XX. strokovni posvet SVS 2015
“ONKRAJ STROKE”

PRIPOMBE UDELEŢENCEV:
- Vsa predavanja in delavnice so mi bile zelo všeĉ saj so bile teme in predavatelji res
odliĉni.
- Izredno zanimivi in strokovni predavatelji, dobra organizacija. Za znanje, dušo in telo!
Iskrene ĉestitke za dobro vsebino in organizacijo.
Metka Ferko, ravnateljica Vrtca Rogaška Slatina.

- Posebno všeĉ so mi bili predavatelji in izbrane teme
Vse pohvale in ĉestitke! Super!

Tudi vse ostalo

- Odliĉno naravnano – fokusirano z izbranim naslovom in pribliţano realni ţivljenjski
problematiki v povezavi s stroko. Predvsem pa gre v premislek stroki, kako in katere
vrednote so realizirane in kam se je potrebno usmeriti in izraţeno delovati.
- Tako naprej, hvala za dobro druţbo.
- Super!
- Krasno sprošĉujoĉe, še veĉ takšnih posvetov, krasna klima, predavatelji enkratni, hrana
in postreţba odliĉna, zabavni veĉer prijeten, skratka vse v superlativih. Hvala!
- Super posvet, še veĉ takih. Krasna klima, predavatelji strokovni in z duhovitim pristopom,
prijaznimi in vsa pohvala. Dobro sam se osjeĉala. Odliĉna organizacija. Nadam se dobroj
suradnji. Gošĉa iz Kastava.
- Vrhunsko, edino kar je bilo moteĉe je število udeleţencev.
- Imam samo eno pripombo, bilo nas je preveliko število, vendar se da potrpeti.
- Všeĉ mi je bila spontanost in sprošĉenost, zanimive interpretacije! To potrebujemo!!!
- Zelo pohvalno, teme zanimive in sprošĉujoĉe.
- Vse pohvale izvajalcem in organizatorjem. Hvala za dva ĉudovita dneva.
- Teme odliĉne in predavatelji hkrati. Hvala za vsebine, ki se dotikajo osebnostne rasti.
- Neverjetno izpeljano. Izredno lep posvet. Vidi se, da je v programskem svetu sodeloval
cvet pravih ljudi. Hvala za izredno lep posvet, ki ga ne bomo nikoli pozabili. Take teme
ljudje danes nujno potrebujemo.
- Vse je bilo odliĉno.
- Saţa Ţupanek – predavanje 5.
- Super zanimive in zabavne teme.
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- Izbira gostov in organizacija je bila, kot vedno, odliĉna in kaj reĉi za konec „hudo“ in le še
tako naprej.
- Kar tako naprej
- Odliĉna izvedba, naj boljši posvet do sedaj, tako vsebinsko kot organizacijsko.
- Bilo je odliĉno. Vzdušje je bilo sprošĉeno, teme zelo ţivljenjske. Upam, da bom imela še
kdaj moţnost, da se bom udeleţila posveta. Hvala za vse!
- Odliĉna izbira vsebine, predavateljev ….. Hvala za vse.
- Vesela sem, da sem lahko bila z vami, ki ste izbrali odliĉne predavatelje, ki so nas
popeljali onkraj stroke in nam dali vsebine za dušo. Hvala vam!
- Z eno besedo fantastiĉno!!

- Pohvalila bi izredno dobro organizacijo. Ĉestitke upravnemu odboru, opravili ste izjemno
nalogo. Ţelimo si še kakšno ponovitev na takšnem nivoju. Hvala vam.
- Ĉestitke za organizacijo in izvrstno izvedbo!
- Super pohvalno!
- Prenesite svoje znanje, sposobnosti še na šolo za ravnatelje v povezavi z organizacijo
sreĉanja ravnateljev.
- Izredna izbira dogodkov, izredna organizacija! Iskrene ĉestitke in zahvala organizatorjem
in izvajalcem.
- Vsa predavanj in delavnice so mi bile zelo všeĉ saj so bile teme in predavatelji res
odliĉni.
- Odliĉno prav vse!
- UŢIVALA SEM!
- Zelo, zelo, kvalitetno in uporabno ….. za dušo in telo ….

HVALA!

- Hvala za vse, poskrbeli ste za osnovne potrebe, duševno, ĉustveno, intelektualno sem
se izpolnila. Še enkrat hvala za vse.

