, ki že več kot štiri desetletja spodbuja razvoj bralne 
kulture mladih. Od začetka devetdesetih let se je gibanje posodobilo z motivacijskim 



programom S knjigo v svet, ki je postalo tudi njeno geslo. Program Bralna značka 
Slovenije je del nacionalnega programa Zveze prijateljev mladine Slovenije. 
Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Ves čas se razvija kot 
dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim šolske 
mladinske knjižnice. S svojim pristopom do branja je zelo uspešna pri oblikovanju 
otrok - bralcev za vse življenje. V okviru te dejavnosti bodo potekali pogovori o 
knjigah, pravljične urice, sodelovanje pri šolskem glasilu Murni, aktivnosti pri šolskih 
in izven-šolskih proslavah ter seznanjanje s knjižnimi novostmi. 
Z vzpodbujanjem vseh učencev za branje in sodelovanje pri dejavnostih Bralne značke, 
bomo razvijali jezikovne zmožnosti, opisovalne zmožnosti, občutljivost za druge, 
pomagali učencem pri procesu samoodkrivanja, razvijali pripovedne zmožnosti ter s 
tem bogatili osebnostni razvoj vsakega učenca. 
Aktivnosti v okviru Bralne značke: 
   -  objava priporočilnih bralnih seznamov za posamezni razred, 
   -  marec ali april bo zaključna prireditev za  zlate značkarje v Cankarjevem domu, 
   -  maja - junija bomo podelili priznanja vsem bralcem na šoli. 
Nosilki na OE Dečkova: Mojca Đukić in Emilija Mrlak 
Nosilka na OE Levstikov trg: Ada Zore 
 
2. Aktivnosti EVROPA V ŠOLI bodo potekale pod pokroviteljstvom Sveta Evrope, 
Evropske komisije, Evropskega parlamenta ter Evropske kulturne fundacije.  
Sodelovali bomo na likovnem in literarnem natečaju na regijskem tekmovanju. 
Udeležili se bomo zaključnega srečanja, ki ga organizira zveza prijateljev mladine v 
enem izmed slovenskih mest. 
V mesecu oktobru se bodo naši mentorji udeležili seminarja na določeno temo, da bodo 
lahko naše mlade ustvarjalce pravilno usmerili. Zaključek natečaja je v mesecu marcu 
2016, rezultati likovnega in literarnega natečaja so objavljeni v mesecu aprilu. 
Nosilka je Ela Leskošek.  
 

6. 8. 3 Projekti in nove vsebine dela na OŠPP Dečkova ul. 
 
1. Pedagogika Marie Montessori – elementi pri pedagoškem delu 
Montessori pedagogika je v svetu vedno bolj aktualna. Velike gospodarske 
spremembe, predvsem pa socialne migracije, povzročajo neugodno klimo za vzgojo 
otrok. Šolski sistemi so v mnogih državah v krizi, ker ne ponujajo dovolj socialnih 
interakcij med učitelji in učenci, ker delujejo rigidno in so samo storilnostno naravnani. 
Zato se »veliki šolski sistemi« v času reformiranja zgledujejo po pegagogiki Marie 
Montessori, pravi gospa Angella Martin iz Španije, kjer so elemente Montessori 
pedagogike vnesli v državne šole. Podobno je na Japonskem. Približno 2000 vrtcev 
uporablja elemente ali metodo Montessori v celoti. 
-  Na šoli bomo tudi v letošnjem šolskem letu popestrili proces poučevanje pri 
različnih predmetih ter otrokom omogočiti bolj kakovosten razvoj, sprejemanje 
informacij, pozorno spremljanje navodil, povečanje spretnosti rok in prstov, 
organizacijo dela, vztrajnost in doslednost pri opravilih in večjo uspešnost v procesu 
izobraževanja, navajanje na čim večjo samostojnost, samokontrlo…s poudarkom na 
individualizaciji. 



Pedagoški koncept, ki ga je izdelala M. Montessori, obsega celosten otrokov razvoj od 
spočetja do odrasle osebe. Otrok ni pasivno, receptivno bitje, ampak osebnost z veliko 
sposobnostjo lastne aktivnosti in koncentracije. 
Njena pedagogika je usmerjena k otroku in njegovim potrebam po spontani aktivnosti, 
samoodločanju in neodvisnosti. 
Pomembna so tri njena spoznanja: 
- otroci potrebujejo starosti in razvoju primerna sredstva za popolno zaposlitev, 
- za otrokov razvoj so potrebne miselne izkušnje, 
- otroci se morajo gibati. 
Cilji: 
- razvija senzomotoriko, 
- vzgoja za dom in življenje, 
- vzpodbuja socialni razvoj, 
- razvija govor in jezik, 
- razvija matematične pojme, 
- razvija boljše poznavanje narave in družbe, 
- rešuje naloge z različnimi materiali, 
- samostojno raziskuje materiale, njihovo uporabnost in s tem razvija domišljijo, 
- dovoli učencu/učenki, da dela napake in ga ozavesti, da se ob tem uči, 
- presoja, primerja in zbira materiale, postavlja spoznanja v logičen odnos, 
- nauči se strpnosti, samonadzora, samostojnosti, pridobi pozitivno samopodobo. 
 
Pedagogiko Marie Montessori bomo izvajali v  petem razredu, OVI oddelku in  PB 
Učiteljice, ki izvajajo pedagogiko Marie Montessori – obliko dela na šoli so:  Martina 
Kalan in Nataša Kojič. 
Aktiv Marie Montessori bomo razširili in elemente te pedagogike uvajali tudi v ostalih 
razredih. 
 
2. SOCIALNE IGRE OZ. DELAVNICE ZA RAZVIJANJE ČUSTVENIH IN 
SOCIALNIH SPRETNOSTI  
Otroci in mladostniki z lažjo motnjo v duševnem razvoju imajo poleg intelektualnih 
primanjkljajev tudi slabše razvite čustvene in socialne spretnosti. Zaradi pomanjkljive 
samokontrole in nekritičnega  presojanja, v frustrirajočih situacijah, pogosteje reagirajo 
z verbalnim in/ali telesno agresivnim odzivom. Za optimalen psihosocialni razvoj 
potrebujejo več načrtovanih vzpodbud in organizirano okolje, v katerem pridobivajo 
potrebna znanja in spretnosti za učinkovitejše spoprijemanje z različnimi življenjskimi 
situacijami.  
 
V šolskem letu 2015/16 bodo delavnice za razvijanje čustvenih in socialnih spretnosti 
potekale v obliki socialnih iger in treninga specifičnih veščin za učence od 1. do 5. 
razreda s primanjkljaji na področju čustvenih, socialnih in komunikacijskih spretnosti. 
Socialne igre bodo predvidoma potekale od novembra 2015 do maja 2016. Izvedenih 
bo predvidoma 10 delavnic, ki jih bo vodila šolska psihologinja.   
 
Osnovni namen delavnic za razvijanje čustvenih in socialnih spretnosti je preprečiti 
razvoj določenih težav na čustvenem in vedenjskem področju otrok ter zmanjšati 



intenziteto že nastalih težav, torej delovati intervencijsko in preventivno. Konkretneje 
se pri učencih poskuša doseči naslednje cilje:  

 učinkovitejše prepoznavanje, izražanje in obvladovanje čustev (otroci se bodo 
seznanili s paleto besed za izražanje čustev in njihovimi pomeni, razlikovali 
doživljanje čustev v telesu ter spoznali in se naučili uporabljati načine za 
ustrezno izražanje in obvladovanje čustev); 

 povečanje zavedanja samega sebe (otroci bodo spoznali svoje interese, 
zmožnosti, močna in šibka področja); 

 razvijanje pozitivnega odnosa do samega sebe in drugih (otroci se bodo naučili 
ozavestiti pozitivne vidike samega sebe in drugih vrstnikov v skupini); 

 razvijanje socialnih spretnosti potrebnih pri druženju in igri z vrstniki 
(spretnosti spoznavanja, sodelovanja, igre, učinkovitega reševanja problemov 
…) 

 razvijanje empatije (otroci se bodo naučili prepoznavati čustva na temelju 
besednih in nebesednih znakov ter spoznali načine, s katerimi lahko pokažemo 
sočutje in pozornost drugemu); 

 oblikovanje pozitivne klime v razredu/skupini. 
 razvijanje motivacije za skupinsko delo na sebi (spreminjanje manj 

konstruktivnih vedenjskih in čustvenih vzorcev v bolj konstruktivne s pomočjo 
skupinske oblike dela). 

 
Za doseganje predvidenih ciljev bodo uporabljeni naslednji načini oz. metode dela: 

- razgovor;  
- razlaga; 
- skupinska diskusija – pogovor v krogu; 
- delo z besedili, iz katerih bomo prepoznavali šibkosti, zmote in pravilnosti 

ravnanja posameznikov; 
- dramatizacija; 
- likovno ustvarjanje in izražanje; 
- igre vlog, s pomočjo katerih bomo izzvali raznovrstne procese in potem o njih 

kritično razmišljali; 
- demonstracija in učenje tehnik sproščanja ter vzpostavljanja samokontrole; 
- trening/učenje specifičnih veščin oz. spretnosti (socialnih, komunikacijskih in 

veščin reševanja problemov); 
- socialne, gibalne igre. 

Učenci bodo zastavljene cilje dosegali tudi preko izkustvenega učenja. Teme socialnih 
iger izhajajo iz resničnega življenja in vsakodnevnih težav ter omogočajo uporabo 
pridobljenih spretnosti in znanj na konkretnih, realnih primerih. Tudi pogovor v 
skupini ni zgolj proces učenja, ampak resnična socialna izkušnja, v kateri učenci 
aktivno poslušajo, pripovedujejo, rešujejo ter prakticirajo pridobljene socialne in 
čustvene spretnosti. 
 
3. Šola za življenje:  Projekt Šola za življenje je namenjena mladostnikom s posebnimi 
potrebami, ki imajo zmerno motnjo v duševnem razvoju in se na OŠPP Dečkova 
usposabljajo po posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Zaradi svojih 
primanjkljajev imajo večje težave pri vključevanju v življenje samo, kot tudi pri 
vključevanju med sovrstnike in ravno to je razlog, da so  pogostokrat  prikrajšani na 



različnih področjih. Ker so ti učenci v obdobju odraščanja, bodo čez nekaj let odšli vsak 
svojo pot, zato bi jih pred tem radi pripravili na čim samostojnejše življenje, seveda v 
tolikšni meri, ki jo dopuščajo njihove intelektualne sposobnosti. Šola za življenje 
ponuja paleto raznovrstnih pozitivnih izkušenj za posameznika. V pet dnevnem 
sklopu bodo potekale različne dejavnosti, ki bodo prilagojene njihovim sposobnostim 
in željam (orientacija v naravi, opazovanje gozda, njegove podrasti in življenja v njem, 
spoznavanje in nabiranje gob, lokostrelstvo, jahanje konj, opazovanje zvezd, taborni 
ogenj, nočni pohod s svetilkami, planinarjenje, ustvarjalne delavnice, družabne igre, 
ples,…) 
       Da bi se mladostniki naučili čim samostojnejšega življenja, bomo vse obroke hrane 
pripravljali sami, za seboj pomili, pospravili, skrbeli za red in čistočo celotne koče. 
Poleg vseh dejavnosti pa bomo z različnimi interakcijskimi igrami tkali niti 
prijateljstva in ugotavljali, kako pomembna je pripadnost določeni skupini. 
 
Cilji in namen projekta: 

- prispevati k razvoju samostojnosti vsakega posameznika 
- prispevati k boljši socializaciji  
- razvijati občutek samozavesti in pozitivne samopodobe 
- utrjevati prijateljske vezi 
- se prilagajati skupini 
- prispevati k spoznanju ter raziskovanju narave in življenja v njej 
- oblikovati kulturen in pristen odnos do narave 
- spoznati različne načine preživljanja prostega časa 
- se zavedati pomena zdravega življenja 
- se naučiti sodelovati, si pomagati in mirno reševati probleme 

 

Sodelovanje s starši: 
V začetku šolskega leta bomo imeli skupno druženje s starši in učenci iz OVI oddelkov. 
Nosilci: Ines Rupnik, Helena Cedilnik Može, Anka Starkel, Žiga Sedmak, Mateja 
Breznar, Irena Virant, Alenka Vidic Grmek. 
 
4. Šolski ples oddelkov vzgoje in izobraževanja OE Dečkova,  OE Levstikov trg, 
OE OVI Jarše in VDC  
Šolski ples običajno povezujemo z druženjem, zabavo, dobro glasbo, novimi 
prijateljstvi, veseljem, smehom, plesnim ritmom in množico prijetnih občutkov.  
Porodila se je namreč ideja o  šolskem plesu mladostnic in mladostnikov OVI DE 
Dečkova, DE Levstikov trg, De OVI Jarše in VDC,  da bi v soju plesnih žarometov, 
krajšim animacijskim programom, z manjšimi prigrizki in seveda glasbenimi željami 
preplesali nekaj petkovih popoldnevom v šolskem letu 2015/16. Ples bo organiziran  
v avli šole na Dečkovi med 17.00 in 20.00 uro. 
Nosilka: Janja Seles 
 
5. Vključitev v projekt – Gledališke skupine OŠ Vižmarje Brod, sodelovanje z  
gledališčem OŠ. Šola povabi učence iz šol iz soseske, da skupaj preživimo kulturni 
dan ob gledališki predstavi, katera se odigra na naši šoli. 
Nosilka: Janja Seles 



 
6.  Šola bere.  1x mesečno se za eno šolsko uro  prekine delo na šoli. Učenci, učitelji, 
vodja šole,  svetovalni in  tehnični delavci morajo to uro obvezno brati literaturo po 
lastni izbiri. Po končani bralni urici učenci po šolskem radiu poročajo kaj zanimivega 
so prebrali. Nosilka: Iva Topolnik 
 
7. Projekt Rastem s knjigo 
Učenci sedmega razreda  bodo obiskali najbližjo knjižnico in se vključili v skupni 
projekt učencev iz večinske šole. 
Nosilka: Viktorija Blatnik 
 

8. Zimska šola za življenje 
Zimska šola za življenje, katere namen je tudi oblikovanje in ohranjanje zdravega 
načina življenja. V zimsko šolo za življenje bodo vključene različne pripravljalne 
delavnice, delavnice na zimovanju in evalvacijske delavnice. Zimovanje bo potekalo 
na Ruški koči na Pohorju, v mesecu marcu 2016. 
Program: 

- različne delavnice (ustvarjalne delavnice, snežno kiparjenje, iskanje sledi divjih 
živali, …),  

- zimske športne aktivnosti (smučanje, smučarski tek, krplanje, sankanje, nočno 
sankanje na progi osvetljeni z baklami, pohod, nočni pohod, orientacija…),  

- predavanja (planinsko predavanje, alpinistični potopis, predavanje lovca,…),  
- predstavitve in ukrepi za izvajanje preprečevanja nastanka odvisnosti. 
Nosilec: Tomislav Stankovič 
 
9. CAP delavnice 
Nadaljevali bomo z  izvajanjem preventivnega programa za preprečevanje zlorabe 
otrok - CAP. Izvajalki bosta Alenka Vidic Grmek in Mojca Đukič. 
 
10. Učenje plavanja po metodi Halliwick 
Po metodi Halliwick in z elementi klasičnega pristopa učenja plavanja bomo 
pripravljali učence neplavalce iz posebnega programa na kontakt z vodo in 
pridobivanje osnovnih plavalnih sposobnosti.  Ostali prijavljeni učenci bodo imeli 
možnost nadaljnjega razvijanja svojih plavalnih sposobnosti. 
Izvajalci: Irena Virant in Mateja Breznar. 
 
11. Preventivne mladinske delavnice: ljubezen, partnerstvo, spolnost 

Mladostniki z motnjo v duševnem razvoju (v nad. MDR) imajo podoben spekter 
spolnih občutij, misli, želja kot mladostniki brez intelektualnih primanjkljajev.  Zanje 
je (tako kot za njihove vrstnike) pomembno, da  v obdobju adolescence pridobijo 
ustrezne, na njim primeren in razumljiv način posredovane informacije o spolnosti ter 
ustreznih, zdravih načinih izražanja svojih spolnih občutij. Raziskave kažejo, da pri 
skupini mladostnikov z MDR obstaja povečano tveganje za pojav nekaterih 
rizični/negativnih posledic vezanih na spolno aktivnost (spolne zlorabe, neželena 
nosečnost, spolno prenosljive bolezni …). Vzroki za omenjeno tveganje so lahko 
naslednji: pomanjkanje znanja/vedenja o spolnosti; izkrivljene informacije o spolnosti, 
ki jih pridobijo od vrstnikov in iz medijev, namesto iz  knjig in drugih zanesljivih virov; 



slabše razumevanje sprememb, ki se dogajajo v njihovih telesih zaradi zmanjšanih 
kognitivnih kapacitet; pretirana zaupljivost in podredljivost v odnosu do drugih; 
pomanjkanje asertivnosti; omejene možnosti socialnih kontaktov ter pretirano zaščiten 
način življenja. Zaradi vsega navedenega so preventivne dejavnosti v smislu spolne 
vzgoje oseb z MDR ključnega pomena za njihov zdrav celostni razvoj. 
 
V šolskem letu 2015/16 bo potekalo nadaljevanje preventivnih mladinskih delavnic na 
temo Ljubezen, partnerstvo spolnost v skupini mladostnikov iz oddelkov vzgoje in 
izobraževanja ter po potrebi tudi v višjih razredih OŠPP. Delavnice bodo predvidoma 
potekale med oktobrom 2015 in majem 2016. Izvajala jih bo šolska psihologinja v 
sodelovanju z delovno terapevtko. 
 
Delavnice bodo preventivne narave. Njihov osnovni namen bo pridobivanje ustreznih 
informacij o puberteti in mladostništvu (telesni, psihološki vidik), partnerstvu, zdravi 
spolnosti ter ustreznih načinov izražanja naklonjenosti, ljubezni in spolnih občutij.  
 
Za doseganje predvidenih ciljev bodo uporabljeni naslednji načini oz. metode dela: 

- razgovor;  
- razlaga; 
- avtorefleksija izkušnje; 
- skupinska diskusija – pogovor v krogu; 
- delo z besedili, slikovnim, avdiovizualnim materialom; 
- igre vlog, s pomočjo katerih bomo izzvali raznovrstne procese in potem o njih 

kritično razmišljali; 
- trening/učenje specifičnih veščin oz. spretnosti (socialnih, komunikacijskih in 

veščin reševanja problemov) … 
Nosilki: Helena Može Cedilnik in Barbara Bavdek 

 
12. Bralnice pod Slamnikom 
Cilj MLADINSKEGA FESTIVALA BRALNICE POD SLAMNIKOM je promocija 
branja in strpnosti. Tematika je vsako leto drugačna, aktivnosti se prilagajajo 
posameznemu lokalnemu okolju. Pri tem sodelujejo različni ustvarjalci in so udeležene 
različne institucije (šole, vrtci, zavodi...). Ustvarjalci učence motivirajo, zanje si 
vzamejo čas, jim prisluhnejo...učenci so ves čas aktivno vključeni v dejavnost. 
Nosilka: Urša Gašperšič Raič 
   
13. Planinska skupina – Mladi planinec 
Urnik: vsak drug teden po eno šolsko uro  in gremo na izlet eno soboto v mesecu. 

Dejavnost planiramo v šolskem letu 2015/16 tretje šolsko leto, le na enoti OE Dečkova. 
Kasneje morda tudi na drugih enotah.  
Cilji: V šoli učenci spoznavajo pohodništvo, planinstvo; se učijo o pomenu gibanja v 
naravi, zdravem življenju, spoznavajo pravila  varne hoje v gorah, se učijo o osnovah 
orientacije, ipd.. pripravimo pa se tudi na izlet, ki bo sledil.  
Učenci na izletih, poleg navedenih vzgojnih učnih ciljev, razvijajo tudi vztrajnost, 
pridobivajo fizično kondicijo, razvijajo  socialne veščine, se učijo vključevanja  v širše 
socialno okolje, spoznavajo Slovenijo ipd.  



