CENTER ZA PRIDOBIVANJE
KOMPETENC ZASAVJE

Projekt: CENTER ZA PRIDOBIVANJE KOMPETENC ZASAVJE
2016–2019
Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (SNIO)
Ime programa: KOMUNICIRANJE V PREDŠOLSKI VZGOJI
Trajanje programa: 50 ur, obvezna 80 % prisotnost.
Pogoj za vključitev: zaposleni na zavodih za predšolsko vzgojo, s končano največ srednjo
šolo, poudarek na starejših od 45 let, vključijo pa se lahko tudi mlajši.
Cilji programa: krepitev znanj, spretnosti in odnosov, ki jih posameznik potrebuje za osebno
izpolnitev in razvoj, uspešno delo s poudarkom na uspešni in učinkoviti komunikaciji,
zmožnosti situacijskega odzivanja, toleranci, upravljanju s stresom, dejavnem državljanstvu,
socialni vključenost in uspešnost na delovnem mestu. Ključni element je usposobiti
udeležence, da postanejo podporniki vsem, s katerimi delajo, ter vzpostavljanje in
ohranjanje dobrih medosebnih odnosov v delovnem okolju in zasebno.
Vsebina programa:
Modul 1: UČINKOVITA KOMUNIKACIJA (26 ur):
 splošno o komunikaciji, zakoni komuniciranja, asertivnost,
 besedno in nebesedno komuniciranje, govorica telesa,
 komunikacija VAKOG,
 aktivno poslušanje in postavljanje vprašanj,
 dober stik, oblikovanje povratnega sporočila,
 motnje v komunikaciji, reševanje konfliktov, medkulturni dialog,
 značilnosti različnih generacij in ustrezna komunikacije, upoštevanje lastnosti oz. potreb
različnih generacij,
 upravljanje s stresom in svojo energijo ter postavljanje mej,
 osnove poslovnega bontona,
 dobra pisna komunikacija,
 osvežitev osnovnih slovničnih struktur, pravilna raba slovničnih pravil,
 najpogostejše slogovne napake,
 načini zapisa (besedilne vrste) – obvestilo, zapisnik, dopis, vabilo, prijava, življenjepis,
 pisno sporočanje: predstavitve dosežkov – struktura zapisa,
 podporna baza orodij.

Modul 2: OSVEŽITEV STROKOVNIH ZNANJ (16 ur):
 poglabljanje znanja, spretnosti in vedenja o stimulativnem učnem okolju za otroke,
 osebna in otrokova urejenost,
 spodbujanje otroka – samostojnost, samoiniciativnost, odgovornost, želja po
raziskovanju,
 spremljanje otrokovega razvoja, načini beleženja,
 ustvarjalnost na delovnem mestu,
 poglabljanje znanja iz razvojne psihologije,
 nove metode, spretnosti, pristopi,
 urejenost igralnice in sredstev,
 ravnanje ob pojavu nalezljivih bolezni,
 skrb za lastno zdravje in ustrezno psihofizično kondicijo za opravljanje poklica,
 poglabljanje znanja iz načel kakovosti,
 razumevanje in prepoznavanje indikatorjev področij kakovosti,
 razumevanje kulturnih identitet drugih narodov in družin iz teh okolij.
Modul 3: UTRJEVANJE DIGITALNIH KOMPETENC (8 ur):
 pridobivanje spretnosti za obvladovanje IKT-orodij za dostop in uporabo želenih
informacij (znati poiskati in ovrednotiti informacijo),
 spoznavanje programskih novosti, ki omogočajo pripravo gradiv za pedagoško in
administrativno delo ter delo z otroki,
 uporaba spletnih učilnic in forumov,
 e-pošta in varnost na internetu.
Organizacija izobraževanja:
Program bo potekal na Zasavski ljudski univerzi v Zagorju, do 2-krat tedensko po največ 4
pedagoške ure v popoldanskem času od 17.00 do 20.00 oz. po dogovoru s organizacijo.
Število udeležencev v skupini: 13–15
Listina: udeleženci, ki bodo izobraževalni program uspešno končali, bodo prejeli potrdilo o
usposabljanju in prilogo s popisom kompetenc po programu.
Začetek usposabljanja: po zapolnitvi skupine.
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