- Izjemno bi pohvalila dr. Marka Griĉarja in g. Saša Ţupaneka.
- Vse je bilo super. KRASNO!!!
- Kar tako naprej.
- Posebno všeĉ mi je bil odliĉen izbor tem, presegla so moja priĉakovanja, odliĉni
predavatelji, odliĉen izbor delavnic in njihova notranja struktura. Pohvala organizatorjem.
Hvala vsem, lepo mi je bilo. Fenomenalni ste!
- Izredno prijeten posvet na katerem smo res našli precej za našo dušo in s ĉimer bo tudi
naše delo v vrtcih laţje in prijetnejše! HVALA, gotovo pridem spet.
- Bila sem prviĉ in sem zelo hvaleţna, da me je vrtec poslal. Z najveĉjim veseljem bi se
udeleţila tudi v prihodnje. Zelo sem zadovoljna!
- Izjemen izbor predavateljev, ki so nadvse uspešno opravili svoje delo.
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- Ĉestitam za odliĉno organizacijo, kar tako naprej, da bo prihodnji posvet prav tako zanimiv.
Izbrane teme so bile zelo usklajene ter primerne ĉasu, ki ga ţivimo. Predavatelji so bili
izvrstni, teme so prilagodili interesom udeleţencev. Hvala lepa za vse in lep pozdrav!
- Veĉ ustvarjalnih delavnic.
- Iskrene ĉestitke za tako dober izbor predavateljev in njihovih vsebin, ki so nam bile res za
našo „dušo“.
- Zelo všeĉ so mi bile vse delavnice oz. sekcije še posebno sekcija Jake Strajnarja, bonton
na šaljiv naĉin – Saša Ţupanek, sicer pa vse je bilo odliĉno. Hvala.
- Bilo je super, zelo sprošĉujoĉe in veliko ţivljenjskih primerov. Hvala.
- ODLIĈNO, VSE POHVALE! Predlog – Veĉ dni!

Vrtec ravne na koroškem.

- Bilo mi je vse všeĉ.
- POPOLNO, KVALITETNO IN TUDI NA ŠALJIV NAĈIN.
- ODLIĈNO! HVALA!
- Posebej všeĉ mi je bilo predavanje mag. Prgiĉa – še kar bi ga poslušala; prav tako kulturni
program Tadeja Toša. Hvala in lep pozdrav!
- VSE JE BILO ODLIĈNO. ĈESTITAM PREDSEDNICI in PRIPRAVLJALNEMU ODBORU.
Hvala za vse.
- Pri veĉerji je bilo malo gneĉe – lahko bi nas res razdelili. Drugaĉe zelo dobro! Hvala in lep
pozdrav. Danijela
- Nasvet: Veĉerja bi lahko potekala po terminih, ker je bilo preveĉ ĉakanja.
- Všeĉ mi je bil odliĉno organiziran posvet in še posebno izbor tem.

- Zanimiv in ţivljenjski pogovor z dr. Griĉarjem je bil nadvse zabaven. Še veĉ takih izkušenj.
- Všeĉ mi je bila odliĉna organizacija. Kvalitetan program. Zanimivo, ugodno. Hvala puno!
- Ĉestitke organizatorjem SVS.
- Še kdaj tako sprošĉujoĉ in hkrati pouĉen posvet.
- Posebno mi je bila všeĉ
toĉnost izvedbe;
skrb za „celostno“ izobraţevanje ….

odliĉna organizacija, bogate vsebine

- Posebno všeĉ mi je bilo predavanje dr. Griĉarja, dr. Ćurića in mag. Prgiĉa.

- Kvalitetna predavanja in delavnice z vsebinami, ki so nujne za strokovne delavce v vrtcih.
- Zelo zanimiv program.
- Pri Brain Gym-u sem priĉakovala bolj direktno povedano, kaj to sploh je in kako bi to
izvajali v vrtcu. Najbolj pozitivno me je presenetil dr. Marko Griĉar.
- Pohvale dr. Marko Griĉarju za izjemni predavanji (teme, komunikacije s poslušalci). Pri
pripravi in izvedbi dejavnosti pri naslednjem posvetu upoštevajte oz. naj bodo delavnice
za oba spola, kot sta bili Brain Gum (mag. Tadeja Rupar) in Uglašenost posameznika s
skupino (Jaka Strajnar). Vzgojitelj
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- Sprošĉenost in zabavnost predavatelja dr. Marka Griĉarja in dr. Ţeljka Ćurića.
- Posebno mi je bil všeĉ predavatelj dr. Marko Griĉar.
- Najbolj všeĉ mi je bilo predavanje dr. Ţeljka Ĉurića in dr. Marka Griĉarja. Na splošno je
bilo prijetno vzdušje in odliĉna organizacija. Hvala.
- Pohvalila bi izredno zanimiva predavanja tako vsebinsko kot interpretativno.