Z dejavnostjo sodelujemo  v projektu Planinske zveze  Mladi planinec (morda tudi 
Ciciban planinec). Otroci izpolnjujejo Dnevnik mladega planinca, zbirajo izlete, na 
koncu dobijo nagrado, naziv… 
Izlete bodisi organiziramo sami, pri večjih turah se povežemo s planinskim društvom, 
lahko se priključimo tudi izletom, ki jih le to organizira za več šol  (inkluzija). Na 
izletih učence spremljajo tudi starši, starejši, samostojnejši učenci, pa gredo lahko tudi 
sami. 
Z dejavnostjo se želimo navezati tudi na preteklost delovanja CJL, v spomin na 
pionirski  odred Črni murni, ki je prirejal tudi veliko pohodov po celi Sloveniji. Vse 
izlete tudi dokumentiramo, morda izdajamo bilten… 
Dejavnost v začetku šolskega leta predstavimo staršem na roditeljskem sestanku. 
Nosilka: Barbara Jerina 
 
 
 
 
14. Vrtičkarji 
Že drugo pomlad je zaživel šolski zelenjavni vrt. Nova pridobitev je vrtna uta za 
shranjevanje vrtnega orodja in napeljava vode do šolskega vrta. Učenci OVI skupin ga 
pridno obdelujejo. 
Mladostniki skozi celotno šolsko leto izkustveno spoznavajo celoten postopek 
ekološkega pridelovanja - spremljajo in spoznavajo rast in razvoj vrtnin skozi letne 
čase. Aktivno pridobivajo znanja in spretnosti obdelovanja zemlje, sejanja in sajenja ter 
z zagotavljanjem pogojev za optimalno rast rastlin razvijajo odnos do narave.  Otroci 
ob tem doživljajo zadovoljstvo in razvijajo pozitivno samopodobo. Ob pripravljanju in 
uživanju tako pridelane hrane se mladostniki seznanjajo z zdravim načinom življenja. 
Nosilci: Aktiv OVI Dečkova  

 

6. 8. 4 Projekti in nove vsebine dela na OŠPP Levstikov trg 
 
1. Delavnice reševanja problemov 
- Z učenci sedmega in osmega razreda se bo znotraj OE OŠPP Levstikov trg izvajalo 
delavnice reševanja problemov. 
Delavnice so namenjene izboljšanju veščine reševanja problemov. Otrokom in 
mladostnikom bodo predstavljeni možni načini reševanja problemov, osvojeno 
veščino pa se bo uporabljalo pri reševanju konkretnih življenjskih problemov otrok in 
mladostnikov. Otroci in mladostniki se bodo naučili prepoznati/identificirati 
problem, definirati, opisati problem z vidika VKT modela (na osnovi vpliva čustev, 
misli in vedenja ter njihovega medsebojnega vpliva), prepoznavati vire za reševanje 
problema, postaviti cilje za reševanje problema in upoštevati postopnost pri reševanju 
problemov, poiskati različne možne rešitve problema (vsakdanje in originalne), jih 
oceniti z vidika predvidevanja posledic ter se odločiti na podlagi argumentov. Naučili 
se bodo veščin reševanja problemov in sistematične metode obvladovanja problemov. 
Delavnice naj bi veščino razvile v taki meri, da bo možen prenos v realno življenjsko 
situacijo. Ob tem pa naj bi se razvijalo tudi moralno razsojanje, kritično mišljenje ter 
krepila otrokova oz. mladostnikova samostojnost. Zaradi reševanja konkretnih 



življenjskih problemov, pa naj bi celoten proces deloval tudi svetovalno in olajšal 
psihične težave učencev. Delavnice bodo potekale skozi celo šolsko leto 2015/16.  
Delavnice vodi mag. Katarina Barborič 
2. Mladinske delavnice 
- Z učenci devetih razredov se bo na OE OŠPP Levstikov trg izvajalo mladinske 
delavnice  z namenom izboljšanja samorefleksije (spoznavanja samega sebe), 
samopodobe, samoregulacije vedenja, socialnih spretnosti in medosebnih odnosov.  
Obravnavalo se bo teme sporazumevanja, komunikacije, razreševanja konfliktov, 
skupinskega dela, razredne klime, teme medosebnih odnosov (prijateljstva, 
partnerstva, družine) in teme povečevanja samokontrole v povezavi s težkimi 
čustvenimi stanji, nasiljem in odvisnostjo. Delavnice bodo potekale skozi celo šolsko 
leto 2015-2016. 
Delavnice vodi mag. Katarina Barborič 
 
 
3.  Šola za življenje – šola za zdravje 
Osnovni cilj Šole za življenje je pripraviti in usposobiti otroke z zmerno motnjo v 
duševnem razvoju na čimbolj samostojno bivanje in skrb zase v vsakdanjem življenju.  
Za dosego ciljev je potrebno, da se otrok znajde v čim več različnih življenjskih 
situacijah, da se lahko potem v njih učinkovito odziva. Naše aktivnosti bodo usmerjene 
predvsem na naslednja področja: 
- Spoznavanje okolja: Organizirali bomo pohode v okolico. Spoznavali bomo rastline 

in živali in nabirali različne naravne materiale. Slikali bomo in risali. Ogledali si 
bomo kraj in njegove znamenitosti ter obiskali domačine. Učence bomo usmerjali v 
spoznavanje narave z vsemi čutili.  

- Osebna urejenost in medsebojni odnosi: Skupaj bomo pospravljali postelje in skrbeli 
za čistočo, skrbeli za izvajanje osebne higiene, pri aktivnostih bomo pomagali en 
drugemu. 

- Športne dejavnosti: Jutranja telovadba, plavanje in igre v vodi, badminton, košarka, 
odbojka, med dvema ognjema in osnove aerobike. 

- Skrb za varnost in okolje: Spoznavali bomo nevarnosti na cesti, na morju, v naravi. 
Skrbeli bomo za čisto okolico. 

- Kultura in zabava: Poslušanje glasbe in pravljic. Kviz pokaži kaj znaš, ples. 
Glede lokacije in dejavnosti se nekoliko prilagajamo ponudbi. Izvajalci so pedagogi, ki učijo v 
OVI. 
    
4. Mednarodni projekt Specialno jadranje (Opis projekta glej zgoraj) 
Organizacija in spremstvo na jadrnici bosta Aljoša Šip in Mojca Mahne. 
 
5. Sodelovanje z vrtci in šolami 
Sodelovanje z vrtcem Prule 
Z letošnjim šolskim letom začenjamo sodelovanje in povezovanje Vzgojno 
varstvenega zavoda Prule in CJL- torej otrok, ki obiskujejo redni vrtec, natančneje  
najstarejša starostna skupina v kateri so otroci, stari 5 let in učencev z zmerno motnjo 
v duševnem razvoju. Srečevali se bomo dvakrat na mesec po eno uro in pol. 
Smisel naših srečevanj bo odkrivanje narave in razvijanje ročnih spretnosti, bogatenje 
domišljijskega sveta in razvijanje besednega zaklada. Seveda pa je naš namen 



sodelovanja tudi prestopanje ovir in zadreg ter povečevanje priložnosti za vzajemno 
inkluzijo naših učencev in otrok iz vrtca Prule.  
Naša srečanja bodo namenjena reševanju problemov, na katera bosta naletela otroka, 
ki sta zašla v Začarani gozd. Pogosto nas bosta zaprosila, da raziščemo kakšno težavo 
in predlagamo rešitve. Torej bodo naša druženja vsebovala primesi fikcije, 
dogodivščin in ročnih spretnosti; kar pomeni sodelovanje med udeleženci, da bi 
uspešno postavili zatočišča, izdelali gnezda, klobuke nevidnosti … Pri tem bo treba 
uporabljati orodje, s katerim bi sestavili enostavne predmete. Za uspešno izvedbo 
zamisli bodo morali skupaj pretresati ideje, sodelovati, delati, prisluhniti drug 
drugemu … Na koncu pa bodo lahko občudovali svoje izdelke in ponosno svetovali 
sovrstnikoma, ki raziskujeta Začarani gozd. 
Vodja projekta: Valentina Vrhunc 
Sodelovanje z večinsko šolo 
V šolskem letu 2015/16 načrtujemo nadaljevanje sodelovanja z OŠ Livada: 
- Organizacija skupne prodaje izdelkov učencev obeh šol na stojnici pred OŠ 

Levstikov trg in »bazarju« na OŠ Livada, december 2015, 
- skupna udeležba na otvoritvi razstave »Igraj se z mano« in likovni delavnici, ki 

bo predvidoma januarja 2015, v Cankarjevem domu, 
- izvedba skupne likovne delavnice na festivalu »Igraj se z mano«, maj 2015. 

Vodje projekta: Tadeja Dolenc, Tihomir Vidović (oba CJL), Natalija Veselič Martinjak 
(OŠ Livada) 
 
6. Učenje plavanja po metodi Halliwick 
Po metodi Halliwick in z elementi klasičnega pristopa učenja plavanja bomo 
pripravljali učence neplavalce iz posebnega programa na kontakt z vodo in 
pridobivanje osnovnih plavalnih sposobnosti.  Ostali prijavljeni učenci bodo imeli 
možnost nadaljnjega razvijanja svojih plavalnih sposobnosti. 
Izvajalka: Barbara Kopina, pomoč Lidija Končina. 
 
7. Doživljajski tabor za učence 1. – 4. razreda 
Meseca maja se bomo učenci od 1. – 4. razreda udeležili doživljajskega tabora v Piranu. 
Tabor bo trajal 3 dni. Udeležilo se ga bo okoli 34 učencev in 7 spremljevalcev.  
Učencem želimo na doživljajskem taboru predstaviti primorski svet. Morje, morske 
živali in rastline bodo spoznali z obiskom akvarija, vožnjo z ladjico ter obiskom 
pomorskega muzeja. Z rednim gibanjem v okolici pa bomo poskrbeli za zdravje in 
kondicijo ter učencem približali zdrav način življenja. Na taboru bodo razvijali tudi 
samostojnost pri skrbi zase in osebni higieni.  
Otroci bodo z opazovanjem, razlago, pogovor in praktičnim delom prišli do novih 
spoznanj ter utrdili svoje šolsko znanje. Prav tako pa je za otroke s posebnimi 
potrebami doživljajska pedagogika nadvse pomembna saj se preko izkustvenega dela 
največ naučijo ter stvari tudi najbolj zapomnijo. Popoldanske aktivnosti se bodo 
beležile kot interesne dejavnosti. Vsak izmed spremljevalcev bo realiziral interesno 
dejavnost v okviru 10 ur. 
Izvajalci: razredniki in spremljevalci. 
 
8. CAP delavnice 
Nadaljevali bomo z  izvajanjem preventivnega programa za preprečevanje     



zlorabe otrok - CAP.  
 
9. Projekt Rastem s knjigo 
Učenci sedmega razreda  bodo obiskali najbližjo knjižnico in se vključili v skupni 
projekt učencev iz večinske šole. Mentor Ivanka Smrekar 
 
1. Spolna vzgoja v oddelkih posebnega programa 
Na urah spolne vzgoje se lotevamo vprašanj, ki so pomembna za odraščajoče, ki so z 
eno nogo še v otroštvu, z drugo pa tipajo po neznanem terenu odraslosti. Prehod se 
kaže v spreminjanju telesa, razmišljanja, vedenja, odločanja in iskanja – samega sebe, 
svojega mesta pod soncem in nekoga, ki bi lahko postal pomemben del njihovega 
življenja. Zato je neznano področje nepresahljiv vrelec vprašanj, ki terjajo odgovore. 
Odgovoriti si skušamo s skupnimi močmi preko pogovorov, branja, delavnic, risanja, 
pisanja, slikovnega materiala in socialnih iger. 
 
Pri urah spolne vzgoje se z otroki lotevamo tem kot so: samopodoba, prijateljstvo, 
puberteta – odraščanje in razlike med spoloma, menstrualni ciklus, odnosi in ljubezen, 
partnerstvo, intimnost, spolnost, kontracepcija in spolno prenosljive bolezni, 
nosečnost, porod in družina, zlorabe in obramba pred njimi … 
 
Skupine so majhne, učenci se med seboj dobro poznajo, tako da so pogoji za zaupljiv 
pogovor izpolnjeni. Učenci prav tako poznajo in upoštevajo zlata pravila, ki se jih 
morajo držati, da do pristnega, osebnega pogovora sploh lahko pride. Srečujemo se 
enkrat tedensko za eno uro. 
 
Znanje, pridobljeno na pogovornih urah, je zelo pomembno, saj so ta vprašanja v 
obdobju odraščanja ena pomembnejših, priložnosti za pogovor pa ni veliko. 
Nosilka dejavnosti: Valentina Vrhunc in razredniki 
 
2. Udeležba na specialni olimpijadi v Sarajevu 

Na pobudo Slovenske specialne olimpijade imamo možnost, da se učenci CJL 
udeležijo državnih iger specialne olimpijade v Bosni. Predvidoma bo ekipa štela 9 
članov (6 tekmovalcev in 3 spremljevalca). Odhod ekipe bo 1. 10. 2015 ob 7.00, prihod 
pa 4. 10. 2015 zvečer. Vodja ekipe Hasan Sinanović 
 
13.   Pedagogika Montessori 
Elemente montessori pedagogike uporabljamo učiteljice v treh razredih, in sicer 
Natalija Sevčnikar, Nina Ceglar in Romana Križaj v 4. a, 4. b in 5.a razredu. Uporabo 
montessori materialov in naše pozitivne izkušnje bomo predstavile tudi učiteljskemu 
zboru na praktičnih delavnicah. 
Tudi letošnje leto bomo vzgojno-izobraževalni proces na naši šoli bogatili z elementi 
montessori pedagogike in uporabo montessori materialov.  
Pedagogika montessori temelji na opazovanju otrok, ki so svobodni pri gibanju, 
raziskovanju in izbiranju aktivnosti. Pristop v skladu z metodo montessori pa je 
predvsem učenje za življenje. Otroci sami v sebi so nagnjeni k učenju. Učitelj pripravi 
okolje, usmerja dejavnost, spodbuja otroke, vendar pa je otrok tisti, ki se uči, ki je s 
pomočjo dejavnosti notranje motiviran, da vztraja v določeni dejavnosti. 



Razvojni pripomočki, ki jih imenujemo »materiali«, so oblikovani tako, da pomagajo k 
razumskemu razvoju, razvoju zbranosti, koordinacije, samostojnosti, socializacije, in 
občutka za red in estetiko. Značilnost didaktičnih montessori materialov je, da imajo 
mikavno točko, izolacijo težavnosti, se stopnjujejo od preprostega k zapletenemu, od 
konkretnega k abstraktnemu, otroka posredno pripravljajo na nekaj, kar se bo v 
prihodnosti učil, vsebujejo kontrolo napake. 
Vzgojni pristop montessori temelji na otrokovih razvojnih potrebah po svobodi znotraj 
meja in po skrbno pripravljenem okolju. Pripravljeno okolje nudi otroku možnosti za 
stik z materiali in izkušnjami, s pomočjo katerih razvija svoj razum, kakor tudi telesne 
in duševne sposobnosti. Oblikovan je tako, da v polnosti uporablja samomotivacijo in 
sposobnost otrok, da razvijajo skrite zmožnosti, samostojnost, sistematičen pristop do 
reševanja problemov, pridobivanja znanja in veščin ter omogoča veselje do učenja. 
Elemente montessori pedagogike uporabljamo učiteljice v treh razredih, in sicer 
Natalija Sevčnikar, Nina Ceglar in Romana Križaj v 4. a, 4. b in 5.a razredu. Uporabo 
montessori materialov in naše pozitivne izkušnje bomo predstavile tudi učiteljskemu 
zboru na praktičnih delavnicah. 
 
14. Multisenzorna soba ali snoezelen 
Beseda »snoezelen« izvira iz dveh nizozemskih izrazov, in sicer "snuffelen”, kar 
pomeni vohati ter “doezelen”, kar pomeni dremati. "Snoezelen" se uporablja na 
specialno - pedagoškem področju za sprostitev in je odlična metoda za zmanjševanje 
agresivnega vedenja, stresnega počutja, nemirnosti. Soba vsebuje različne pripomočke 
za spodbujanje in razvijanje vseh senzornih poti. Tako pri izvajanju terapij 
uporabljamo različne reflektorje ter druge luči, zvočne posnetke narave, klasično in 
drugo glasbo, vodni stolp z barvnimi mehurčki, mehke blazine, aromatične vonje, ter 
plošče z različnimi materiali, ki spodbujajo taktilne zaznave. »Snoezelen" uro bo v 
šolskem letu 2015/16 OE Dom izvaja Andreja Četina. 
 
15. Odprta kuhinja 
Z učenci 4.  5. In 6. Stopnje PPVIZ bomo sodelovali na kulinaričnem dogodku 
»ODPRTA KUHINJA«, ki poteka vsak petek na ljubljanski tržnici. 
Cilji: 

- priprava slovenskih jedi 
- pravilna in varna raba gospodinjskih pripomočkov 
- spoznavanje pomena zdrave prehrane 
- razvijanje komunikacijskih sposobnosti 
- raba denarja 

Izvajalca: Petra Štuhec in Hasan Sinanović 
 
11. Planinski krožek 
Od pet do šest sobot ali nedelj letno namenimo krajšim in nezahtevnim pohodom. Ne 
le, da na ta način krepimo kondicijo, hkrati »ubijemo« več muh na mah: med planinci 
se stkejo še trdnejše vezi, vedno se nam zgodi veliko lepega, naučimo se kaj novega 
(spoznavamo pohodniški bonton, nujno planinsko opremo, brez katere se ne smemo 
podati na pot, prvo pomoč, opazovanje narave in skrb zanjo …); skratka, iz vsakega 
pohoda se vrnemo zadovoljni.  



Velika dragocenost pohodov je tudi ta, da hodita z nami dve upokojeni učiteljici z naše 
enote – Breda Gajšek in Martina Zupančič Pečar. Vsaka nam s svojega področja zna 
povedati marsikaj in nas navdušiti ob mnogih priložnostih. V planinah je lepo, ija, ija-
o!  
Organizira: Valentina Vrhunc 
 
17. Dobrodelni koncert 
Načrtujemo koncert glasbene skupine, ki bo potekal meseca maja na šolskem dvorišču 
šole Levstikov trg. Dogodek bo javen, povabljeni pa bodo učenci, starši in drugi 
sorodniki učencev ter učitelji Centra Janeza Levca Ljubljana.  
Zbrani denar bomo namenili učencem, katerih starši jim ne morejo zagotoviti 
finančnih sredstev za nadstandardne dejavnosti, kot so šola za življenje, šola v naravi, 
doživljajski tabor in podobni projekti. 
 
Učenci bodo pomagali pri pripravi prizorišča, pri pripravi prigrizkov, pri strežbi 
prigrizkov, skrbeli bodo za čistočo dvorišča, opremili bodo šolo z napisi, spoznavali 
dobrodelnost kot eno izmed oblik pomoči. Učitelji bodo pomagali učencem pri 
izpolnjevanju njihovih nalog. 

Organizatorja Petra Štuhec in Hasan Sinanović 

 
18. Projekti (splošno) 
Več učiteljev je zainteresirano za sodelovanje pri projektih. Spremljali bodo razpise 
evropskih projektov in projektov Mestne občine Ljubljana.  
 
 

6. 8. 5 Projekti in nove vsebine dela  v OVI Jarše 
   

1.  Knjižnica 
V šolskem letu 2009/2010 smo prvič uvedli v posebej namenjenemu prostoru knjižnico 
za vse učence. Zaradi večjega števila učencev smo prostor v šolskem letu 2015/16 žal 
morali zopet preurediti v učilnico, knjižnica pa si bo delila prostor z glasbeno učilnico. 
Poleg izposoje knjig bomo preko šolskega leta organizirali različne tematske sklope: 
pravljične ure, filmske predstave, tematske razstave in druge dogodke, vezane na naš 
program. Učenci/ke bodo skupaj z učitelji in zunanjimi sodelavci ter povabljenimi 
gosti soustvarjali zanimive in malo drugačne urice. S temi dejavnostmi bodo povezani 
tudi različni krožki in izdelava šolskega časopisa. Sodelovali bomo z Mestno knjižnico 
Ljubljana-podružnico Jarše. Projekt Življenje je zgodba bosta s knjižničarko Angelo 
Klančar vodili Irena Roblek in Anuška Kovač. 
Namen in cilj:  
Namen: približati knjigo posamezniku, utrjevanje in ohranjanje že naučenega  branja, 
navajanje k poslušanju, pridobivati nova znanja, bogatiti besedni zaklad in kulturo 
izražanja, bogatiti domišljijo, spodbujati samostojnost, ustvarjalnost,…, spodbujati 
uporabo različnih medijev za pridobivanje in posredovanje informacij, spodbujati 
učence k soustvarjanju. 
Cilj: predstaviti otrokom in mladostnikom koristi branja.  



Nosilka dejavnosti Vodenje knjižnice in razdeljevanje revij učencem bo Manja 
Lamovšek  
 
2. PECS (Pictures Exchange Communication System) 
Pecs je metoda s pomočjo katere učence, ki ne govorijo in so ovirani v komunikaciji, 
naučimo, kako izražati svoje potrebe, želje. Primerna je predvsem za otroke z MAS, ki 
imajo težave pri socialni komunikaciji. Pri izvajanju te komunikacije sta potrebna tako 
komunikator, kakor tudi telesni pomočnik, ki otroku pomaga vzpostaviti 
komunikacijo s pomočjo slik. 
Cilj: naučiti učenca komunikacije s pomočjo izmenjave slik v vsakodnevnem okolju 
ter učenca opremiti s slikami za komunikacijo 
Izvajalci: Vanda Kočar Junkar, Klavdija Raspor Josipovič, Mateja Cerle 
 
3. Učenje plavanja po metodi Halliwick 
S pomočjo metode Halliwick z elementi klasičnega pristopa učenja plavanja 
pripravimo učence neplavalce na osnovi treh stopenj na pridobivanje osnovnih 
plavalnih sposobnosti in kontakta z vodo. Za dosego teh ciljev se izvajajo različne vaje 
(prilagajanje na vodo, sprostitev, pridobivanje osnovnih veščin plavanja). Dejavnost 
bo potekala v bazenih Atlantisa. 
Izvajalci: Michael Kärcher in študenti PeF. 
 
4. Udeležba na igrah specialne olimpijade BIH 
Mentor Nedeljko Ošap se bo z dvema učencema iz OVI Jarše  udeležil športnih iger 
specialne olimpijade BIH (skupaj z drugimi udeleženci CJL). Stroške krijejo 
organizator, CJL, manjši delež starši. Igre bodo potekale od 1. do 4. oktobra 2015. 
 
5.  Šola za življenje.  
Osnovni namen projekta je, da mora mladostnik/ca uporabiti svoje spretnosti, znanja 
in navade (ob asistenci pedagoga) v takšni meri, da si čim bolj organizira samostojno 
preživetje prostega časa. V novi situaciji (taborjenje, bivanje v apartmajih) mora 
zagotoviti skupaj z preostalimi mladostniki prehrano, čistočo in dnevni red 
aktivnosti. Projekt Šola za življenje se izvaja v manjši skupini (do dvanajst 
mladostnikov), jeseni in spomladi. Učitelji, ki  vodijo  Šolo za življenje so:  
- Barbara Rode –Narava nas živi, skrbimo zanjo-Poletni tabor Žužemberk, 

sodelovanje z OŠPP Levstikov trg, 31. 8.- 4. 9. 2015, projekt MOL 
- Vanda Kočar Junkar-Tabor MAS v Fiesi, junij, projekt MOL 
- Snežana Rauter – Zelišča, naše prijateljice-Zeliščni tabor, Narin, 14.-18. 9. 2015, 

projekt MOL 
- Barbara Rode-Specialno jadranje, Biograd na Moru,  19. -26. 9. 2015 
- Manja Lamovšek-doživljajska pedagogika Iz narave v naravo v Kranjski Gori, 

19.-29.10. 2015, projekt MOL 
- Irena Čolpa-Gozdovi, naš zaklad, Pokljuka, 5.-9. 10. 2015, projekt MOL 
 

Cilji: 
- utrjevanje in razvijanje veščin v skrbi za samega sebe 
- krepitev občutka pripadnosti skupini in učenje socialnih veščin 
- učenje in utrjevanje (izvajanje ) domačih opravil 



- spoznavanje značilnosti narave v predalpskem in alpskem svetu ter drugih 
slovenskih pokrajinah 

 
Za realizacijo teh projektov se bomo (smo se) prijavili na razpise MIZŠ in Mestne občine 
Ljubljana, EVS, delež stroškov poravnajo starši, delež pa pridobljene donacije. 
 
