
 
 
 
Priloga 3_Obrazec za pripravo programov 

Naziv programa  

V SODELOVANJU RASTEM 

Področje Storitev 

Predlagatelj programa (ime šole in 

imena pripravljalcev programa) 
Tomaž Popovič, Darja Zagorc, Katarina Šetinc, Primož Kočar  

 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

V aktivnosti bodo udeleženci ozavestili in evalvirali lastne poglede 

na sodelovanje nato pa jih bodo s pomočjo izkustvene metode 

korigirali na podlagi zakonitosti, ki veljajo v vsakdanjih 

medčloveških odnosih. Skozi delavnice se bo krepila pozitivna 

naravnanost do skupnega doseganja ciljev, do kolektiva kot 

enotnega organizma, ki temelji na pozitivni samopodobi vsakega 

zaposlenega. Pozitivna samopodoba je tudi temelj za uspešno 

delo v oddelku in v komunikaciji navzven – s starši otrok. 

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z razpisom in 

analizo potreb) 
Program je skladen z Resolucijo o Nacionalnem programu 
izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 
je potrebno v okviru tretjega prednostnega področja – 
usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe dela – razvoju in 
izvajanju izobraževalnih programov in dejavnosti, ki bodo 
prilagojene razvojnim potrebam trga dela.  
V skladu z vseživljenjskim učenjem in osebnim razvojem zaposlenih 
v šolstvu se v vzgojno izobraževalnih ustanovah postavlja 
vprašanje, kako otrokom »povedati«, kaj je prav in kaj narobe pri 
odnosu do drugih. Velikokrat pa morajo to isto tudi sami izpeljati, 
ko je za dobro izvedbo LDN-ja potrebno stopiti skupaj, prevzeti 
različne odgovornosti in se zanesti na sodelavce. Z isto vsebino se 
srečajo tudi pri delu v oddelku, npr. v situaciji zametkov »nasilja« 
med vrstniki. Pri razreševanju tovrstnih izzivov je takoj vpletenih 
več strani, ki jih je potrebno slišati, nagovoriti in z vsemi deležniki 
(tudi starši) doseči zavezo za skupno rešitev težave. Torej je 
potrebno sodelovanje. 

Ciljna skupina (v skladu z razpisom in 

analizo potreb) 
Ciljna skupina so zaposleni v vrtcih: vodstvo vrtca, OPZHR, 
računovodstvo, svetovalna služba, vzgojitelji in pomočniki 
vzgojiteljev, ki želijo izboljšati kompetence na področju sodelovanja 
in aktivnega preprečevanja nastajanja zapletov med delovnim 
procesom. 

Pogoji za vključitev v program  
(v skladu z razpisom) 

Status zaposlenega. 

Cilji programa (v skladu z razpisom in 

analizo potreb) 
Pridobiti znanje in kompetence za preprečevanje zapletov pri 

sodelovanju, načrtovanju skupnega dela, razvoj komunikacijskih 

spretnosti na različnih nivojih. Pridobiti praktično znanje za 

izboljšanje lastne koncentracije in notranje umiritve. Pridobitev 

praktičnih znanj za uporabo pri delu v skupini. 

 



 
 
 

Obseg programa (skupno št. ur) 50 

Oblika dela Kontaktne ure On line delo 
(max 50% 

celotnega 

programa) 

Izdelek ali 

storitev 

Drugo 
(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 13    

Praktični del (št. ur) 37    

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – izdelek, 

storitev …) 

Lista 

prisotnosti 

Predstavitev 

raziskovanja 

Lista 

prisotnosti in 

izdelek 

 

Pogoji za končanje programa 80% prisotnost v programu. 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa  Kaj je potrebno za sodelovanje. 

 Kaj je pomembno za sodelovanje. 

 Kako komuniciram. 

 Kaj je pogovor. 

 Kako opazovati sebe. 

 Kako opazovati procese okoli sebe. 

 Kako reagirati v konfliktni situaciji. 

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Udeleženec: 

 Sposobnost prilagajanja različnim situacijam. 

 Sposobnost ustvarjalne komunikacije. 

 Sposobnost širše zaznave situacije. 

 Razvoj procesne kompetence. 

 Pridobitev novih znanj na področju dela z otroki. 

 Pridobitev novih znanj na področju dela s starši. 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Udeleženci bodo pridobili spretnosti: 

- raziskovanja medčloveških odnosov, 

- zaznavanja gibanja skupinske dinamike, 

- prilagajanja lastnih pogledov za doseganje skupnih ciljev, 

- nove spretnosti za oblikovanje in delo v skupini, 

- evalviranja svojega dela in  

- argumentiranega ocenjevanja  predlogov ostalih 

udeležencev. 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

Udeleženec: 

 samoocenjuje kakovost izvedbe delavnice, 

 učinkovito komunicira v delovnem timu,  

 oblikujejo in izpolnjuje evalvacijsko dokumentacijo. 

