
 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 
V primeru premajhnega števila prijavljenih si pridržujemo pravico do odpovedi dogodka. 

S prijavo na dogodek dovoljujete fotografiranje in snemanje ter objave na socialnih omrežjih na profilu ter za druge potrebe 
promocije Kariernih centrov Univerze v Ljubljani. 

 

 

                                                
 

CV KLINIKA

 

 

KDAJ: sreda, 28.9.2016 

URA: 15.00-17.00 

KJE: FDV, predavalnica 15 

 PRIJAVE TUKAJ 

do 26. 9. 2016 

Vsebina predavanja 
Spoznavanje REZILIENTNOSTI kot posameznikove kvalitete, ki jo je 
mogoče in potrebno v procesu vzgoje in izobraževanja prav posebej 
krepiti.  
Kako jo krepiti v kontekstu časa in zahtev, ki se kažejo v prihodnosti? 
Kakšen je pomen poteka in vodenja pouka na daljavo z vidika krepitve 
REZILIENTNOSTI pri učencih.  
REZILIENTNOST je kot kretnica – mehanizem, ki omogoča pozitiven odziv v 
izrednih razmerah. Ni samodejen. Raziskave kažejo, da se ob izredno 
težkih dogodkih rezilientno odzove le 1/3 ljudi.  
Kakšno vlogo ima pri tem ŠOLA in katere strategije so pomembne, da 
UČITELJI v času izrednih razmer ob pouku na daljavo odganjajo 
tesnobnost, strah in malodušje in krepijo rezilientnost, upanje in 
optimizem. Prav posebej bodo skozi predavanje naslovljeni študenti, ki 
svojo profesionalno pot vidijo v vzgoji in izobraževanju. 
 
Predavanje bo vodila prof. na UP PEF, dr. Vanja R. Kiswarday, avtorica mnogih 
strokovnih člankov na temo, npr. »Model spodbujanja rezilientnosti v šolskem 
polju«; »Vpliv etnične identitete na razvoj rezilience pri mladostnikih iz 
priseljenskih družin«; »Recikliranje učnega stresa je priložnost za krepitev 
rezilientnosti«. 

 
 

 

 

 

 

 

 

PRIJAVITE SE 
TUKAJ 

Rok prijave: 

22. 4. 2020 

 

KONTAKT ZA VEČ INFORMACIJ 

dr. Sabina Žnidaršič Žagar 

sabina.znidarsic-zagar@uni-lj.si 

030 641 640 

Želite biti obveščen/a? 

Prijavite se na naše novičke, 

pišite na kc@uni-lj.si! 

Spletna stran: www.kc.uni-lj.si 

Facebook: Karierni centri UL 

KARIERNI CENTRI UNIVERZE V LJUBLJANI 
KOMPAS NA VAŠI KARIERNI POTI 

KDAJ 

 

24. 4. 2020 

od 15.00 – 16.30 

Delavnica bo izvedena on-

line 

POVEZAVO BOSTE 

PREJELI NA SVOJ MAIL 

NA DAN DELAVNICE 

 

KREPITEV REZILIENTNOSTI – 

ŽIVLJENJSKE ODPORNOSTI IN PROŽNOSTI  

V ČASU IZREDNIH RAZMER IN  

VLOGA ŠOLE TER POUKA NA DALJAVO PRI TEM 

 

Vabilo na predavanje 

 
REZILIENTNOST – KAKO JO KREPITI V 

PROCESU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

Delavnica bo potekala on-line, zato potrebujete za sodelovanje: 

- Osebni računalnik z internetno povezavo 

- Link do spremljanje on-line delavnice boste prejeli uro pred pričetkom 

-  

722-1/2018-491 

https://prijava.uni-lj.si/KC_Prijava/Lists/SplPrijava2019_Udelezenci/NewForm.aspx?iID=209&Source=https%3a%2f%2fprijava.uni-lj.si%2fKC_Prijava%2f_layouts%2f15%2fXnet.SP.UniLJ%2fRP.aspx%3fiID%3d209%26ListId%3deb7b6bc3-83f1-4f93-b8a2-e6be5e0e84f2
https://prijava.uni-lj.si/KC_Prijava/Lists/SplPrijava2019_Udelezenci/NewForm.aspx?iID=209&Source=https%3a%2f%2fprijava.uni-lj.si%2fKC_Prijava%2f_layouts%2f15%2fXnet.SP.UniLJ%2fRP.aspx%3fiID%3d209%26ListId%3deb7b6bc3-83f1-4f93-b8a2-e6be5e0e84f2
mailto:kc@uni-lj.si
https://www.uni-lj.si/karierni_centri/predstavitev_za_studente/studenti/
https://www.facebook.com/KarierniCentriUL/