6.  Funkcionalno učenje 
Funkcionalno učenje so učna orodja, ki posnemajo otrokovo igro v prvih dveh letih in 
predstavlja osnovo za nadaljnji razvoj komunikacije. Omogoča diagnostiko in nenehno 
spremljanje otrokovega napredka ob aktivnostih. Ima jasno zgrajen sistem, postopke in 
materiale, ki so naravni in preprosti. Otrok ob takšni obravnavi postaja uspešnejši, 
vztrajnejši, veča se notranja motivacija in samozaupanje.  
V šol. letu 2015/2016  bomo v OVI JARŠE nadaljevali z dodatnim strokovnim delom po 
programu Funkcionalnega učenja. Delo bo še naprej potekalo timsko, kjer bodo 
sodelovali učitelji in starši. Tudi v tem šolskem letu bomo izbrale učence v prvih 
skupinah in skupaj z razredniki določile osnovne cilje zanje. Vključeni bodo tudi učenci, 
ki smo jih obravnavale letos 
Po tem programu bodo delali naslednji učitelji: Anuška Kovač, Irena Roblek  

 
 7. Delavnice za starše-skupina za samopomoč staršem  

Skupina je zaživela v šolskem letu 2011/12. Vodi jo ga. Sabina Kovačič, mama našega 
učenca, ki se je izobraževala na tem področju. Starši se srečujejo dvakrat mesečno in 
izmenjajo svoje poglede, stiske ter dobijo spodbude za premagovanje težav. Glede na 
zanimanje in pobude povabijo tudi zunanje predavatelje ter moderatorje delavnic. 
 
8. Zeliščni, zimski in zelenjavni vrt   
Tudi letos bomo nadaljevali z zeliščnim, zelenjavnim in zimskim vrtom. Mladostniki 
spoznavajo zelišča, ki rastejo v Sloveniji kot tudi zelišča iz drugih držav (npr. Kitajska). 
V zimskem vrtu bodo učenci sadili in vzgajali sobno cvetje, gojili sadike in zelenjavo. 
Učenci sami vzgojijo rastlino, zelenjavo ter nato ugotovijo čemu je namenjena in kako 
se jo da najbolj koristno  uporabiti. Iz njih kuhajo čaj, pripravljajo solato , pridelujejo 
milo, izdelujejo okraske…  
Nosilka projekta zelišča je Snežana Rauter, nosilki zimskega vrta s skrbjo za lončnice 
v šoli pa Irena Čolpa in Nevenka Rebič, zelenjavnega vrta pa Mihaela Jakomini.  
Zelenjavni vrt bo potreboval ograjo in ureditev potk. 
 
9. Akcija prostovoljcev v sodelovanju s Slovensko filantropijo 
Prostovoljci iz slovenskega podjetje bodo skupaj z učenci pobarvali lesena igrala na 
šolskem dvorišču in ograjo ob šoli. 
 
10. Delavnice z razredom OŠ Alojzija Šuštarja 
Že tri šolska leta smo sodelovali z učenci in mentorji OŠ Alojzija Šuštarja, v tem 
šolskem letu pa nameravamo skupno druženje nadaljevati. 
Predvideno je pet ustvarjalnih delavnic v parku Tivoli, ki imajo za cilj: 



Spoznavanje parka, razgovor z biologi in gozdarji o življenju v parku in predstavitev 

živalskega sveta. V obliki delavnice bomo izpeljali predstavitev projekta na festivalu 

Igraj se z mano. 

Nosilka dejavnosti: Irena Roblek 
 
 
11. Izkustvene dejavnosti na obali 
V šolskem letu 2014/15 so učenci 2. c pod vodstvom mentorice Andreje Munih na 
literarnem natečaju DARS Avtocesta-pot v prihodnost prejeli 2. nagrado v višini 2000 
€. Sredstva nagrade nameravamo s podporo MOL in prispevka CJL uporabiti za nakup 
počitniške prikolice ter namestitev le-te na slovenski obali. Učencem bo nudilo bivanje 
v prikolici možnosti za učenje večje samostojnosti, celodnevnega sobivanja z vrstniki 
in učenje različnih veščin. Vodja projekta je Andreja Munih. 
 
12. Delavnice Igriva arhitektura 
Skupaj z Društvom arhitektov ter pod okriljem projektov, ki jih razpisuje MOL, bodo 
tudi v tem šolskem letu delavnice za učence 3., 4. in 5. skupin. Zajele bodo čutne 
zaznave prostora, spoznavanje arhitekturne dediščine in sodobne arhitekture ter vpliv 
barv na naše počutje v ožjem in širšem prostoru. S skupinskimi delavnicami Učenje 
skozi izkušnjo bodo preizkusili svojo domišljijo in ustvarjalnost. 
Nosilka dejavnosti: Anuška Kovač 
 
13. Obiski gledaliških predstav v sodelovanju z OŠ Danile Kumar in OŠ Prule 

Pod mentorstvom učiteljice OVI Jarše Andreje Munih ter Jožice Rupar iz OŠ Danile 
Kumar in Olge Debeljak Babnik iz OŠ Prule si bodo učenci ogledali predstave na 
šolskem gledališčnem odru. Skupaj bodo vadili za gledališko predstavo, spoznavali 
medsebojne razlike in skupne interese ter uprizorili igro za predstavitev na festivalu 
Igraj se z mano. 
 
14. Plavalni tečaj za neplavalce 
Letos bomo organizirali strnjen tečaj plavanja v bazenu za 6-8 učencev v OŠ Savsko 
naselje. Namenjen bo učencem, ki imajo že pozitivne izkušnje z vodo in plavanjem, 
vendar jim manjkajo še veščine pravilnega plavanja ter plovnosti. Mentor bo športni 
učitelj Nedeljko Ošap. 

 
15. Intervizija 
Že v predlanskem šolskem letu smo organizirali dve skupini intervizije, namen je bil 
medsebojna pomoč, razgovor o problematiki v razredu, medsebojnih odnosih, 
komunikaciji s starši. Skupini sta vodili Alenka Somensary in Tadeja Miklič. Z delom 
bomo nadaljevali tudi v letošnjem letu, srečanja bodo enkrat mesečno. Vključenih bo  
9-12 učiteljic in učiteljev OVI Jarše. 
 
16. Delavnice Vrtec na obisku s skupino otrok iz vrtca Jarše 
Nadaljujemo večletno sodelovanje z enoto VVZ Jarše. Enkrat mesečno prihaja skupina 
otrok v OVI Jarše, kjer imajo skupaj z našimi učenci gibalne urice ter ustvarjalne 



delavnice. Nosilci projekta bodo: Nedeljko Ošap, Maja Šenekar, Mihaela Jakomini in 
Darja Damari. 

 
17. Pes v šoli (glejte tudi – terapija z živalmi na začetku tega poglavja) 
Poznana je pozitivna terapija s kužki in tudi v OVI Jarše smo pretekla leta pogosto 
nudili učencem možnost druženja s psom- bodisi v okviru projekta Tačke pomagačke 
ali pa obiski miroljubnih psov naših učiteljic. Letos bomo to druženje nadaljevali. 
Vodja projekta bo Barbara Rode. Vključevali bomo tudi druge domače živali in 
ljubljenčke. 
 
18. Petkove pravljice 
Med razredno sodelovanje najmlajših s bo usmerjeno izvajalo skozi lutkovno in 
gledališko dejavnost. Starejši učenci bodo vodili predstave za mlajše, jih vabili k 
prvim poskusom različnih zmožnosti izražana in k druženju skozi tovrstne 
dejavnosti. Mentorici bosta Andreja Munih in Patricija Gmajner. 
  
19. Zimska šola v naravi 
-Šola smučanja, tek na smučeh, krpljanje za cca 30 učencev in 10 spremljevalcev, 
februarja na Pokljuki, 
-Pohodništvo, sankanje in krpljanje za cca 15 učencev in 10 spremljevalcev marca na 
Pokljuki ali v Kočevju. 
 
 
 
20. Projekti (splošno) 
Učitelji so zainteresirani za sodelovanje pri projektih. Spremljali bodo razpise MIZŠ, 
EVS in  Mestne občine Ljubljana in se na projekte prijavili. Za delno pokrivanje 
stroškov si bomo prizadevali za pridobitev donacij in sponzorskih sredstev, za 
socialno šibke učence bo delež stroškov krit iz najemnin pri oddajanju šolskih 
prostorov. 
 

6. 8. 6 Projekti in nove vsebine dela  v OE Dom 
 
1. Doživljajska pedagogika: Vikend na morju/tujini 
Mladostniki se skupaj z matičnim vzgojiteljem pripravljajo na 3 dnevno potovanje. 
Lahko ga izvedejo v okviru matične skupine ali pa se poveže več vzgojnih skupin 
skupaj. Namenjen je vsem skupinam v Domu. Potovanje kreirajo matični vzgojitelji in 
izberejo načine, cilje in metode  primerne za svoje udeležence. Mladostniki skupaj z 
vzgojiteljem načrtujejo celotno potovanje, izberejo cilj, naredijo potovalni načrt, 
predvidijo kaj vse potrebujejo, poiščejo informacije o izbrani državi, kraju in mesečno 
varčujejo denar za potovanje.  
Finančna sredstva bomo skušali pridobiti tudi s prijavo na projekt preko Projektne 
pisarne CJL ali preko donacij. 
Cilji: 

- doživetje neposrednih uspehov preko lastnega delovanja 
- doseganje mejnih situacij 
- prispevek k razvoju osebnosti 



- izživetje avantur v nasprotju z doživetji iz druge roke 
- krepitev samozaupanja in samozavesti s pozitivnim reševanjem problemov 
- sprejemanje konfliktov kot normalnih medčloveških situacij 
- možnost neposrednega učenja in učenja na primeru 
- doživetje skupinskega občutka, identitete skupine, krepitev in vračanje 
- občutka lastne vrednosti  

Nosilec projekta: Tomaž Klepec in Tamara Lipičar 
 
2. Vključevanje prostovoljcev.  
Tako kot pretekla leta, bomo tudi letos vključevali v OE Dom prostovoljce ter osebe, 
ki izvajajo »družbeno koristno delo«. 
V šolskem letu 2015/2016 bomo intenzivirali prostovoljno delo s študenti, ki so 
vključeni v projekt »Človek za druge«. Istočasno bomo poskušali v manj zahtevna 
prostovoljna dela izven Doma vključiti nekaj naših mladostnikov. Za izvedbo se bomo 
povezali s centri za socialno delo in nevladnimi organizacijami, preko katerih se izvaja 
prostovoljno delo. Navezali smo stike z Združenjem za promocijo prostovoljstva, 
Društvom katoliških pedagogov in se vpisali v informativni sistem 
»prostovoljstvo.org«.  
Prostovoljce in supervizijo za prostovoljce bo vodil vzgojitelj Tomaž Klepec. 
 
3. Delovne skupine vzgojiteljev.  
V šolskem letu  bomo v  Domu nadaljevali z delom v delovnih skupinah vzgojiteljev. 
Le te bodo pripravile in izvajale manjše projekte oz. vnašale kvalitativne spremembe 
pri delu z učenci. Delovne naloge bodo izhajale iz konkretnih potreb tako otrok, kot 
tudi vzgojiteljev. V delovne skupine bomo poskušali vključevati kolege in kolegice iz 
drugih delovnih enot in svetovalno službo. Na ta način bomo skušali razširiti izbiro in 
kvaliteto dejavnosti, ki se izvajajo v Domu in centru. 
 
 
4. Likovna terapija. 
Pomoč z umetnostjo je nova oblika dela, primerna za mladostnike z različnimi 
sposobnostmi. V tej dejavnosti so zajete različne likovne zvrsti, tehnike in materiali 
dela, različni pristopi, oblike dela in metodična ustvarjalnost vzgojitelja. Je sredstvo za 
izražanje osebnih čustev in občutij sebi in drugim. Gre za ustvarjalno likovnost za 
vsakogar, tudi in posebej za mladostnike s posebnimi potrebami. Likovne umetnostne 
smeri, ki se v skupini mladostnikov uporabljajo kot izrazno sredstvo in sredstvo 
pomoči so: risanje, slikanje, plastično-prostorsko oblikovanje in grafično oblikovanje. 
Uporabljamo INTERAKTIVNE LIKOVNE VAJE, ki se izvajajo v skupinah v obliki 
delavnic. Zavestno uporabljamo različne zvrsti umetnosti kot mostove med 
mladostnikovim notranjim in zunanjim svetom, kot sredstvo za doseganje pozitivnih 
sprememb. Pomoč z umetnostjo je nov praktični in celostni pristop in delovanje s 
končnim in najvišjim ciljem boljše komunikacije mladostnikov s posebnimi potrebami 
in čim širšim vključevanjem v socialno okolje. 
 Likovno terapijo bo izvajala Tatjana Hočevar. 
 
5. Knjižnica. 



V šolskem letu 2015/2016 bo domska knjižnica odprta enkrat tedensko. Učenci in 
dijaki si bodo lahko, glede na njihove interese, starost in sposobnosti izbirali in 
izposojali knjige in ostali material v knjižnici. Knjižnica bo prostor za druženje, 
prebiranje mladinskih revij, knjig, igranje družabnih iger in uporabo računalnika 
(pisanje prispevkov za domsko glasilo Mulc, uporaba interneta pri iskanju gradiva, 
pisanje seminarskih nalog, priprava na iskanje zaposlitve, igre).  
Ob praznikih (npr. materinski dan) bomo branje pravljice povezali z likovnim 
ustvarjanjem, poustvarjanjem prebranega. Starejši otroci pa bodo lahko sodelovali v 
prebiranju pravljic mlajšim. 
K sodelovanju bomo povabili vse otroke in mladostnike, ki imajo radi knjige, radi 
berejo in prebrane vsebine poustvarjajo.   
Namen interesne dejavnosti: preživljati prosti čas nekoliko drugače, približati knjigo 
posamezniku, spodbujati mlade k branju in ohranjati interes zanj, spodbujati uporabo 
različnih medijev za pridobivanje in posredovanje informacij, spodbujati mlade k 
soustvarjanju, k izražanju preko literarnih zapisov, predstaviti otrokom in 
mladostnikom koristi branja, širiti obzorje, bogatiti besedni zaklad in kulturo 
izražanja, pridobivati novo znanje, bogatiti domišljijo, spodbujati samostojnost, 
ustvarjalnost, seznaniti otroke in mladostnike z njihovimi pravicami in dolžnostmi, 
spodbuditi otroke in mladostnike k soustvarjanju domskega glasila Mulc. 
Cilji: kreativno preživljanje prostega časa, večja bralna kultura, obsežnejši besedni 
zaklad, kulturno izražanje, uporaba novega znanja v vsakdanjem življenju, 
samostojnost, bogatejša domišljija, samozavestni nastop.  
Vodja domske knjižnice: Danijela Kolenc. 
 
6. Jadranje - Mirno morje (Glej opis projekta zgoraj) 
Spremljevalci na jadrnici bodo vzgojitelji:  Tamara Lipičar, Katarina Bošnjak 
 
7. CAP program  
CAP je primarni preventivni program, ki predstavlja trosmerni pristop k preventivi 
zlorabe otrok in mladostnikov. Poleg delavnice za otroke in mladostnike vsebuje 
predstavitvi za vzgojitelje in starše. Cilj programa je predstaviti otrokom in 
mladostnikom, kako lahko prepoznajo potencialno nevarne situacije in kako se lahko 
nanje ustrezno odzovejo. Poudarja samozavestno vedenje, pomoč vrstnikom, 
komunikacijske spretnosti in spretnosti poročanja kot preventivne strategije. CAP 
delavnice vprašanja zlorabe obravnavajo z vidika osnovnih človekovih pravic. 
V šolskem letu 2015/16 načrtujemo nadaljevanje CAP PROGRAMA v domu. 
Načrt izvedbe programa: 
Delavnica za starše: predstavitev za starše predlagamo na prvem roditeljskem 
sestanku v septembru, da zajamemo čim večje število staršev. 
Delavnica za osebje: predstavili bomo film, ki smo ga posneli na letošnjih delavnicah 
za otroke in mladostnike. 
Delavnica za otroke in mladostnike: načrtujemo 3 skupine otrok in mladostnikov  iz 
celega doma, posebej novince. 
Evalvacija programa: zbiranje povratnih informacij od otrok in mladostnikov ter 
analiza vprašalnika za starše in vzgojitelje. 



V šolskem letu 2015/2016  načrtujemo izobraževanje dveh vzgojiteljev (Radika Muhič, 
Petra Hlačar) za program"Brez nasilja nad vrstniki".Gre za nadgradnjo CAP programa 
z glavnim sporočilom, da nasilje ni dopusten način ravnanja v odnosih med 
vrstniki.Glavni namen  programa je, da vrstniki prevzamejo odločilo vlogo pri 
preprečevanju in ustavljanju nasilja med vrstniki. 

Izvajalka: Radika Muhič, Petra Hlačar, Špela Gregorčič. 

 
8. Razširjen  program učenja  vsakdanjih aktivnosti: 
Naloga  naše ustanove je, da ponudi otrokom in mladostnikom takšne pogoje za 
življenje, ki  bi spodbujali  razvoj njihovih sposobnosti, izkušenj, informacij, znanj …, 
zato smo se odločili, da  bomo  v šol. letu 2015/2016 nadaljevali  PROGRAM  UČENJA  
VSAKDANJIH AKTIVNOSTI  predvsem na področju vzdrževanja  čistoče  v spalnicah  
ter  priprave  večerje  v vzgojni skupini.  Otroci in mladostniki  bodo (pod 
mentorstvom vzgojiteljev)    ob sredah  in četrtkih  pripravili večerjo v skupini. 
Po poskusnem obdobju v šolskem letu 2012/2013 in 2013/2014 smo učencem, 
mladostnikom in vzgojiteljem razdelili vprašalnike o  namenu, pomenu ter težavah pri 
pripravi večernega obroka v vzgojni skupini. Rezultati so pokarali, da kar 80% otrok 
in mladostnikov ter 90% vzgojiteljev želi nadaljevati s pripravo večerje v vzgojni 
skupini.  
Cilji projekta: 
- sodelovanje  pri  sestavi  jedilnika (v smislu priprave zdrave hrane) 
- spoznavanje  načela  zdrave  prehrani in pravilne priprave  obroka 
- pravilna uporaba gospodinjskih pripomočkov 
- ravnanje  z denarjem, načrtovanje  nakupa, nakup potrebnih  živil  
- pravilna  uporabo jedilnega pribora  ter  upoštevanje pravil  lepega  vedenja  med 

obrokom. 
Ker je ravnanje z denarjem pomemben cilj projekta, bodo otroci in mladostniki del 
sredstev za prehrano in donacije prejeli v gotovini.  
Izvajalci projekta:  vzgojiteljih  vseh skupin. 
 
9. Domsko glasilo Mulc 
V šolskem letu 2015/2016 načrtujemo izid dveh številk domskega glasila Mulc. 
Oblikovala se bo skupina stalnih dopisnikov, ki bodo prispevali zanimive teme in ideje 
za naslove člankov. Dopisniki se bodo enkrat mesečno sestali v domski knjižnici. 
Literarne  prispevke pa bodo prispevali tudi ostali mladostniki, ki bivajo v OE Dom. 
Otroci in mladostniki bodo z lastnimi literarnimi in likovnimi izdelki oblikovali 
glasilo. Teme bodo zajemale aktualne dogodke v vzgojni skupini in širše, prireditve, 
zanimive recepte, intervjuje. Otroci in mladostniki bodo s pomočjo računalnika 
zapisali svoja razmišljanja, oblikovali besedilo in fotografije. 
 
Namen interesne dejavnosti: literarno ustvarjanje, spodbujanje k soustvarjanju, 
aktivno preživljanje prostega časa, usmerjeno delo z računalnikom, pridobivanje 
novih informacij, spodbujanje ustvarjalnosti. 
 



Cilji: kreativno preživljanje prostega časa, kulturno izražanje, aktivno soustvarjanje, 
samostojno iskanje tem, razvijanje domišljije. 
Vodja: Petra Hlačar 
 
10. Joga 
V šolskem letu 2015/2016 bomo nadaljevali z interesno dejavnostjo JOGA. Vadba bo 
potekala 1x tedensko, eno uro, v večernem času. Zaključek leta nameravamo 
zaokrožiti na terapevtskem taboru v Premanturi, kjer bomo jogo izvajali 2x dnevno; 
zjutraj in zvečer. Jutranja praksa bo namenjena prebujanju telesa, večerna pa bo 
zajemala predvsem raztezne vaje in različne tehnike sproščanja.  
Ciljna populacija so vsi otroci in mladostniki, ki si želijo nekaj drugačnega, predvsem 
pa tisti, ki se težko umirijo, imajo težave s pozornostjo in koncentracijo, težave s 
koordinacijo, držo, s slabšo telesno in mentalno  kondicijo, z nižjo samopodobo. 
Hiter tempo vsakdanjega življenja, velike zahteve in pričakovanja so glavni vzrok za  
hud stres in nezadovoljstvo, kar občutijo tudi naši otroci in mladostniki.  

 
Namen in cilj delavnic: 
- osveščanje mladih, spodbujanje zdravega telesnega, duševnega in socialnega 

razvoja mladostnikov, varovanje in krepitev reproduktivnega zdravja mladih, 
- sprosti se, umiriti se, prisluhniti sebi, prebuditi telo, obnoviti energijo, zmanjšati 

stres, izboljšati počutje, telesno in mentalno kondicijo, koordinacijo, držo, izboljšati 
pozornost in koncentracijo, seznaniti mladostnike z duševnimi in telesnimi 
spremembami, ki jih z redno vadbo lahko dosežejo, izboljšati samozavest 
posameznika, spoznati filozofijo joge. 

