
 

Program MEPI -  Mednarodno priznanje za mlade 
 
 

VLOGA ZA POTRDITEV PRIZNANJA 

 
Izvajalec: OŠ Venclja Perka___________________________________________________     Udeleženec:  Maša Pelc________________________________________ 

Datum rojstva: 25.8.1994_________________________________   Začetek BRONASTE stopnje: _10.10. 2004_____________________________________________ 

Zaključek BRONASTE stopnje:   15.6.2005_______________________   Podpis mentorja: ____________Neda  Kajfež________________________________________ 

 

Povzetek opisnih ocen iz indeksa dosežkov in zapisov  v vpisni mapi/dnevniku 

STO. PROSTOVOLJNO DELO ODPRAVA VEŠČINE REKREATIVNI ŠPORT 
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Dejavnost: Podaljšano bivanje na OŠ 
Venclja Perka 

Opravljene priprave: DA ali NE 
 

Dejavnost: Prečna flavta Dejavnost: Hip Hop 

Vsebina začetnega tečaja ali 
usposabljanja:  
DA, uvodna seznanitev  
s strani socialne delavke in psihologinje 

Način izvedbe npr.: 
klasična peš odprava 
 
 

Datum začetka: 10.9. 2004 
 
Datum zaključka:1.6. 2005 

Datum začetka: 14.12. 2004 
 
Datum zaključka: 30.5.2005 

Datum začetka: 10.10. 2004 
 
Datum zaključka:31.5. 2005 
 

Kraj/področje 
(od – do): 
Vipavski rob:  Strmec (Nanos) – Koča na Čavnu 

Povzetek o doseženih ciljih: 
 
Maša se je aktivnosti lotila vestno in 
redno; vedno je na uro prišla pripravljena 
in zbrana; izpostavila bi njeno 
fokusiranost na postavljeni cilj. Zelo 
uspešno je zaključila 4. razred glasbene 
šole in se izredno izkazala na koncertu 
(občinska podelitev v Domžalah). 
 
   

Povzetek o doseženih ciljih: 
 
Vidno izboljšana samozavest; odlikuje jo 
vestnost in iznajdljivost v odnosih z 
drugimi – motivatorka; je izjemno 
inovativna z odličnim občutkom za ritem 
 
Maša je izboljšala: 
- gibčnost:(predklon na klopci 65 cm; 
uspešno izvede žensko in moško špago )  
- ravnotežje: stoji na konicah svoji prstvo 
desne ali leve noge za 40% dalj časa kot 
na začetku   
- kondicija (cooperjev test preteče v 11 
minutah) 

Povzetek o dejavnosti: 
Zna vzpostaviti odličen odnos z otroki in 
njihovimi starši. Vedno ustvari veselo 
vzdušje  v skupini in vidno se je 
izboljšala pri motiviranju skupine otrok 
za sodelovanje pri njenih aktivnostih. 
Na ure se je skrbno pripravila kar seje 
odražalo v visoki kvaliteti izvedbe ure. 
Maša je razvijala empatijo do otrok , ki 
so se srečevali z različnimi osebnimi 
izzivi. 

Datum začetka:27.4. 2010 
 
Datum zaključka:28.4.2010 

Namen: 
Opazovanje skupinske dinamike in stilov 
vodenja 
 

Inštruktor (ime, priimek, kontakt) 
Metka B., učiteljica  v oddelku 
podaljšanega bivanja 

Spremljevalec (ime, priimek, kontakt) 
Barbara Sluga 
 

Inštruktor (ime, priimek, kontakt) 
Nataša Grom, učiteljica prečne flavte 

Inštruktor (ime, priimek, kontakt) 
Iztok; Plesna šola Kazina 

Ocenjevalec (ime, priimek, kontakt) 
Irena K. socialna delavka 

Ocenjevalec (ime, priimek, kontakt) 
Neda Kajfež, neda@mepi.info 

Ocenjevalec (ime, priimek, kontakt) 
Nataša Grom, učiteljica prečne flavte 
 

Ocenjevalec (ime, priimek, kontakt) 
Iztok; Plesna šola Kazina 

 


