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VABILO 

 

 
Vabimo vas, da se udeležite študijskih srečanj za strokovne delavce vrtcev, ki jih bo izvajal Zavod RS 
za šolstvo.  

V šolskem letu 2020/21 bo vsebina srečanj namenjena osvetlitvi vloge odraslih in pomenu odnosne 
kompetence v povezavi z raznolikostjo učenja in igre otrok v vrtcu. 
 
Študijska srečanja bodo potekala na daljavo – v treh delih.  

Prvi del se bo pričel po 17. avgustu 2020 s samostojnim ogledom dveh videoposnetkov, za katera 
boste prejeli povezavo po uspešno opravljeni spletni prijavi.  

Drugi del bo potekal od 24. avgusta 2020 do 25. septembra 2020. Izbirate lahko med izvedbami, ki 
bodo potekale v več različnih terminih dopoldan in popoldan. Prijavite se lahko samo ne eno izvedbo.   

Tretji del bo potekal zadnji teden v septembru. O točnem datumu vas bodo obvestile svetovalke za 
predšolsko vzgojo Zavoda RS za šolstvo. 

Na študijsko srečanje se prijavite na tej povezavi. Prijave bodo odprte do 15. julija 2020 oz. do 
zapolnitve mest. Srečanj se bodo lahko udeležili samo prijavljeni strokovni delavci. Po opravljeni 
prijavi boste po elektronski pošti prejeli potrditev in vse potrebne informacije.  

 
Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo, 
 
 
 

Nives Zore, l.r. 
Vodja Oddelka za predšolsko 

vzgojo  

Dr. Vinko Logaj, l.r. 
direktor 
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PROGRAM SREČANJA, KI BO POTEKALO NA DALJAVO V MS TEAMSIH   
 
 
 

Čas  Vsebina Oblika 
 

1. del srečanja 
 
Kadarkoli pred 2. 
delom, na voljo od 
17.8.2020 
 
 

2 uri Pomen komunikacije, ravnanj 
odraslih, empatije in odnosne 
kompetence  
 
Raznolikost učenja in igra 
predšolskih otrok 
 

samostojen ogled video 
posnetkov  
samostojno delo 
udeležencev 

2. del srečanja 
 

Razpisani datumi 
izvedb od 
24.8.2020 do 
25.9.2020 
(dopoldan ali 
popoldan) 
 
 

3 ure 
 

- Odnosna kompetenca  
- Kako razumeti otrokovo 

vedenje? 
- Raznolikost učenja  
- Spodbujanje mišljenja otrok in 

globinsko učenje 
- Pomen spontane igre 

 

predavanja 
videoposnetki 
primeri iz prakse 
delavnice 
diskusija v skupinah 
 

3. del srečanja 
 
Zadnji teden v 
septembru 2020 v 
popoldanskem 
času 
 

3 ure 
 

- Vsebinski povzetek podprt s 
predstavitvami ugotovitev iz 
delavnic in primeri dobrih praks  

 
 

 
 

predstavitve  
primeri iz prakse 
 
Zamudniki si lahko 
ogledajo posnetek, ki 
bo na voljo še 14 dni po 
zaključku. 
 

 
 


