
 

 

www.mzpm-ljubljana.si / info@mzpm-ljubljana.si / 01-434 03 24 / DŠ: 71656944 / MŠ: 5010689 / Dimičeva 9 

 
 

 
Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji, socialni delavci, socialne delavke, učiteljice in učitelji! 

 

Ob koncu tega šolskega leta bi se vam, vsem skupaj in vsakemu posebej, radi zahvalili za vaše sodelovanje, 

fleksibilnost, srčnost, predanost.  Hvala vam! 

Pred vama so tako zelo zaslužene počitnice in preden se »popolnoma izklopite«, dovolite, da vam 

predstavimo našo ponudbo programov in projektov, ki smo jo za vas, za vaše učence in za njihove starše 

pripravili za naslednje šolsko leto. 

 

V tokratni ponudbi programov in projektov Mestne ZPM Ljubljana za šolsko leto 2022-2023 ne spreglejte: 

✓ Projekt Semena sprememb; 

✓ Izobraževanja strokovnega usposabljanja, ki so uvrščena v KATIS katalog; 

✓ Izobraževanja za vaš pedagoški kolektiv = Zavedam se – delujem!; 

✓ Predavanja za starše in skrbnike otrok = Zavestno starševstvo; 

✓ Programi in projekti za učence: POGUM – krepimo kompetence podjetnosti, Finance za 5… 

 

V upanju na morebitno sodelovanje, vas toplo pozdravljamo! 

Ekipa Mestne ZPM Ljubljana, 

Zanj:  

Tanja Povšič  

Vodja programov in projektov MZPM Ljubljane, 

Telefon: 01/ 434 03 24 

E-naslov: tanja.povsic@mzpm-ljubljana.si 

Dimičeva 9, 1000 Ljubljana 

www.mzpm-ljubljana.si  
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PROGRAMI IN DEJAVNOSTI MESTNE ZPM LJUBLJANA 

PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE: 

➢ POGUM – krepitev kompetenc podjetnosti 

➢ POVEZANI, A NE ZAVEZANI: učenje socialnih veščin 

➢ V ŽARIŠČU: krepitev osebnostne strukture  

➢ FINANCE ZA 5: finančno opismenjevanje za devetošolce 

➢ EVROPA V ŠOLI 

➢ TEDEN OTROKA 

➢ TOM TELEFON (ZPMS) 

 

PROGRAMI IN IZOBRAŽEVANJA, NAMENJENA ODRASLIM: 

➢ SEMENA SPREMEMB: celoletni program z izobraževanjem za učitelje razrednike in 

svetovalne delavce na šolah 

➢ ZAVEDAM SE – DELUJEM!: delavnice in izobraževalni seminarji za pedagoške kolektive 

➢ KATIS IZOBRAŽEVNJA 

➢ ZAVESTNO STARŠRVSTVO: predavanja in delavnice za starše 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POGUM – KREPITEV KOMPETENC PODJETNOSTI 
 

V družbi še vedno prevladuje mnenje, da je podjeten le nekdo, ki se poda v podjetniške/gospodarske vode, 
in ne nekdo, ki npr. ustanovi društvo, da bi rešil določen problem v družbi in/ali pomagal določeni ciljni 
skupini.  
"Biti podjeten" se še vedno povezuje le z ustvarjanjem 
finančnega dobička. Zato smo oblikovali projekt, kjer preko 
različnih aktivnosti razbijamo ta mit, razširjamo razumevanje 
podjetnosti kot »kompetenco za življenje«, ki jo uporabimo 
ne glede na to ali delujemo v javnem, zasebnem ali 
nevladnem sektorju oz. kombinaciji vseh treh.  
Projekt je sestavljen iz naslednjih vsebin: 

a) Prostovoljstvo in jaz 
b) Pomembnost postavljanja ciljev 
c) Komunikacija kot moje orodje  

 
Za koga: delavnice so namenjene otrokom 8. in 9. razreda. 
Čas in način izvedbe: izvedba celotnega sklopa je v časovnem obsegu od 4. šolske ure. Delavnice se lahko 
izvajajo kontinuirano (npr. po eno delavnico na teden), ali pa se izvedejo naenkrat (npr. ob kakšnem 
tehničnem dnevu, dnevu šole ali kaj podobnega). 
Cena: 510,00 eur/izvedba celotnega projekta za eno skupino otrok (125,00 eur posamezna delavnica) + 
potni stroški, če se delavnice izvajajo izven Ljubljane. 

