Samo še nekaj prostih mest !
50 urno brezplačno izobraževanje za zaposlene in s.p.

NA ZMENKU Z UMETNOSTJO :
spoznavam sebe, da bi razumel druge – odgovorni posamezniki in ustvarjalno
sodelovanje v skupini
Usposabljanje poteka v sklopu Projekta MUNERA 3
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija
in
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada
Organizator : Srednja trgovska šola Ljubljana
Kdaj : petek, 17.5. in petek 31.5. od 16.45 do 20.00
sobota 18.5. in sobota 1.6. od 9.30 do 17.30
Kje : Montessori vrtec – Hiša otrok Cinc Binca, Hruševska 48 a , Ljubljana
Prijave in več info :

jasna.cot@sts-ljubljana.si, tel 01/3006-850
mojcaleben111@gmail.com ; tel 041 806 533
info@montessorivrtec.si , tel 040 545 480 (Urška Janjevak)

Prijave zbiramo do zapolnitve mest oziroma najkasneje do 10. maja 2019

NA KRATKO O PROGRAMU :
Program je zastavljen na šestih modulih, ki v postopnih kontinuiranih korakih vodijo
tako posameznega udeleženca kot celotno skupino od posameznega h
kompleksnemu – od individualne zgodbe (otroka, učenca, dijaka, učitelja, mentorja,
svetovalnega delavca, ….) preko prepoznavanja, spoznavanja , opažanja in
sprejemanja drugega do uspešnega sobivanja in ustvarjalnega timskega dela .
Osnova je učenje skozi izkustven proces, vzpodbujeno z veččutnimi vzpodbudami
(multisenzoriko), srečanji z umetnostjo in lastnim umetniškim izražanjem ter
ustvarjalnim razmišljanjem. S pridobljenimi veščinami bodo udeleženci znali širiti
prostore ustvarjalnosti na področju razmišljanja, delovanja in sodelovanja. ki
zagotavljajo uravnotežen razvoj in rast tako posameznikov (otrok, učencev, dijakov
in njihovih vzgojiteljev, učiteljev, mentorjev, staršev, zaposlenih) kot skupin (
predšolskih, razredov – šolskih in srednješolskih, kolektivov, družin )

Moduli :
1.modul: Hiša, to sem jaz: notranja arhitektura posameznika – čustva, izkušnje,
vrednote, cilji….
2. modul: Ves svet je oder: - od skupine posameznikov do ustvarjalnega teama
3. modul: Goooooooool !!!! …..zadane uigrana ekipa motiviranih posameznikov
4. modul: Umetnost, moja dobra znanka: VAK za konstruktivno prepoznavanje
izzivov in njihovega reševanja
5. modul: Skupina kot Umetnik - ustvarjalni proces posameznika in skupine ,
skupinska dinamika in uravnoteženo so-delovanje
6. modul : Govorim z gibom, povem s pogledom, izrazim z besedo – s celostno
komunikacijo do novih vrednot in zastavljenih ciljev
Kompetence,pridobljene v programu : samoiniciativnost, ustvarjalnost ,
organiziranost, samozavest, timsko delo, osebni razvoj in prepoznavanje lastnih
potencialov, izboljšanje komunikacije, zavedanje pomena vseživljenskega učenja

Program pripravlja in izvaja mag Mojca Leben, samostojni pedagog; deluje na
področju učenja z umetnostjo, multisenzorike, ekspresivne art terapije, coachinga in
mediacije.

VABLJENI !

