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Zbirka orodij INTESYS 

Pred kratkim končana zbirka orodij vsebuje predlog referenčnega okvira za 

integracijo v sistemih zgodnjega otroštva in poti do integracije skupaj z 

vodilnimi vprašanji, orodji, priporočili in nasveti za izvajalce, ki želijo doseči 

boljše usklajevanje storitev za mlajše otroke. Gre za navdihujoč in 

vsestranski vir, ki ga je mogoče enostavno prilagoditi najrazličnejšim 

kontekstom po državah po svetu. Zbirka orodij INTESYS je inovativen vir, ki 

smo ga razvili na podlagi pregleda literature in evropske raziskave, izvedene 

na začetku projekta, pozneje pa testirane in izpopolnjene v pilotnih projektih 

v Belgiji, Italiji, na Portugalskem in v Sloveniji. 

 

Celotno Zbirko orodij najdete tukaj. 

Evalvacijsko poročilo 
Pri evalvaciji projekta INTESYS smo pregledali tako procese kot rezultate vseh aktivnosti, izvedenih v 

okviru projekta. Zbrali smo kvalitativne in kvantitativne podatke, da bi izmerili vrednost indeksa integracije 

na začetku in na koncu projekta. Rezultat: opazili smo pomembno povečanje vrednosti indeksa 

integracije pri vseh pilotnih projektih. Strokovni delavci in različni deležniki so opazili povečan obseg 

sodelovanja in usklajevanja med storitvami zgodnjega otroštva po različnih resorjih in izboljšanje pri 

svojem znanju in praksah zaradi medresorskih aktivnosti strokovnega razvoja, mreženja in sestankov za 

usklajevanje, ki so potekali v različnih pilotnih projektih. Poleg tega so starši omenili, da so pri storitvah 

opazili pristop, ki je bolj usmerjen k otroku in družini. 

Več o izsledkih evalvacijskih poročil preberite tukaj. 

Priporočila za politiko 
Pri krepitvi integracije v sistemih zgodnjega otroštva so bili potrebni ukrepi na nivoju izvajalcev, pa tudi na 

nivoju politik. Izsledki iz pilotnih projektov v Belgiji, Italiji, na Portugalskem in v Sloveniji so močno 

pripomogli k krepitvi integracije v sistemih zgodnjega otroštva. Teorijo in prakso smo uspešno združili v 

http://www.europe-kbf.eu/en/projects/early-childhood/intesys/toolkit
http://www.europe-kbf.eu/en/projects/early-childhood/intesys/evaluation
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utemeljitve za integracijo, ki smo jih nato preoblikovali v 17 priporočil na lokalni, nacionalni in evropski 

ravni. 

Priporočila za politiko preberite tukaj. 

Konferenca INTESYS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaključna konferenca INTESYS Krepitev integracije v sistemih zgodnjega otroštva – zakaj in kako? je 

predstavljala edinstveno priložnost, da udeleženci izvedo več o projektu in njegovih rezultatih. Dogodek je 

združil evropske in nacionalne oblikovalce politik in izvajalce programov, ki so razpravljali o utemeljitvi za 

krepitev integracije v sistemih zgodnjega otroštva in o načinih, kako jo doseči. 

Udeleženci so lahko svoje znanje izpopolnili v okviru dveh 

okroglih miz. Okrogle mize o izsledkih projekta INTESYS so 

se udeležili predstavniki pilotnih projektov, in sicer: 

Liesbeth Lambert (organizacija VBJK) 

Mateja Režek (Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju 

Korak za korakom, Pedagoški inštitut), 

Marzia Sica (organizacija Compagnia di San Paolo) 

Alexandra Marques (organizacija Aga Khan Foundation) 

 

http://www.europe-kbf.eu/en/projects/early-childhood/intesys/policy-recommendations
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Druga okrogla miza 

o priporočilih za 

politiko je 

vključevala 

oblikovalce politik na 

nacionalni in evropski 

ravni, in sicer: 

Katrien Verhegge, 

vladna agencija Kind 

en Gezin, Belgija  

Emanuela Rossini, 

poslanka v 

italijanskem 

parlamentu, Komisija za politiko Evropske Unije 

Stanko Baluh, Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti 

Geraldine Libreau, Izobraževanje in vzgoja v zgodnjem otroštvu, Generalni direktorat za izobraževanje, 

mladino, šport in kulturo, Evropska komisija 

Filipe Almeida, organizacija Portugal Social Innovation  

 

Okrogli mizi sta ponudili vpogled s stališča politike in prakse na ključne spremembe, ki so potrebne na 

lokalni, nacionalni in evropski ravni, če želimo omogočiti integrirano delovanje med resorji, storitvami in 

nivoji upravljanja. Ključne besede so bile miselnost, politična volja in podpora ter financiranje. 

 

 
 

| 

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.

 

Partnerji 

                                        

http://www.europe-kbf.eu/
http://www.akdn.org/portugal
http://www.compagniadisanpaolo.it/
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https://gulbenkian.pt/
http://www.learningforwellbeing.org/
https://vbjk.be/en
http://www.korakzakorakom.si/
https://issa.nl/
http://www.akdn.org/portugal
http://www.pei.si/pei_english.aspx

