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TEDEN ZA STARŠE
Vabilo za šole in vrtce

V trenutnih časih, kjer smo se vsi prisiljeni prilagajati na
spreminjajoče se situacije, se veliko pedagogov, staršev in

7 dni

14 web

odličn

otrok sooča s številnimi izzivi poučevanja in učenja na daljavo.
Tako, kot smo se morali vsi privaditi na drugačno vsakdanjo
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rutino, so v izobraževalnih ustanovah morali razviti nove
načine, stile in metode poučevanja.

»Najtežje se je naučiti tisto, kar bi bilo dobro vedeti.«

grški pregovor
Da smo vam olajšali pridobivanje novih znanj, smo na enem mestu zbrali strokovno
znanje 14 vrhunskih predavateljev s področja vzgoje in izobraževanja otrok, ki so svoje
izkušnje in pridobljeno znanje strnili v zanimive in poučne webinarje. Do sedaj si je naše
vsebine s tega področja ogledalo več kot 12.000 slušateljev, ki so bili navdušeni nad
strokovnostjo predavateljev in kvaliteto vsebin.

Predavali bodo:

Zaupate nam, ker:

Tanja Černe

Izvajamo enega najbolj strokovnih treningov nasploh,

Nastja Mulej

Redno vključujemo svetovne novosti s področja NLP

Maja Novak
Melita Kuhar
Gaber Marolt
in drugi!

So treningi zabavni in duhoviti,
in nevrologije,
Naši udeleženci dosežejo zavidljive poslovne in
osebne rezultate,
Smo aktivni tudi v največjih slovenskih podjetjih,
Ste nam pomembni vi in treninge naredimo učinkovite
za vas!
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Teden za starše bo potekal med 6. in 12. marcem in bo
vseboval raznolika predavanja 14 izjemnih predavateljev, ki
so namenjena tako staršem kot tudi pedagogom.

ORGANIZATOR WEBINARJEV
V sklopu izobraževanja staršev in pedagogov smo predvajanje webinarjev omogočili na
NLP Centru, kjer že skoraj 10 let omogočamo izobraževanja z različnih področij.
Pod našim okriljem je nastal tudi portal »Kul starši«, ki staršem in vsem, ki so na
kakršenkoli način povezani z vzgojo in izobraževanjem otrok, nudi strokovne, koristne
in informativne vsebine v obliki spletnih izobraževanj. Na portalu je zbrano znanje več
izjemnih predavateljev, ki so izkušnje z različnih področjih zbrali v koristna predavanja.
Mesečno dodajamo aktualne vsebine, katere so namenjene kot pomoč staršem in
pedagogom pri poučevanju in vzgoji otrok.
OGLED IZOBRAŽEVANJ
Izobraževanja bodo razpoložljiva v obliki webinarjev, vsak dan pa vam bosta na voljo
dve vsebini. Po predavanjih vam bo za vprašanja večina predavateljev na voljo tudi v
online pogovoru "v živo".
Posamezen webinar si lahko ogledate v razpisanem terminu, ogled pa bo možen tudi 21
dni po predvajanjih. Ko se boste uspešno prijavili in opravili plačilo, boste na elektronski
naslov dobili povezavo do dogodka.
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PROGRAM WEBINARJEV
Oglejte si VSE webinarje po znižani ceni!
Udeležba posameznika
Paket predavanj za šole *

42 €

21 €

Cena po dogovoru

* Za individualno ponudbo nas kontaktirajte na mail: maja@nlp-center.si