- Posebej so mi všeĉ delavnice s konkretno vsebino npr. Jaka Strajnar, kjer se konkretno
lotiš vsebin, ki jih lahko uporabiš v svojem poklicu.
- Kvalitetno izbrane vsebine, zelo dobri predavatelji. Smiselne teme vezane na Onkraj
stroke. Vse pohvale in v upanju na ponovno snidenje ĉez dve leti. Hvala!
- Vse je bilo odliĉno pripravljeno (od resniĉnih tematik do tistih za dušo in sprostitev).
- Odliĉno - ĉestitam za izbor predavateljev.
- Odliĉna predavatelja dr. Marko Griĉar in dr. Ţeljko Ćurić. V prihodnje pomislite tudi na
moške, saj nas je zmeraj veĉ – trebušni plesi. Vse pohvale organizatorjem za odliĉno
izvedbo strokovnega posveta.
- Vnesen humor v plenarnem predavanju dr. Griĉarja in dr. Ćurića. Zelo zanimive
ţivljenjske izkušnje, izkušnje iz dela.
- Vsa pohvala predavatelju dr. Griĉarju.
- Zaposlili smo duha, telo in svoj jaz. Organizatorji ste se res potrudili.
- Izjemna predavatelja dr. Marko Griĉar in mag. Jani Prgiĉ, pohvale pa seveda tudi vsem
o stalim izvajalcem in organizatorjem.

- Predavanja so bila izredno zanimiva, sprošĉena in zabavna. Pohvale dr. Marku Griĉarju
za fenomenalni predavanji! Pohvale tudi Saši Ţupaneku za polno vreĉo smeha!
- Hvala za prijetno in zabavno druţenje ter res kvalitetna predavanja.
- Odliĉno, le tako naprej.
- Na delavnici Brodar, Mistral se zaradi prevelike gneĉe nisem mogla udeleţiti vseh delov
delavnic (3/4). Ker udeleţenci ne upoštevajo razvršĉanj glede na barvo pike, predlagam,
da se pri vhodu v vsako dvorano to nekako preveri.
Drugaĉe pa odliĉna organizacija, vsebina! Vesela sem, da sem se ga lahko udeleţila, da
se na naslednjem spet vidimo. Hvala in le tako naprej!
- Všeĉ so mi bila predavanja, ker so predavatelji podali teme na zanimiv in humoren naĉin
zaradi ĉesar je tudi ĉas hitreje minil. Najmanj mi je bila všeĉ sekcija o roĉnih spretnostih,
saj ni bilo dopušĉene poti za ustvarjalnost in vnos naših idej.
Vsa pohvala organizatorjem za izbrane teme in zanimive predavatelje, prigrizke in
ĉasovno organizacijo – vse se je lepo skladalo z urnikom (ni bilo zamikov). Bilo je prijetno
druţenje.
- Majhna pikica - malenkosti naredijo drugaĉnost. Torbe, ki ste jih razdelili, ali za vse ali
nobeden! Drugaĉe vse super, odliĉno! V premislek! LP
- Odliĉna predavanja oz. predavatelji, tudi g. Saša Ţupanek je bil odliĉen.
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- Plenarne teme so bile glede na rdeĉo nit Onkraj stroke ustrezno izbrane. Zelo zadovoljna
sem bila s predavanjem dr. Griĉarja in delavnicama Jake Strajnarja in Edite Ĉerĉe.
Udeleţba na takšnem strokovnem posvetu ti da odliĉno motivacijo za delo naprej in
hkrati premislek o sebi samem, svojem delu ter odnosu (
kljuĉno za uspešno poklicno
udejstvovanje)
- Dr. Marko Griĉar je fantastiĉen spontan predavatelj in voditelj sekcije.
- Pohvala vsem predavateljem, organizatorjem, povezovalcu, kulturnemu dogodku, kajti
veliko dobrih, kvalitetnih predavanj smo poslušali in marsikateri nasvet, predlog, dejanje
bomo z velikim veseljem poskusili v vrtcu. Hvala za lepo sodelovanje.

