
 MIB d.o.o., Reška ulica 11, 1000 Ljubljana     Poštnina plačana pri pošti
           1102 Ljubljana

 TISKOVINA         

KATALOG IZOBRAŽEVANJ ZA VRTCE 2016 - 2017

POVABILO K SODELOVANJU
25. 01. 2017
bomo organizirali

X. mednarodno (Slovenija, Hrvaška, Nizozemska, Češka)
strokovno konferenco 

vzgojiteljev/pomočnikov vzgojiteljev v vrtcih
z naslovom

Igra in učenje predšolskega otroka
(Domus Medica, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana)

V storilnostno naravnanem svetu (pomembni so produkti, številke, cilji) pogosto zanemarjamo spontano igro 
predšolskega otroka kot njegove optimalne učne izkušnje. Preko igre se otrok poveže sam s seboj, s svojim notranjim 
svetom doživetij, domišljije, čustev ter lastnih izkušenj. Igra predstavlja tudi preventivni dejavnik pred otroško de-
presijo in drugimi psihičnimi težavami otrok (čustvenimi izbruhi, nemirom, motnjami pozornosti ipd.) ter omogoča 
zdrav celosten razvoj otroka. Igra ima pomembno vlogo pri učenju predšolskega otroka na različnih področjih

Čustveni razvoj otroka 
(zadovoljstvo, povezanost, sprostitev, samo izražanje, zmanjševanje tesnobe, samozavest, samopodoba)

Kognitivni razvoj otroka 
(kreativnost, domišljija, reševanje problemov, perspektivno mišljenje, usvajanje novih konceptov)

Socialni razvoj otroka 
(komunikacijske veščine, sodelovanje, deljenje, reševanje konfliktov, vodenje, podrejanje)

Fizični razvoj 
(groba in fina motorika, moč, vztrajnost)

Razvoj govora 
(besedni zaklad, komunikacijske veščine, pripovedovanje zgodb, aktivno poslušanje, opismenjevanje)

Pridružite se s prispevkom, s predavanjem, delavnico ali kot slušatelj naslednje leto. Izpolnite pripeti obrazec ter nam ga 
do 30. 09. 2016 pošljite po pošti na: MiB d.o.o., Reška ulica 11, 1000 Ljubljana ali po e-pošti: prijava@mib.si  
Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na: 0590 72 730. Vsak prispevek/avtorja prijavite s samostojnim obraz-
cem. Rok za prijavo udeležbe kot slušatelj je do 17. 1. 2017.

www.vzgojitelj.si

MIB d.o.o., Reška ulica 11, 1000 Ljubljana : 0590 72 730 : info@mib.si : www.mib.si : www.vzgojitelj.si

POVABILO K SODELOVANJU

11. 05. 2017
bomo organizirali

II. strokovno mednarodno konferenco pedagoških delavcev
z naslovom

PROMOCIJA ZDRAVJA V VIZ
 (okolica Ljubljane)

Osrednja tema konference bodo psihosocialna tveganja v delovnem okolju vrtca in šole (delovna obre-
menitev, urnik dela, vsebina dela, medosebni odnosi pri delu, nadzor, organizacijska kultura, organizacijs-
ka struktura, razvoj poklicne kariere, vloga in odgovornost v organizaciji) ter predstavitev primerov dobre 
prakse načrtov promocije zdravja v vrtcih in šolah.
Pridružite se s prispevkom, s predavanjem, delavnico ali kot slušatelj naslednje leto. Izpolnite pripeti obrazec ter nam 
ga do 31. 01. 2017 pošljite po pošti na: MiB d.o.o., Reška ulica 11, 1000 Ljubljana ali po e-pošti: prijava@mib.si  
Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na: 0590 72 730. Rok za prijavo udeležbe kot slušatelj je do 4. 5. 2017.

