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BREZPLAČEN CELODNEVNI SEMINAR 

 

»SPRETNOSTI IN ZNANJA ZA DOBRE MEDSEBOJNE ODNOSE«  
 

 
 

Si želite izboljšati medsebojne odnose in komunikacijo z otroci, učenci, starši, partnerjem, prijatelji 
ali sodelavci? Potem je naš brezplačen seminar, v katerem vam bodo domači in tuji strokovnjaki 
predstavili tehnike in orodja za vzpostavitev in ohranitev dobrih medsebojnih odnosov in uspešne 
komunikacijo, ravno pravi za vas. Iz nabora različnih tehnik, ki bodo predstavljene na teoretičen in 
praktičen način, bo vsak lahko našel nekaj učinkovitega zase.  
 
Pridružite se nam v soboto, 6 junija 2015 v Kopru (ŠOUP, Gortanov trg 15, Koper). Vaše prijave 
sprejemamo do četrtka, 4. junija 2015 na euronobile@gmail.com. Število mest je omejeno.  
 
Seminar bo potekal v okviru EU projekta "Spretnosti in znanja za odgovorno usposobljene 
starše". Organizirata ga dva projektna partnerja - Fundacija Gentle Words z Madžarske in Euro 
Nobile, Nevija Božič s.p. iz Slovenije, v soorganizaciji Primorskega svetovalnega središča Koper in 
Študentske organizacije Univerze na Primorskem. Za dodatne informacije smo vam na voljo na 
GSM 040 608 342 ali preko elektronske pošte euronobile@gmail.com. 
 
Ura Vsebina Predavatelj 

08.45 – 09.00 Zbiranje udeležencev  

09.00 – 09.15   Pozdravni nagovor, predstavitev seminarja ter projekta Nevija Božič 

09.15 – 10.15 Čustvena inteligenca v praksi ter uporaba »orodij«, ki 
omogočajo dobre odnose (1. del) 

Zsuzsana Egry (*) 

10.15  - 10.25 Odmor  

10.25 – 11.25    Čustvena inteligenca v praksi ter uporaba »orodij«, ki 
omogočajo dobre odnose (2. del) 

Zsuzsana Egry (*) 

11.25 – 11.35 Odmor  

11.35 – 12.35 Vzpostavitev dobrega stika, kot temelj dobrih odnosov in 
uspešne komunikacije v različnih situacijah 

Nevija Božič 

12.35 – 13.35 Odmor  

13.35 – 14.20 Učenje socialnih veščin v šoli in doma Neva Strel Pletikos 

14.20 – 14.30 Odmor  

14.30 – 15.15 Z ustrezno komunikacijo do pozitivnih odnosov med učiteljem 
in učenci 

Petra Mekiš in Polona 
Grča 

15.15 – 15.30 Zaključek seminarja Nevija Božič 

* Predavanje Zsuzsane Egry z Madžarske bo v angleškem jeziku 

mailto:euronobile@gmail.com
mailto:euronobile@gmail.com
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PREDSTAVITEV VSEBIN IN PREDAVATELJEV 

 
Naslov vsebine -  
predavatelj 

Opis vsebine 

 
 
 
 
Čustvena 
inteligenca v praksi 
ter uporaba 
»orodij«, ki 
omogočajo dobre 
odnose   
 

/ 
 
Zsuzszana Egry 

Povsem upravičeno, imamo pogosto visoke ideale o tem, kako želimo, da se drugi 
obnašajo do nas.  Vendar, ko situacija postane »vroča« in so čustva pretirana, smo 
pogosto v dilemi, kako te ideale prenesti v prakso. To se lahko zgodi doma, z našimi 
bližnjimi, npr. ko otrok trmari, ko se jezi naš partner, kot tudi na delovnem mestu, ali 
na primer v šoli, ko poskušate naučiti skupino otrok matematike ali angleškega jezika, 
in se le ti upirajo našim prizadevanjem. 
  
V delavnici bomo raziskali, kaj narediti, da odnosi delujejo, da sodelujemo in dobro 
komuniciramo. Spoznali bomo, kako čustva vplivajo na naše možgane in kakšne so 
posledice tega, ter kako najbolje ravnati v raznih čustvenih trenutkih. Ogledali si bomo 
tudi lastno ravnanje v primeru intenzivnih čustvenih stanj. Praktično orodje, ki ga bomo 
uporabili je »Poslušanje« iz programa »Starševstvo s povezavo«, ki je lahko uporabno 
v vseh človeških odnosov, in je del osnovnega kompleta za preživetje, za katerega 
koli starša, skrbnika, učitelja, profesorja, sodelavca, partnerja…. 
 
Zsuzsanna Egry je certificiran inštruktor programa »Parenting by Connection«, ki živi 
in dela na Madžarskem. Je mama treh malih otrok in predsednica Fundacije »Gentle 
Words«, ki podpira družine in jim nudi pomoč na njihovem starševskem potovanju. 
Več informacij o Zsuzsani najdete na 
http://www.handinhandparenting.org/instructor/zsuzsanna-egry/ 

 
 
 
 
Vzpostavitev 
dobrega stika, kot 
temelj dobrih 
odnosov in 
uspešne 
komunikacije v 
različnih situacijah 
 

/ 
 
Nevija Božič 

Dober stik je temelj dobrega odnosa med mamo in dojenčkom, med možem in ženo, 
med sorojenci, med sodelavci, med prodajalcem in kupcem, med učiteljem in 
učencem, med profesorjem in študentom.  
 
Se vam je že kdaj zgodilo, da ste bili do nekoga prijazni, on pa do vas ne? Ste se 
vprašali zakaj? Kako to? Ste sami zato spremenili način komuniciranja ali ste še 
naprej ohranili prijazen pristop? Kako ste se ob taki situaciji počutili?  
 