 
Koordinatorja: Tamara Lipičar, Tomaž Klepec 
Izvajalec: zunanji sodelavec 
 
 
11. Ljubljana skozi moje oči 
PROJEKT LJUBLJANA SKOZI MOJE OČI smo prvič izvedli v šolskem letu 2007 – 2008 
in sicer  je ideja prišla na pobudo otrok in mladostnikov, ki so si želeli preživeti vikend 
v domu in se s tem izogniti težavam, ki je za njih prinašal vikend in odhod domov. 
Ugotovili smo, da so naši mladostniki v domačem okolju zelo pogosto prepuščeni sami 
sebi in da si svoj prosti čas pogosto prilagodijo na zelo neprimeren način. Doma se 
prepuščajo različnim oblikam novodobnih zasvojenosti, najpogosteje pa uhajajo v 
zavetje računalnika, ki jim omogoča pobeg iz vsakdanje realnosti v virtualen svet, ki 
jih siromaši in zaradi tega se še bolj zapirajo in postajajo vedno bolj osamljeni. 
Mladostniki so tako v domu preživeli vikend, ki smo ga vsebinsko obogatili in ga 
usmerili v likovno dejavnost, ki je v obilici ostalega dela preko tedna pogosto 
zapostavljena. Zraven smo dodali še pester in bogat spremljevalni program, k 
sodelovanju pritegnili nekaj likovnih mentorjev – prostovoljcev in k ustvarjanju 
povabili tudi nekaj mladostnikov iz drugih šol. 
Projekt je dosegel nepričakovan uspeh, ki je presenetil vse, tako nas vzgojitelje, kot 
tudi udeležence, ki niso mogli verjeti, da so sposobni ustvariti tako dobre slike. 
Po koncu vikenda smo slike razstavili in razstavo so obiskali njihovi starši, učitelji, 
ostali vzgojitelji, prijatelj. S projektom bomo nadaljevali tudi v šolskem letu 2015/16. 



Izvajalci projekta: Danijela Kolenc, Edi Skrt, Tatjana Hočevar 
 
12. Otrokove pravice – moje pravice. 
- VZGOJA ZA ZDRAVJE 
- VARNI NA INTERNETU 
V šolskem letu 2015/2016 bomo v okviru delavnic OP, pozornost namenili predvsem 
obravnavanju tem s področja vzgoje za zdravje (odraščanje, zdrava in varna spolnost, 
prehranjevanje mladostnika,  posledice uživanja škodljivih snovi), spoznavanju varne 
uporabe interneta. 
 
Namen in cilj delavnic:  
- osveščanje mladih na področju zdravja, kvalitetnega življenja, varne spolnosti, 

skrb za zdrav psiho-telesni razvoj, razvijanje občutka zavedanja in pomena pravic 
ter odgovornosti (iniciativnost, aktivnost, razvijanje lastne kreativnosti, krepitev 
zavedanja svoje identitete, obogatitev samospoštovanja in samozavesti, utrjevanje 
prijateljstva, preprečevanje nasilja, širjenje zavedanja pravic in dolžnosti), 

- osvestiti in opremiti mlade z znanjem kako varno uporabljati internet, jih seznanit 
z možnimi zapleti in službami pomoči na katere se ob zlorabah lahko obrnejo. 

Delavnice bodo namenjene vsem otrokom in mladostnikom. Za novince bodo 
obvezne. Z oglaševanjem na panoju OP in prispevki v domskem glasilu Mulc bomo 
pripomogli k večji osveščenosti vseh. 
Delavnice bodo potekale čez celo leto, razdeljene v sklope. 
Izvajalci: Tamara Lipičar, Katarina Bošnjak, Radika Muhič 
 
13. Eko vrt 
Mladostniki skozi celotno šolsko leto izkustveno spoznavajo celoten postopek 
ekološkega pridelovanja - spremljajo in spoznavajo rast in razvoj vrtnin skozi letne 
čase. Aktivno pridobivajo znanja in spretnosti obdelovanja zemlje, sejanja in sajenja ter 
z zagotavljanjem pogojev za optimalno rast rastlin razvijajo odnos do narave. Med 
aktivnim preživljanjem časa spoznavajo, da se lahko hrana prideluje tudi v urbanem 
okolju in na okolju prijazen način. Ob skrbi za rast vrtnin in pobiranju pridelkov 
razvijajo pozitiven odnos do hrane in se seznanijo s postopki predelovanja in 
shranjevanja pridelane hrane. Otroci ob tem doživljajo zadovoljstvo in razvijajo 
pozitivno samopodobo. Ob pripravljanju in uživanju tako pridelane hrane se 
mladostniki seznanjajo z zdravim načinom življenja. 
Izvajalki: Nika Trobec, Špela  Gregorčič. 
 
14. »Zelen  in rdeč smeško« 
Temeljna naloga delovne vzgoje je razvijati  veselje do dela in  občutiti zadovoljstvo, 
uspešnost, samostojnost  ob rezultatih dela,  kar ugodno vpliva na samopodobo 
mladega človeka. 
Ker vemo, da ima delo v  učno-vzgojnem procesu povsem drugačen pomen kot v 
delovnem procesu, smo se odločili, da bomo v šolskem letu 2015/2016 poskušali bolj 
intenzivno usmerjati mladostnike v  samostojno pospravljanje spalnic in jutranje 
zbujanje. 
Ker se zavedamo, da je eden poglavitnih vzrokov odpora do delovnih obveznosti 
avtokratsko nalaganje delovnih nalog, smo projekt, ki smo ga poimenovali Zelen  in 



rdeč smeško, zastavili predvsem na pozitivni motivaciji, samostojni odločitvi in 
ustrezni organizaciji dela in pomoči vzgojitelja. 
Mladostniki se lahko odločijo: 
1. da se zbujajo sami, z odločitvijo dobijo na vrata spalnice nalepko »rdeč smeško« 
- ugodnost:  več zasebnosti, občutek pomembnosti in samostojnosti 
- odvzem ugodnosti: če prihajajo iz šole informacije, da mladostnik zamuja pouk 

2. da sami pospravljajo spalnice, z odločitvijo dobijo na vrata nalepko » zelen smeško« 
- ugodnost: več zasebnosti, medsebojno sodelovanje, zadovoljstvo ob opravljenem 

delu, nagrada ob koncu koledarskega in šolskega leta – nakup dodatkov za sobo 
po lastni izbiri (pregrinjala, plakati…) 

- odvzem ugodnosti: če vzgojitelj ugotovi, da je spalnica neurejena. 
Za slabo opravljeno delo mladostnik ne dobi  kazni, odvzame pa se mu privilegij in 
delo mora opraviti oz. nadoknaditi, kot vsi ostali člani skupine. 
Izvajalci:  vzgojitelji  2.,3.,4. in 5. skupine. 

 
15. Interesna dejavnost:  ŠPORTNI KROŽEK 
Gibanje blagodejno vpliva tako na telesno kot psihično zdravje posameznika. Izboljša 
delovno zmogljivost, koncentracijo in splošno počutje. Vse preveč mladostnikov se 
poslužuje hitre prehrane, prosti čas preživljajo pred računalniki in televizijo, 
posledično ima večina preveliko telesno težo ali pa, predvsem dekleta, prenizko.  
V Domu bomo čez celo šolsko leto skrbeli za aktivno preživljanje prostega časa. Otroci 
in mladostniki se bodo dnevno lahko posluževali različnih športnih rekvizitov, 2x 
tedensko bomo izvajali organiziran športni krožek (namizni tenis 1x, drugi športi 1x- 
glede na letni čas, vreme in število prijavljenih bomo izbirali med: tekom, košarko, 
nogometom, odbojko, badmintonom, gumitvistom, sprehodom na Ljubljanski grad ali 
Golovec, veslali na ergometru in se sankali.). 1x mesečno bomo izvajali športno 
popoldne v Atlantisu (navajanje na vodo, učenje plavanja, vodne igre). Pred 
tekmovanji (nogometni turnir, turnir v badmintonu in namiznem tenisu, tek Misli na 
srce, študentski tek na Ljubljanski grad, kros na Golovcu) bomo treninge posamezne 
panoge prilagodili. Marca bomo v sodelovanju z izobraževalno ustanovo iz Novega 
Sada organizirali smučanje za dijake na Kopaoniku v Srbiji. Projekt naj bi sofinancirala 
Mestna občina Ljubljana. 
Tudi v tem šolskem letu se bomo aktivno udeleževali tekmovanj, ki jih prireja športna 
sekcija Ljubljanskih Dijaških domov. 
Namen in cilj: 

- skrb za skladen telesni razvoj ter navajanje na zdravo življenje, 
- osvajanje in izpopolnjevanje športnih znanj, 
- krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanja vase, 
- oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev, 
- razumevanje pozitivnih učinkov redne športne dejavnosti in pridobivanje 

trajnih športnih navad, 
- pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika 
- koristno preživljanje prostega časa 

Mentorica : Tamara Lipičar, Edi Skrt, Tomaž Klepec 
         
16. Meddomsko  sodelovanje 



V sodelovanju z ljubljanskimi dijaškimi domovi bomo sodelovali v okviru 
prostočasnih kulturnih,  družabnih in športnih dejavnostih. 
V okviru kulturne sekcije bomo sodelovali pri izvedbi Meseca kulture ljubljanskih 
dijaških domov in drugih zavodov, katerega kulturne, zabavne in družabne prireditve 
se pričnejo odvijati konec meseca marca in trajajo cel april. Zaključijo se z nagradnim 
izletom v maju, ki doleti najbolj aktivne in zaslužne dijake.  V okviru Domijade bomo 
sodelovali s kulturnim programom, udeleževali se bomo posameznih domskih 
zabavnih srečanj, likovnih razstav, video in filmskega natečaja ter ostalih dogodkov, 
ki jih bomo organizirali posamezni domovi. 
V okviru športne sekcije se bomo aktivno udeleževali kot gostitelji in gostje. Udeležili 
se bomo krosa v Tivoliju in na Golovcu, namiznoteniškega meddomskega turnirja in 
šahovskega turnirja. 
CILJI:                                                                                                                                                                                                        

- pospeševanje športa in kulture med mladimi, 
- razvijanje talentov na športnem in kulturnem področju,   
- razvijanje estetske občutljivosti in kritičnega odnosa do kulture in umetnosti 
- razvijanje ustvarjalnosti 
- izražanje kulturne raznolikosti 
- dviganje kulturne zavesti                                                                                                                                                                                                                                                              
- sproščanje dijakov, 
- rekreacija, 
- srečevanje z dijaki iz drugih dijaških domov,    
- razvijanje zdravega tekmovalnega duha            

Mentorji: Radika Muhič, Tamara Lipičar, Edi Skrt 
 
 

 

 

17. Skupina staršev za osebnostno rast 
Skupina (ime bomo izbrali skupaj na začetnem srečanju)  je namenjena staršem otrok 
in mladostnikov z različnimi primanjkljaji v razvoju, ki se pri vzgoji in družinskih 
odnosih srečujejo s težavami in izzivi vsakodnevnega življenja ter iščejo plodnejše 
načine spopadanja z njimi 
Majhna in stalna zasedba ter strokovno vodenje po načelih transakcijske analize in 
drugih uveljavljenih tehnik dela s skupino, bosta omogočala varnost in zaupnost 
znotraj skupine. V njej se bodo člani posvečali tistim platem sebe in medsebojnih 
odnosov, ki bodo trenutno ustrezali njihovim potrebam in želji po spreminjanju. V 
skupini za osebnostno rast ne le dobivamo, ampak tudi dajemo. Zato je to poseben, 
bogat, včasih zahteven, obenem pa odličen način za osebno rast in medsebojno učenje. 
Idejo o oblikovanju skupine bom predstavil na prvem roditeljskem sestanku  OE Dom.  
V skupino bo lahko vključenih do 8 posameznikov ( starševski par se šteje za dva), 
skupina pa bo zaživela, če bodo prijavljeni vsaj 4 udeleženci. V primeru, da se iz  OE 
Dom nebi prijavilo dovolj staršev, bom idejo o oblikovanju skupine predstavil na 
drugih OE (vodje posameznih enot informirajo starše) prav tako lahko povabim starše 
otrok, ki so vključeni na Biotehnični izobraževalni center. Prednost imajo prej 
prijavljeni.  
Skupina se bo sestajala enkrat mesečno v prostorih OE Dom. 



Izvajalec:Tomaž Klepec, specializant transakcijske analize. 
 
 



6. 8  Projektne naloge, nove vsebine in oblike dela v Centru 
 
V šolskem letu 2015/16 bomo v zavodu nadaljevali z večino že začetih dejavnosti. 
Sledili bomo razpisom, ki jih objavljajo različne institucije in službe, ki projekte 
sofinancirajo in se, glede na interes in potrebo, na razpise tudi prijavljali.  Prijavljali se 
bomo predvsem na projekte, ki bodo doprinesli k boljšemu delu Centra kot celote. Na 
projekte se bo prijavljal tako zavod, kot tudi posamezne delovne enote, glede na 
področje dela in potrebe otrok.  
 

6. 8. 1 Projektne naloge in novosti, ki že potekajo ali bodo potekale v okviru 
celotnega Centra: 
 
1. Nadaljevali bomo z  izvajanjem preventivnega programa preprečevanja zlorabe 
otrok CAP. Pričakujemo, da bo tudi letos preko Inštituta za varovanje zdravja 
razpisano izobraževanje na prvi stopnji programa. V program bosta tudi letos 
vključena praviloma po dva delavca iz vsake enote Centra. CJL je ena prvih tovrstnih 
ustanov v Sloveniji, ki je vključena v ta program. Koordinator CAP programa je Josip 
Šerbetar, ki skliče uvodni sestanek vseh mentoric ter evalvacijski sestanek na koncu 
šolskega leta.  
 
2. Počitniške dejavnosti bodo realizirane v mesecu juliju v OVI Jaršah in OŠPP 
Levstikov trg, v avgustu pa v OE Dečkova. Glede na visoke ocene ocenjevalcev 
(staršev), pozitivne spodbude zunanjih vladnih in nevladnih organizacij, ga bomo na 
podoben način izpeljali tudi v letošnjem šolskem letu. Pri projektu ni poudarek le na 
varovanju oziroma varstvu učencev, pač pa na programu, ki upošteva temeljna načela 
vzgoje in izobraževanja ob pogoju, da so dejavnosti zastavljene tako, da v otroku in 
mladostniku/ci ne vzbujajo dodatnih psihičnih tenzij in čustvenega neugodja. V letu 
2007 smo zaostrili sistem prijavljanja učencev, saj se je nekaj učencev prijavilo, vendar 
aktivnosti dejansko niso obiskovali. Prav tako bomo še naprej previdni pri sprejemu 
tistih otrok, ki imajo zagotovljeno varstvo staršev. V letu 2015/16 bomo počitniške 
dejavnosti organizirali po vseh treh šolah CJL. Nosilci dejavnosti so: Josip Šerbetar, 
Janja Seles in Nataša Blaj. 
 
3. Stalna razstava izdelkov na upravi: Razstava, ki smo jo v letu 2003  pripravili v 
počastitev 50 – letnice VDC Knjigoveznice v prostorih uprave je bila imeniten uvod v 
Stalno razstavo CJL. Z oktobrom bodo razstavljali iz OVI Jarše, nato DE Dečkova. 
Vendar to ne pomeni, da so izdelki stalno enaki, pač pa se bodo menjali iz različnih 
enot na približno 3 do 4 mesece. Koordinator razstave je Matej Rovšek.  
 
4. Otroški parlament (OŠPP): V šolskem otroškem parlamentu sodelujejo tudi naši 
osnovnošolci. V šoli smo jim v pomoč različni delavci šole, izven šole pa sodelavci 
Zveze prijateljev mladine Slovenije. Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, 
ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Nastal je  na pobudo 
učencev, da bi lahko  javno spregovorili, predstavili svoja mnenja, ideje, dileme o 
vprašanjih, ki so za njih pomembna. Učenci in učenke vsako leto sodelujejo na 
območnem otroškem parlamentu s svojim prispevkom. V šoli poteka vsako leto 



zasedanje otroškega parlamenta, pri katerem sodelujejo skoraj vsi osnovnošolci. 
Sodelujejo s svojimi poročili, mnenji in predlogi v zvezi z obravnavno temo. Sprejmejo 
tudi sklepe, ki so zanje pomembni. Skozi šolsko leto potekajo še druge aktivnosti v 
zvezi s temo otroškega parlamenta.  
 
5.  Računalniško opismenjevanje učencev v šol. letu 2015/2016 
V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali z računalniškim opismenjevanjem na obeh 
osnovnih šolah in enoti OVI v Jaršah. Računalniško opismenjevanje otrok, se bo 
odvijalo po določenih urnikih in razporedih. Otroci na OŠŠP bodo spoznali osnove 
računalniške tehnologije, od materialne opreme do programske opreme. Učne 
tematike bomo povezali z uporabo Interneta in didaktične programske opreme. 
Učenci bodo spoznali delo z urejevalnikom besedil MS Word ter lažja grafična orodja 
za oblikovanje slik in risanje. 
V OVI Jarše bo program temeljil na uporabi didaktične programske opreme ter 
uporabi tabličnega računalnika za namen medsebojnega sporazumevanja. Pedagoški 
proces bomo povezali z računalniškimi igrami in iskanjem najrazličnejšega gradiva 
preko Interneta. Poudarek bo na varni uporabi interneta. 
Nadaljevali bomo tudi izobraževanje mladostnikov. Teme, ki jih bomo obdelali bodo: 
področje Interneta, MS Excela, ter drugih vsebin, ki jih dijaki potrebujejo pri svojem 
šolanju. 
Podobno kot pri  mladostnikih, bomo nadaljevali z izobraževanjem učiteljev na vseh 
delovnih enotah. Tematika bo pestra in povezana z vsakdanjim delom učitelja v cilju 
popestritve in dviga kakovosti posameznih učnih ur z uporabo sodobne informacijske 
tehnologije. 
 
6. Aktivnosti z živalmi.  
V šolskem letu 2015/16 se bo v OE Dom in OVI Jarše izvajala redna aktivnost z obiski 
živali (psov). 
Aktivnosti s pomočjo živali (angl. Animal Assisted Activities – AAA) deluje 
motivacijsko, izobraževalno in rekreativno pri izboljševanju kakovosti življenja, v 
različnih okoljih, s strokovnjaki ali prostovoljci ter z različnimi živalmi. Za obisk se ne 
načrtuje točno določenih pedagoških ali drugih strokovnih ciljev. Temelj je spontan 
proces vzpostavljanja vezi med otrokom in živaljo (opazovanje, dotik, igra ...). 
Terapija s pomočjo živali (angl. Animal Assisted Therapy – AAT) je ciljno usmerjena 
dejavnost, ki se izvaja pod posebnimi pogoji in je del širšega vzgojno-izobraževalnega 
procesa. Izvajajo jo usposobljeni strokovnjaki z vnaprej določenim programom, ki o 
procesu vodijo pisno ovrednotenje in evidenco. AAT ima številne pozitivne lastnosti. 
Pomaga razvijati FIZIČNE, SOCIALNE, ČUSTVENE in KOGNITIVNE funkcije ter 
pomaga pri uresničevanju vzgojnih in izobraževalnih ciljev. 
Izobraževalni cilji, ki se lahko nanašajo tako na znanje o živalih kot tudi o človeku, so:  

- pravilno ravnanje  
- navade in vedenje  
- lastnosti 
- bivalni prostori 
- anatomija (predvsem shema telesa) 
- prehranjevanje 
- splošna dejstva 



- bogatenje besedišča 
- izboljšanje pomnjenja  
- razvijanje abstraktnega mišljenja 
- razvijanje znanja na področju konceptov kot so barve, mere … 
- itd. 

 
Vzgojni cilji so:  

- prepoznavanje, razvijanje in poglabljanje čustvenega spektra, empatije, 
razvijanje vrednot, 

- socialne veščine (navezovanje stikov, spoštovanje in odgovornost do živih  bitij, 
skrb za nekoga,…), 

- razvijanje mentalnih sposobnosti (razvijanje verbalne interakcije med člani  
skupine otrok, verbalizacije pri otroku, pozornosti, pozitivne samopodobe, 
samozavesti, zmanjševanje anksioznosti …),  

- razvijanje fizičnih veščin (fine in grobe motorike, ravnotežja,…) 
- motivacije 
- sprostitev  
- rekreacija 

 
Začetnik na tem področju je Dr. Boris Levinson, ki je v 70-tih letih delal z avtističnimi 
otroki in spoznal, da je bila njihova volja in motivacija navezati stik z živaljo (v 
njegovem primeru pes) mnogo večja kot z njim samim. Danes se je AAA & AAT 
razširila na vso vzgojno-izobraževalno ciljno skupino in prodira tudi na druga 
področja. 
Nosilci aktivnosti bodo: Tomaž Klepec, Danijela Kolenc in Špela Novak. 
 
7.  Mednarodni festival Igraj se z mano, 24.-27. maj 2016. V letošnjem šolskem letu ga 
nameravamo organizirati že jubilejno desetič. Zajema otroke in mladostnike s 
posebnimi potrebami (motnjami v duševnem razvoju) in ostale otroke in mladostnike. 
Festival je zasnovan s ciljem vključiti v aktivnosti vse, ki bodo želeli pri njih sodelovati,  
se igrati z nami. Z aktivno udeležbo v družbenem dogajanju želimo poleg ustvarjanja 
naših otrok na različnih področjih, pridobiti tudi spoštovanje širše družbe, ki ima manj 
neposrednega stika s tovrstno populacijo in s tem uveljavljanje tesneje povezane 
družbe. S postavitvijo dogajanja in diskriminirane skupine otrok in mladostnikov med 
ljudi, v jedro mesta bo javnosti ta skupina približana in posledično predstavljena kot 
skupina, katera zna in zmore vrsto dejavnosti, ki je lahko produktiven in unikatni del 
družbe, katerih pravice pa prav tako morajo biti poznane in upoštevane. Pri tem lahko 
pomembno vlogo odigramo vsi, tudi naključni v festivalskem dogajanju in seveda 
nasploh v vsakdanjem življenju. Postavljen je v središče mesta, na Kongresni trg in bo 
trajal 4 dni. Več o Festivalu si lahko ogledate na spletni strani www.igrajsezmano.eu.  
 