 
 

POVEZANI, A NE ZAVEZANI 
Delavnice povezovanja in učenja socialnih veščin 

 
Kadar ima otrok v skupini vrstnikov pogosto konflikte in jih 
ne zna primerno rešiti, se nerodno ali vsiljivo vključuje v 
igro, svoje potrebe in želje teši na način, da škodi drugim, 
svojih občutkov in frustracij ne izrazi na primeren način, ni v 
razredu vključen v nobeno skupinico prijateljev in se 
pogosto počuti osamljen - takrat rečemo, da nima razvitih 
socialnih veščin.  
Socialnih veščin otrok ne more pridobiti z individualno 
obravnavo, vzgojnimi ukrepi in kaznimi. Pridobiva jih skozi 
aktivno vključenost v skupino vrstnikov, kjer mu je 
omogočena pozitivna izkušnja lastnih spretnosti in sposobnosti ter stalna povratna informacija s strani 
vodje in drugih udeležencev. Ko se bo otrok počutil varnega in povezanega z drugimi, bo lažje prepoznaval 
svoje potrebe in želje, hitreje sledil pozitivnim vzorom in preizkušal nova, ustreznejša vedenja. 
 
Štiri devetdeset minutnih delavnic, otrokom in celotni skupini pomagajo na poti: 

✓ Ozaveščanja in razumevanja temeljih potreb; 
✓ Izbiro primernega vedenja; 
✓ Vzpodbudnega vplivanja v skupini; 
✓ Opazovanja in spremljanja lastnih čustev med dejavnostmi; 
✓ Izražanju čustev; 
✓ Samokontroliranja in situaciji ustreznega reagiranja; 
✓ Spoštljivih medsebojnih interakcijah,… 

 
Za koga: delavnice so namenjen otrokom od 5. do 9. razreda 
Način izvedbe: projekt/delavnice v dogovoru z vami izvedemo le v enem razredu ali pa vsako posamezno 
delavnico izvedemo v drugem razredu (glede na potrebe skupine).  
Cena: 510,00 EUR/sklop 4-tih delavnic (125,00 eur posamezna delavnica) + potni stroški, če se delavnice 
izvajajo izven Ljubljane. 
 
 
 



 
 

V ŽARIŠČU 
Delavnice osebnostne rasti 

 
Skozi različne vrste današnje vzgoje, so otroci mnogokrat spregledani 
ali pa se jim na ramena naložijo odgovornosti, katerim otroci niso 
dorasli niti za njih niso odgovorni (otroci kot projekti svojih staršev). To 
se odraža v razvoju njihove samopodobe, samozavesti, 
samovrednotenja in samospoštovanja. Le-to  posledično prinaša 
neadekvatna obnašanja in nezdrave izbire vedenja, tako v odnosu do 
samega sebe, kot tudi do vrstnikov oziroma širše družbe. 
S programom V Žarišču, želimo pri otrocih krepiti in utrjevati 
predvsem njihovo samopodobo, zaupanje vase, zaupanje v lastne 
odločitve in zdrave izbire, jih krepiti pri postavljanju osebnih meja v 
odnosu do sebe in do različnih manipulacij iz okolja. 
Program je sestavljen iz niza šestih delavnic, vsebine delavnic pa so 
sledeče: 

✓ Moja Družina in moje vrednote = delavnica je namenjena spoznavanju samega sebe in svojega 
prostora znotraj lastne družine, vrednot, ki jih v družini živimo, kot tudi osveščanje/učenje o 
otrokovih pravicah.  

✓ Medvrstniško nasilje in vloge, ki jih prevzamemo = delavnica je namenjena osveščanju o 
pomembnosti prepoznavanja medvrstniškega nasilja in pravočasnega ukrepanja ob njem; 
razvijanju pozitivnih stališč in ničelne tolerance do nasilja. Obravnavali bomo tudi vloge, ki jih 
udeleženci medvrstniškega nasilja prevzamejo. 