Se spominjate situacije v kateri ste bili vi neprijazni do nekoga, on pa prijazen do vas?  
Kakšni občutke so se v vas takrat zganili? Vse to in še kaj bomo obravnavali v vsebini 
delavnice, in jo podprli s praktičnimi primeri, ter podali usmeritve, kako lahko 
vzpostavimo in ohranimo dober stik in komunikacijo s pomočjo NLP tehnik.  
 
Nevija je mama samohranilka dvanajst letnega sina, odprta in komunikativna. Svojo 
dejavnost bogati z izvedbo raznih usposabljanj in izobraževanj na področju mehkih 
veščin in coachinga doma in v tujini, in z organizacijo angleških uric za predšolske in 
šolske otroke. Več kot 15 let uspešno svetuje na področju pridobivanja nepovratnih 
sredstev in vodenja EU projektov, predvsem na področju izobraževanja in kulture.  
Svoja znanja in izkušnje stalno nadgrajuje z  izobraževanji doma in v tujini, ter 
usvajanjem novih mehkih veščin in uporabnih mednarodnih orodij in metod. 
Pridobljene ima številne mednarodne certifikate:  SDI I in II -  Strength Deployment 
Inventory - orodje, s katerimi se soočamo s konflikti in izboljšujemo odnose, 
izboljšamo učinkovitost ekipe in zmanjšamo število konfliktov, IPMA certifikat - 
mednarodni certifikat za projektni management in INLPTA - NLP Praktik ter NLP 
Coach Praktik, ki služita kot vrsta uporabnih tehnik in metod za večjo uspešnost 
posameznika tako na osebnem, kot na poslovnem področju. Skupaj s partnerji iz 
tujine izvaja EU VŽU Grundtvig projekt vezan na kompetence in mehke veščine za 
starše »Spretnosti in znanja za odgovorno usposobljene starše". Lani je uspešno 
zaključila dva projekta »Razvoj  inovativnih pristopov k zgodnjemu učenju tujega 
jezika« in »Skozi gibanje do tujega jezika«, ki ju je izvajala skupaj z UP PEF Koper. Je 
mentorica številnim študentom.  

http://www.handinhandparenting.org/instructor/zsuzsanna-egry/
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Učenje socialnih 
veščin v šoli in 
doma - teoretični 
uvod in delavnica  
 

/ 
 
Neva Strel Pletikos 

Socialne veščine so veščine, ki se dogajajo na treh ravneh: na osebnem nivoju, na 
nivoju odnosov in na nivoju širše družbe. 
Po kratkem teoretičnem uvodu bomo naredili nekaj praktičnih vaj, ki jih lahko uporabijo 
učitelji na razrednih urah, staršem pa bodo delavnice v korist pri prepoznavanju 
čustvenih stanj otroka. 
 
Neva je ponosna mama treh mladostnikov, ter že vrsto let ponosna svetovalna 
delavka učencem, staršem in učiteljem v OŠ. Znanje je ena njenih najvišjih vrednot, 
zato se neprestano izobražuje, da lažje razume sebe in druge, da zmore prepoznati 
referenčni okvir posameznika in logiko vedenja. Po osnovni izobrazbi je pedagoginja 
in sociologinja, svoja znanja pa je nadgradila s teorijo izbire, transakcijsko analizo in 
ga še nadgrajuje z nevrolingvističnim programiranjem. 
Njena predavanja in delavnice so podprta s teorijo, hkrati pa potrjena s praktičnimi 
izkušnjami pridobljenimi pri vzgoji svojih otrok, kot tudi z otroki in starši v 25. letih dela 
kot svetovalna delavka. Po izobrazbi je univ.dipl. pedagog, prof.sociologije, TA praktik 
in NLP praktik.  

 
 
Z ustrezno 
komunikacijo do 
pozitivnih odnosov 
med učiteljem in 
učenci  

/ 
 
Petra Mekiš in 
Polona Grča 

Predstavitev se bo nanašala na komunikacijo med učenci in učitelji, ki prinaša 
pozitivne odnose v razredu. Poskusili bomo odgovoriti na vprašanja kako z otroki 
vzpostaviti dober stik in ohraniti pozitiven odnos, ki ni zgolj površinski. Podali bomo 
nekaj praktičnih primerov dobre prakse in udeležence spodbudili k sodelovanju.  

Petra in Polona sta magistrski kandidatki zgodnjega učenja tujega jezika. Praktično 
delo z otroki sta pridobili na lanskoletnih delavnicah v okviru projektov Po kreativni poti 
do praktičnega znanja (ESS), v okviru katerih so bile izvedene številne pilotne 
delavnice za otroke na Obali in ob poučevanju otrok zgodnjega učenja angleškega 
jezika za Euro Nobile, Nevija Božič s.p., kjer ustvarjalno in inovativno pristopata k 
poučevanju in komunikaciji z otroci. Obe se udeležujeta tudi raznih usposabljanj v 
tujini (delavnice Youth in Action in seminar na Madžarskem v okviru EU projekta 
»Spretnosti in znanja za odgovorno usposobljene starše«). 

 
 
Seminar je v celoti brezplačen, le za hrano in pijačo prosimo, da poskrbite sami.  
 
Za vse ostale informacije nas lahko kontaktirate na: 
 
M + 386 (0) 40 608 342  
E euronobile@gmail.com   
W www.euronobile.si  
Skype: nevija.bozic 
 
Veselimo se vaše udeležbe in vas toplo pozdravljamo,  

 
Nevija Božič, direktorica  

mailto:euronobile@gmail.com
http://www.euronobile.si/

