Podjetje MIB d. o. o je v našem vrtcu izvedlo več različnih
predavanj in delavnic, nekatere samo za pedagoški, druge
za celoten kolektiv vrtca. S sproščenostjo, neposrednostjo,
strokovnostjo, znanjem, podkrepljenim z lastnimi izkušnjami, je izvajalka, ga. Maruška Željeznov Seničar, zaposlenim pomagala pri pridobivanju novih znanj in jih učinkovito
vodila k iskanju rešitev za aktualne težave otrok, pri komunikaciji med sodelavci in s starši.
Še posebej zadovoljni so bili tehnični delavci, saj so sodelovali na delavnicah, v katerih so usvojili znanja, kako poskrbeti
zase, in pridobili občutek lastne vrednosti in pomembnosti.
Gospa Maruška Željeznov Seničar se zna vživeti v kolektiv,
v katerem vodi izobraževanje, zazna potrebe posameznikov
in skupine in se jim prilagoditi. Skupaj z njo konstruktivno
pripravljamo program izobraževanja za naš kolektiv tudi v
prihodnosti in se veselimo nadaljnega sodelovanja.
Andreja Koler Križe, svetovalna delavka,
Renata Rus, ravnateljica, Vrtec Mladi rod Ljubljana

III. mednarodna konferenca

Talent Education
(Izobraževanje talentov)
26. - 28. 10. 2017
(Portorož, Slovenija)

Kranjski vrtci z MIB-om na področju izobraževanja strokovnih
delavcev vrtca sodelujemo že daljši čas. Izvedli smo že kar nekaj
izobraževanj za kolektiv vrtca, posamezne strokovne delavke se
udeležujejo MIB-ovih izobraževanj v Ljubljani, aktivno pa sodelujemo tudi na mednarodnih strokovnih konferencah za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic.
Značilno za njihova izobraževanja je, da se zelo premišljeno prepleta teorija in praksa in da so znanja in izkušnje, ki jih udeleženci MIB-ovih izobraževanj pridobijo, takoj prenosljiva v prakso, saj so predavanja in predvsem
delavnice naravnane tako, da imajo udeleženci izobraževanja priložnost aktivno sodelovati in preizkušati različne tehnike vzgojnega ravnanja. Aktivna udeležba v delavnicah
spodbuja strokovne delavce k razmisleku o svojem delu.
Pri izvedbi izobraževanj so se pri MIB-u vedno znova
prilagajali našim željam in potrebam in poskušali odgovoriti na vprašanja, dileme. 			
Marija Justin, svetovalna delavka v Kranjskih vrtcih

XI. mednarodna strokovna

III. mednarodna strokovna

konferenca

konferenca

Alternativne
vzgojne in učne
strategije v vrtcu

www.talenteducation.si

Z vami že 14 leto ...

Promocija
zdravja v VIZ

VII. mednarodna konferenca

Storyline
- next generation
29. 6. - 1. 7. 2018

(19. 4. 2018)

(Ljubljana)

(25. 1. 2018)

Ljubljana

www.storyline2018.info

Ljubljana

www.vzgojitelj.si

KATALOG IZOBRAŽEVANJ ZA VRTCE
2017 - 2018

www.vzgojitelj.si

Izobraževanja, ki jih pripravlja MIB
potekajo v obliki dinamičnih predavanj in delavnic. V našem vrtcu
smo gostili kar nekaj »MIB-ovih«
seminarjev s področja sodelovanja s
starši, timskega dela, komunikacije in
vzgoje predšolskih otrok. Strokovne
delavke so se opremile z novimi
znanji in veščinami, ki so jih lahko
prenesle v vsakdanje delo oz. prakso.
Vsa izobraževanja so bila učinkovita,
ker so bila vsebinsko in izvedbeno
prilagojena našemu kolektivu.
Predavateljica mag. Maruška Željeznov Seničar nam je prijetno, z
žarom in nevsiljivo predajala svoja
znanja. Pravijo, da za vsako bolezen
rožica raste, tako ima gospa Maruška
za vsako vprašanje konkreten odgovor. Rezultat evalvacije izobraževanj
je bil sledeč, da si strokovne delavke
želijo še takih izobraževanj, ker so
se jim zdela koristna in predvsem
uporabna v praksi.