✓ Mavrica čustev in kako jih sprejemam = delavnica je namenjena prepoznavanju široke palete 
čustev, ki jih imamo, ter prepoznavanje našega odnosa do posameznih čustev - s katerimi čustvi se 
lažje sprejemamo, katera so tista čustva, ki nam "obležijo" in so za nas težka, kaj lahko zatrta 
čustva sprožijo v našem telesu in kako se lahko to odraža? 

✓ Puberteta in odraščanje - kako se znajdem v svojem telesu = delavnica je namenjena osveščanju 
in razumevanju telesnih in čustvenih sprememb, ki se dogajajo v telesu mladega človeka med 
puberteto, kaj to sploh puberteta je, poiskali bomo odgovore na vprašanje: Ali sem sedaj odrasel? 
in Kaj pomeni odgovornost? 

✓ Alkohol?! NE, hvala! = delavnica je namenjena prepoznavanju različnih "pasti", s katerimi se mladi 
soočajo, ter opolnomočenje mladih, da lažje in brez slabe vesti, postavijo lastne, osebne meje in se 
odločijo za zdravo izbiro. 

✓ PO – MOČ: humanitarnost in/ali solidarnost = delavnica je namenjena ozaveščanju pomena 
medsebojnega sobivanja, razlike med humanitarnostjo in solidarnostjo, na kaj moramo bili pozorni 
pri po-moči drugim. 

 
Za koga: delavnice so namenjene otrokom tretje triade. 
Način izvedbe: projekt/delavnice v dogovoru z vami izvedemo le v enem razredu ali pa vsako posamezno 
delavnico izvedemo v drugem razredu (glede na potrebe skupine).  
Cena: 765,00 EUR/izvedba/skupina (125,00 eur posamezna delavnica) + potni stroški, če se delavnice 
izvajajo izven Ljubljane. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FINANCE ZA 5 
Delavnice finančnega opismenjevanja mladih 

 
Finance za 5, je projekt, ki je bil oblikovan na podlagi večletnega dela z mladostniki. Namreč, le ti nenehno 
opozarjajo, da v svet odraslih vstopajo s pomanjkljivim znanjem, vezanim na upravljanje s financami.  
Program Finance za 5 odgovarja na problematiko finančne nepismenosti mladih (bodočih odraslih), v želji, 
da jih opolnomoči in okrepi, s posebnimi znanji, kako s financami racionalno in varno upravljati.  
Projekt je sestavljen iz niza interaktivnih izobraževalnih delavnic, zajema pa naslednja vsebinska področja, 
vezana na finance: 

✓ Finančna pismenost: Poznavanje osebnih financ ali finančna pismenost predstavlja sposobnost, da 
znam poiskati in razumeti finančne informacije in se na podlagi tega odgovorno odločam o 
upravljanju mojih financ; 

✓ Nasveti pri ravnanju z denarjem: Osebni finančni cilji so moje želje in potrebe, ki jih imam v 
določenem življenjskem obdobju, z izdelovanjem osebnostnega načrta za porabo svojih financ 
(kratkoročni in dolgoročni cilji); 

✓ Kako lahko poslujem z banko?: glede na to, kdaj in kako želim poslovati z banko, izberem ustrezno 
pot (bankomati, spletne aplikacije); 

✓ ter odgovarja tudi na vprašanja: Kaj me žene v življenju?; Kako postavljam cilje; ter Kako se 
lansiram na trg dela. 

 
Za koga: delavnice so namenjene devetošolcem.  
Cena: 145,00 eur/90 minutna delavnica/skupina + potni stroški, če se delavnice izvajajo izven Ljubljane. 
 
