
 
 

            Zavedam se – delujem!  

Program izobraževanj namenjen 

pedagoškim kolektivom 

 

 
Dobri odnosi 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.  

Odrasli smo mladim mentorji, njihovi junaki, ogledalo in vodilo v svet odnosov in delovanja. 

Z lastnim delovanjem utiramo pot kakovostnemu delovanju tistih, ki se učijo od nas. Zgled 
tehta več kot milijon besed.  

Ali smo pripravljeni na to vlogo? 

 

Izvedba izobraževanj v JZ MOL v letu 2022: 

Pedagoški kolektiv vrtca Mojca: 

a) 21.1.2022: Komunikacija in sodelovanje s starši 
b) 13.4.2022: Vsak otrok šteje – vloga pedagoškega delavca pri razvoju otroka 
c) 13.10.2022: Konflikti?! Za nas mala mal'ca! 

Pedagoški kolektiv vrtca Otona Župančiča: 

a) 13.1.2022: Otrok v stiski: kako ga prepoznati in kako mu pomagati? 
b) 17.2.2022: Uporaba kreativnih in ekspresivnih metod pri delu z otroki 

Pedagoški kolektiv vrtca Jelka: 

a) 28.2.2022: Vsak otrok šteje – vloga pedagoškega delavca pri razvoju otroka 
b) 10.5.2022: Ločitev staršev – bolečina otroka 
c) 14.11.2022: Otrok v stiski: kako ga prepoznati in kako mu pomagati 

Pedagoški kolektiv vrtca Črnuče: 

a) 17. in 18.9.2022: Vsak otrok šteje: vloga pedagoškega delavca pri razvoju otroka 
b) 18. in 19.10.2022: Uporaba kreativnih in ekspresivnih metod pri delu z otroki 

 



 

Pedagoški kolektiv dr. France Prešern: 

a) 22.2. in 1.3.2022: Uporaba kreativnih in ekspresivnih metod pri delu z otroki 

Pedagoški kolektiv vrtca H.C .Andersen: 

a) 15.11.2022: Uporaba kreativnih in ekspresivnih metod pri delu z otroki 

Pedagoški kolektiv vrtca Viški gaj: 

a) 27.9.2022: Uporaba kreativnih in ekspresivnih metod pri delu z otroki 

Pedagoški kolektiv OŠ Vide Pregarc: 

a) 15.2.2022: Konflikti?! Za nas mala mal'ca! 
b) 15.3.2022: Bodi sprememba: na poti od učitelja do mentorja 
c) 17.10.2022: Komunikacija in sodelovanje s starši 
d) 14.11.2022: Uporaba kreativnih in ekspresivnih metod pri delu z otroki 

Pedagoški kolektiv OŠ Riharda Jakopiča: 

a) 5.5.2022: Otrok v stiski: kako ga prepoznati in kako mu pomagati 
b) 2.6.2022: Konflikti?! Za nas mala mal'ca! 
c) 29.6.2022: Ne-stres-am se! 

Pedagoški kolektiv OŠ Poljane: 

a) 7.4.2022: Vsak otrok šteje: vloga pedagoškega delavca pri razvoju otroka 

Pedagoški kolektiv OŠ Danile Kumar: 

a) 24.8.2022: Bodi sprememba: na poti od učitelja do mentorja 

 

Program Zavedam se – delujem! v letu 2022 sofinancira Mestna občina Ljubljana. 

 

 