V vrtcu Semedela se že več let odločamo za MIB-ova izobraževanja, ki
jih organiziramo v našem vrtcu za
strokovne delavce in druge zaposlene. Izbiramo izobraževanja, ki so v
njihovi ponudbi, dogovorimo se tudi
za teme glede na naše želje, potrebe
in trenutno problematiko oziroma za
osebno rast, razbremenitev in sprostitev. Vsa izobraževanja potekajo v
obliki zanimivih delavnic, ki jih kompetentni izvajalci izvedejo kakovostno, izhajajo iz konkretnih primerov,
svetujejo, se prilagajajo udeležencem,
ki so ves čas aktivni, izvajajo praktične vaje in dobijo informacije, ki jih
lahko kakovostno uporabijo pri svojem delu. Ne glede na to, če se izobraževanja odvijajo ob sobotah ali v
popoldanskem času po napornem delovnem dnevu, je prisoten smeh - humor in zadovoljstvo udeležencev, ki
se jim nikakor ne mudi z delavnic.
Posebna pohvala in zahvala velja predavateljici – izvajalki izobraževanj,
gospe Maruški Željeznov Seničar.

Suzana Delavec, pom. ravnateljice za
vrtec, Vrtec pri OŠ Orehek Kranj

Orjana Zigmund, pomočnica
ravnateljice Vrtec Semedela

»Iz MIB dogodka se vedno vrneš poln novega, uporabnega znanja, poln energije, ki
te naleze, poln zanosa in zavedanja, kako
plemenito in pomembno delo opravljamo,
ko vzgajamo bodoče rodove.
Izviren pristop s konkretnimi primeri in
izključno uporabnimi znanji, z mnogimi
namigi, ki pridejo tako zelo prav tudi izven službe, loči MIB izobraževanja od vseh
drugih v državi.
Seminarji z gospo Maruško dajo uporabnejša znanja kot knjige, večjo motivacijo kot
točke za naziv, lepši dopoldan, kot samo kavica in nek »prazen« seminar poln teorije.
Napolnijo te osebno in profesionalno in
ostanejo v mislih in dejanjih še dolgo. Zato
se strokovne delavke Vrtca Beltinci že vrsto
let in vedno znova z velikim veseljem vračamo na MiB izobraževanja, po znanje, nove
zamisli, poznanstva, namige in navdih.
Urška Raščan, pedagoginja, svetovalna
delavka v Vrtcu Beltinci

21.600
udeležencev

na seminarjih in
konferencah.

710

izobraževalnih
dogodkov v
MIB-u.

630
izvedb

seminarjev v
pedagoških
kolektivih.

30

konferenc za
vzgojitelje in
učitelje

MIB d.o.o., Reška ulica 11, 1000 Ljubljana : 0590 72 730 : info@mib.si : www.mib.si : www.vzgojitelj.si

Izobraževanja za pedagoške delavce v vrtcih

Seminarji

Spoštovani,

Naslov seminarja

vabimo vas, da se nam pridružite naslednje šolsko leto (2017-2018) na zelo zanimivih seminarjih in
konferencah. Vsi seminarji so praktično naravnani in omogočajo takojšen prenos znanja in veščin v
praktično delo pedagoških delavcev v vrtcih.
Zavedamo se, da je dobro zdravje in počutje vzgojitelja pomembno za njegovo kakovostno delo z
otroki, starši in sodelavci. Zaradi tega smo skupaj s partnerji razvili izobraževalni program Promotor
zdravja v vzgoji in izobraževanju. Koncept programa je zasnovan v projektu Skupaj za zdravje, ki ga
je strokovno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Vsi razpisani seminarji (v tabeli) trajajo najmanj osem pedagoških ur. Z udeležbo na seminarju ali
konferenci udeleženec pridobi potrdilo o udeležbi na izobraževanju, ki ga lahko v skladu s smernicami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport predloži za napredovanje v nazive. Za aktivno
udeležbo pa udeleženec pridobi potrdilo o dodatnem strokovnem delu.
Vsebine seminarjev, višine kotizacij in o načinu prijave si lahko ogledate na spletnem portalu za pedagoške delavce v vrtcih: www.vzgojitelj.si Vsi prejemniki MIB-ovih sporočil imajo 30% popust pri prijavi na razpisani seminar. Izbrane seminarje izvedemo za celoten kolektiv vašega vrtca.
Za vse informacije nas lahko pokličete na telefon: 0590 72 730 ali pišete na: info@mib.si
			
Hvala lepa za dosedanje sodelovanje in lepo vas pozdravljam.
			Maruška Željeznov Seničar
			magistrica pedagoških znanosti
			direktorica MIB d.o.o. in Zavoda ZVIS ter vodja projektov

