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ZAKLJUČNO  POROČILO O IZVEDENEM 

PROGRAMU V LETU 2015   
 

 
  

1. Naziv prejemnika sredstev:  
Združenje bonding psihoterapevtov Slovenije  

 

2. Naslov oz. sedež:  
Škocjan 46/a, 6000 Koper  

 

3. Tel. št. in  e-naslov odgovorne osebe, ki je pripravila poročilo:  

             041 798 046; bogdan.polajner@zbps.si 

 

4. Naziv programa:  

»Izobraževanje pedagoških delavcev za univerzalno preventivo« / sofinancer: MOL 

5. Skupno število udeležencev vključenih v program:  

641 

 

6. Skupno število neposredno izvedenih ur v programu: 76 ped. ur izobraževanj (in 

dodatne ure za vodenje programa, korespondenco, poročila,…) 

 

7. Doseženi cilji – ( na kratko kateri):  

- zvišanje znanja, informiranosti in osveščenosti ped. del. v vrtcih in šolah  

- izvedba 19 preventivnih izobraževanj na 9 lokacijah na področju MOL 

- zajem prb. 641 ped. delavcev v izobraževanja in praktične prev. delavnice 

 

8. Analiza evalvacijskih vprašalnikov. Opišite samo bistvene ugotovitve in priložite 

prazen obrazec evalvacijskega vprašalnika   

 

Analizo je opravilo Znanstveno raziskovalno središče Univerze na Primorskem; 

udeleženci so program ocenjevali večinoma z ocenami 5 (odl) in deloma z ocenami 4 

(prd), nižjih ocen ni bilo – kar potrjuje visoko kakovostno izvedbo programa glede na 

kriterij zadovoljstva uporabnikov in glede na kriterij koristnosti za uporabnike. 

Povzetek evalvacije je priložen (ftc).   

 

9. Evalvacija intervizije oz. supervizije programa. Opišite samo bistvene 

ugotovitve. 

Povzetek ugotovitev dr. Martiena Kooymana: izobraževalne delavnice potekajo 

strokovno neoporečno, ni zaznati pomembnejših potreb po korekcijah. 

 

10. Kakšen namen je program dosegel? 

Program je dosegel zastavljen namen, predstavljen v ciljih (prim. zgoraj) in v skladu z 

zastavljenim programom (prim. prijavo projekta).  

Na kratko: v program zajeti pedagoški delavci so zvišali svoja znanja in kompetence 

na področju preventivnega dela.  
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I. Vsebinski del poročila 

 

1. V tabeli kratko opisno navedite vse, v skladu z vlogo na javni razpis in z doslej 

posredovanimi poročili (prvim / drugim) za  izvedene aktivnosti v programu leta 2015  -  

 
IZVEDENE AKTIVNOSTI V PROGRAMU (ob 1. poročilu): 

IZVEDENE AKTIVNOSTI V PROGRAMU ( ob 2. poročilu) 

IZVEDENE AKTIVNOSTI V PROGRAMU (po 2. poročilu in do konca leta 2015) 

Datum 

posamez

ne 

izvedbe 

(dan, 

mesec in 

leto)  

Posamezna 

ciljna 

skupina 

(vsako 

skupino 

navedete 

posebej) 

 

Aktivnosti 

programa 

(navedite 

konkretno naziv 

aktivnosti)  

 

Tematika je 

navedena pod 

tabelo 

Časovni obseg 

–natančno 

navedite od 

__do__ ure in 

seštevek ur za 

posamezno 

aktivnost 

programa  

Izvajalec/ci po 

posameznih 

aktivnostih 

Kraj 

posameznega 

izvajanja 

Število 

vključenih 

udeležencev – 

število se mora 

ujemati z listo 

prisotnosti oz. 

z dejanskim 

številom 

udeležencev  

20.1.15 Ped.del. 3 4  Polajner OŠ Vič 67 

21.1.15 Ped.del. 2  

4 

Polajner Vrtec Pod 

gradom 

33 

31.3.15 Ped.del. 2 4  Polajner Vrtec Pod 

gradom 

27 

Skupaj: 3                                                   12 ped.h. / izvedba                                       2                        127 

izvedbe                                                       12 ped.h. / priprava                          različ. ustanovi       ped.del. 

                                                                     skupaj: 24 ped.h.        

25.8.15 Ped.del. 2+6 8 Polajner OŠ Ledina 38 

28.9.15 Ped.del. 11 4 Polajner OŠ Vič 66 

8.10.15 Ped.del. 1+2 4 Polajner OŠ A. Šuštaršiča  46 

Skupaj 1+2 poročilo:  

7                                                                28 ped.h. / izvedba                                       4                        277 

izvedb                                                       28 ped.h. / priprava                          različ. ustanove       ped.del. 

                                                                     skupaj: 56 ped.h.        

12.10.15 Ped.del. 11 3 Polajner OŠ Kolezija  32 

14.10.15 Ped.del. 2 5 Polajner Viški vrtci 23 

15.10.15 Ped.del. 1+3 5 Polajner Viški vrtci 24 

22.10.15 Ped.del. 1 4 Polajner Vrtec Miškolin 31 

2.11.15 Ped.del. 9 4 Polajner Viški vrtci 21 

3.11.15 Ped.del. 11 4 Polajner Vrtec Črnuče 17 
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Vsebine oz. aktivnosti (kolona 3 v tabeli zgoraj):  

1. Družinski odnosni slogi in možnosti za izboljševanje sodelovanja s »problematičnimi«starši 

(vključno z izboljševanjem koncepta rod. sestankov) 

2. Ukrepi za izboljševanje komunikacije med ped. delavci in starši šolskih/vrtčevskih otrok 

(nadaljevanje teme 1) 

3. Ključni elementi vzgoje ter otroku škodljivi vzgojni slogi 

4. Čustvena inteligentnost otrok ter čustvena separacija in individualizacija otrok 

5. Spodbujanje odgovornosti otrok in avtoregulacija  

6. Primarna, sekundarna in terciarna preventiva različnih zasvojenosti 

7. Ukrepi za izboljševanje komunikacije znotraj kolektiva ped. delavcev 

8. Načela in metode vodenja malih skupin (predavanje in vaje) 

9. Načela in metode za izvajanje dobrega individualnega pogovora (predavanje in vaje) 

10. Metoda psihološkega depogojevanja zasvojenosti (predavanje in vaja) 

11. Preventivna delavnica proti stresu 

 
Zaključno poročilo programa          Odgovorna oseba:  

pripravil/a: dr. Bogdan Polajner                                     Mojca Školaris, predsednica ZBPS  

 

 

 

3.11.15 Ped.del. 1+2 4 Polajner Viški vrtci 31 

5.11.15 Ped.del. 8 4 Polajner Vrtec Ciciban  32 

10.11.15 Ped.del. 11 4 Polajner Vrtec Črnuče 23 

12.11.15 Ped.del. 2 ali/in 11 4 Polajner Vrtec Miškolin 60 

17.11.15 Ped.del. 1 4 Polajner Vrtec Črnuče 24 

16.12.15 Ped.del. 3 5 Polajner OŠ A. Šuštaršiča  46 

okt-dec: 

12 izvdb 

 

Skp. '15:  

19 izvdb 

    okt-dec: 6  

razl. ustanov 

 

Skupaj v 2015:  

9 razl. ustanov 

 

 

 

Skupaj v 2015: 

641 udeležencev 