- Všeĉ mi je bila celotna zasnova posveta, izbor predavateljev in „preseganje rutine“
- Posebno všeĉ mi je bil humor dodan strokovnim temam.
- Edita Ĉerĉe! Super ocena 6.
- Posebno všeĉ mi je predavanje in sekcija dr. Griĉarja, primeri ţivljenjski, v premislek …
- Pri delavnici Brain Gym sem priĉakovala veĉ praktiĉnih zadev, ki bi jih lahko uporabile pri
otrocih. Delavnice pri katerih smo izdelali veriţice. Zelo pohvalno. Uţivala sem v vsakem
trenutku.
- Super, nekaj za dušo in poslediĉno za stroko. Hvala! In vse lepo še naprej!!!
- ODLIĈEN POSVET, ODLIĈNA ORGANIZACIJA, ODLIĈNI PREDAVATELJI IN ODLIĈNA
IZBIRA TEM!!! POHVALNO!!!
- Zelo dobro predavanje in delavnica dr. Marka Griĉarja. Odliĉna delavniška oblika.
- Pri delavnicah Lili Mistral bi bilo potrebno podaljšati ĉas vsaj za 5 min., 10 minut je
premalo. Všeĉ mi je bilo, da se ni pretirano govorilo oz. se ni le bralo s prosojnic. Super
je bilo v širšem pomenu. Humor dobrodošel za sprostitev.
- Teoretiĉni deli predavanj so bili zelo zanimivo predstavljeni.

- Ĉestitke za dobro organizacijo, dobre vsebine
- Ob tej priloţnosti izrekam pohvale organizatorjem posveta in Skupnosti vrtcev Slovenije
za vse aktivnosti izvedene v preteklih letih. Ĉestitke tudi za 20 let delovanja.
- Pri skupni veĉerji bi bilo bolje, ĉe bi bil sedeţni red. Tisti, ki smo prišli zadnji, smo teţko
našli prosto mesto.
- Razpored miz za veĉerjo – oznaĉba po vrtcih?!
- Vse pohvale organizatorjem za odliĉno pripravljen in izveden posvet.
- Posebno všeĉ mi je bila strokovnost, druţenje, sprošĉenost in seveda ples z Mambo
Kingsi.
- Silva Brodar – Precej neuporabno za delo z otroki, kjer spodbujamo ustvarjalnost otrok!
Všeĉ mi je bilo spoznanje, da se strokovnost lahko tako dobro meša s humorjem, kar je v
današnjem svetu na vseh ravneh zelo, zelo pomembno. SUPER STE IZBRALI!
- Le tako naprej v XXI. posvet! Veliko uspeha SVS.
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- Predlog za naslednji strokovni posvet – Organizacija sedeţnega reda pri veĉerji (npr.
kartice z imenom vrtca)
- Posebno sem bila navdušena nad delavnico Jake Strajnarja ter Tadeje Rupar. Malo manj
pa nad trebušnimi plesi Edite Ĉerĉe.
- Posebno mi je bil všeĉ izbor predavateljev in prijeten, sprošĉujoĉ naĉin podajanja tem.
- Slaba je bila osvetlitev na odru – predavatelj v senci.
- Posebej bi pohvalila predavatelje: dr. Marka Griĉarja, dr. Ţeljka Ćurića in mag. Janija
Prgiĉa in izbor tem.
- Posebne pohvale: dr. Marko Griĉar, Jaka Strajnar.
- JAKA STRAJNAR – SEKCIJA izjemna, uporabna, navdihujoĉa - ocena +5
- Pri sekciji Trebušni plesi je bilo preveĉ udeleţencev hkrati – sekcija je bila teţko
izvedljiva. Pogrešala sem tudi primerno izvedbo oz. oblaĉilo izvajalke.
SUPER:
- kulturni program
in druţabni veĉer
- Jaka Strajnar
delavnica bi lahko bila 90 min.
GRADIVO: Lepo bi bilo, ĉe bi dobili še prosojnice iz delavnice Brain Gym
- Vse pohvale za zanimivo vsebino strokovnega posveta! Le tako naprej!
- Pohvala organizaciji in izvedbi posveta. Odliĉen izbor tem in predavateljev.
- Vse je bilo super, konĉno nekaj za dušo. Hvala!
- Všeĉ mi je bilo prav vse, izjemno lep dogodek in sem vesela, da sem bila lahko del tega.
Ĉe pa ţe moram, pa bi izpostavila predavatelja mag. Janija Prgiĉa, ker nam je pokazal
kako cenjen bi moral biti poklic vzgojitelja. Hvala mu za njegovo predavanje.
- Všeĉ mi je bilo vse (od druţbe, programa, predavateljev)! Še tako naprej!
- Posebno všeĉ mi je bilo: Dr. Marko Griĉar - plenarno predavanje, Jaka Strajnar - sekcija,
Edita Ĉerĉe - sekcija

