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Kaj je projekt INTESYS? 

Projekt INTESYS se osredotoča na preizkušanje 

novih pristopov v vrtcih po Evropi z namenom 

otrokom in družinam v ranljivih razmerah 

zagotoviti dostop do visokokakovostnega 

izobraževanja in vzgoje v zgodnjem otroštvu, ki ju 

zagotavljajo storitve z boljšim povezovanjem med 

različnimi sektorji (izobraževanje, zdravstvo, sociala 

itd.), poklici, starostnimi skupinami in nivoji 

upravljanja. 
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http://www.korakzakorakom.si/skupaj-podpiranje-ogrozenih-otrok-preko-integriranih-storitev-intesys
http://www.korakzakorakom.si/skupaj-podpiranje-ogrozenih-otrok-preko-integriranih-storitev-intesys
http://www.europe-kbf.eu/en/projects/early-childhood/intesys/pilots
http://www.europe-kbf.eu/en/projects/early-childhood/intesys/pilots
http://www.korakzakorakom.si/storage/app/files/projekti/INTESYS%20novi%C4%8Dnik%20%C5%A1t.4%20-%20razposlan.pdf
http://www.korakzakorakom.si/storage/app/files/projekti/INTESYS%20novi%C4%8Dnik%20%C5%A1t.4%20-%20razposlan.pdf


 

Približujemo se koncu ... 

Med tem, ko se projekt približuje koncu z našo konferenco v aprilu, z vami delimo 

vpogled v naše ocenjevanje. Iz ocenjevanja je razvidno, da integriran način dela ne 

predstavlja konca, temveč je nujni pogoj za reševanje kompleksnih problemov. Vloga 

ocenjevanja v tem projektu je bila razumeti, na katerih področjih in v kakšnem obsegu 

je bil triletni projekt uspešen pri spodbujanju in vključevanju partnerjev in deležnikov v 

povezovanje med institucijami na nivoju skupnih aktivnosti s ciljem izboljšati življenja 

otrok. Spodaj boste našli kratek pregled. 

 

Spodbudni rezultati, izmerjeni z uporabo indeksa 

povezovanja 

Na podlagi zbranih podatkov o stanju povezovanja v pilotnih projektih v Belgiji, Italiji, na 

Portugalskem in v Sloveniji smo pripravili indeks povezovanja. Nudi zgoščeno in celovito 

sliko o splošni ravni povezovanja v mreži partnerjev skozi celotno pot do integriranega 

načina dela. Vsakemu območju smo dodeli oceno glede na vsako dimenzijo na začetku in 

koncu pilotnih projektov. Glejte spodnji graf. 

 

  

– Indeks povezovanja: začetna in končna vrednost glede na pilotno lokacijo [skupni 

indeks povezovanja sega od 0 (najmanjša možna vrednost) do 1 (največja možna 

vrednost)] * 

 

 

*Graf ne vključuje portugalske lokacije (Colégio Cesário Verde), saj začetne vrednosti 

indeksa ni bilo mogoče izračunati, vendar je Colégio Cesário Verde med projektom 

povečal obseg svojih partnerjev. 

 

Število lokalnih partnerjev v vseh mrežah v štirih pilotnih državah se je povečalo tudi 

med projektom. Na večini pilotnih lokacij se je število partnerjev povečalo, medtem ko je 

na nekaterih lokacijah število partnerjev ostalo povečini nespremenjeno. Portugalska 

lokacija APISAL je od začetne do končne analize zabeležila največje povečanje števila 

partnerjev v mreži (več kot dvakratno).  

 

Mnenje zaposlenih 



 

Brez vključevanja zaposlenih je integriran način dela brezploden. Z uporabo vprašalnikov 

v Italiji, na Portugalskem in v Sloveniji smo pri projektu ugotovili, da se je znanje o tem, 

kako delati v integriranem okolju, kako usklajevati prizadevanja za povezovanje in kako 

izmenjevati informacije, izboljšalo na vseh pilotnih lokacijah. 

 

Preberite več o rezultatih. 

 

 

Naša zaključna konferenca z naslovom Krepitev povezovanja v vrtcih – zakaj in kako? 

predstavlja enkratno priložnost, da izveste več o projektu in njegovih rezultatih. Ob tej 

priložnosti se bodo srečali evropski in nacionalni oblikovalci politik ter izvajalci 

programov, da bi razpravljali o razlogih za krepitev povezovanja v vrtcih in o načinih, kako 

ga je mogoče doseči.  Več o tem, kako se registrirati, tukaj. 

Če želite ostati na tekočem z dogajanjem v projektu INTESYS, obiščite našo spletno 

stran www.intesys.be. 

 

 

 

 

 

  

 

Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni nujno tudi podpore njeni 

vsebini, saj le-ta odraža samo stališča avtorjev. Komisija ni odgovorna za kakršnokoli uporabo 

informacij iz tega dokumenta. 

  

 

https://www.issa.nl/content/news-intesys-project-coming-close-what-are-outcomes
https://www.kbs-frb.be/en/Activities/Events/2019/20190201AD
http://www.intesys.be/