Bodi umetnik – Igraj se z mano; mednarodni likovni natečaj,  september 2015 -  
september 2016 
V projekt bodi umetnik spadajo štirje dogodki: 
1. Mednarodni likovni natečaj s tremi temami, ki so iztočnica za vrtce, šole, zavode in 
druge organizacije, da pripravijo likovna dela in jih pošljejo na mednarodni natečaj. 

http://www.igrajsezmano.eu/


Projekt je sofinanciran s strani Mestne občine Ljubljana, Cankarjevega doma, Društva 
za kulturo inkluzije in partnerskih organizacij (t.4).  
2. Zaključna potujoča razstava Bodi umetnik – Igraj se z mano bo v KGLU Slovenj 
Gradec, 7.10.2015 kjer bo izveden poseben program (tudi v okviru mladinske 
izmenjave Duša in srce inkluzije) priprave razstave, delavnice in vloga kustosa vseh 
obiskovalcev.  
3. Bodi umetnik – Igraj se z mano - Otvoritvena razstava v Cankarjevem domu - 
delavnice, predstava, otroci postavijo razstavo (razstavljenih cca. 900 likovnih del) - 
mednarodni kulturno-likovni dogodek in kulturni dan CJL; Cankarjev dom, 20 januar 
2016.  
4. Bodi umetnik – Igraj se z mano; mednarodna potujoča razstava, januar 2016 - 
december 2016. Izbrana likovna dela potujejo po Sloveniji in tujini - razstave v 
knjižnicah, mladinskih centrih, šolah, vrtcih, zavodih in drugih organizacijah.  
 
Bodi športnik – Igraj se z mano, 5.10.2015 

Gre za športni dogodek, namenjen druženju, sprejemanju in igri. Delavnice, turnirji in 
mednarodni obiski na športnem telovadišču Ilirija. Projekt sofinancira zavarovalnica 
Triglav in Društvo za kulturo inkluzije. Projektu se pridruži tudi mladinska izmenjava 
Duša in srce inkluzije. Nosilec projekta je Boštjan Kotnik. 
Nosilec dejavnosti: Boštjan Kotnik 
 
8.  Evropska prostovoljna služba (EVS) 
V šolskem letu 2009/10 smo strani Nacionalne agencije pridobili akreditacijo za 
prijavljanje na razpise za prostovoljce iz držav evropske skupnosti. V lanskem letu 
smo gostili štiri prostovoljke iz Grčije, Danske Srbije in Španije. V letu 2011/12 smo 
gostili prostovoljko iz Makedonije za čas 10 mesecev, za čas Festivala v maju 2012 pa 
skupino prostovoljcev za čas enega meseca. V letu 2012/13 bomo gostili prostovoljko 
iz Rusije. V letošnjem letu ima program EVS naslov  'Stepping into somebody else's 
shoes'  in poteka od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. Gostili bomo 4 prostovoljke iz BiH in 
Makedonije,ki sodelujejo v učnem programu, pomagajo pri pripravi in izvedbi 
različnih projektov.  Projekt je financiran s strani MOVIT. 
Nosilec in koordinator EVS je Boštjan Kotnik. 
 
9. Projekt - Zdrav življenjski slog za obdobje september – december 2015 
Na projekt smo se prijavile obe šoli OŠPP Dečkova in OŠPP Levstikov trg. Cilj projekta 
je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega 
sloga s pomočjo dodatne športne aktivnosti, aktivno vključiti vsaj 20% osnovnošolske 
populacije, zagotoviti zainteresiranim učencem 5 ur športne aktivnosti na teden, 
odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja. Na razpisu smo 
bili izbrani, s tem pa zagotavljamo otrokom, vključenim v program, priporočeno 
vsakodnevno strokovno vodeno vadbo. V projekt smo vključili 187 učencev  z dvema 
športnima pedagoga, žal je projekt odobren le za tri mesece od 1.9. do 31.11.2015. Če 
bo razpis za podaljšanje, se bomo nanj zagotovo prijavili. Nosilka projekta je Janja 
Seles.    
 
10.  Projekt Iz narave v narave (od 5. 10. – 8. 10. 2015) – vse enote  



Program je namenjen: vzpodbujanju pozitivnega in socialno odgovornega odnosa 
otrok in mladostnikov do sebe in do okolja. Usmerjen je v preprečevanje zasvojenosti 
in se izvaja za mladostnike DE Dom in učence OŠPP, vključeni pa so tudi učenci OVI 
Jarše.  
Projekt »Iz narave v naravo« je zasnovan na ideji, da otroci in mladostniki s posebnimi 
potrebami iz CJL in rednih šol preživijo en teden čim bolj zdravo in z naravo. Vse več 
otrok in mladostnikov namreč postaja odvisnih od sodobne tehnologije, npr. 
računalnik, playstation, televizija, internet, … s tem pa pozabljajo na zdrav in 
ustvarjalen način preživljanja prostega časa, kakor tudi na pomen uravnoteženega in 
raznolikega življenjskega sloga.  Z našim projektom želimo otrokom in mladostnikom 
pokazati tudi ta način življenja, tako preko različnih ustvarjalnih delavnic, kakor tudi 
delavnic osveščanja in spoznavanja oblik zasvojenosti, ki se z novodobnimi 
tehnologijami in dostopnostjo povečujejo. Tako bomo poskrbeli za pester urnik 
športnih, adrenalinskih in ostalih aktivnosti, ki so povezani s taborništvom in naravo 
ter še mnogimi drugimi delavnicami. 
S tem želimo mladim pokazati, kaj vse jim lahko nudi narava, kje lahko najdejo 
sprostitev, kako jo lahko varujejo, skrbijo zanjo in z njo ter v njej vedno znova lahko 
doživijo veliko vznemirljivega in nepredvidljivega. Želimo dokazati, da druženje in 
sodelovanje z vrstniki, medsebojno zaupanje in zaupanje vase, doprinese mnogo več 
k zadovoljstvu in samozavesti posameznika, kot pa zatekanje v iluzorni svet 
televizijskih in računalniških programov. Izvajali bomo delavnice, kjer bodo 
mladostniki preko igre, igre vlog in simulacij spoznavali, prepoznavali in iskali vzroke 
ter rešitve o vseh oblikah zasvojenosti. 
Vse več mladostnikov, pri nas in drugod v Evropi, je zasvojenih z igricami, televizijo, 
internetom in ostalimi novodobnimi tehnologijami prostega časa. Te, tako imenovane 
»mehke«, vsakdanje različice zasvojenosti vodijo v otopelost, depresivnost, 
neaktivnost, odstopanje od resničnega sveta in so le še korak bliže k »tršim« oblikam 
zasvojenosti - alkohol, droge,… Vse oblike zasvojenosti namreč odtujujejo mlade od 
druženja, zdravega življenja, resničnega sveta, ustvarjalnosti, sodelovanja itd. Te 
»mehkejše« in kasneje »trše« zasvojenosti jih še dodatno oddaljujejo od možnosti 
vključevanja v širše socialno okolje, od katerega so že tako mnogokrat izključeni. 
Populacija s posebnimi potrebami je lahka tarča vseh vrst zasvojenosti.  
Vodja projekta je Boštjan Kotnik, pedagoški vodja pa Barbara Marič s sodelavci. 
 
11. Mednarodni projekt Specialno jadranje (OŠPP Levstikov trg, Dom, Jarše) 
Skupina mladostnikov se bo 16. septembra 2015 odpravila na jadranje med srednje   
jadranskimi otoki. Istočasno bo okoli teh otokov jadralo več jadrnic iz različnih držav 
Evrope na katerih bodo posadke otrok in mladostnikov. 
Cilj jadranja je druženje mladostnikov in vzgojiteljev v ekstremnih in nepredvidljivih 
razmerah. Druženje na majhni jadrnici, predstavlja svojevrstno preizkušnjo za vse   
udeležence, kar daje temelj doživljajski pedagogiki. Življenje skupine na majhnem 
prostoru, v izjemnih okoliščinah, kjer je potrebno maksimalno prilagajanje in seveda 
izjemno upoštevanje navodil kapitana oz. skiperja, ki vodi jadranje in celo posadko, 
ustvarja posebno klimo odnosov.    
Prav to omogoča vsem udeležencem edinstveno izkušnjo, ki odnose med nami    
obogati in jih spravi na višjo raven. 



Pomemben faktor je tudi zaupanje, ki se v teh okoliščinah gradi hitreje. Nenazadnje je 
to tudi izkušnja, ki povezuje mlade po vsej Evropi in jih popelje v  svet avanture in 
doživetij, kar vsakemu posamezniku pušča bogate izkušnje. Nosilec projekta je Aljoša 
Šip. 
 
12. Mednarodna mladinska izmenjava Srce in duša inkluzije   
Oktober, 2015 

Enotedenska mladinska izmenjava s partnerji iz Slovenije-Centra Janeza Levca, 
Hrvaške, BiH, Srbije, Črne Gore in Makedonije na temo neformalnega učenja in 
sprostitvenih tehnik pred im po učenju. Udeležba na dogodku Bodi športnik in Bodi 
umetnik. Sofinancer projekta je MOVIT. 
Nosilec projekta je Boštjan Kotnik. 
  
12. Lutke, ekran in osebni stik, oktober - december 2015 

Izobraževanje in delavnice za preprečevanje zasvojenosti z elektronskimi mediji za 
otroke in mladostnike, njihove starše in vzgojitelje. Projekt je sofinanciran s strani 
Mestne občine Ljubljana in Društva za kulturo inkluzije. Nosilec projekta je Boštjan 
Kotnik. 
    
14. Play with me across Europe, 2015  
Mednarodni festival Igraj se z mano je namenjen je sprejemanju drugačnosti, 
spodbujanju inkluzivnih trenutkov, igri ne glede na razlike. Odvijal se bo v Ljubljani 
in v partnerskih državah - Poljska in Norveška. Projekt je financiran s strani 
Slovenskega  štipendijskega sklada EGP/NFM. Nosilec projekta je Oddelek za 
projektne dejavnosti, Boštjan Kotnik. 
 

15. Visit Island Januar 2016 
Študijski obisk partnerske šole v Islandiji in drugih organizacij na področju šolstva in 
posebnih potreb Projekt je financiran s strani Slovenskega  štipendijskega sklada 
EGP/NFM. Nosilec projekta je Oddelek za projektne dejavnosti, Boštjan Kotnik. 

 
16. Sodelovanje s podjetjem McDonald's 
CJL je januarja 2012 v sodelovanju z podjetjem McDonald's oblikoval pilotski projekt, 
katerega namen je povečanje zaposlitvenih možnosti in oblikovanje ustreznih pogojev 
zaposlitve oseb s posebnimi potrebami. Meseca marca so učenci posebnega programa 
vzgoje in izobraževanja začeli z opravljanjem delovne prakse v podjetju McDonald's, 
v nadaljevanju pa imamo namen razviti še druge oblike sodelovanja (zaposlitev 
mladostnikov, ki končujejo program nižje poklicnega in poklicnega izobraževanja ter 
sodelovanje z DZC Janeza Levca). Nosilka projekta je Breda Holc. 
 
 

6. 8. 2 Sodelovanje v dejavnostih Zveze prijateljev mladine 
 
1. Bralna značka – s knjigo v svet 
Bralna značka je slovensko gibanje, ki že več kot štiri desetletja spodbuja razvoj bralne 
kulture mladih. Od začetka devetdesetih let se je gibanje posodobilo z motivacijskim 



programom S knjigo v svet, ki je postalo tudi njeno geslo. Program Bralna značka 
Slovenije je del nacionalnega programa Zveze prijateljev mladine Slovenije. 
Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Ves čas se razvija kot 
dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim šolske 
mladinske knjižnice. S svojim pristopom do branja je zelo uspešna pri oblikovanju 
otrok - bralcev za vse življenje. V okviru te dejavnosti bodo potekali pogovori o 
knjigah, pravljične urice, sodelovanje pri šolskem glasilu Murni, aktivnosti pri šolskih 
in izven-šolskih proslavah ter seznanjanje s knjižnimi novostmi. 
Z vzpodbujanjem vseh učencev za branje in sodelovanje pri dejavnostih Bralne značke, 
bomo razvijali jezikovne zmožnosti, opisovalne zmožnosti, občutljivost za druge, 
pomagali učencem pri procesu samoodkrivanja, razvijali pripovedne zmožnosti ter s 
tem bogatili osebnostni razvoj vsakega učenca. 
Aktivnosti v okviru Bralne značke: 
   -  objava priporočilnih bralnih seznamov za posamezni razred, 
   -  marec ali april bo zaključna prireditev za  zlate značkarje v Cankarjevem domu, 
   -  maja - junija bomo podelili priznanja vsem bralcem na šoli. 
Nosilki na OE Dečkova: Mojca Đukić in Emilija Mrlak 
Nosilka na OE Levstikov trg: Ada Zore 
 
2. Aktivnosti EVROPA V ŠOLI bodo potekale pod pokroviteljstvom Sveta Evrope, 
Evropske komisije, Evropskega parlamenta ter Evropske kulturne fundacije.  
Sodelovali bomo na likovnem in literarnem natečaju na regijskem tekmovanju. 
Udeležili se bomo zaključnega srečanja, ki ga organizira zveza prijateljev mladine v 
enem izmed slovenskih mest. 
V mesecu oktobru se bodo naši mentorji udeležili seminarja na določeno temo, da bodo 
lahko naše mlade ustvarjalce pravilno usmerili. Zaključek natečaja je v mesecu marcu 
2016, rezultati likovnega in literarnega natečaja so objavljeni v mesecu aprilu. 
Nosilka je Ela Leskošek.  
 

6. 8. 3 Projekti in nove vsebine dela na OŠPP Dečkova ul. 
 
1. Pedagogika Marie Montessori – elementi pri pedagoškem delu 
Montessori pedagogika je v svetu vedno bolj aktualna. Velike gospodarske 
spremembe, predvsem pa socialne migracije, povzročajo neugodno klimo za vzgojo 
otrok. Šolski sistemi so v mnogih državah v krizi, ker ne ponujajo dovolj socialnih 
interakcij med učitelji in učenci, ker delujejo rigidno in so samo storilnostno naravnani. 
Zato se »veliki šolski sistemi« v času reformiranja zgledujejo po pegagogiki Marie 
Montessori, pravi gospa Angella Martin iz Španije, kjer so elemente Montessori 
pedagogike vnesli v državne šole. Podobno je na Japonskem. Približno 2000 vrtcev 
uporablja elemente ali metodo Montessori v celoti. 
-  Na šoli bomo tudi v letošnjem šolskem letu popestrili proces poučevanje pri 
različnih predmetih ter otrokom omogočiti bolj kakovosten razvoj, sprejemanje 
informacij, pozorno spremljanje navodil, povečanje spretnosti rok in prstov, 
organizacijo dela, vztrajnost in doslednost pri opravilih in večjo uspešnost v procesu 
izobraževanja, navajanje na čim večjo samostojnost, samokontrlo…s poudarkom na 
individualizaciji. 



Pedagoški koncept, ki ga je izdelala M. Montessori, obsega celosten otrokov razvoj od 
spočetja do odrasle osebe. Otrok ni pasivno, receptivno bitje, ampak osebnost z veliko 
sposobnostjo lastne aktivnosti in koncentracije. 
Njena pedagogika je usmerjena k otroku in njegovim potrebam po spontani aktivnosti, 
samoodločanju in neodvisnosti. 
Pomembna so tri njena spoznanja: 
- otroci potrebujejo starosti in razvoju primerna sredstva za popolno zaposlitev, 
- za otrokov razvoj so potrebne miselne izkušnje, 
- otroci se morajo gibati. 
Cilji: 
- razvija senzomotoriko, 
- vzgoja za dom in življenje, 
- vzpodbuja socialni razvoj, 
- razvija govor in jezik, 
- razvija matematične pojme, 
- razvija boljše poznavanje narave in družbe, 
- rešuje naloge z različnimi materiali, 
- samostojno raziskuje materiale, njihovo uporabnost in s tem razvija domišljijo, 
- dovoli učencu/učenki, da dela napake in ga ozavesti, da se ob tem uči, 
- presoja, primerja in zbira materiale, postavlja spoznanja v logičen odnos, 
- nauči se strpnosti, samonadzora, samostojnosti, pridobi pozitivno samopodobo. 
 
Pedagogiko Marie Montessori bomo izvajali v  petem razredu, OVI oddelku in  PB 
Učiteljice, ki izvajajo pedagogiko Marie Montessori – obliko dela na šoli so:  Martina 
Kalan in Nataša Kojič. 
Aktiv Marie Montessori bomo razširili in elemente te pedagogike uvajali tudi v ostalih 
razredih. 
 
2. SOCIALNE IGRE OZ. DELAVNICE ZA RAZVIJANJE ČUSTVENIH IN 
SOCIALNIH SPRETNOSTI  
Otroci in mladostniki z lažjo motnjo v duševnem razvoju imajo poleg intelektualnih 
primanjkljajev tudi slabše razvite čustvene in socialne spretnosti. Zaradi pomanjkljive 
samokontrole in nekritičnega  presojanja, v frustrirajočih situacijah, pogosteje reagirajo 
z verbalnim in/ali telesno agresivnim odzivom. Za optimalen psihosocialni razvoj 
potrebujejo več načrtovanih vzpodbud in organizirano okolje, v katerem pridobivajo 
potrebna znanja in spretnosti za učinkovitejše spoprijemanje z različnimi življenjskimi 
situacijami.  
 
V šolskem letu 2015/16 bodo delavnice za razvijanje čustvenih in socialnih spretnosti 
potekale v obliki socialnih iger in treninga specifičnih veščin za učence od 1. do 5. 
razreda s primanjkljaji na področju čustvenih, socialnih in komunikacijskih spretnosti. 
Socialne igre bodo predvidoma potekale od novembra 2015 do maja 2016. Izvedenih 
bo predvidoma 10 delavnic, ki jih bo vodila šolska psihologinja.   
 
Osnovni namen delavnic za razvijanje čustvenih in socialnih spretnosti je preprečiti 
razvoj določenih težav na čustvenem in vedenjskem področju otrok ter zmanjšati 



intenziteto že nastalih težav, torej delovati intervencijsko in preventivno. Konkretneje 
se pri učencih poskuša doseči naslednje cilje:  

 učinkovitejše prepoznavanje, izražanje in obvladovanje čustev (otroci se bodo 
seznanili s paleto besed za izražanje čustev in njihovimi pomeni, razlikovali 
doživljanje čustev v telesu ter spoznali in se naučili uporabljati načine za 
ustrezno izražanje in obvladovanje čustev); 

 povečanje zavedanja samega sebe (otroci bodo spoznali svoje interese, 
zmožnosti, močna in šibka področja); 

 razvijanje pozitivnega odnosa do samega sebe in drugih (otroci se bodo naučili 
ozavestiti pozitivne vidike samega sebe in drugih vrstnikov v skupini); 

 razvijanje socialnih spretnosti potrebnih pri druženju in igri z vrstniki 
(spretnosti spoznavanja, sodelovanja, igre, učinkovitega reševanja problemov 
…) 

 razvijanje empatije (otroci se bodo naučili prepoznavati čustva na temelju 
besednih in nebesednih znakov ter spoznali načine, s katerimi lahko pokažemo 
sočutje in pozornost drugemu); 

 oblikovanje pozitivne klime v razredu/skupini. 
 razvijanje motivacije za skupinsko delo na sebi (spreminjanje manj 

konstruktivnih vedenjskih in čustvenih vzorcev v bolj konstruktivne s pomočjo 
skupinske oblike dela). 

 
Za doseganje predvidenih ciljev bodo uporabljeni naslednji načini oz. metode dela: 

- razgovor;  
- razlaga; 
- skupinska diskusija – pogovor v krogu; 
- delo z besedili, iz katerih bomo prepoznavali šibkosti, zmote in pravilnosti 

ravnanja posameznikov; 
- dramatizacija; 
- likovno ustvarjanje in izražanje; 
- igre vlog, s pomočjo katerih bomo izzvali raznovrstne procese in potem o njih 

kritično razmišljali; 
- demonstracija in učenje tehnik sproščanja ter vzpostavljanja samokontrole; 
- trening/učenje specifičnih veščin oz. spretnosti (socialnih, komunikacijskih in 

veščin reševanja problemov); 
- socialne, gibalne igre. 

Učenci bodo zastavljene cilje dosegali tudi preko izkustvenega učenja. Teme socialnih 
iger izhajajo iz resničnega življenja in vsakodnevnih težav ter omogočajo uporabo 
pridobljenih spretnosti in znanj na konkretnih, realnih primerih. Tudi pogovor v 
skupini ni zgolj proces učenja, ampak resnična socialna izkušnja, v kateri učenci 
aktivno poslušajo, pripovedujejo, rešujejo ter prakticirajo pridobljene socialne in 
čustvene spretnosti. 
 
3. Šola za življenje:  Projekt Šola za življenje je namenjena mladostnikom s posebnimi 
potrebami, ki imajo zmerno motnjo v duševnem razvoju in se na OŠPP Dečkova 
usposabljajo po posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Zaradi svojih 
primanjkljajev imajo večje težave pri vključevanju v življenje samo, kot tudi pri 
vključevanju med sovrstnike in ravno to je razlog, da so  pogostokrat  prikrajšani na 



različnih področjih. Ker so ti učenci v obdobju odraščanja, bodo čez nekaj let odšli vsak 
svojo pot, zato bi jih pred tem radi pripravili na čim samostojnejše življenje, seveda v 
tolikšni meri, ki jo dopuščajo njihove intelektualne sposobnosti. Šola za življenje 
ponuja paleto raznovrstnih pozitivnih izkušenj za posameznika. V pet dnevnem 
sklopu bodo potekale različne dejavnosti, ki bodo prilagojene njihovim sposobnostim 
in željam (orientacija v naravi, opazovanje gozda, njegove podrasti in življenja v njem, 
spoznavanje in nabiranje gob, lokostrelstvo, jahanje konj, opazovanje zvezd, taborni 
ogenj, nočni pohod s svetilkami, planinarjenje, ustvarjalne delavnice, družabne igre, 
ples,…) 
       Da bi se mladostniki naučili čim samostojnejšega življenja, bomo vse obroke hrane 
pripravljali sami, za seboj pomili, pospravili, skrbeli za red in čistočo celotne koče. 
Poleg vseh dejavnosti pa bomo z različnimi interakcijskimi igrami tkali niti 
prijateljstva in ugotavljali, kako pomembna je pripadnost določeni skupini. 
 
Cilji in namen projekta: 

- prispevati k razvoju samostojnosti vsakega posameznika 
- prispevati k boljši socializaciji  
- razvijati občutek samozavesti in pozitivne samopodobe 
- utrjevati prijateljske vezi 
- se prilagajati skupini 
- prispevati k spoznanju ter raziskovanju narave in življenja v njej 
- oblikovati kulturen in pristen odnos do narave 
- spoznati različne načine preživljanja prostega časa 
- se zavedati pomena zdravega življenja 
- se naučiti sodelovati, si pomagati in mirno reševati probleme 

 

Sodelovanje s starši: 
V začetku šolskega leta bomo imeli skupno druženje s starši in učenci iz OVI oddelkov. 
Nosilci: Ines Rupnik, Helena Cedilnik Može, Anka Starkel, Žiga Sedmak, Mateja 
Breznar, Irena Virant, Alenka Vidic Grmek. 
 