- Iskrene pohvale. Ĉudoviti predavatelji. Vsak je s svojim znanjem in energijo dal veliko, na
strokovnem podroĉju; predvsem pa se vse da uporabiti v vsakdanjem ţivljenju. Tema je
bila ĉudovita, saj je zelo pomembno, da se vsak od nas dobro poĉuti sam v sebi in na
tem posvetu je bilo veliko priloţnosti za sprostitev in prestop iz uma na podroĉje srca.
Vse pohvale vsem, predvsem pa dr. Marku Griĉarju, Ţeljku Ćuriću in Janiju Prgiĉu. Od
delavnic pa Jaku Strajnarju in Editi Ĉerĉe. Hvala!
- Posebno všeĉ mi je bilo: ustvarjalne delavnice, trebušni ples, kulturni program in
BONTON
- Na posvetu sem ţe drugiĉ in sem nad vsem oĉarana, vedoţeljna, … in si ţelim
ponovnega snidenja. Vse je bilo enostavno odliĉno. Hvala!
- Posebno všeĉ mi je bil predavatelj dr. Marko Griĉar, pa tudi glasbena delavnica z Jakom
Strajnarjem. Na koncu krasen zakljuĉek s Sašom Ţupanekom.
- Sprošĉenost, humornost predavateljev, ţivljenjskost predanega. Koristne delavnice oz.
sekcije, dobrohotnost vodij sekcij – predvsem Edita Ĉerne, Jaka Strajnar
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- Hvala za pogum pri izboru teme, odliĉno izvedbo – res nekaj za dušo. Z dobrimi obĉutki
grem domov.
- Same pohvale, HVALA VAM!
- Najbolj fascinanten mi je bil Jaka Strajnar v vseh pogledih (pristop, motivacija)

- Posebno všeĉ mi je bil naĉin podajanja dr. Marka Griĉarja. Posebej sem si zapomnila, da
smo veĉinski lastniki svojega ţivljenja.
„Vsak dan naj bo sonĉen“
- Vse mi je bilo enkratno, še posebno bi izpostavila predavanje dr. Marka Griĉarja, dr.
Ţeljka Ćurića in mag. Janija Prgiĉa, ter delavnice Jake Strajnarja, Edite Ĉerne in Lili
Mistral.
Razoĉarana pa sem nad sekcijo mag. Tadeje Rupar, saj je ponudila zgolj nekaj raziskav
namesto veĉ praktiĉnega dela.
- Vse je bilo odliĉno, predavatelji, teme in prostor.
- Jaka Strajnar me je prepriĉal zelo moĉno, strokovnjak na svojem podroĉju. Od ostalih
sem se duhovno obogatela, ob kulturnem veĉeru zamislila. Kruta resnica sodobnega
ĉasa.
Drugaĉe pa, HVALA ZA PREĈUDOVITA DVA DNI?
- Odliĉna organizacija. Zanimivo, zabavno!

Hvala!

- Pogrešali smo le sedeţni red pri veĉerji, kosilu; da bi lahko sodelavke sedele skupaj za
isto mizo!
POHVALA gospodu Ţupaneku za super zakljuĉek odliĉnega posveta!
- Resniĉno mi je SUPER, da je bil posvet namenjen NAM in ne toliko našemu delu. Tako
se zopet same sebe in tako dobimo zagon naprej. Tadej Toš je zakon! In prav tako Saša
Ţupanek! NAJLEPŠA HVALA!
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