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SeminarjiSeminarji
Dodatne informacije in prijave:
DKPS
Rožna ulica 2, 1000 Ljubljana
01/43 83 983

dkps.seminarji@gmail.com
http://www.dkps.si

Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarjih uveljavlja-
jo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izo-
braževanju. Seminarji, označeni z zvezdico (*), so uvrščeni 
v katalog KATIS. Izvajamo jih tudi za učiteljske zbore in 
zaključene skupine.
Cene seminarjev so objavljene na spletni strani  
http://www.dkps.si.

Učitelji, učenci, starši – ustvarjanje 
sodelujočega odnosa*
Predstavitev: Udeleženci pridobijo znanje in veščine za prepričlji-
vo odzivanje in zagovarjanje vzgojnih, moralnih in vrednostnih 
stališč. Naučijo se komunicirati s starši in razvijati sodelujoč od-
nos med vsemi deležniki. Usposobijo se za vodenje šole za starše.
Obseg: 8 ur
Izvedba: Ljubljana oz. preko spleta, 12. 2. 2022,  
prijave do: 3. 2. 2022
Predavateljici: Dragica Motik in Irma Veljić

Vpliv nosečnosti, poroda in prvih 
treh let življenja na otrokov kasnejši 
razvoj*
Predstavitev: Udeleženci se seznanijo z nevrološko osnovo razvo-
ja otrokovega govora, pozornosti, vedénja, intelektualnih sposob-
nosti, čustvovanja, samostojnosti. Razjasnimo ovire v otrokovem 
nevrološkem razvoju, ki se kažejo kot razvojne, učne ali vedenjske 
motnje, ter vpliv dejavnikov sodobne družbe na razvoj otrok ter 
porast odklonov v njihovem razvoju.
Obseg: 8 ur
Izvedba: Ljubljana oz. preko spleta, 19. 2. 2022, prijave do: 11. 2. 2022
Predavateljica: Marjeta Krejči Hrastar

Strokovnost in srčnost soustvarjata 
šolsko kulturo*
Predstavitev: Kakšna je ustaljena šolska kultura in kako jo 
izboljšati, da bi dosegali zadovoljstvo, uspeh in osebnostno rast 
vseh udeleženih? Kakšno vlogo imajo pri tem dobro pripravljen in 
izvajan vzgojni načrt, spodbudna komunikacija učitelja in njego-
vo poglabljanje strokovnih znanj in osebnostne rasti? Udeleženci 
bodo krepili veščine osebnostne in strokovne rasti, komunikacijske 
spretnosti in spoznavali ustvarjalne pristope učno-vzgojnih vsebin.
Obseg: 8 ur
Izvedba: Ljubljana oz. preko spleta, 5. 3. 2022,  
prijave do: 24. 2. 2022
Predavateljici: Dragica Motik in Irma Veljić

Medkulturni dialog v šoli*
Predstavitev: Udeleženci se naučijo zgodaj prepoznavati nestrpno 
obnašanje med otroki, mladostniki, nosilci prvin različnih kultur in 
veroizpovedi. Prepoznavajo vzroke nestrpnega odnosa med otroki in 
učenci, ki izvirajo iz nepoznavanja in napačnega vrednotenja kulturne 
raznolikosti. Pridobijo razumevanje in veščine za uspešno ravnanje v 
svojem poklicnem okolju.
Obseg: 8 ur
Izvedba: Ljubljana oz. preko spleta 2. 4. 2022, prijave do: 25. 3. 2022
Predavateljice: Sara Bevc Jonan, Dragica Motik, Irma Veljić

Umetnost približati na svež način: 
kako klasično glasbo vzljubi otrok, 
mladostnik, pedagog*
Predstavitev: Udeleženci bodo pridobili inovativna orodja za spod-
bujanje poslušanja/umevanja/uživanja klasične glasbene umetnosti. 
Pristope bodo preizkušali na delavnicah (ni potrebno biti glasbenik), 
zaključni vrhunski koncert sodelujočih iz AG UL pa bo primer dobre 
prakse. Seminar je namenjen pedagoškim delavcem osnovnih in sre-
dnjih šol, voditeljem pevskih zborov in plesnih skupin ter drugim. 
Obseg: 8 ur
Izvedba: Ljubljana, 9. 4. 2022, prijave do: 1. 4. 2022
Predavatelja: Dalibor Miklavčič in Matjaž Barbo