4. Šolski ples oddelkov vzgoje in izobraževanja OE Dečkova,  OE Levstikov trg, 
OE OVI Jarše in VDC  
Šolski ples običajno povezujemo z druženjem, zabavo, dobro glasbo, novimi 
prijateljstvi, veseljem, smehom, plesnim ritmom in množico prijetnih občutkov.  
Porodila se je namreč ideja o  šolskem plesu mladostnic in mladostnikov OVI DE 
Dečkova, DE Levstikov trg, De OVI Jarše in VDC,  da bi v soju plesnih žarometov, 
krajšim animacijskim programom, z manjšimi prigrizki in seveda glasbenimi željami 
preplesali nekaj petkovih popoldnevom v šolskem letu 2015/16. Ples bo organiziran  
v avli šole na Dečkovi med 17.00 in 20.00 uro. 
Nosilka: Janja Seles 
 
5. Vključitev v projekt – Gledališke skupine OŠ Vižmarje Brod, sodelovanje z  
gledališčem OŠ. Šola povabi učence iz šol iz soseske, da skupaj preživimo kulturni 
dan ob gledališki predstavi, katera se odigra na naši šoli. 
Nosilka: Janja Seles 



 
6.  Šola bere.  1x mesečno se za eno šolsko uro  prekine delo na šoli. Učenci, učitelji, 
vodja šole,  svetovalni in  tehnični delavci morajo to uro obvezno brati literaturo po 
lastni izbiri. Po končani bralni urici učenci po šolskem radiu poročajo kaj zanimivega 
so prebrali. Nosilka: Iva Topolnik 
 
7. Projekt Rastem s knjigo 
Učenci sedmega razreda  bodo obiskali najbližjo knjižnico in se vključili v skupni 
projekt učencev iz večinske šole. 
Nosilka: Viktorija Blatnik 
 

8. Zimska šola za življenje 
Zimska šola za življenje, katere namen je tudi oblikovanje in ohranjanje zdravega 
načina življenja. V zimsko šolo za življenje bodo vključene različne pripravljalne 
delavnice, delavnice na zimovanju in evalvacijske delavnice. Zimovanje bo potekalo 
na Ruški koči na Pohorju, v mesecu marcu 2016. 
Program: 

- različne delavnice (ustvarjalne delavnice, snežno kiparjenje, iskanje sledi divjih 
živali, …),  

- zimske športne aktivnosti (smučanje, smučarski tek, krplanje, sankanje, nočno 
sankanje na progi osvetljeni z baklami, pohod, nočni pohod, orientacija…),  

- predavanja (planinsko predavanje, alpinistični potopis, predavanje lovca,…),  
- predstavitve in ukrepi za izvajanje preprečevanja nastanka odvisnosti. 
Nosilec: Tomislav Stankovič 
 
9. CAP delavnice 
Nadaljevali bomo z  izvajanjem preventivnega programa za preprečevanje zlorabe 
otrok - CAP. Izvajalki bosta Alenka Vidic Grmek in Mojca Đukič. 
 
10. Učenje plavanja po metodi Halliwick 
Po metodi Halliwick in z elementi klasičnega pristopa učenja plavanja bomo 
pripravljali učence neplavalce iz posebnega programa na kontakt z vodo in 
pridobivanje osnovnih plavalnih sposobnosti.  Ostali prijavljeni učenci bodo imeli 
možnost nadaljnjega razvijanja svojih plavalnih sposobnosti. 
Izvajalci: Irena Virant in Mateja Breznar. 
 
11. Preventivne mladinske delavnice: ljubezen, partnerstvo, spolnost 

Mladostniki z motnjo v duševnem razvoju (v nad. MDR) imajo podoben spekter 
spolnih občutij, misli, želja kot mladostniki brez intelektualnih primanjkljajev.  Zanje 
je (tako kot za njihove vrstnike) pomembno, da  v obdobju adolescence pridobijo 
ustrezne, na njim primeren in razumljiv način posredovane informacije o spolnosti ter 
ustreznih, zdravih načinih izražanja svojih spolnih občutij. Raziskave kažejo, da pri 
skupini mladostnikov z MDR obstaja povečano tveganje za pojav nekaterih 
rizični/negativnih posledic vezanih na spolno aktivnost (spolne zlorabe, neželena 
nosečnost, spolno prenosljive bolezni …). Vzroki za omenjeno tveganje so lahko 
naslednji: pomanjkanje znanja/vedenja o spolnosti; izkrivljene informacije o spolnosti, 
ki jih pridobijo od vrstnikov in iz medijev, namesto iz  knjig in drugih zanesljivih virov; 



slabše razumevanje sprememb, ki se dogajajo v njihovih telesih zaradi zmanjšanih 
kognitivnih kapacitet; pretirana zaupljivost in podredljivost v odnosu do drugih; 
pomanjkanje asertivnosti; omejene možnosti socialnih kontaktov ter pretirano zaščiten 
način življenja. Zaradi vsega navedenega so preventivne dejavnosti v smislu spolne 
vzgoje oseb z MDR ključnega pomena za njihov zdrav celostni razvoj. 
 
V šolskem letu 2015/16 bo potekalo nadaljevanje preventivnih mladinskih delavnic na 
temo Ljubezen, partnerstvo spolnost v skupini mladostnikov iz oddelkov vzgoje in 
izobraževanja ter po potrebi tudi v višjih razredih OŠPP. Delavnice bodo predvidoma 
potekale med oktobrom 2015 in majem 2016. Izvajala jih bo šolska psihologinja v 
sodelovanju z delovno terapevtko. 
 
Delavnice bodo preventivne narave. Njihov osnovni namen bo pridobivanje ustreznih 
informacij o puberteti in mladostništvu (telesni, psihološki vidik), partnerstvu, zdravi 
spolnosti ter ustreznih načinov izražanja naklonjenosti, ljubezni in spolnih občutij.  
 
Za doseganje predvidenih ciljev bodo uporabljeni naslednji načini oz. metode dela: 

- razgovor;  
- razlaga; 
- avtorefleksija izkušnje; 
- skupinska diskusija – pogovor v krogu; 
- delo z besedili, slikovnim, avdiovizualnim materialom; 
- igre vlog, s pomočjo katerih bomo izzvali raznovrstne procese in potem o njih 

kritično razmišljali; 
- trening/učenje specifičnih veščin oz. spretnosti (socialnih, komunikacijskih in 

veščin reševanja problemov) … 
Nosilki: Helena Može Cedilnik in Barbara Bavdek 

 
12. Bralnice pod Slamnikom 
Cilj MLADINSKEGA FESTIVALA BRALNICE POD SLAMNIKOM je promocija 
branja in strpnosti. Tematika je vsako leto drugačna, aktivnosti se prilagajajo 
posameznemu lokalnemu okolju. Pri tem sodelujejo različni ustvarjalci in so udeležene 
različne institucije (šole, vrtci, zavodi...). Ustvarjalci učence motivirajo, zanje si 
vzamejo čas, jim prisluhnejo...učenci so ves čas aktivno vključeni v dejavnost. 
Nosilka: Urša Gašperšič Raič 
   
13. Planinska skupina – Mladi planinec 
Urnik: vsak drug teden po eno šolsko uro  in gremo na izlet eno soboto v mesecu. 

Dejavnost planiramo v šolskem letu 2015/16 tretje šolsko leto, le na enoti OE Dečkova. 
Kasneje morda tudi na drugih enotah.  
Cilji: V šoli učenci spoznavajo pohodništvo, planinstvo; se učijo o pomenu gibanja v 
naravi, zdravem življenju, spoznavajo pravila  varne hoje v gorah, se učijo o osnovah 
orientacije, ipd.. pripravimo pa se tudi na izlet, ki bo sledil.  
Učenci na izletih, poleg navedenih vzgojnih učnih ciljev, razvijajo tudi vztrajnost, 
pridobivajo fizično kondicijo, razvijajo  socialne veščine, se učijo vključevanja  v širše 
socialno okolje, spoznavajo Slovenijo ipd.  



Z dejavnostjo sodelujemo  v projektu Planinske zveze  Mladi planinec (morda tudi 
Ciciban planinec). Otroci izpolnjujejo Dnevnik mladega planinca, zbirajo izlete, na 
koncu dobijo nagrado, naziv… 
Izlete bodisi organiziramo sami, pri večjih turah se povežemo s planinskim društvom, 
lahko se priključimo tudi izletom, ki jih le to organizira za več šol  (inkluzija). Na 
izletih učence spremljajo tudi starši, starejši, samostojnejši učenci, pa gredo lahko tudi 
sami. 
Z dejavnostjo se želimo navezati tudi na preteklost delovanja CJL, v spomin na 
pionirski  odred Črni murni, ki je prirejal tudi veliko pohodov po celi Sloveniji. Vse 
izlete tudi dokumentiramo, morda izdajamo bilten… 
Dejavnost v začetku šolskega leta predstavimo staršem na roditeljskem sestanku. 
Nosilka: Barbara Jerina 
 
 
 
 
14. Vrtičkarji 
Že drugo pomlad je zaživel šolski zelenjavni vrt. Nova pridobitev je vrtna uta za 
shranjevanje vrtnega orodja in napeljava vode do šolskega vrta. Učenci OVI skupin ga 
pridno obdelujejo. 
Mladostniki skozi celotno šolsko leto izkustveno spoznavajo celoten postopek 
ekološkega pridelovanja - spremljajo in spoznavajo rast in razvoj vrtnin skozi letne 
čase. Aktivno pridobivajo znanja in spretnosti obdelovanja zemlje, sejanja in sajenja ter 
z zagotavljanjem pogojev za optimalno rast rastlin razvijajo odnos do narave.  Otroci 
ob tem doživljajo zadovoljstvo in razvijajo pozitivno samopodobo. Ob pripravljanju in 
uživanju tako pridelane hrane se mladostniki seznanjajo z zdravim načinom življenja. 
Nosilci: Aktiv OVI Dečkova  

 

6. 8. 4 Projekti in nove vsebine dela na OŠPP Levstikov trg 
 
1. Delavnice reševanja problemov 
- Z učenci sedmega in osmega razreda se bo znotraj OE OŠPP Levstikov trg izvajalo 
delavnice reševanja problemov. 
Delavnice so namenjene izboljšanju veščine reševanja problemov. Otrokom in 
mladostnikom bodo predstavljeni možni načini reševanja problemov, osvojeno 
veščino pa se bo uporabljalo pri reševanju konkretnih življenjskih problemov otrok in 
mladostnikov. Otroci in mladostniki se bodo naučili prepoznati/identificirati 
problem, definirati, opisati problem z vidika VKT modela (na osnovi vpliva čustev, 
misli in vedenja ter njihovega medsebojnega vpliva), prepoznavati vire za reševanje 
problema, postaviti cilje za reševanje problema in upoštevati postopnost pri reševanju 
problemov, poiskati različne možne rešitve problema (vsakdanje in originalne), jih 
oceniti z vidika predvidevanja posledic ter se odločiti na podlagi argumentov. Naučili 
se bodo veščin reševanja problemov in sistematične metode obvladovanja problemov. 
Delavnice naj bi veščino razvile v taki meri, da bo možen prenos v realno življenjsko 
situacijo. Ob tem pa naj bi se razvijalo tudi moralno razsojanje, kritično mišljenje ter 
krepila otrokova oz. mladostnikova samostojnost. Zaradi reševanja konkretnih 



življenjskih problemov, pa naj bi celoten proces deloval tudi svetovalno in olajšal 
psihične težave učencev. Delavnice bodo potekale skozi celo šolsko leto 2015/16.  
Delavnice vodi mag. Katarina Barborič 
2. Mladinske delavnice 
- Z učenci devetih razredov se bo na OE OŠPP Levstikov trg izvajalo mladinske 
delavnice  z namenom izboljšanja samorefleksije (spoznavanja samega sebe), 
samopodobe, samoregulacije vedenja, socialnih spretnosti in medosebnih odnosov.  
Obravnavalo se bo teme sporazumevanja, komunikacije, razreševanja konfliktov, 
skupinskega dela, razredne klime, teme medosebnih odnosov (prijateljstva, 
partnerstva, družine) in teme povečevanja samokontrole v povezavi s težkimi 
čustvenimi stanji, nasiljem in odvisnostjo. Delavnice bodo potekale skozi celo šolsko 
leto 2015-2016. 
Delavnice vodi mag. Katarina Barborič 
 
 
3.  Šola za življenje – šola za zdravje 
Osnovni cilj Šole za življenje je pripraviti in usposobiti otroke z zmerno motnjo v 
duševnem razvoju na čimbolj samostojno bivanje in skrb zase v vsakdanjem življenju.  
Za dosego ciljev je potrebno, da se otrok znajde v čim več različnih življenjskih 
situacijah, da se lahko potem v njih učinkovito odziva. Naše aktivnosti bodo usmerjene 
predvsem na naslednja področja: 
- Spoznavanje okolja: Organizirali bomo pohode v okolico. Spoznavali bomo rastline 

in živali in nabirali različne naravne materiale. Slikali bomo in risali. Ogledali si 
bomo kraj in njegove znamenitosti ter obiskali domačine. Učence bomo usmerjali v 
spoznavanje narave z vsemi čutili.  

- Osebna urejenost in medsebojni odnosi: Skupaj bomo pospravljali postelje in skrbeli 
za čistočo, skrbeli za izvajanje osebne higiene, pri aktivnostih bomo pomagali en 
drugemu. 

- Športne dejavnosti: Jutranja telovadba, plavanje in igre v vodi, badminton, košarka, 
odbojka, med dvema ognjema in osnove aerobike. 

- Skrb za varnost in okolje: Spoznavali bomo nevarnosti na cesti, na morju, v naravi. 
Skrbeli bomo za čisto okolico. 

- Kultura in zabava: Poslušanje glasbe in pravljic. Kviz pokaži kaj znaš, ples. 
Glede lokacije in dejavnosti se nekoliko prilagajamo ponudbi. Izvajalci so pedagogi, ki učijo v 
OVI. 
    
4. Mednarodni projekt Specialno jadranje (Opis projekta glej zgoraj) 
Organizacija in spremstvo na jadrnici bosta Aljoša Šip in Mojca Mahne. 
 
5. Sodelovanje z vrtci in šolami 
Sodelovanje z vrtcem Prule 
Z letošnjim šolskim letom začenjamo sodelovanje in povezovanje Vzgojno 
varstvenega zavoda Prule in CJL- torej otrok, ki obiskujejo redni vrtec, natančneje  
najstarejša starostna skupina v kateri so otroci, stari 5 let in učencev z zmerno motnjo 
v duševnem razvoju. Srečevali se bomo dvakrat na mesec po eno uro in pol. 
Smisel naših srečevanj bo odkrivanje narave in razvijanje ročnih spretnosti, bogatenje 
domišljijskega sveta in razvijanje besednega zaklada. Seveda pa je naš namen 



sodelovanja tudi prestopanje ovir in zadreg ter povečevanje priložnosti za vzajemno 
inkluzijo naših učencev in otrok iz vrtca Prule.  
Naša srečanja bodo namenjena reševanju problemov, na katera bosta naletela otroka, 
ki sta zašla v Začarani gozd. Pogosto nas bosta zaprosila, da raziščemo kakšno težavo 
in predlagamo rešitve. Torej bodo naša druženja vsebovala primesi fikcije, 
dogodivščin in ročnih spretnosti; kar pomeni sodelovanje med udeleženci, da bi 
uspešno postavili zatočišča, izdelali gnezda, klobuke nevidnosti … Pri tem bo treba 
uporabljati orodje, s katerim bi sestavili enostavne predmete. Za uspešno izvedbo 
zamisli bodo morali skupaj pretresati ideje, sodelovati, delati, prisluhniti drug 
drugemu … Na koncu pa bodo lahko občudovali svoje izdelke in ponosno svetovali 
sovrstnikoma, ki raziskujeta Začarani gozd. 
Vodja projekta: Valentina Vrhunc 
Sodelovanje z večinsko šolo 
V šolskem letu 2015/16 načrtujemo nadaljevanje sodelovanja z OŠ Livada: 
- Organizacija skupne prodaje izdelkov učencev obeh šol na stojnici pred OŠ 

Levstikov trg in »bazarju« na OŠ Livada, december 2015, 
- skupna udeležba na otvoritvi razstave »Igraj se z mano« in likovni delavnici, ki 

bo predvidoma januarja 2015, v Cankarjevem domu, 
- izvedba skupne likovne delavnice na festivalu »Igraj se z mano«, maj 2015. 

Vodje projekta: Tadeja Dolenc, Tihomir Vidović (oba CJL), Natalija Veselič Martinjak 
(OŠ Livada) 
 
6. Učenje plavanja po metodi Halliwick 
Po metodi Halliwick in z elementi klasičnega pristopa učenja plavanja bomo 
pripravljali učence neplavalce iz posebnega programa na kontakt z vodo in 
pridobivanje osnovnih plavalnih sposobnosti.  Ostali prijavljeni učenci bodo imeli 
možnost nadaljnjega razvijanja svojih plavalnih sposobnosti. 
Izvajalka: Barbara Kopina, pomoč Lidija Končina. 
 
7. Doživljajski tabor za učence 1. – 4. razreda 
Meseca maja se bomo učenci od 1. – 4. razreda udeležili doživljajskega tabora v Piranu. 
Tabor bo trajal 3 dni. Udeležilo se ga bo okoli 34 učencev in 7 spremljevalcev.  
Učencem želimo na doživljajskem taboru predstaviti primorski svet. Morje, morske 
živali in rastline bodo spoznali z obiskom akvarija, vožnjo z ladjico ter obiskom 
pomorskega muzeja. Z rednim gibanjem v okolici pa bomo poskrbeli za zdravje in 
kondicijo ter učencem približali zdrav način življenja. Na taboru bodo razvijali tudi 
samostojnost pri skrbi zase in osebni higieni.  
Otroci bodo z opazovanjem, razlago, pogovor in praktičnim delom prišli do novih 
spoznanj ter utrdili svoje šolsko znanje. Prav tako pa je za otroke s posebnimi 
potrebami doživljajska pedagogika nadvse pomembna saj se preko izkustvenega dela 
največ naučijo ter stvari tudi najbolj zapomnijo. Popoldanske aktivnosti se bodo 
beležile kot interesne dejavnosti. Vsak izmed spremljevalcev bo realiziral interesno 
dejavnost v okviru 10 ur. 
Izvajalci: razredniki in spremljevalci. 
 
8. CAP delavnice 
Nadaljevali bomo z  izvajanjem preventivnega programa za preprečevanje     



zlorabe otrok - CAP.  
 
9. Projekt Rastem s knjigo 
Učenci sedmega razreda  bodo obiskali najbližjo knjižnico in se vključili v skupni 
projekt učencev iz večinske šole. Mentor Ivanka Smrekar 
 
3. Spolna vzgoja v oddelkih posebnega programa 
Na urah spolne vzgoje se lotevamo vprašanj, ki so pomembna za odraščajoče, ki so z 
eno nogo še v otroštvu, z drugo pa tipajo po neznanem terenu odraslosti. Prehod se 
kaže v spreminjanju telesa, razmišljanja, vedenja, odločanja in iskanja – samega sebe, 
svojega mesta pod soncem in nekoga, ki bi lahko postal pomemben del njihovega 
življenja. Zato je neznano področje nepresahljiv vrelec vprašanj, ki terjajo odgovore. 
Odgovoriti si skušamo s skupnimi močmi preko pogovorov, branja, delavnic, risanja, 
pisanja, slikovnega materiala in socialnih iger. 
 
Pri urah spolne vzgoje se z otroki lotevamo tem kot so: samopodoba, prijateljstvo, 
puberteta – odraščanje in razlike med spoloma, menstrualni ciklus, odnosi in ljubezen, 
partnerstvo, intimnost, spolnost, kontracepcija in spolno prenosljive bolezni, 
nosečnost, porod in družina, zlorabe in obramba pred njimi … 
 
Skupine so majhne, učenci se med seboj dobro poznajo, tako da so pogoji za zaupljiv 
pogovor izpolnjeni. Učenci prav tako poznajo in upoštevajo zlata pravila, ki se jih 
morajo držati, da do pristnega, osebnega pogovora sploh lahko pride. Srečujemo se 
enkrat tedensko za eno uro. 
 
Znanje, pridobljeno na pogovornih urah, je zelo pomembno, saj so ta vprašanja v 
obdobju odraščanja ena pomembnejših, priložnosti za pogovor pa ni veliko. 
Nosilka dejavnosti: Valentina Vrhunc in razredniki 
 
4. Udeležba na specialni olimpijadi v Sarajevu 

Na pobudo Slovenske specialne olimpijade imamo možnost, da se učenci CJL 
udeležijo državnih iger specialne olimpijade v Bosni. Predvidoma bo ekipa štela 9 
članov (6 tekmovalcev in 3 spremljevalca). Odhod ekipe bo 1. 10. 2015 ob 7.00, prihod 
pa 4. 10. 2015 zvečer. Vodja ekipe Hasan Sinanović 
 
13.   Pedagogika Montessori 
Elemente montessori pedagogike uporabljamo učiteljice v treh razredih, in sicer 
Natalija Sevčnikar, Nina Ceglar in Romana Križaj v 4. a, 4. b in 5.a razredu. Uporabo 
montessori materialov in naše pozitivne izkušnje bomo predstavile tudi učiteljskemu 
zboru na praktičnih delavnicah. 
Tudi letošnje leto bomo vzgojno-izobraževalni proces na naši šoli bogatili z elementi 
montessori pedagogike in uporabo montessori materialov.  
Pedagogika montessori temelji na opazovanju otrok, ki so svobodni pri gibanju, 
raziskovanju in izbiranju aktivnosti. Pristop v skladu z metodo montessori pa je 
predvsem učenje za življenje. Otroci sami v sebi so nagnjeni k učenju. Učitelj pripravi 
okolje, usmerja dejavnost, spodbuja otroke, vendar pa je otrok tisti, ki se uči, ki je s 
pomočjo dejavnosti notranje motiviran, da vztraja v določeni dejavnosti. 