20.100 udeležencev 
na seminarjih in konferencah

26 konferenc 
za učitelje in vzgojitelje z 
mednarodno udeležbo

590
izvedb v pedagoških kolektivih

690 
izobraževalnih dogodkov v 

MIB-u

www.vzgojitelj.si

»Prijazno, strokovno, zanimivo, uporabno, sproščujoče, pri-
jetno, motivacijsko, spodbudno – dobila sem novo energijo za 

nadaljnje delo. Hvala Vam!«

»Seminar mi je bil zelo všeč, poučen. Veliko stvari bom upo-
rabila v skupini otrok. Upam, da bomo imeli kmalu še kakšen 

seminar!«

»Izobraževanje se mi je zdelo resnično koristno, veliko infor-
macij, ki jih lahko uporabimo v praksi, poleg tega pa prežeto s 

pozitivno energijo, dosežemo s skupinskimi vajami.«

»Ga. Maruša! Vesela sem, da sem imela priložnost vas poslušati 
in doživeti vaše izobraževanje. Stvari, ki ste nam jih podala bom 
z lahkoto uporabila pri svojem delu, saj je bilo vse znanje dano 

na način, ki ti za vedno ostane v spominu. 
HVALA! Upam, da vas še kdaj srečam.«

»Že dolgo nisem bila na tako sproščenem seminarju. Uživala 
sem v vsakem trenutku, spoznala sem sodelavke, v vas pa 

spoznala osebo, polno življenjskih situacij. Hvala za vse, hvala 
za zaupanje in sodelovanje.«

»Precej sem se naučila o določenih razvojnih motnjah otrok. 
Všeč mi je bilo, ker smo veliko stvari lahko skupaj debatirali. 

Dobili odgovore na zastavljena vprašanja.«

»Seminar je bil zelo dober. S tako odlično predavateljico bi 
lahko preživel ves dan. Včasih si zaželim, da bi se lahko take 
dobre volje in optimizma nalezla med predavanjem. Tema je 
zelo zanimiva in lahko bi poslušaš ure in ure. Ko bi le lahko 

imeli več takšnih predavanj.«

»Pri seminarju, ki ste ga izvedli mi je bilo zelo všeč, ker ste pri 
predavanju izpostavili tudi primere iz vsakdanjega življenja, 
tako da si je lahko vsak posameznik lažje predstavljal kako v 
prihodnje rešiti težavo. Poleg tega naj dodam, da je bilo tudi 
zelo dobro, da smo dejansko sami izvedli vaje, saj si jih tako 

lažje zapomnimo in jih podoživimo.« 

»Na dvodnevnem izobraževanju sem se spet malo poglobila 
vase, našla svoje slabe točke, na katerih bom še malo delala. 

Prav bi mi prišle strategije v komuniciranju s starši/sodelavci 
(odraslimi) in otroci.«

»Seminar mi je odprl poglede in znanje tako za delo z otroci, 
kot tudi na svoje odnose do bližnjih in drugih ljudi.«

»Vedno znova in znova te ‘potegne not’. Hvala Maruška in še 
tako naprej. Vaših seminarjev se rada udeležujem.«



Izobraževanja za pedagoške delavce v vrtcih

Spoštovani, 

vabimo vas, da se nam pridružite naslednje šolsko leto (2016-2017) na praktičnih in uporabnih semi-
narjih ter na deseti mednarodni konferenci vzgojiteljev v vrtcih. Naš cilj je opolnomočiti pedagoške 
delavce v vrtcu za sodobne izzive vzgoje in izobraževanja. Pri razvijanju in izvajanju programov se 
povezujemo s strokovnjaki iz tujine (Erasmus+ projekti, organizacija mednarodnih dogodkov) ter smo 
stalno v procesu učenja, pridobivanja in izmenjave znanj in izkušenj s tujimi in slovenskimi strokovnjaki. 
Sledimo dialogu znanja in izkušenj.
Vsi razpisani seminarji (v tabeli) trajajo najmanj osem pedagoških ur. Seminarje izvedemo tudi na vaši 
lokaciji, za celoten pedagoški kolektiv. 
Z udeležbo na seminarju ali konferenci udeleženec pridobi potrdilo o udeležbi na izobraževanju, ki ga 
lahko v skladu s smernicami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport predloži za napredovanje v 
nazive. Za aktivno udeležbo pa udeleženec pridobi potrdilo o dodatnem strokovnem delu.