Odgovorno ohranjajmo slovensko 
identiteto*
3. mednarodna konferenca:  
Vzgoja za ljubezen do domovine in države 
Predstavitev: Letos obeležujemo 30 let od nastanka države Slovenije. 
Spodbudimo učitelje, da pri svojem učnem predmetu krepijo razvoj 
državljanskih kompetenc, kot so razvoj kritičnega mišljenja, stališč in 
vrednot. S primeri iz prakse opolnomočimo učitelje, da bolj aktivno 
spodbujajo učence k aktivnemu državljanstvu in razvijajo pozitiven 
odnos do domovine in države.
Obseg: 8 ur
Izvedba: Stari trg pri Ložu oz./in preko spleta, 20. 11. 2021,  
prijave do: 10. 11. 2021
Predavatelji: Alojz Kovšca, dr. Helena Jaklitsch, mag. Mojca Škrinjar, 
dr. Stjepan Šterc, Marcos Fink, dr. Aleš Štrancar ter učitelji, ki bodo 
predstavili svoje strokovne prispevke



Seminarji so namenjeni pedagoškim delavcem (vzgojiteljem, 
učiteljem, profesorjem, razrednikom, šolskim svetovalnim 
delavcem, ravnateljem), staršem in drugim posameznikom, ki 
želijo osebno in strokovno rasti. V Društvu katoliških pedagogov 
Slovenije jih izvajamo že več kot 20 let.

Vpliv zaslonov na možgane otrok 
(NOVO)
Predstavitev: Program vključuje smernice s področja nevroznano-
sti pri implementaciji IKT v pedagoško okolje, saj uvajanje vidikov 
moderne tehnologije brez znanj, kako uvesti IKT vsebino in kakšen je 
vpliv le-te na možgansko delovanje sodobnih otrok in mladostnikov, 
lahko producira nižje učne dosežke sodobne populacije ter porast 
učnih/nevrofizioloških težav. Med pristope poučevanja in procesov 
vzgoje z vpeljavo IKT program vpeljuje pristope korelacije učenja in 
gibanja, saj je gibanje eden izmed ključnih faktorjev nevroloških pro-
cesov učenja, predelave stresa, razvoja otrok ter regeneracije posledic 
na živčnih sistemih sodobnih otrok. 
Obseg: 8 ur
Izvedba: Ljubljana oz. preko spleta, 2. 10. 2021, prijave do: 24. 9. 2021
Predavateljici: Marjeta Krejči Hrastar in Tatjana Jakovljević

Prepričajmo v minuti (NOVO)*
Predstavitev: Cilj seminarja je spoznati pravila kratkega govornega 
nastopa, usvojiti načela jedrnate predstavitve, se seznaniti s primeri 
učinkovitih minutnih nastopov, uspešno prenesti v prakso teoretična 
spoznanja o prepričljivosti govorca v različnih govornih položajih ter 
na osnovi analize in samoanalize izboljšati svojo prepričljivost.
Obseg: 8 ur; do 15 udeležencev
Izvedba: Ljubljana oz. preko spleta, 6. in 8. 10. 2021,  
prijave do: 26. 9. 2021
Predavateljica: mag. Hedvika Dermol Hvala

Brain Gym® v vsakdanjem življenju 
(NOVO)
Predstavitev: Brain Gym® je bil zasnovan za učitelje in vzgojitelje, 
da lahko z njim v vsakodnevni praksi podpirajo učenje svojih otrok. 
Učinkovit sistem Brain Gym® lahko preprosto uporabimo pri vsako-
dnevnih izzivih doma, v razredu, pri obšolskih dejavnostih, pri športu: 
enostavne primere in različne dejavnosti, ki temeljijo na teoriji eduka-
cijske kineziologije obogateno z predavateljičino dolgoletno prakso 
uporabe sistema v njeni ambulanti z otroki različnih starosti in sposob-
nosti. Spoznali bomo nekaj osnovnih vaj iz Brain Gym-a® in njihovo 
delovanje. Naučene vaje boste lahko takoj prenesli vašim učencem, 
varovancem, otrokom, vnukom … ali pa jih kadarkoli uporabili zase.
Obseg: 4 ure
Izvedba: Ljubljana oz. preko spleta, 12. 10. 2021, prijave do: 5. 10. 2021 
Predavateljica: Marjeta Krejči Hrastar 

Podpora staršem pri učenju – 
pomemben korak k samostojnosti 
otroka*
Predstavitev: Udeleženci pridobijo znanje in veščine za delo s starši. 
Staršem znajo pomagati pri motivaciji njihovih otrok za učenje in 
smiselno izrabo prostega časa. Pridobijo veščine za pripravo didaktič-
nih iger za formalno in neformalno učenje glede na različne okoliščine 
in interese. Te veščine znajo prenašati naprej in s tem pripomorejo k 
učinkovitemu in celostnemu razvoju otroka.
Obseg: 8 ur
Izvedba: Ljubljana oz. preko spleta, 16. 10. 2021, prijave do: 7. 10. 2021
Predavateljici: Dragica Motik in Irma Veljić

