
 
 

 

PRIČAKOVANJA OD SEMINARJA – VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 

 

Splošna 

1. Kateri projekti so primerni za prvošolce? Kateri pa za prvo triado? 

Za prvo triado so primerni naslednji projekti: 

 Punčka iz cunj, 

 Punčka iz cunj z dnevnikom (pogojno), 

 Potovanje k sebi in okrog sveta, 

 Mesečne delavnice, 

 Delavnice, ki jih izvedejo prostovoljci, 

 Prijatelj UNICEF-a (pogojno). 

Vsi našteti projekti so primerni za 1. in 2. razred, za tretjega pa so primerni vse, razen Punčka iz cunj z 

dnevnikom. Izvedba slednjega je odvisna od skupine do skupine. 

 

2. Koliko socialnih iger bodo učenci spoznali tekom projekta? 

V okviru mesečnih delavnic in delavnic, ki jih bodo izvedli prostovoljci, bodo učenci deležni različnih 

socialnih iger. Trudimo se, da so delavnice čim bolj raznolike in vsebujejo različne aktivnosti. Vsekakor pa 

vam svetujemo tudi uporabo UNICEF-ovih priročnikov. 

 

3. Ali se lahko med letom projekt tudi opusti oz. zamenja z drugim? 

Lahko. V kolikor bi opustili projekt Punčka iz cunj vas naprošamo, da nam delno izdelanih punčk ne 

pošiljate. 

 

4. Kakšne so izkušnje šol, ki že sodelujejo v UNICEF-ovih projektih? 

Na osnovi lanskoletnih evalvacijskih listov vam lahko zaupam, da: 

 so mentorjem všeč mesečna pisma, v katerih so obveščeni o aktivnostih na UNICEF-u, 

 si mentorji želijo še več delavnic, 

 imajo mentorji občutek, da je otrokom največ doprinesel projekt Punčka iz cunj z dnevnikom 

(bivanje punčke na domu, skrbi za drugega, strpnost, solidarnost, medsebojno sodelovanje in 

povezovanje otrok, staršev, starih staršev ter strokovnih in drugih delavcev vrtca, tedenski pregled 

zapisov v dnevnik) 

 so zelo dobro ocenjene tudi delavnice, ki jih izvajajo prostovoljci. Za te imamo posebne vprašalnike. 

Izkazalo se je, da: 

o so učitelji in vzgojitelji delavnice ocenili s povprečno oceno 3.875 (od 4) 

o so učenci delavnice ocenili s povprečno oceno 5.513 (od 6) 

o si 95.57% učencev želi, da jih prostovoljci ponovno obiščejo prihodnje leto. 

 

 

 



 

 

 

5. Kako poteka evalvacija projektov? Ali je potrebno oddajati poročila?  

Mesečnih poročil vam ni potrebno oddajati, smo pa veseli tako pozitivnih kot negativnih pripomb, katere 

nam lahko sporočite po e-pošti. Dobrodošle so tudi fotografije, izdelki otrok, otroške refleksije projektov 

ipd. 

Ob koncu šolskega leta (maja) pa boste v mesečnem pismu prejeli evalvacijo, katero izpolnite z vsemi 

izvajalci projektov v vašem zavodu. Na osnovi poročila vam bomo izdali potrdila za sodelovanje. 

 

6. Kakšno povratno informacijo bomo dobili ob zaključku šolskega leta? 

Ob zaključku šolskega leta bomo za mentorje pripravili evalvacijsko srečanje, na katerem bomo skupaj 

naredili ustno evalvacijo. Ob zaključku šolskega leta bomo pripravili tudi zaključno srečanje za otroke v 

Ljubljani. Najbolj »pridnim« vrtcem in šolam bomo pokrili stroške prevoza v Ljubljano.  

 

 

 

Punčka iz cunj 

1. Ali mora vsaka punčka iz cunj imeti posvojitelja? 

Da. Projekt Punčka iz cunj je zaključen, ko punčka najde posvojitelja, ki donira 20€ za cepljenje otroka v 

državah v razvoju. Lahko pa se kot skupina odločite in punčko posvojite vi. 

 

2. Ali dobimo punčko iz cunj z dnevnikom po razstavi nazaj ali je last UNICEF-a? 

V kolikor ste nam poslali punčko, katero ste posvojili vi ali starš katerega izmed otrok, jo seveda dobite 

nazaj. V nasprotnem primeru pa punčka ostane na UNICEF-u, dokler ji ne najdemo novega doma. 

 

3. Koliko punčk iz cunj naj se izdela in kam z ostalimi? 

V okviru projekta Punčka iz cunj z dnevnikom priporočamo izdelavo ene punčke na eno skupino/razred. V 

okviru projekta Punčka iz cunj pa lahko izdelate neomejeno število punčk, poskrbite pa, da so vse 

dokončane (imajo obrazke, obleko in so zašite tako, da polnilo ne leti ven). Prodate jih lahko vi v okviru 

prireditev v vrtcu ali šoli, lahko pa jih pošljete na UNICEF in jim posvojitelje najdemo mi. 