 

 

EVROPA V ŠOLI 
 

Temeljni cilj natečaja Evropa v šoli je učenkam in učencem osnovnih šol ter dijakinjam 
in dijakom srednjih šol posredovati temeljna znanja in védenja o nekaterih vprašanjih, 
ki so pomembna za lokalno okolje in hkrati za vse Evropejce. Omogočiti jim želimo 
možnosti raznovrstnih oblik izražanja njihovega osebnega odnosa do teh vprašanj v 
skladu z njihovimi sposobnostmi, starostjo in ravnjo razumevanja družbenih procesov. S 

pridobivanjem novih znanj in védenj ter spodbujanjem kritičnega odnosa do dogajanj v ožjem in širšem 
okolju, si želimo v okviru natečaja prispevati k razvijanju ustvarjalnosti, zmožnosti samostojnega, kritičnega 
mišljenja in presojanja mladih. Poleg tega je cilj natečaja tudi spodbujanje doživljanja in izražanja na vseh 
področjih umetnostnih zvrsti, zlasti na jezikovnem, likovnem, fotografskem in video področju.  
V prihajajočem šolskem letu v natečaj prvič vpeljujemo tudi »ustvarjalno kategorijo« za izdelke, ki ne 
sodijo v nobeno od zgoraj naštetih kategorij. Prav tako bomo prvič k likovnemu natečaju povabili vrtce. 
 
V šolskem letu 2022/2023 bo tema natečaja povezana z vojno, njenimi vzroki, vplivi in posledicami na 
posameznika in družbo. Do jeseni bo ZPMS kot običajno pripravila elektronsko publikacijo z opisom teme 
in prijavnimi obrazci, v oktobru pa je predvideno ZOOM izobraževanje za mentorje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

TEDEN OTROKA ® 

Teden otroka® je program Zveze prijateljev mladine Slovenije. Temelji na 
zaznamovanju svetovnega dneva otroka, ki ga je leta 1956 priznala Generalna 
skupščina Združenih narodov, Mednarodna zveza za varstvo otrok (I.V.C.W.) in 
Mednarodni sklad za pomoč otrokom Unicef pa sta od leta 1957 skrbela za 
praznovanje tega dne.  
 
Teden otroka se začne vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru in traja sedem dni.  
 
Osrednja tema letošnjega Tedna otroka, ki bo potekal od 3. do 9. oktobra, je »Skup se mava dobr«, kar je 

tudi naslov pesmi pri otrocih zelo priljubljenega NIPKEja, ki bo letos naš ambasador. 

Podatki TOM telefona kažejo, da je prijateljstvo nekaj, po čemer mladi najbolj hrepenijo, da se imajo dobro 

s sovrstnikom, ki mu lahko zaupajo, zato se tokrat osredotočamo na pomen povezanosti, druženja, 

prijateljstev, pogovarjanja v živo, skupnih dogodivščin, sproščenosti in zabave.  

Na prvi dan Tedna otroka (3. 10. 2022) bo ZPMS na to temo organizirala tudi posvet. Vrtci in šole pa boste 

povabljeni k sodelovanju na likovnem in plesnem natečaju. O vseh aktivnostih boste naknadno obveščeni. 

 

TELEFON ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE - TOM TELEFON ® 

TOM je telefon za otroke in mladostnike, ki deluje v okviru Zveze prijateljev 
mladine Slovenije (ZPMS). Ustanovljen je bil leta 1990 na pobudo Komisije za 
otrokove pravice pri ZPMS. Mrežo danes sestavlja 8 svetovalnih skupin v 
Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Slovenskih Konjicah, Velenju, Krškem, 
Idriji in Tolminu.  

TOM je namenjen otrokom in mladostnikom, ki se v obdobju otroštva in 
mladostništva soočajo z izzivi in pastmi odraščanja ter tudi tistim, ki so 
ogroženi in imajo kakršnekoli težave in probleme. Svetovanje je anonimno in 
zaupno.  

Mladi lahko vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih (med 12:00 in 20:00 uro) 
na brezplačni telefonski številki 116 111 svetovalcem zaupajo svoje težave ali 
jih prosijo za nasvet in dodatne informacije.  

V mesecu maju so na TOM telefonu začeli akcijo “TOM potuje, otroke obiskuje”, v katero se je vključilo 
120 šol. Če vaša šola še ne sodeluje, vas vabimo, da se jim pridružite v septembru, ko bo TOM-ov nahrbtnik 
spet odšel na pot od šole do šole. 