  



 
 
 

Organizacija izobraževanja 
(navedba vsebinskih sklopov-modulov, 

časovni obseg) 

MODUL 1: Uvod; 4 ure (teoretični del 1 ura, 3 ure prakse); 

Teoretska podlaga sodelovanja  – udeleženci pripravijo analizo 

začetnega stanja (kaj že vedo o sodelovanju, evalvirajo, kaj od tega 

tudi dejavno izvajajo v praksi); praktični del – skozi delavnico »Misli 

prej, deluj po tem« svoja prepričanja o delu v skupini doživijo skozi 

lastno delovanje, oblikujejo prioritetno lestvico dejanj, ki vodijo k 

boljšemu, manj utrudljivemu sodelovanju. 

MODUL 2: JAZ-TI-MI 20 ur (5 ure teoretično, 15 ur praktični del) 

Delavnica razkrije, kakšno pozornost potrebuje posamezniki pri 

različnih nivojih delovanja od individualnega dela do dela v skupini. 

V praktičnem dosežemo trenutek popolne prisotnosti pozornosti, ki 

nam omogoča soočenje z impulzom novih možnosti za prihodnje 

delo. Naučimo se odvreči vse stare navade, da jih lahko srečamo v 

novi preobleki oz. da si pridobimo nove, bolj ustvarjalne pristope k 

delu. 

MODUL 3 

Modul 3 je razdeljen v dve različni smeri. Ena je namenjena 

razumevanju dela v upravi vrtca, ki stoji pred drugačnimi izzivi kot 

zaposleni, ki delajo neposredno z otroki. Druga je namenjena bolj 

razumevanju položaja otrok, zato smo pripravili program, ki poleg 

povezovalno sodelovalne vsebine prinaša še nekaj praktičnih 

prijemov za delo z otroki. Ti prijemi temeljijo na razvoju gibalnih 

sposobnosti. Gibanje pa je tesno povezano z zaznavanjem sveta. 

Zaznavanje sveta preko celotnega človeškega telesa je tisto, ki nudi 

protiutež digitalni percepciji, preko katere ne zmoremo razreševati 

določenih konfliktnih situacij. 

MODUL 3A: Kaj je pogovor? 7 ur (5 ur praktičnega dela, 2 uri 

teoretičnega) 

Ta modul je namenjen razumevanju dela v upravi in iskanju rešitev, 

kako lahko strokovni delavci podprejo upravo. Udeleženci na 

praktični delavnici skozi lastno delo izkusijo, kaj je pogovor, srečajo 

se s seboj v vlogi poslušalca in v vlogi govorca, razvijajo občutek za 

sočloveka in iščejo, kaj je v pogovoru najpomembnejša lastnost 

udeleženca. 

MODUL 3B: Kaj še lahko damo otrokom? 7 ur (5 ur praktičnega 

dela, 2 uri teoretičnega)  

Ta modul je namenjen razumevanju dela vzgojiteljic in pomočnic 

skozi praktično delo, kar upravi zagotovi globljen vpoglede v 

pedagoško delo in s tem omogoči dodatno razumevanje za potrebe 

strokovnih delavcev. Udeleženci spoznajo in soustvarjajo gibalno-

govorne in gibalno-pevske prvine, ki jih lahko uporabijo pri svojem 

delu z otroki. Skozi lastno izkušnjo se učijo zaznavati, kako različne 

stvari, ki jih ustvarimo v prostoru delujejo na človeka in mu 

omogočajo boljše počutje ter s tem bolj radostno odzivanje na 

zaznane naloge. 



 
 
 

Modul 4: Med formo in življenjem 12 ur (9 ur praktičnega dela, 3 

uri teoretičnega) 

Zadnji modul bo sežel predhodnje izkušnje in ugotovljene 

zakonitosti ter predvsem v praktičnem delovanju osvetlil kaj 

pomeni razkorak med teorijo in prakso, zakaj je teorija oz. vedenje 

pomembno in zakaj je potrebno v življenju razvijati prilagodljivostin 

zakaj je potrebno v življenju razvijati prilagodljivost. 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa (stopnja in 

smer izobrazbe) 

VII. stopnja izobrazbe (pedagogika, filozofija, razredni pouk, 

predšolska vzgoja, specializacije iz specialnih pedagogik – Waldorf, 

Motesorri, management organizacije).  

Spremljanje izvajanja programa 

(dnevnik, lista prisotnosti) 

Lista prisotnosti in dnevnik izvajanja programa. 

Evalvacija Evalvacija programa na podlagi metodologije in evalvacijskih 

vprašalnikov, pripravljenih v okviru projekta Munera 3. 

 

 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  3. 12. 2018 D. Vodeb  

Svet zavoda potrdil 6. 12. 2018 O. Uranjek  

 


