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4. MEDNARODNA KONFERENCA PROJEKTA »POMAHAJMO V SVET« 

Ob prijetnem druženju z ustvarjalci projekta, mentorji sodelujočih skupin in drugimi 

zainteresiranimi, bomo sledili dnevnemu redu: 

 

09:30 – 10:00   Prijava udeležencev 

10:00 – 10:15   Uvodni pozdrav in predstavitev poteka konference 

 

PLENARNA PREDAVANJA 

 

10.15 – 11.00  Učenje: za ocene, za učitelja, za mamico ali za sebe in za življenje? 

(doc.dr. Tina Bregant, dr.med., spec.pediatrije, specializantka FRM, MAES terapevt, 

Slovenija)  

 

11.00 – 11.45   ODMOR za kavo in prigrizek 

 

11.45 – 12.30 Inkluzivno obrazovanje - put ka jednakim mogućnostima djece (prof. dr. sc. 

Dejana Bouillet, Hrvaška) 

12.30 – 13.15  Predstavitev načina izobraževanja v Mobeta nursery and primary school 
(Urša Faal, Mobeta nursery and primary school, Gambija) 

  

 

13.15 – 15.00   ODMOR ZA KOSILO 

 

PREDSTAVITVE STROKOVNIH PRISPEVKOV IN RAZPRAVA 

 

15.00 – 15.15 Risba kot sredstvo za spoznavanje posameznega otroka in lažjo 

komunikacijo s tujejezičnimi prijatelji (ga. Vesna Logar, Osnovna šola Mirna, 

Slovenija) 

15.15 – 15.30 Slikom o sebi do tolerancije (ga. Jelena Grabovec in ga. Željka Zec, Dječji vrtić 

»Leptir«, Hrvaška) 

15.30 – 15.45 Slikovne kartice in zgodnje učenje tujega jezika v povezavi z glasbo, 

gibom in igro, skozi dejavnosti 2. prsta - Jaz in moja družina (ga. Nataša 

Babič, Vrtec Hrastnik, Slovenija) 

15.45 – 16.00 Super heroji spašavaju svijet (ga. Blaženka Videc in ga. Lidija Lukač, Dječji vrtić 

Bukovac, Hrvaška) 
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16.00 – 16.30  ODMOR 

 

16.30 – 17.45 ISTOČASNO BOSTA POTEKALI DVE DELAVNICI (Sprostitev ob 

Bachovih cvetnih plesih TER Enia in Li Juan) 

 

17.45 – 18.15           TRETJA DELAVNICA PO IZBIRI 

 

 

OPIS DELAVNIC: 

 

VSI UDELEŽENCI BOSTE SODELOVALI NA DVEH DELAVNICAH 

- Sprostitev ob Bachovih cvetnih plesih (Metka Zahrastnik in Alja Udovč) 

Sprostitev ob Bachovih cvetnih plesih, jogi za otroke in hudomušnih igricah, ki privabijo veselje in smeh …  

Delavnica bo potekala v slovenskem jeziku. 

 

-  Enia in Li Juan (Anita Slakonja in Neža Božič) 

Delavnica je namenjena spoznavanju uporabe naše nove slikanice »Enia potuje - pri prijateljici Li Juan«. 

Delavnica bo potekala v slovenskem jeziku. 

 

TRETJO DELAVNICO SI IZMED SPODAJ NAŠTETIH IZBERITE SAMI (IZBERITE SAMO ENO 

DELAVNICO) 

- Dokumentiranje projekta »Pomahajmo v svet« (Lidija Grobenski, vzgojiteljica svetovalka) 

Delavnica je namenjena vsem, ki že sodelujete v projektu. Poudarek delavnice bo na pomembnosti 

dokumentiranja (fotografije, izdelki otrok, njihovi komentarji, zabeležke in evalvacija strokovnih delavcev …), 

objavljanja in komunikacije preko My Hello aplikacije. 

Delavnica bo potekala v hrvaškem jeziku. 

 

- Kako pomahati v svet (Andreja Majnar, soustanoviteljica projekta »Pomahajmo v svet«) 

Delavnica je namenjena vsem, ki še ne sodelujete v projektu ali pa potrebujete dodatna navodila, saj bodo 

predstavljene vse podrobnosti o samem izvajanju projekta. Prikazan bo praktična uporaba »My Hello« aplikacije in 

video konference. 

Delavnica bo potekala v slovenskem jeziku. 

 

 - Okrogla miza o dodani vrednosti in doprinosu projekta Pomahajmo v svet h kakovosti vzgojno-

izobraževalnega procesa v vrtcih in šolah (Anita Slakonja in Neža Božič) 

Delavnica je namenjena strokovnim delavcem vrtcev in šol ter njihovim vodjem. Pogovarjali se bomo o programu 

petih prstov, njihovi povezanosti s kurikulom oziroma učnim načrtom, o uporabi programa petih prstov pri 

načrtovanju osebnega plana in letne priprave, o pomembnosti vključevanja staršev in lokalne skupnosti ... 

Delavnica bo potekala v slovenskem in/ali hrvaškem jeziku. 