 

Obiščite uradno spletno stran TOM telefona www.e-tom.si.  
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SEMENA SPREMEMB 

 

Semena sprememb je projekt, ki se je pod okriljem Službe vlade RS za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko, razvil leta 2017, na Mestno ZPM Ljubljana pa je, z 
vsemi pravicami, prenesen leta 2019.   

Odločitev, da se projekt prenese na Mestno zvezo prijateljev mladine 
Ljubljana, je bila ta, da je vodja programa Tanje Povšič, pri samem nastanku in 
izvedbi projekta sodelovala od samega začetka (je ena od avtoric Idejnika, 
izvajalka izobraževanj, kontaktna oseba in podporni steber za vključene 
učitelje,…).  

Projekt in aktivnosti znotraj projekta podpirajo in razvijajo 5 ključnih vrednot: 
✓ učenje za in skozi življenje; 
✓ inovativna družba; 
✓ zaupanje; 
✓ kakovostno življenje; 
✓ identiteta. 

 

Sodelovanje v projektu je bilo najprej namenjeno predvsem učiteljem 3., 4. in 5. razredov, saj se aktivnosti 
znotraj projekta navezujejo na šolsko snov omenjenih razredov.  

Pa vendarle, povratne informacije že vključenih učiteljev nam sporočajo, da so aktivnosti v sklopu projekta 
primerne, potrebne in zaželene že od prvega razreda naprej, zato letos k sodelovanju v projekt vabimo 
razrednike od 1. do 5. razreda, pedagoge, svetovalne delavce na šolah, šolske psihologe oziroma se v 
projekt lahko vključite kot šola.  

Cilji projekta Semena sprememb: 

✓ razvijanje osebnih kompetenc otrok za aktivno državljanstvo; 
✓ razvijanje odgovornosti do sebe, drugih in družbe, v kateri živimo; 
✓ spodbujanje samoiniciativnosti in proaktivnosti. 

 
Način izvedbe: v projekt se lahko vključijo posamezni učitelji/pedagoški delavci iz vaše šole (8-urno 
izobraževanje in redno mesečno spremljanje), lahko pa v projekt vključite celotno šolo in izobraževanja 
izvedemo le za vas.  
Cena: 62,56 eur/izobraževanje/posameznik (vmešeno tudi v KATIS katalog in sodelovanje le na 
            izobraževanju vam prinaša 1 točko za napredovanje v nazive); 
            + 45,00 eur za material in celoletno podporo. Sodelovanje v celoletnem projektu vam prinaša 
            2 točki za napredovanje v nazive. 
OPOMBA: Posebno vabilo za vključitev v projekt Semena sprememb vam bomo poslali sredi avgusta. 
Izobraževanje za vključene učitelje bo izvedeno koncem septembra/ob začetku oktobra, ob vključitvi vaše 
celotne šole v projekt, pa termin izvedbe/izvedb, dogovorimo v sodelovanju z vami.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAVEDAM SE – DELUJEM! - IZOBRAŽEVANJE ZA ŠOLSKE KOLEKTIVE 

 

Dobri odnosi znotraj delovnega kolektiva prinašajo ne samo 
večjo produktivnost, temveč občutek večjega zadovoljstva 
vsakega posameznika posebej.  

Vendar dobri odnosi niso samoumevni, saj smo ljudje mavrični 
spekter različnih potreb, želja, pričakovanj, vedenj, preteklosti 
in sedanjosti.  

Za vsak dober odnos se je treba nenehno truditi, se osebnostno 
razvijati in ob tem spodbujati drugega pri njegovem lastnem 
razvoju.  

Dobri odnosi, kakovostna komunikacija, konstruktivno reševanje problemov, skupno postavljanje ciljev in 
določanje prioritetnih vrednot znotraj kolektiva, vse to je v šoli še toliko pomembneje, saj smo odrasli 
mentorji otrokom, njihov zgled, njihovi junaki in vodilo v svet odnosov.  

S programom ZAVEDAM SE – DELUJEM!  se bomo tudi v letošnjem letu prijavili na javni razpis MOL, 
Oddelek za preprečevanje zasvojenosti in se tako potegovali za pridobitev javnih finančnih sredstev, s 
katerimi je lahko 8, 16 ali 24 urno predavanje za vaš kolektiv popolnoma brezplačno.  