Vpliv gibanja na razvoj in učenje 
otrok*
Predstavitev: Udeleženci spoznajo ključne vzroke, ki vplivajo na mo-
žgansko delovanje otrok 21. stoletja (nemirnost, uravnavanje pozor-
nosti z zdravili, nemotiviranost, porast bralno-napisovalnih, učnih in 
čustvenih težav). Spoznajo nove pristope k poučevanju, ki temeljijo na 
novejši nevroznanosti ter vključujejo gibanje in optimizacijo možgan-
skega delovanja v vse procese vzgoje in učenja. 
Obseg: 8 ur
Izvedba: Ljubljana oz. preko spleta, 23. 10. 2021, prijave do: 15. 10. 2021
Predavateljici: Marjeta Krejči Hrastar in Tatjana Jakovljević

Dobro obvladovanje stresa pri 
pedagoških delavcih*
Predstavitev: Udeleženci prepoznavajo izgorelost in destruktivno 
delovanje majhnega dolgotrajnega stresa na naše možgane. Spoz-
najo tehnike za pomoč pri obvladovanju stresnih situacij v pedago-
škem poklicu. Praktično se usposobijo za tehnike samopomoči in 
samoregulacije v stresni situaciji.
Obseg: 8 ur
Izvedba: Ljubljana oz. preko spleta, 6. 11. 2021,  
prijave do: 29. 10. 2021
Predavateljici: Marjeta Krejči Hrastar in Tatjana Jakovljević

Učinkovito govorno nastopanje*
Predstavitev: Udeleženci spoznajo pomen, vlogo in osnovna 
načela govornega nastopanja, usvojijo pravila učinkovitega pred-
stavljanja misli, idej in spoznanj, uporabljajo posamezne elemente 
govorne prepričljivosti v različnih govornih položajih, usposabljajo 
se za spretno argumentiranje ter oblikujejo živ slog govorjenja.
Obseg: 8 ur; do 15 udeležencev
Izvedba: Ljubljana oz. preko spleta, 13. 11. 2021,  
prijave do: 5. 11. 2021
Predavateljica: mag. Hedvika Dermol Hvala

Ravnanje strokovnih delavcev v 
kriznih situacijah (NOVO)*
Predstavitev: Želimo preprečiti retravmatizacijo, ki pri strokov-
nem delavcu krepi občutek nemoči za soočanje z zahtevnejšimi 
problemi v šolski situaciji. Okrepiti želimo zavedanje, kako se 
soočiti z zahtevnimi situacijami, prepoznavati lastno doživljanje 
in odzive. Seznanili se bomo z veščinami samouravnavanja in 
rokovanja s stresnimi situacijami. Tako strokovni delavec lahko 
preprečuje izgorelost in se ubrani prelaganju odgovornosti na 
druge. Za tiste, ki so že bili na seminarju Moteči, nevidni in trav-
matizirani učenci, je to dobra nadgradnja.
Obseg: 8 ur
Izvedba: Ljubljana oz. preko spleta, 11. 12. 2021,  
prijave do: 3. 12. 2021
Predavateljica: Julija Pelc

Osebni dnevnik*
Predstavitev: Udeleženci se naučijo uporabljati osebni dnevnik 
kot posebno metodo osebnostne rasti. S pomočjo zapisovanja 
urejajo svojo notranjost, da pridejo od tesnobnega razpoloženja 
do notranjega miru. Prebujajo ustvarjalnost, ozavestijo pretekle 
življenjske izkušnje in jih povežejo v smiselno celoto (narativna 
filozofija).
Obseg: 32 ur
Izvedba: Ljubljana:
1. del: 14.–16. 1. 2022, prijave do: 7. 1. 2022
2. del: 4.–6. 2. 2022
Predavatelj: dr. Silvo Šinkovec

Moteči, nevidni in travmatizirani 
učenci*
Predstavitev: Udeleženci prepoznavajo otroke in mladostnike v 
stiski in se seznanijo z možnimi posledicami travmatičnih izku-
šenj. Usvojijo veščine s področja učinkovitega sporazumevanja, 
gradnje kakovostnih odnosov in veščine reševanja problemov, ki 
pomagajo graditi kakovosten stik z otrokom, sodelavci in starši. 
Prepoznavajo svoje notranje vire moči in točke rasti.
Obseg: 8 ur
Izvedba: Ljubljana oz. preko spleta, 29. 1. 2022,  
prijave do: 21. 1. 2022
Predavateljica: Julija Pelc