Razvojni pripomočki, ki jih imenujemo »materiali«, so oblikovani tako, da pomagajo k 
razumskemu razvoju, razvoju zbranosti, koordinacije, samostojnosti, socializacije, in 
občutka za red in estetiko. Značilnost didaktičnih montessori materialov je, da imajo 
mikavno točko, izolacijo težavnosti, se stopnjujejo od preprostega k zapletenemu, od 
konkretnega k abstraktnemu, otroka posredno pripravljajo na nekaj, kar se bo v 
prihodnosti učil, vsebujejo kontrolo napake. 
Vzgojni pristop montessori temelji na otrokovih razvojnih potrebah po svobodi znotraj 
meja in po skrbno pripravljenem okolju. Pripravljeno okolje nudi otroku možnosti za 
stik z materiali in izkušnjami, s pomočjo katerih razvija svoj razum, kakor tudi telesne 
in duševne sposobnosti. Oblikovan je tako, da v polnosti uporablja samomotivacijo in 
sposobnost otrok, da razvijajo skrite zmožnosti, samostojnost, sistematičen pristop do 
reševanja problemov, pridobivanja znanja in veščin ter omogoča veselje do učenja. 
Elemente montessori pedagogike uporabljamo učiteljice v treh razredih, in sicer 
Natalija Sevčnikar, Nina Ceglar in Romana Križaj v 4. a, 4. b in 5.a razredu. Uporabo 
montessori materialov in naše pozitivne izkušnje bomo predstavile tudi učiteljskemu 
zboru na praktičnih delavnicah. 
 
14. Multisenzorna soba ali snoezelen 
Beseda »snoezelen« izvira iz dveh nizozemskih izrazov, in sicer "snuffelen”, kar 
pomeni vohati ter “doezelen”, kar pomeni dremati. "Snoezelen" se uporablja na 
specialno - pedagoškem področju za sprostitev in je odlična metoda za zmanjševanje 
agresivnega vedenja, stresnega počutja, nemirnosti. Soba vsebuje različne pripomočke 
za spodbujanje in razvijanje vseh senzornih poti. Tako pri izvajanju terapij 
uporabljamo različne reflektorje ter druge luči, zvočne posnetke narave, klasično in 
drugo glasbo, vodni stolp z barvnimi mehurčki, mehke blazine, aromatične vonje, ter 
plošče z različnimi materiali, ki spodbujajo taktilne zaznave. »Snoezelen" uro bo v 
šolskem letu 2015/16 OE Dom izvaja Andreja Četina. 
 
15. Odprta kuhinja 
Z učenci 4.  5. In 6. Stopnje PPVIZ bomo sodelovali na kulinaričnem dogodku 
»ODPRTA KUHINJA«, ki poteka vsak petek na ljubljanski tržnici. 
Cilji: 

- priprava slovenskih jedi 
- pravilna in varna raba gospodinjskih pripomočkov 
- spoznavanje pomena zdrave prehrane 
- razvijanje komunikacijskih sposobnosti 
- raba denarja 

Izvajalca: Petra Štuhec in Hasan Sinanović 
 
12. Planinski krožek 
Od pet do šest sobot ali nedelj letno namenimo krajšim in nezahtevnim pohodom. Ne 
le, da na ta način krepimo kondicijo, hkrati »ubijemo« več muh na mah: med planinci 
se stkejo še trdnejše vezi, vedno se nam zgodi veliko lepega, naučimo se kaj novega 
(spoznavamo pohodniški bonton, nujno planinsko opremo, brez katere se ne smemo 
podati na pot, prvo pomoč, opazovanje narave in skrb zanjo …); skratka, iz vsakega 
pohoda se vrnemo zadovoljni.  



Velika dragocenost pohodov je tudi ta, da hodita z nami dve upokojeni učiteljici z naše 
enote – Breda Gajšek in Martina Zupančič Pečar. Vsaka nam s svojega področja zna 
povedati marsikaj in nas navdušiti ob mnogih priložnostih. V planinah je lepo, ija, ija-
o!  
Organizira: Valentina Vrhunc 
 
17. Dobrodelni koncert 
Načrtujemo koncert glasbene skupine, ki bo potekal meseca maja na šolskem dvorišču 
šole Levstikov trg. Dogodek bo javen, povabljeni pa bodo učenci, starši in drugi 
sorodniki učencev ter učitelji Centra Janeza Levca Ljubljana.  
Zbrani denar bomo namenili učencem, katerih starši jim ne morejo zagotoviti 
finančnih sredstev za nadstandardne dejavnosti, kot so šola za življenje, šola v naravi, 
doživljajski tabor in podobni projekti. 
 
Učenci bodo pomagali pri pripravi prizorišča, pri pripravi prigrizkov, pri strežbi 
prigrizkov, skrbeli bodo za čistočo dvorišča, opremili bodo šolo z napisi, spoznavali 
dobrodelnost kot eno izmed oblik pomoči. Učitelji bodo pomagali učencem pri 
izpolnjevanju njihovih nalog. 

Organizatorja Petra Štuhec in Hasan Sinanović 

 
18. Projekti (splošno) 
Več učiteljev je zainteresirano za sodelovanje pri projektih. Spremljali bodo razpise 
evropskih projektov in projektov Mestne občine Ljubljana.  
 
 

6. 8. 5 Projekti in nove vsebine dela  v OVI Jarše 
   

1.  Knjižnica 
V šolskem letu 2009/2010 smo prvič uvedli v posebej namenjenemu prostoru knjižnico 
za vse učence. Zaradi večjega števila učencev smo prostor v šolskem letu 2015/16 žal 
morali zopet preurediti v učilnico, knjižnica pa si bo delila prostor z glasbeno učilnico. 
Poleg izposoje knjig bomo preko šolskega leta organizirali različne tematske sklope: 
pravljične ure, filmske predstave, tematske razstave in druge dogodke, vezane na naš 
program. Učenci/ke bodo skupaj z učitelji in zunanjimi sodelavci ter povabljenimi 
gosti soustvarjali zanimive in malo drugačne urice. S temi dejavnostmi bodo povezani 
tudi različni krožki in izdelava šolskega časopisa. Sodelovali bomo z Mestno knjižnico 
Ljubljana-podružnico Jarše. Projekt Življenje je zgodba bosta s knjižničarko Angelo 
Klančar vodili Irena Roblek in Anuška Kovač. 
Namen in cilj:  
Namen: približati knjigo posamezniku, utrjevanje in ohranjanje že naučenega  branja, 
navajanje k poslušanju, pridobivati nova znanja, bogatiti besedni zaklad in kulturo 
izražanja, bogatiti domišljijo, spodbujati samostojnost, ustvarjalnost,…, spodbujati 
uporabo različnih medijev za pridobivanje in posredovanje informacij, spodbujati 
učence k soustvarjanju. 
Cilj: predstaviti otrokom in mladostnikom koristi branja.  



Nosilka dejavnosti Vodenje knjižnice in razdeljevanje revij učencem bo Manja 
Lamovšek  
 
2. PECS (Pictures Exchange Communication System) 
Pecs je metoda s pomočjo katere učence, ki ne govorijo in so ovirani v komunikaciji, 
naučimo, kako izražati svoje potrebe, želje. Primerna je predvsem za otroke z MAS, ki 
imajo težave pri socialni komunikaciji. Pri izvajanju te komunikacije sta potrebna tako 
komunikator, kakor tudi telesni pomočnik, ki otroku pomaga vzpostaviti 
komunikacijo s pomočjo slik. 
Cilj: naučiti učenca komunikacije s pomočjo izmenjave slik v vsakodnevnem okolju 
ter učenca opremiti s slikami za komunikacijo 
Izvajalci: Vanda Kočar Junkar, Klavdija Raspor Josipovič, Mateja Cerle 
 
3. Učenje plavanja po metodi Halliwick 
S pomočjo metode Halliwick z elementi klasičnega pristopa učenja plavanja 
pripravimo učence neplavalce na osnovi treh stopenj na pridobivanje osnovnih 
plavalnih sposobnosti in kontakta z vodo. Za dosego teh ciljev se izvajajo različne vaje 
(prilagajanje na vodo, sprostitev, pridobivanje osnovnih veščin plavanja). Dejavnost 
bo potekala v bazenih Atlantisa. 
Izvajalci: Michael Kärcher in študenti PeF. 
 
4. Udeležba na igrah specialne olimpijade BIH 
Mentor Nedeljko Ošap se bo z dvema učencema iz OVI Jarše  udeležil športnih iger 
specialne olimpijade BIH (skupaj z drugimi udeleženci CJL). Stroške krijejo 
organizator, CJL, manjši delež starši. Igre bodo potekale od 1. do 4. oktobra 2015. 
 
5.  Šola za življenje.  
Osnovni namen projekta je, da mora mladostnik/ca uporabiti svoje spretnosti, znanja 
in navade (ob asistenci pedagoga) v takšni meri, da si čim bolj organizira samostojno 
preživetje prostega časa. V novi situaciji (taborjenje, bivanje v apartmajih) mora 
zagotoviti skupaj z preostalimi mladostniki prehrano, čistočo in dnevni red 
aktivnosti. Projekt Šola za življenje se izvaja v manjši skupini (do dvanajst 
mladostnikov), jeseni in spomladi. Učitelji, ki  vodijo  Šolo za življenje so:  
- Barbara Rode –Narava nas živi, skrbimo zanjo-Poletni tabor Žužemberk, 

sodelovanje z OŠPP Levstikov trg, 31. 8.- 4. 9. 2015, projekt MOL 
- Vanda Kočar Junkar-Tabor MAS v Fiesi, junij, projekt MOL 
- Snežana Rauter – Zelišča, naše prijateljice-Zeliščni tabor, Narin, 14.-18. 9. 2015, 

projekt MOL 
- Barbara Rode-Specialno jadranje, Biograd na Moru,  19. -26. 9. 2015 
- Manja Lamovšek-doživljajska pedagogika Iz narave v naravo v Kranjski Gori, 

19.-29.10. 2015, projekt MOL 
- Irena Čolpa-Gozdovi, naš zaklad, Pokljuka, 5.-9. 10. 2015, projekt MOL 
 

Cilji: 
- utrjevanje in razvijanje veščin v skrbi za samega sebe 
- krepitev občutka pripadnosti skupini in učenje socialnih veščin 
- učenje in utrjevanje (izvajanje ) domačih opravil 



- spoznavanje značilnosti narave v predalpskem in alpskem svetu ter drugih 
slovenskih pokrajinah 

 
Za realizacijo teh projektov se bomo (smo se) prijavili na razpise MIZŠ in Mestne občine 
Ljubljana, EVS, delež stroškov poravnajo starši, delež pa pridobljene donacije. 
 
6.  Funkcionalno učenje 
Funkcionalno učenje so učna orodja, ki posnemajo otrokovo igro v prvih dveh letih in 
predstavlja osnovo za nadaljnji razvoj komunikacije. Omogoča diagnostiko in nenehno 
spremljanje otrokovega napredka ob aktivnostih. Ima jasno zgrajen sistem, postopke in 
materiale, ki so naravni in preprosti. Otrok ob takšni obravnavi postaja uspešnejši, 
vztrajnejši, veča se notranja motivacija in samozaupanje.  
V šol. letu 2015/2016  bomo v OVI JARŠE nadaljevali z dodatnim strokovnim delom po 
programu Funkcionalnega učenja. Delo bo še naprej potekalo timsko, kjer bodo 
sodelovali učitelji in starši. Tudi v tem šolskem letu bomo izbrale učence v prvih 
skupinah in skupaj z razredniki določile osnovne cilje zanje. Vključeni bodo tudi učenci, 
ki smo jih obravnavale letos 
Po tem programu bodo delali naslednji učitelji: Anuška Kovač, Irena Roblek  

 
 7. Delavnice za starše-skupina za samopomoč staršem  

Skupina je zaživela v šolskem letu 2011/12. Vodi jo ga. Sabina Kovačič, mama našega 
učenca, ki se je izobraževala na tem področju. Starši se srečujejo dvakrat mesečno in 
izmenjajo svoje poglede, stiske ter dobijo spodbude za premagovanje težav. Glede na 
zanimanje in pobude povabijo tudi zunanje predavatelje ter moderatorje delavnic. 
 
8. Zeliščni, zimski in zelenjavni vrt   
Tudi letos bomo nadaljevali z zeliščnim, zelenjavnim in zimskim vrtom. Mladostniki 
spoznavajo zelišča, ki rastejo v Sloveniji kot tudi zelišča iz drugih držav (npr. Kitajska). 
V zimskem vrtu bodo učenci sadili in vzgajali sobno cvetje, gojili sadike in zelenjavo. 
Učenci sami vzgojijo rastlino, zelenjavo ter nato ugotovijo čemu je namenjena in kako 
se jo da najbolj koristno  uporabiti. Iz njih kuhajo čaj, pripravljajo solato , pridelujejo 
milo, izdelujejo okraske…  
Nosilka projekta zelišča je Snežana Rauter, nosilki zimskega vrta s skrbjo za lončnice 
v šoli pa Irena Čolpa in Nevenka Rebič, zelenjavnega vrta pa Mihaela Jakomini.  
Zelenjavni vrt bo potreboval ograjo in ureditev potk. 
 
9. Akcija prostovoljcev v sodelovanju s Slovensko filantropijo 
Prostovoljci iz slovenskega podjetje bodo skupaj z učenci pobarvali lesena igrala na 
šolskem dvorišču in ograjo ob šoli. 
 
10. Delavnice z razredom OŠ Alojzija Šuštarja 
Že tri šolska leta smo sodelovali z učenci in mentorji OŠ Alojzija Šuštarja, v tem 
šolskem letu pa nameravamo skupno druženje nadaljevati. 
Predvideno je pet ustvarjalnih delavnic v parku Tivoli, ki imajo za cilj: 



Spoznavanje parka, razgovor z biologi in gozdarji o življenju v parku in predstavitev 

živalskega sveta. V obliki delavnice bomo izpeljali predstavitev projekta na festivalu 

Igraj se z mano. 

Nosilka dejavnosti: Irena Roblek 
 
 
11. Izkustvene dejavnosti na obali 
V šolskem letu 2014/15 so učenci 2. c pod vodstvom mentorice Andreje Munih na 
literarnem natečaju DARS Avtocesta-pot v prihodnost prejeli 2. nagrado v višini 2000 
€. Sredstva nagrade nameravamo s podporo MOL in prispevka CJL uporabiti za nakup 
počitniške prikolice ter namestitev le-te na slovenski obali. Učencem bo nudilo bivanje 
v prikolici možnosti za učenje večje samostojnosti, celodnevnega sobivanja z vrstniki 
in učenje različnih veščin. Vodja projekta je Andreja Munih. 
 
12. Delavnice Igriva arhitektura 
Skupaj z Društvom arhitektov ter pod okriljem projektov, ki jih razpisuje MOL, bodo 
tudi v tem šolskem letu delavnice za učence 3., 4. in 5. skupin. Zajele bodo čutne 
zaznave prostora, spoznavanje arhitekturne dediščine in sodobne arhitekture ter vpliv 
barv na naše počutje v ožjem in širšem prostoru. S skupinskimi delavnicami Učenje 
skozi izkušnjo bodo preizkusili svojo domišljijo in ustvarjalnost. 
Nosilka dejavnosti: Anuška Kovač 
 
13. Obiski gledaliških predstav v sodelovanju z OŠ Danile Kumar in OŠ Prule 

Pod mentorstvom učiteljice OVI Jarše Andreje Munih ter Jožice Rupar iz OŠ Danile 
Kumar in Olge Debeljak Babnik iz OŠ Prule si bodo učenci ogledali predstave na 
šolskem gledališčnem odru. Skupaj bodo vadili za gledališko predstavo, spoznavali 
medsebojne razlike in skupne interese ter uprizorili igro za predstavitev na festivalu 
Igraj se z mano. 
 
14. Plavalni tečaj za neplavalce 
Letos bomo organizirali strnjen tečaj plavanja v bazenu za 6-8 učencev v OŠ Savsko 
naselje. Namenjen bo učencem, ki imajo že pozitivne izkušnje z vodo in plavanjem, 
vendar jim manjkajo še veščine pravilnega plavanja ter plovnosti. Mentor bo športni 
učitelj Nedeljko Ošap. 

 
15. Intervizija 
Že v predlanskem šolskem letu smo organizirali dve skupini intervizije, namen je bil 
medsebojna pomoč, razgovor o problematiki v razredu, medsebojnih odnosih, 
komunikaciji s starši. Skupini sta vodili Alenka Somensary in Tadeja Miklič. Z delom 
bomo nadaljevali tudi v letošnjem letu, srečanja bodo enkrat mesečno. Vključenih bo  
9-12 učiteljic in učiteljev OVI Jarše. 
 
16. Delavnice Vrtec na obisku s skupino otrok iz vrtca Jarše 
Nadaljujemo večletno sodelovanje z enoto VVZ Jarše. Enkrat mesečno prihaja skupina 
otrok v OVI Jarše, kjer imajo skupaj z našimi učenci gibalne urice ter ustvarjalne 



delavnice. Nosilci projekta bodo: Nedeljko Ošap, Maja Šenekar, Mihaela Jakomini in 
Darja Damari. 

 
17. Pes v šoli (glejte tudi – terapija z živalmi na začetku tega poglavja) 
Poznana je pozitivna terapija s kužki in tudi v OVI Jarše smo pretekla leta pogosto 
nudili učencem možnost druženja s psom- bodisi v okviru projekta Tačke pomagačke 
ali pa obiski miroljubnih psov naših učiteljic. Letos bomo to druženje nadaljevali. 
Vodja projekta bo Barbara Rode. Vključevali bomo tudi druge domače živali in 
ljubljenčke. 
 
18. Petkove pravljice 
Med razredno sodelovanje najmlajših s bo usmerjeno izvajalo skozi lutkovno in 
gledališko dejavnost. Starejši učenci bodo vodili predstave za mlajše, jih vabili k 
prvim poskusom različnih zmožnosti izražana in k druženju skozi tovrstne 
dejavnosti. Mentorici bosta Andreja Munih in Patricija Gmajner. 
  
19. Zimska šola v naravi 
-Šola smučanja, tek na smučeh, krpljanje za cca 30 učencev in 10 spremljevalcev, 
februarja na Pokljuki, 
-Pohodništvo, sankanje in krpljanje za cca 15 učencev in 10 spremljevalcev marca na 
Pokljuki ali v Kočevju. 
 
 
 
20. Projekti (splošno) 
Učitelji so zainteresirani za sodelovanje pri projektih. Spremljali bodo razpise MIZŠ, 
EVS in  Mestne občine Ljubljana in se na projekte prijavili. Za delno pokrivanje 
stroškov si bomo prizadevali za pridobitev donacij in sponzorskih sredstev, za 
socialno šibke učence bo delež stroškov krit iz najemnin pri oddajanju šolskih 
prostorov. 
 

6. 8. 6 Projekti in nove vsebine dela  v OE Dom 
 
1. Doživljajska pedagogika: Vikend na morju/tujini 
Mladostniki se skupaj z matičnim vzgojiteljem pripravljajo na 3 dnevno potovanje. 
Lahko ga izvedejo v okviru matične skupine ali pa se poveže več vzgojnih skupin 
skupaj. Namenjen je vsem skupinam v Domu. Potovanje kreirajo matični vzgojitelji in 
izberejo načine, cilje in metode  primerne za svoje udeležence. Mladostniki skupaj z 
vzgojiteljem načrtujejo celotno potovanje, izberejo cilj, naredijo potovalni načrt, 
predvidijo kaj vse potrebujejo, poiščejo informacije o izbrani državi, kraju in mesečno 
varčujejo denar za potovanje.  
Finančna sredstva bomo skušali pridobiti tudi s prijavo na projekt preko Projektne 
pisarne CJL ali preko donacij. 
Cilji: 

- doživetje neposrednih uspehov preko lastnega delovanja 
- doseganje mejnih situacij 
- prispevek k razvoju osebnosti 



- izživetje avantur v nasprotju z doživetji iz druge roke 
- krepitev samozaupanja in samozavesti s pozitivnim reševanjem problemov 
- sprejemanje konfliktov kot normalnih medčloveških situacij 
- možnost neposrednega učenja in učenja na primeru 
- doživetje skupinskega občutka, identitete skupine, krepitev in vračanje 
- občutka lastne vrednosti  

Nosilec projekta: Tomaž Klepec in Tamara Lipičar 
 
2. Vključevanje prostovoljcev.  
Tako kot pretekla leta, bomo tudi letos vključevali v OE Dom prostovoljce ter osebe, 
ki izvajajo »družbeno koristno delo«. 
V šolskem letu 2015/2016 bomo intenzivirali prostovoljno delo s študenti, ki so 
vključeni v projekt »Človek za druge«. Istočasno bomo poskušali v manj zahtevna 
prostovoljna dela izven Doma vključiti nekaj naših mladostnikov. Za izvedbo se bomo 
povezali s centri za socialno delo in nevladnimi organizacijami, preko katerih se izvaja 
prostovoljno delo. Navezali smo stike z Združenjem za promocijo prostovoljstva, 
Društvom katoliških pedagogov in se vpisali v informativni sistem 
»prostovoljstvo.org«.  
Prostovoljce in supervizijo za prostovoljce bo vodil vzgojitelj Tomaž Klepec. 
 
3. Delovne skupine vzgojiteljev.  
V šolskem letu  bomo v  Domu nadaljevali z delom v delovnih skupinah vzgojiteljev. 
Le te bodo pripravile in izvajale manjše projekte oz. vnašale kvalitativne spremembe 
pri delu z učenci. Delovne naloge bodo izhajale iz konkretnih potreb tako otrok, kot 
tudi vzgojiteljev. V delovne skupine bomo poskušali vključevati kolege in kolegice iz 
drugih delovnih enot in svetovalno službo. Na ta način bomo skušali razširiti izbiro in 
kvaliteto dejavnosti, ki se izvajajo v Domu in centru. 
 