Vsako izobraževanje pa lahko izvedeno tudi po vašem osebnem naročilu. 

Teme za izobraževanje kolektiva: 

✓ DOBRI MEDSEBOJNI ODNOSI V KOLEKTIVU = ZDRAVO OKOLJE ZA RAZVOJ POSAMEZNIKA 

✓ KONFLIKTI?! ZA NAS MALA MAL'CA! 

✓ KOMUNIJACIJA IN SODELOVANJE S STARŠI 

✓ NE STRES- AM SE! 

✓ MEDVRSTNIŠKO NASILJE – PREPOZNATI GA IN ZNATI PRAVILNO REAGIRATI! 

✓ VSAK OTROK ŠTEJE: VLOGA PEDAGOŠKEGA DELAVCA V PROCESU RAZVOJA OTROKA 

✓ OTROK V STISKI: KAKO GA PREPOZNATI IN KAKO MU POMAGATI? 

✓ BODI SPREMEMBA: NA POTI OD UČITELJA DO MENTORJA 

✓ LOČITEV STARŠEV – BOLEČINA OTROKA 

✓ UPORABA KREATIVNIH IN EKSPRESIVNIH METOD PRI DELU Z OTROKI 

 
Način izvedbe: Izobraževanje se lahko izvede v obsegu od 2, 4, 8 ali 16 ur. Izobraževanje prav tako lahko 
izvedemo na lokaciji, ki jo zagotovi naročnik in/ali v on-line obliki (uporabljamo aplikacijo ZOOM)..  

Cena: glede na čas trajanja izvedbe izobraževanja (povpraševanje pošljite na e-naslov: 
tanja.povsic@mzpm-ljubljana.si ali pa nas pokličite na 040 764 835) 
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KATIS IZOBRAŽEVANJA ZA POSAMEZNIKE V VIZ   
PROGRAMI NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA STROKOVNIH DELAVCEV  

16-urna izobraževanja 
 

SEMENA SPREMEMB  
 

Prihodnost je neizogibna smer našega bivanja, vizija prihodnosti pa daje našemu življenju motivacijo za 
nadgradnjo trenutnih zmogljivosti in izkoriščanje potencialov. Pogosto se zdi, da je prihodnost zaradi 
nedoločenosti nekaj, na kar kot posamezniki ne moremo vplivati. A temu ni tako. Slovenke in Slovenci smo 
v preteklosti že dokazali, da znamo in zmoremo sprejeti odgovornost ter prihodnost vzeti v svoje roke. 
Tako se tudi danes zavedamo, da je naša skupna prihodnost preveč pomembna, da bi jo prepustili 
naključju, in da je za boljši jutri odgovoren vsakdo od nas. Za doseganje zaželene prihodnosti pa se 
moramo najprej odločiti, kam želimo priti. 
Namen izobraževalnega projekta Semena sprememb je, da si v sozvočju z okoljem oblikujemo ravnovesje 
kakovostnega življenja ter s pomočjo učenja krepimo veščine in kompetence, ki nam pomagajo, da se 
uspešno soočamo z izzivi, tako lastnimi kot tudi družbenimi. Pri tem pa je pomembno, da z zaupanjem 
ustvarjamo dobre odnose ter gradimo solidarno in strpno družbo. 
Razumevanje sedanjosti je namreč ključ za predvidevanje prihodnosti: ne pomaga nam samo videti, kam 
gremo, temveč tudi ubesediti, kje želimo v prihodnosti biti. 
 
Kdaj: uvodni 8-urni seminar 16.9.2022, Ljubljana 
        : vmesno 4-urno srečanje: februar 
        : zaključno 4-urno srečanje: maj 
Cena: polna cena 83,33/udeleženec; kotizacija za udeležence iz VIZ: 62,56 eur  

 

NA POTI S TEBOJ – BITI MENTOR 
 

Mentorstvo kot dvosmerni odnos, ki bogati oba akterja (ali vse udeležence pri skupinskem. mentorstvu), je 
postal nepogrešljiva oblika pomoči pri osebnem, prav tako profesionalnem razvoju posameznika in s tem 
sestavni del področja prepoznavanja in razvoja talentov, osebnih potencialov in podjetništva v najširšem 
smislu. 
Mentorstvo v šolstvu lahko ima različne oblike: 