Nemirni in moteči otroci v vrtcu
Kako otroka naučiti upravljati s čustvi
Razvoj razvijajočega mišljenja pri predšolskem
otroku
Razvoj otrokovih potencialov
Praktične vaje za krepitev povezanosti med otrokom in odraslim
Igre za razvijanje pozornosti in koncentracije
Senzorna integracija
Delo z družinami - celosten pristop
Čustva na delovnem mestu
Promotor zdravja v VIZ - dva dni
Reševanje konfliktov - spodbuda ali ovira
Trening komunikacijskih veščin

MIB seminarji in konference:

- so andragoško zasnovani in temeljijo na spoštovanju posameznikovih izkušenj in znanja
(udeleženci so aktivno vključeni v proces izobraževanja, diskusije, delavnice);
- izhajajo iz aktualnih izobraževalnih potreb udeležencev;
- ponujajo konkretne rešitve in strategije za delo;
- izjemno dobro sprejeti med pedagoškimi delavci v vrtcih.

MIB projekti:

- Izvedba treh nacionalnih promocij poklicev in poklicnega izobraževanja v Sloveniji;
- Avtorsko izdelali koncept DRUŽINSKEGA SERVISA – socialnega podjetja, ki je pridobilo sredstva EU;
- So-avtorsko oblikovali portal www.priloznost.si in gradiva za opolnomočenje zaposlenih v javnem sektorju 		
(partner KSJS/sofinanciran preko EU);
- Od leta 2008 izvajamo delavnice za preprečevanje zasvojenosti preko Urada za preprečevanje zasvojenosti 		
Mestne občine Ljubljana;
- Projekt Promocija zdravja na delovnem mestu – enoleten projekt za promocijo zdravja zaposlenih v vzgoji 		
in izobraževanju http://www.skupaj-zdravje.si/ sofinanciran s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
- Projekt Talent Education (ERASMUS+ Strateška partnerstva; Nizozemska, Češka, Slovenija), cilj projekta 		
je razviti nove učne strategije za preprečevanje neuspešnosti učencev in otrok http://www.talenteducation.eu .

Strategije obvladovanja stresa

Datum
Lokacija
31. 8. 2017
Ljubljana
19. 9. 2017
Ljubljana
21. 9. 2017
Ljubljana
10. 10. 2017
Ljubljana
20. 2. 2018
Ljubljana
13. 2. 2018
Ljubljana
6. 3. 2018
Ljubljana
6. 2. 2018
Ljubljana
17. 8. 2017
Ljubljana
22. in 23. 8. 2017
Ljubljana
17. 10. 2017
Ljubljana
7. 11. 2017
Ljubljana
7. 12. 2017
Ljubljana

Datum
Lokacija
14. 11. 2017
Ljubljana
5. 12. 2017
Ljubljana
28. 11. 2017
Ljubljana
9. 1. 2018
Ljubljana
10. 4. 2018
Ljubljana
15. 5. 2018
Ljubljana
22. 5. 2018
Ljubljana
24. 4. 2018
Ljubljana
12. 12. 2017
Ljubljana
3. in 4. 10. 2017
Maribor
16. 1. 2018
Ljubljana
30. 1. 2018
Ljubljana
27. 2. 2018
Ljubljana

Datum
Lokacija
29. 5. 2018
Ljubljana
7. 6. 2018
Ljubljana

19. 6. 2018
Ljubljana

5. 6. 2018
Ljubljana
3. in 4. 4. 2018
Ljubljana

Konference
III. mednarodna konferenca
Izobraževanje talentov
XI. mednarodna strokovna konferenca
vzgojiteljev v vrtcih z naslovom
Alternativne vzgojne in učne strategije v vrtcu
III. mednarodna strokovna konferenca
z naslovom Promocija zdravja v VIZ
VII. mednarodna konferenca
Storyline - next generation

26. - 28. 10. 2017
Portorož
25. 1. 2018
Ljubljana
19. 4. 2018
Ljubljana
29. 6. - 1. 7. 2018
Ljubljana

Cene in vsebine seminarjev si lahko ogledate na: www.vzgojitelj.si
Lokacija izvedbe seminarjev: Ljubljana - Obrtno podjetniška zbornica Ljubljana - Vič, Tržaška 207.
Prijave na seminar in konference:
- preko elektronske pošte: prijava@mib.si
- preko telefona: 0590 72 730
- preko elektronskega sistema (za konference)