 

4. Ali so punčke iz cunj, ki jih šivajo otroci, primerne za prodajo? 

Te punčke so pogosto še bolj zaželene, saj imajo dušo. Kadar lahko otroci izbirajo, katero punčko bi 

posvojili, pogosto izberejo tiste, ki so jih naredili otroci. 

 

 

Mesečne delavnice 

1. Ali bodo mesečne delavnice samo za določeno starost otrok? 

V okviru mesečnih pisem boste prejeli dve delavnici – eno manj in drugo bolj zahtevno. Načeloma je manj 

zahtevna primerna za vrtce in prvo triado, bolj zahtevna pa za višje razrede. Predlagam vam, da si preletite 

obe delavnici, nato pa izvedete tisto, ki se vam zdi primernejša za vašo skupino otrok/učencev. Delavnice 

lahko tudi prilagodite, v pomoč so vam UNICEF-ovi priročniki z delavnicami.  

 

 



 

 

 

2. Kdo priskrbi material za delavnice? 

Material za mesečne delavnice priskrbi šola oz. vrtec, za delavnice, ki jih izvedejo prostovoljci, pa UNICEF. 

Vedno, ko pripravljamo delavnice, skušamo biti čim bolj ekonomični in jih pripraviti tako, da bodo 

predstavljale kar se da minimalen strošek. Po navadi pa zahtevajo kakšne fotokopije. 

 

3. Koliko otrok sodeluje v UNICEF-ovih delavnicah na posameznih šolah?  

Večina šol izvaja poleg mesečnih delavnic tudi druge projekte. V preteklem letu je UNICEF-ovih projektih 

sodelovalo povprečno 82 učencev na šolo in 120 otrok na vrtec.  

 

 

Delavnice, ki jih izvedejo prostovoljci 

1. Kam in kdaj se prijavimo, da nas bodo obiskali UNICEF-ovi prostovoljci? 

Za delavnice bodo oblikovane posebne prijavnice, katere boste prejeli v mesečnem e-pismu. Vsak mesec 

boste pozvani k prijavi na delavnice, prijavnico pa morate oddati vsaj 1 mesec pred želenim datumom 

izvedbe delavnic. Po prejemu prijavnic vas bo kontaktirala naša koordinatorka prostovoljcev ali pa kar 

direktno prostovoljci, s katerimi se boste dogovorili o vseh podrobnostih. 

 

2. Ali lahko prostovoljce povabimo, da predstavijo UNICEF? 

Prostovoljci sicer dobro poznajo UNICEF, vseeno pa jih ne želimo postavljati v vlogo predavateljev. Tudi vi 

ste naši prostovoljci in predstavljajte si, kako neprijetno je študentom predstavljati UNICEF, če je neprijetno 

že vam, ki ste vsakodnevno v vlogi predavateljev. Če bi želeli, da nekdo drug predstavi učencem UNICEF, se 

načeloma lahko dogovorimo, bomo pa pripravili tudi posebne delavnice o UNICEF-u, s katerimi boste 

otrokom lažje razložili UNICEF-ove programe razvojne pomoči in delovanje UNICEF-a. Prejeli jih boste v 

prvem mesečnem pismu. 

 

 

UNICEF-ov krožek 

1. Kako naj zaživi UNICEF-ov krožek na šoli? 

Krožek je oblika dejavnosti, ki pomeni, da se z učenci redno srečujete. Krožek naj bi potekal tedensko eno 
ali dve šolski uri. UNICEF-ov krožek predstavite kot krožek, v okviru katerega bodo otroci spoznali UNICEF, 
otroke sveta in otrokove pravice, obenem pa se bodo seznanili s problemi človeštva, razvijali kritičen odnos 
do sveta in razvijali občutek globalne solidarnosti. Spodbujeni bodo tudi k participaciji. V krožek lahko 
vključimo najrazličnejše kreativne aktivnosti (priprava posterja, razstave), zabavne igre, kviz, tematska 
srečanja ali okrogle mize, ogled videoposnetkov… 
 
2.  Kaj konkretnega bomo v okviru krožka izvajali? 

V okviru krožka izvajate UNICEF-ove mesečne delavnice ob svetovnih dnevih, delavnice na posamezne 
teme (priporočamo pregled UNICEF-ovih priročnikov), poleg tega pa organizirate vsaj en dogodek ali 
prireditev, ki je namenjena UNICEF-u. Na šolskih prireditvah namreč najlaže pridete v stik s starši učencev, 
ozaveščate večje število ljudi  ter o svojem delu informirate širšo javnost. UNICEF lahko predstavite na 
katerekoli prireditvi, ki jo pripravljate v okviru šole, lahko pa organizirate prav poseben dogodek. Na 
prireditev lahko povabite tudi UNICEF-ove prostovoljce, vendar vas v tem primeru prosimo, da nas o 
prireditvi obvestite vsaj mesec dni pred dogodkom. Lahko pa tudi izdelate najrazličnejše izdelke in z njihovo 
prodajo  zbirate sredstva za UNICEF. 