• Lahko gre za usmerjanje, motiviranje in skrb za osebni razvoj posameznega učenca, dijaka v skladu 
z njegovimi vrednotami, reševanju konkretnih izzivov in iskanju in sprejemanju novih priložnosti. 
Pri tem mentor opogumlja mentoriranca, da razmišlja širše, da razmišlja o tem, s čim se želi 
ukvarjati, kaj želi ustvarjati, kje vidi svoje poslanstvo,..; 

• Lahko gre za enostavno povečevanje odgovornosti oziroma postopno opolnomočenje učencev in 
dijakov za aktivno participacijo, samoiniciativnost, aktivno državljanstvo,.. (ustvarjanje pogojev za 
širši pogled oziroma pogled z več zornih kotov na konkretne situacije, spodbujanje in krepitev 
osebnega razvoja posameznika kot najboljšo verzijo samega sebe s prepoznavanjem in 
uresničevanjem potencialov, krepitvijo in poudarjanjem prednosti in odpravljanjem oziroma 
zmanjševanjem slabosti). 

• Lahko gre za pomoč skupini učencev, dijakov pri razreševanju njihovih skupnih izzivov in doseganju 
skupnih ciljev. 

Izobraževanje smiselno prepleta teorijo in prakso ter udeležence vodi skozi proces skrbno izbranih vaj, ki 
posameznikom pomagajo, da ozavestijo potrebo po spremembi načina poučevanja oz. korakih, ki vodijo od 
poučevanja k mentoriranja ter korakih, ki jih vodijo od vloge učitelja k vlogi mentorja.  
 
Kdaj: Prvi 8-urni del: 22.9.2022 
         : Drugi 8-urni del: 24.3.2022  
Cena: polna cena 125,00/udeleženec; kotizacija za udeležence iz VIZ: 84,58 EUR 
Lokacija izvedbe: Ljubljana in on-line izvedba  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UČENJE UČENJA V PRAKSI 
 
 

Program sledi načelom neformalnega in izkustvenega učenja, ki je namerno, oblikovano z vnaprej 
določenimi učnimi cilji ter učno potjo, s katero naj bi te cilje dosegli. 
Udeleženci sami določijo učne cilje ali pa pri njihovem določanju aktivno sodelujejo: vloga »učenca« 
prehaja v vlogo »učitelja« in obratno.  
Skozi izobraževalni proces bomo obravnavali naslednja področja: 
Ustvarjalno razmišljanje - metoda »možganski fitnes«, spoznavanje kompetenc 21. stoletja, metode 
refleksivnega učenja, spodbujanje razmišljanja izven okvirjev, soočanje s stereotipnimi prepričanji o učenju 
in izobraževanju, načrtovanje oblikovanja učnega okolja; 
Kritično razmišljanje - refleksija vaj in dela, metoda »učni intervju«, analiziranje argumentov, spodbujanje 
veščin načrtovanja in reševanja problemov, refleksija lastne prakse, načrtovanje strategij obravnave učne 
snovi, beleženje učenja z učnimi značkami; 
Komunikacija - aktivno poslušanje, aktivna udeležba, delo v manjših skupinah, vzdrževanje skupne vezane 
pozornosti, spodbujanje multimodalnega komuniciranja, asertivnost, postavljanje »močnih« vprašanj 
(metoda M. Adams), reševanje konfliktov, motivacija; 
Aktivno državljanstvo - prostovoljna udeležba, aktivno sodelovanje in sooblikovanje programa, 
razumevanje kompleksnosti, povezanosti in nasprotij osebnega in družbenega, spodbujanje arhetipa 
prihodnosti »globalni državljan«, usmerjanje v VŽU. 
Prilagodljivost - analogno in digitalno delo, digitalna pismenost, prilagodljiva miselnost, spodbujanje 
lateralnega razmišljanja, usmerjenost v iskanje rešitev. 
Sodelovanje - skupinske oblike dela, delitev osebnih izkušenj, metoda evalvacija (H- metoda in druge), 
sodelovanje v spletni skupnosti, skupina kot vir učenja. 
 