Vsebine seminarjev, višine kotizacij in o načinu prijave si lahko ogledate na spletnem portalu: 
www.vzgojitelj.si  Vsi prejemniki MIB-ovih sporočil imajo 30% popust pri prijavi na razpisani seminar. 

Za vse informacije nas lahko pokličete na telefon: 0590 72 730 ali pišete na: info@mib.si

    Hvala lepa za dosedanje sodelovanje in lepo vas pozdravljam.
      Maruška Željeznov Seničar
      magistrica pedagoških znanosti
      direktorica MIB d.o.o. in Zavoda ZVIS ter vodja projektov

 

PROJEKTI 2016-2017

Skupaj za zdravje - projekt promocije zdravja na delovnem mestu. 
Zavod ZVIS (deluje v okviru MIB d.o.o.) skupaj s partnerji KSJS in Inštitutom za produktivnost v šolskem letu 
2015-2016-2017 izvaja projekt promocije zdravja za zaposlene v izbranem ljubljanskem vrtcu. 
Projekt obsega: analizo stanja počutja, ustanovitev Skupine za zdravje, izdelava Načrta za promocijo zdravja ter 
izvedba preventivnih delavnic za obvladovanje psihosocialnih tveganj na delovnem mestu. Projekt je strokovno in 
finančno podprt s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Projekti za preprečevanje zasvojenosti - Urad za preprečevanje zasvojenosti Mestne občine Ljubljana 
Zavod ZVIS izvaja preventivne seminarje za preprečevanje zasvojenosti v štirih ljubljanskih vrtcih in sicer s pro-
gramoma Krepitev odnosa med otrokom in odraslim in Strategije za razvijanje otrokovega socialnega in čustvenega 
razvoja. Projekt je strokovno podprt in sofinanciran s strani Urada za preprečevanje zasvojenosti Mestne občine Ljubljana.

Talent Education (www.talenteducation.eu)
Zavod ZVIS (deluje v okviru podjetja MIB d.o.o.) je skupaj z nizozemskimi in češkimi partnerji pripravil projekt Talent 
Education, v okviru projektov ERASMUS + Strateška parnerstva. Cilj projekta je razviti nove učne metode (metakog-
nicija, praktična diferenciacija in design thinking) za preprečevanje neuspešnosti učencev v osnovni in srednji šoli ter 
razviti metodologijo prepoznavanja potencialov pri predšolskem otroku. Zavod ZVIS je koordinator projekta za Slo-
venijo, vodja projekta pa je mag. Maruška Željeznov Seničar. V projekt so vključeni Vrtec Vrhovci, OŠ Jožeta Moškriča 
in Srednja šola Vegova. Projekt je financiran s strani Evropske Unije in je bil prijavljen na Nizozemskem.

Naslov seminarja Datum
Ura

Datum
Ura

Datum
Ura

Razvoj otrokovih potencialov
(mag. pedagogike Maruška Željeznov Seničar)

24. 8. 2016
9:00-15:00

27. 9. 2016
9:00-15:00

21. 2. 2017
9:00-15:00

Naravoslovne delavnice za predšolske otroke 
(Vesna Kržičnik Mirt, vzgojiteljica)

20. 9. 2016
9:00-15:00

7. 2. 2017
9:00-15:00

9. 5. 2017
9:00-15:00

Matematične delavnice za predšolske otroke 
(Mojca Antončič, magistrica zgodnjega učenja)