 
4. Likovna terapija. 
Pomoč z umetnostjo je nova oblika dela, primerna za mladostnike z različnimi 
sposobnostmi. V tej dejavnosti so zajete različne likovne zvrsti, tehnike in materiali 
dela, različni pristopi, oblike dela in metodična ustvarjalnost vzgojitelja. Je sredstvo za 
izražanje osebnih čustev in občutij sebi in drugim. Gre za ustvarjalno likovnost za 
vsakogar, tudi in posebej za mladostnike s posebnimi potrebami. Likovne umetnostne 
smeri, ki se v skupini mladostnikov uporabljajo kot izrazno sredstvo in sredstvo 
pomoči so: risanje, slikanje, plastično-prostorsko oblikovanje in grafično oblikovanje. 
Uporabljamo INTERAKTIVNE LIKOVNE VAJE, ki se izvajajo v skupinah v obliki 
delavnic. Zavestno uporabljamo različne zvrsti umetnosti kot mostove med 
mladostnikovim notranjim in zunanjim svetom, kot sredstvo za doseganje pozitivnih 
sprememb. Pomoč z umetnostjo je nov praktični in celostni pristop in delovanje s 
končnim in najvišjim ciljem boljše komunikacije mladostnikov s posebnimi potrebami 
in čim širšim vključevanjem v socialno okolje. 
 Likovno terapijo bo izvajala Tatjana Hočevar. 
 
5. Knjižnica. 



V šolskem letu 2015/2016 bo domska knjižnica odprta enkrat tedensko. Učenci in 
dijaki si bodo lahko, glede na njihove interese, starost in sposobnosti izbirali in 
izposojali knjige in ostali material v knjižnici. Knjižnica bo prostor za druženje, 
prebiranje mladinskih revij, knjig, igranje družabnih iger in uporabo računalnika 
(pisanje prispevkov za domsko glasilo Mulc, uporaba interneta pri iskanju gradiva, 
pisanje seminarskih nalog, priprava na iskanje zaposlitve, igre).  
Ob praznikih (npr. materinski dan) bomo branje pravljice povezali z likovnim 
ustvarjanjem, poustvarjanjem prebranega. Starejši otroci pa bodo lahko sodelovali v 
prebiranju pravljic mlajšim. 
K sodelovanju bomo povabili vse otroke in mladostnike, ki imajo radi knjige, radi 
berejo in prebrane vsebine poustvarjajo.   
Namen interesne dejavnosti: preživljati prosti čas nekoliko drugače, približati knjigo 
posamezniku, spodbujati mlade k branju in ohranjati interes zanj, spodbujati uporabo 
različnih medijev za pridobivanje in posredovanje informacij, spodbujati mlade k 
soustvarjanju, k izražanju preko literarnih zapisov, predstaviti otrokom in 
mladostnikom koristi branja, širiti obzorje, bogatiti besedni zaklad in kulturo 
izražanja, pridobivati novo znanje, bogatiti domišljijo, spodbujati samostojnost, 
ustvarjalnost, seznaniti otroke in mladostnike z njihovimi pravicami in dolžnostmi, 
spodbuditi otroke in mladostnike k soustvarjanju domskega glasila Mulc. 
Cilji: kreativno preživljanje prostega časa, večja bralna kultura, obsežnejši besedni 
zaklad, kulturno izražanje, uporaba novega znanja v vsakdanjem življenju, 
samostojnost, bogatejša domišljija, samozavestni nastop.  
Vodja domske knjižnice: Danijela Kolenc. 
 
6. Jadranje - Mirno morje (Glej opis projekta zgoraj) 
Spremljevalci na jadrnici bodo vzgojitelji:  Tamara Lipičar, Katarina Bošnjak 
 
7. CAP program  
CAP je primarni preventivni program, ki predstavlja trosmerni pristop k preventivi 
zlorabe otrok in mladostnikov. Poleg delavnice za otroke in mladostnike vsebuje 
predstavitvi za vzgojitelje in starše. Cilj programa je predstaviti otrokom in 
mladostnikom, kako lahko prepoznajo potencialno nevarne situacije in kako se lahko 
nanje ustrezno odzovejo. Poudarja samozavestno vedenje, pomoč vrstnikom, 
komunikacijske spretnosti in spretnosti poročanja kot preventivne strategije. CAP 
delavnice vprašanja zlorabe obravnavajo z vidika osnovnih človekovih pravic. 
V šolskem letu 2015/16 načrtujemo nadaljevanje CAP PROGRAMA v domu. 
Načrt izvedbe programa: 
Delavnica za starše: predstavitev za starše predlagamo na prvem roditeljskem 
sestanku v septembru, da zajamemo čim večje število staršev. 
Delavnica za osebje: predstavili bomo film, ki smo ga posneli na letošnjih delavnicah 
za otroke in mladostnike. 
Delavnica za otroke in mladostnike: načrtujemo 3 skupine otrok in mladostnikov  iz 
celega doma, posebej novince. 
Evalvacija programa: zbiranje povratnih informacij od otrok in mladostnikov ter 
analiza vprašalnika za starše in vzgojitelje. 



V šolskem letu 2015/2016  načrtujemo izobraževanje dveh vzgojiteljev (Radika Muhič, 
Petra Hlačar) za program"Brez nasilja nad vrstniki".Gre za nadgradnjo CAP programa 
z glavnim sporočilom, da nasilje ni dopusten način ravnanja v odnosih med 
vrstniki.Glavni namen  programa je, da vrstniki prevzamejo odločilo vlogo pri 
preprečevanju in ustavljanju nasilja med vrstniki. 

Izvajalka: Radika Muhič, Petra Hlačar, Špela Gregorčič. 

 
8. Razširjen  program učenja  vsakdanjih aktivnosti: 
Naloga  naše ustanove je, da ponudi otrokom in mladostnikom takšne pogoje za 
življenje, ki  bi spodbujali  razvoj njihovih sposobnosti, izkušenj, informacij, znanj …, 
zato smo se odločili, da  bomo  v šol. letu 2015/2016 nadaljevali  PROGRAM  UČENJA  
VSAKDANJIH AKTIVNOSTI  predvsem na področju vzdrževanja  čistoče  v spalnicah  
ter  priprave  večerje  v vzgojni skupini.  Otroci in mladostniki  bodo (pod 
mentorstvom vzgojiteljev)    ob sredah  in četrtkih  pripravili večerjo v skupini. 
Po poskusnem obdobju v šolskem letu 2012/2013 in 2013/2014 smo učencem, 
mladostnikom in vzgojiteljem razdelili vprašalnike o  namenu, pomenu ter težavah pri 
pripravi večernega obroka v vzgojni skupini. Rezultati so pokarali, da kar 80% otrok 
in mladostnikov ter 90% vzgojiteljev želi nadaljevati s pripravo večerje v vzgojni 
skupini.  
Cilji projekta: 
- sodelovanje  pri  sestavi  jedilnika (v smislu priprave zdrave hrane) 
- spoznavanje  načela  zdrave  prehrani in pravilne priprave  obroka 
- pravilna uporaba gospodinjskih pripomočkov 
- ravnanje  z denarjem, načrtovanje  nakupa, nakup potrebnih  živil  
- pravilna  uporabo jedilnega pribora  ter  upoštevanje pravil  lepega  vedenja  med 

obrokom. 
Ker je ravnanje z denarjem pomemben cilj projekta, bodo otroci in mladostniki del 
sredstev za prehrano in donacije prejeli v gotovini.  
Izvajalci projekta:  vzgojiteljih  vseh skupin. 
 
9. Domsko glasilo Mulc 
V šolskem letu 2015/2016 načrtujemo izid dveh številk domskega glasila Mulc. 
Oblikovala se bo skupina stalnih dopisnikov, ki bodo prispevali zanimive teme in ideje 
za naslove člankov. Dopisniki se bodo enkrat mesečno sestali v domski knjižnici. 
Literarne  prispevke pa bodo prispevali tudi ostali mladostniki, ki bivajo v OE Dom. 
Otroci in mladostniki bodo z lastnimi literarnimi in likovnimi izdelki oblikovali 
glasilo. Teme bodo zajemale aktualne dogodke v vzgojni skupini in širše, prireditve, 
zanimive recepte, intervjuje. Otroci in mladostniki bodo s pomočjo računalnika 
zapisali svoja razmišljanja, oblikovali besedilo in fotografije. 
 
Namen interesne dejavnosti: literarno ustvarjanje, spodbujanje k soustvarjanju, 
aktivno preživljanje prostega časa, usmerjeno delo z računalnikom, pridobivanje 
novih informacij, spodbujanje ustvarjalnosti. 
 



Cilji: kreativno preživljanje prostega časa, kulturno izražanje, aktivno soustvarjanje, 
samostojno iskanje tem, razvijanje domišljije. 
Vodja: Petra Hlačar 
 
10. Joga 
V šolskem letu 2015/2016 bomo nadaljevali z interesno dejavnostjo JOGA. Vadba bo 
potekala 1x tedensko, eno uro, v večernem času. Zaključek leta nameravamo 
zaokrožiti na terapevtskem taboru v Premanturi, kjer bomo jogo izvajali 2x dnevno; 
zjutraj in zvečer. Jutranja praksa bo namenjena prebujanju telesa, večerna pa bo 
zajemala predvsem raztezne vaje in različne tehnike sproščanja.  
Ciljna populacija so vsi otroci in mladostniki, ki si želijo nekaj drugačnega, predvsem 
pa tisti, ki se težko umirijo, imajo težave s pozornostjo in koncentracijo, težave s 
koordinacijo, držo, s slabšo telesno in mentalno  kondicijo, z nižjo samopodobo. 
Hiter tempo vsakdanjega življenja, velike zahteve in pričakovanja so glavni vzrok za  
hud stres in nezadovoljstvo, kar občutijo tudi naši otroci in mladostniki.  

 
Namen in cilj delavnic: 
- osveščanje mladih, spodbujanje zdravega telesnega, duševnega in socialnega 

razvoja mladostnikov, varovanje in krepitev reproduktivnega zdravja mladih, 
- sprosti se, umiriti se, prisluhniti sebi, prebuditi telo, obnoviti energijo, zmanjšati 

stres, izboljšati počutje, telesno in mentalno kondicijo, koordinacijo, držo, izboljšati 
pozornost in koncentracijo, seznaniti mladostnike z duševnimi in telesnimi 
spremembami, ki jih z redno vadbo lahko dosežejo, izboljšati samozavest 
posameznika, spoznati filozofijo joge. 

 
Koordinatorja: Tamara Lipičar, Tomaž Klepec 
Izvajalec: zunanji sodelavec 
 
 
11. Ljubljana skozi moje oči 
PROJEKT LJUBLJANA SKOZI MOJE OČI smo prvič izvedli v šolskem letu 2007 – 2008 
in sicer  je ideja prišla na pobudo otrok in mladostnikov, ki so si želeli preživeti vikend 
v domu in se s tem izogniti težavam, ki je za njih prinašal vikend in odhod domov. 
Ugotovili smo, da so naši mladostniki v domačem okolju zelo pogosto prepuščeni sami 
sebi in da si svoj prosti čas pogosto prilagodijo na zelo neprimeren način. Doma se 
prepuščajo različnim oblikam novodobnih zasvojenosti, najpogosteje pa uhajajo v 
zavetje računalnika, ki jim omogoča pobeg iz vsakdanje realnosti v virtualen svet, ki 
jih siromaši in zaradi tega se še bolj zapirajo in postajajo vedno bolj osamljeni. 
Mladostniki so tako v domu preživeli vikend, ki smo ga vsebinsko obogatili in ga 
usmerili v likovno dejavnost, ki je v obilici ostalega dela preko tedna pogosto 
zapostavljena. Zraven smo dodali še pester in bogat spremljevalni program, k 
sodelovanju pritegnili nekaj likovnih mentorjev – prostovoljcev in k ustvarjanju 
povabili tudi nekaj mladostnikov iz drugih šol. 
Projekt je dosegel nepričakovan uspeh, ki je presenetil vse, tako nas vzgojitelje, kot 
tudi udeležence, ki niso mogli verjeti, da so sposobni ustvariti tako dobre slike. 
Po koncu vikenda smo slike razstavili in razstavo so obiskali njihovi starši, učitelji, 
ostali vzgojitelji, prijatelj. S projektom bomo nadaljevali tudi v šolskem letu 2015/16. 



Izvajalci projekta: Danijela Kolenc, Edi Skrt, Tatjana Hočevar 
 
12. Otrokove pravice – moje pravice. 
- VZGOJA ZA ZDRAVJE 
- VARNI NA INTERNETU 
V šolskem letu 2015/2016 bomo v okviru delavnic OP, pozornost namenili predvsem 
obravnavanju tem s področja vzgoje za zdravje (odraščanje, zdrava in varna spolnost, 
prehranjevanje mladostnika,  posledice uživanja škodljivih snovi), spoznavanju varne 
uporabe interneta. 
 
Namen in cilj delavnic:  
- osveščanje mladih na področju zdravja, kvalitetnega življenja, varne spolnosti, 

skrb za zdrav psiho-telesni razvoj, razvijanje občutka zavedanja in pomena pravic 
ter odgovornosti (iniciativnost, aktivnost, razvijanje lastne kreativnosti, krepitev 
zavedanja svoje identitete, obogatitev samospoštovanja in samozavesti, utrjevanje 
prijateljstva, preprečevanje nasilja, širjenje zavedanja pravic in dolžnosti), 

- osvestiti in opremiti mlade z znanjem kako varno uporabljati internet, jih seznanit 
z možnimi zapleti in službami pomoči na katere se ob zlorabah lahko obrnejo. 

Delavnice bodo namenjene vsem otrokom in mladostnikom. Za novince bodo 
obvezne. Z oglaševanjem na panoju OP in prispevki v domskem glasilu Mulc bomo 
pripomogli k večji osveščenosti vseh. 
Delavnice bodo potekale čez celo leto, razdeljene v sklope. 
Izvajalci: Tamara Lipičar, Katarina Bošnjak, Radika Muhič 
 
13. Eko vrt 
Mladostniki skozi celotno šolsko leto izkustveno spoznavajo celoten postopek 
ekološkega pridelovanja - spremljajo in spoznavajo rast in razvoj vrtnin skozi letne 
čase. Aktivno pridobivajo znanja in spretnosti obdelovanja zemlje, sejanja in sajenja ter 
z zagotavljanjem pogojev za optimalno rast rastlin razvijajo odnos do narave. Med 
aktivnim preživljanjem časa spoznavajo, da se lahko hrana prideluje tudi v urbanem 
okolju in na okolju prijazen način. Ob skrbi za rast vrtnin in pobiranju pridelkov 
razvijajo pozitiven odnos do hrane in se seznanijo s postopki predelovanja in 
shranjevanja pridelane hrane. Otroci ob tem doživljajo zadovoljstvo in razvijajo 
pozitivno samopodobo. Ob pripravljanju in uživanju tako pridelane hrane se 
mladostniki seznanjajo z zdravim načinom življenja. 
Izvajalki: Nika Trobec, Špela  Gregorčič. 
 
14. »Zelen  in rdeč smeško« 
Temeljna naloga delovne vzgoje je razvijati  veselje do dela in  občutiti zadovoljstvo, 
uspešnost, samostojnost  ob rezultatih dela,  kar ugodno vpliva na samopodobo 
mladega človeka. 
Ker vemo, da ima delo v  učno-vzgojnem procesu povsem drugačen pomen kot v 
delovnem procesu, smo se odločili, da bomo v šolskem letu 2015/2016 poskušali bolj 
intenzivno usmerjati mladostnike v  samostojno pospravljanje spalnic in jutranje 
zbujanje. 
Ker se zavedamo, da je eden poglavitnih vzrokov odpora do delovnih obveznosti 
avtokratsko nalaganje delovnih nalog, smo projekt, ki smo ga poimenovali Zelen  in 



rdeč smeško, zastavili predvsem na pozitivni motivaciji, samostojni odločitvi in 
ustrezni organizaciji dela in pomoči vzgojitelja. 
Mladostniki se lahko odločijo: 
1. da se zbujajo sami, z odločitvijo dobijo na vrata spalnice nalepko »rdeč smeško« 
- ugodnost:  več zasebnosti, občutek pomembnosti in samostojnosti 
- odvzem ugodnosti: če prihajajo iz šole informacije, da mladostnik zamuja pouk 

2. da sami pospravljajo spalnice, z odločitvijo dobijo na vrata nalepko » zelen smeško« 
- ugodnost: več zasebnosti, medsebojno sodelovanje, zadovoljstvo ob opravljenem 

delu, nagrada ob koncu koledarskega in šolskega leta – nakup dodatkov za sobo 
po lastni izbiri (pregrinjala, plakati…) 

- odvzem ugodnosti: če vzgojitelj ugotovi, da je spalnica neurejena. 
Za slabo opravljeno delo mladostnik ne dobi  kazni, odvzame pa se mu privilegij in 
delo mora opraviti oz. nadoknaditi, kot vsi ostali člani skupine. 
Izvajalci:  vzgojitelji  2.,3.,4. in 5. skupine. 

 
15. Interesna dejavnost:  ŠPORTNI KROŽEK 
Gibanje blagodejno vpliva tako na telesno kot psihično zdravje posameznika. Izboljša 
delovno zmogljivost, koncentracijo in splošno počutje. Vse preveč mladostnikov se 
poslužuje hitre prehrane, prosti čas preživljajo pred računalniki in televizijo, 
posledično ima večina preveliko telesno težo ali pa, predvsem dekleta, prenizko.  
V Domu bomo čez celo šolsko leto skrbeli za aktivno preživljanje prostega časa. Otroci 
in mladostniki se bodo dnevno lahko posluževali različnih športnih rekvizitov, 2x 
tedensko bomo izvajali organiziran športni krožek (namizni tenis 1x, drugi športi 1x- 
glede na letni čas, vreme in število prijavljenih bomo izbirali med: tekom, košarko, 
nogometom, odbojko, badmintonom, gumitvistom, sprehodom na Ljubljanski grad ali 
Golovec, veslali na ergometru in se sankali.). 1x mesečno bomo izvajali športno 
popoldne v Atlantisu (navajanje na vodo, učenje plavanja, vodne igre). Pred 
tekmovanji (nogometni turnir, turnir v badmintonu in namiznem tenisu, tek Misli na 
srce, študentski tek na Ljubljanski grad, kros na Golovcu) bomo treninge posamezne 
panoge prilagodili. Marca bomo v sodelovanju z izobraževalno ustanovo iz Novega 
Sada organizirali smučanje za dijake na Kopaoniku v Srbiji. Projekt naj bi sofinancirala 
Mestna občina Ljubljana. 
Tudi v tem šolskem letu se bomo aktivno udeleževali tekmovanj, ki jih prireja športna 
sekcija Ljubljanskih Dijaških domov. 
Namen in cilj: 

- skrb za skladen telesni razvoj ter navajanje na zdravo življenje, 
- osvajanje in izpopolnjevanje športnih znanj, 
- krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanja vase, 
- oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev, 
- razumevanje pozitivnih učinkov redne športne dejavnosti in pridobivanje 

trajnih športnih navad, 
- pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika 
- koristno preživljanje prostega časa 

Mentorica : Tamara Lipičar, Edi Skrt, Tomaž Klepec 
         
16. Meddomsko  sodelovanje 



V sodelovanju z ljubljanskimi dijaškimi domovi bomo sodelovali v okviru 
prostočasnih kulturnih,  družabnih in športnih dejavnostih. 
V okviru kulturne sekcije bomo sodelovali pri izvedbi Meseca kulture ljubljanskih 
dijaških domov in drugih zavodov, katerega kulturne, zabavne in družabne prireditve 
se pričnejo odvijati konec meseca marca in trajajo cel april. Zaključijo se z nagradnim 
izletom v maju, ki doleti najbolj aktivne in zaslužne dijake.  V okviru Domijade bomo 
sodelovali s kulturnim programom, udeleževali se bomo posameznih domskih 
zabavnih srečanj, likovnih razstav, video in filmskega natečaja ter ostalih dogodkov, 
ki jih bomo organizirali posamezni domovi. 
V okviru športne sekcije se bomo aktivno udeleževali kot gostitelji in gostje. Udeležili 
se bomo krosa v Tivoliju in na Golovcu, namiznoteniškega meddomskega turnirja in 
šahovskega turnirja. 
CILJI:                                                                                                                                                                                                        

- pospeševanje športa in kulture med mladimi, 
- razvijanje talentov na športnem in kulturnem področju,   
- razvijanje estetske občutljivosti in kritičnega odnosa do kulture in umetnosti 
- razvijanje ustvarjalnosti 
- izražanje kulturne raznolikosti 
- dviganje kulturne zavesti                                                                                                                                                                                                                                                              
- sproščanje dijakov, 
- rekreacija, 
- srečevanje z dijaki iz drugih dijaških domov,    
- razvijanje zdravega tekmovalnega duha            

Mentorji: Radika Muhič, Tamara Lipičar, Edi Skrt 
 
 

17. Skupina staršev za osebnostno rast 
Skupina (ime bomo izbrali skupaj na začetnem srečanju)  je namenjena staršem otrok 
in mladostnikov z različnimi primanjkljaji v razvoju, ki se pri vzgoji in družinskih 
odnosih srečujejo s težavami in izzivi vsakodnevnega življenja ter iščejo plodnejše 
načine spopadanja z njimi 
Majhna in stalna zasedba ter strokovno vodenje po načelih transakcijske analize in 
drugih uveljavljenih tehnik dela s skupino, bosta omogočala varnost in zaupnost 
znotraj skupine. V njej se bodo člani posvečali tistim platem sebe in medsebojnih 
odnosov, ki bodo trenutno ustrezali njihovim potrebam in želji po spreminjanju. V 
skupini za osebnostno rast ne le dobivamo, ampak tudi dajemo. Zato je to poseben, 
bogat, včasih zahteven, obenem pa odličen način za osebno rast in medsebojno učenje. 
Idejo o oblikovanju skupine bom predstavil na prvem roditeljskem sestanku  OE Dom.  
V skupino bo lahko vključenih do 8 posameznikov ( starševski par se šteje za dva), 
skupina pa bo zaživela, če bodo prijavljeni vsaj 4 udeleženci. V primeru, da se iz  OE 
Dom nebi prijavilo dovolj staršev, bom idejo o oblikovanju skupine predstavil na 
drugih OE (vodje posameznih enot informirajo starše) prav tako lahko povabim starše 
otrok, ki so vključeni na Biotehnični izobraževalni center. Prednost imajo prej 
prijavljeni.  
Skupina se bo sestajala enkrat mesečno v prostorih OE Dom. 
Izvajalec:Tomaž Klepec, specializant transakcijske analize. 
 



 



 