Kdaj: 8. in 9. september 2022 
Cena: polna cena 100,00/udeleženec; kotizacija za udeležence iz VIZ: 74,84 EUR 
Lokacija izvedbe: Ljubljana  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZAVESTNO STARŠEVSTVO - PREDAVANJA ZA STARŠE  

 
Današnji hitri čas ni naklonjen družinam in dobrim odnosom v njih. 
Vse več staršev izgublja kakovosten stik s svojimi otroki, vse prehitro 
se rušijo postavljene meje in neučinkovita komunikacija nas hitro 
pripelje do konfliktnih situacij, ki jih velikokrat ne znamo razrešiti. 
Podvrženi smo močnemu vplivu družbe, da moramo imeti vse tukaj 
in zdaj. Pa vendarle, ali je res to tisto, kar nas zadovoljuje, osrečuje 
in utrjuje naš odnos z osebami, ki so nam najpomembnejše? 
 
Ponujamo vam spekter različnih predavanj/delavnic za starše, ki 
lahko pripomorejo k njihovi nalogi odgovornega starševstva.  
 
 
Teme za izobraževanja staršev in ostalih skrbnikov otrok: 
 
✓ SAMOPODOBA IN SAMOZAVEST – TEMELJ OSEBNOSTI 

✓ ŽIVETI Z OTROKOM IN NE ZA OTROKA – VZGOJA ZA SODELOVANJE 

✓ RAVNOTEŽJE MED ZAHTEVAMI, POHVALAMI IN KRITIKO V VZGOJI 

✓ KOMUNIKACIJA V VZGOJI 

✓ OSEBNE KOMPETENCE OTROK KOT OSEBNI KAPITAL ZDRAVEGA RAZVOJA POSAMEZNIKA 

✓ UČITI JIH, DA BI BILI SREČNI 

✓ ČUSTVENA INTELIGENTNOST V DRUŽINI 

✓ OTROK IN ŽALOVANJE 

✓ VZGOJA ZA REŠEVANJE KONFLIKTOV 

✓ MOJ OTROK JE VPLETEN V MEDVRSTNIŠKO NASILJE – KAJ LAHKO STORIM JAZ? 

✓ ČAS MLADOSTNIŠTVA – KAKO OBDRŽATI ODNOSE? 

✓ SPODBUJANJE OTROKOVE SAMOSTOJNOSTI IN PRIVZDIGOVANJE DELOVNIH NAVAD 

✓ STARŠI SMO OTROKOVO/OTROKOM OGLEDALO – VZGOJA Z ZGLEDOM 

✓ SPODBUJANJE OTROKOVE RADOVEDNOSTI IN RAZVIJANJE USTVARJALNOSTI OTROK 

✓ VPLIV PARTNERSKEGA ODNOSA NA RAZVOJ OTROKA 

✓ VPLIV STARIH STARŠEV PRI VZGOJI OTROKA 

 
Način izvedbe. Predavanja za starše lahko izvedemo na lokaciji, ki jo zagotovo naročnik (npr. prostori VIZ-
a) in/ali v on-line obliki (uporabljamo aplikacijo ZOOM). 

Cena: 145,00 eur/90 minutno predavanje + potni stroški, če se delavnice izvajajo izven Ljubljane. 
 

 

 

TEAM IZOBRAŽEVALCEV IN IZVAJALCEV V PROJEKTIH IN PROGRAMIH MESTNE ZVEZE PRIJATELJEV 
MLADINE LJUBLJANA  - KDO SMO? 
Smo skupina strokovnjakov, ki se že vrsto let ukvarjamo z različnimi izobraževalnimi delavnicami, seminarji, 
treningi tako za odrasle kot tudi za otroke in mlade. Naše načelo je, da je vsak človek stoodstotno 
odgovoren za svoje vedenje in da se pot vedno začne pri nas samih in z lastno aktivnostjo. Smo skupina, ki 
ji je mar! 
Mi smo: Tanja Povšič, Katja Bizjak, Sašo Kronegger, Damjan Habe, Lilijana Kodelja 
 