22. 11. 2016
9:00-15:00

28. 2. 2017
9:00-15:00

Sprostitvene delavnice za predšolske otroke 
(Tamara Krulec, vzgojiteljica)

13. 9. 2016
9:00-15:00

18. 4. 2017
9:00-15:00

Elementi joge v vrtcu
(Alenka Žavbi, svetovalna delavka v vrtcu)

18. 10. 2017
9:00-15:00

Zgodnje opismenjevanje skozi igro in gibanje 
(mag. pedagogike Maruška Željeznov Seničar)

3. 1. 2017
9:00-15:00

Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu 
Bernarda Okoliš, prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike in 
Erna Zabukovec, psihologinja v vrtcu)

12. 1. 2017
9:00-15:00

»Kako pripraviti otroka, da bo razvil danosti, potrebne 
za življenje!« 
(Metka Uršič, šolska svetovalna delavka v OŠ in Katja Šribar, 
diplomirana vzgojiteljica)

31. 1. 2017
9:00-15:00

Delo z družinami - s starši 
(mag. pedagogike Maruška Željeznov Seničar)

10. 1. 2017
9:00-15:00

Praktične vaje za krepitev odnosa med otrokom in 
odraslim 
(mag. pedagogike Maruška Željeznov Seničar)

29. 11. 2016
9:00-15:00

28. 3. 2017
9:00-15:00

6. 6. 2017
9:00-15:00

Kako otroka naučiti upravljati s čustvi
(mag. pedagogike Maruška Željeznov Seničar)

7. 3. 2017
9:00-15:00

23. 5. 2017
9:00-15:00

Nemirni in moteči otroci v vrtcu I.
(mag. pedagogike Maruška Željeznov Seničar)

5. 10. 2016
9:00-15:00

17. 1. 2017
9:00-15:00

Nemirni in moteči otroci v vrtcu II.
(mag. pedagogike Maruška Željeznov Seničar)

11. 10. 2016
9:00-15:00

19. 1. 2017
9:00-15:00

Senzorna integracija 
(mag. pedagogike Maruška Željeznov Seničar)

22. 8. 2016
9:00-15:00

6. 12. 2016
9:00-15:00

4. 4. 2017
9:00-15:00

Igre za razvijanje pozornosti in koncentracije 
(mag. pedagogike Maruška Željeznov Seničar)

23. 8. 2016
9:00-15:00

13. 12. 2016
9:00-15:00

16. 5. 2017
9:00-15:00

Strategije obvladovanje stresa pri pedagoškem delavcu
(mag. pedagogike Maruška Željeznov Seničar)

8. 12. 2016
9:00-15:00

14. 2. 2017
9:00-15:00

Moč in vpliv 
(mag. pedagogike Maruška Željeznov Seničar)

8. 11. 2016
9:00-15:00

14. 3. 2017
9:00-15:00

13. 6. 2017
9:00-15:00

Trening komunikacijskih veščin
(mag. pedagogike Maruška Željeznov Seničar)

21. 3. 2017
9:00-15:00

30. 5. 2017
9:00-15:00

Kako se povežem sam s seboj in z drugimi
(mag. pedagogike Maruška Željeznov Seničar)

25. 10. 2016
9:00-15:00

11. 4. 2017
9:00-15:00

Promotor zdravja v vrtcu 18. 10. 2016
9:00-15:00

19. 10. 2016
9:00-15:00

20. 10. 2016
9:00-15:00

X. mednarodna strokovna konferenca za vzgojitelje in 
vzgojitelje v vrtcu
Igra in učenje predšolskega otroka

25. 1. 2017

II. strokovna konferenca pedagoških delavcev
Promocija zdravja v VIZ 11. 5. 2017

Mindset - kako razviti razvijajoče se mišljenje (Growth 
mindset)
(mag. pedagogike Maruška Željeznov Seničar)

7. 9. 2016
9:00-15:00

15. 11. 2016
9:00-15:00

25. 4. 2017
9:00-15:00


