KATIS katalog 2018/19

A. Gibalna inkluzija v vrtcu in šoli ter playness pedagogika
(8-urni seminar + knjiga + naziv playness vaditelj)

B. Playness pedagogika: igra – gibanje - učenje
(16-urni seminar + knjiga + naziv playness pedagog)

Kontakt: play@playness.com

KNJIGA

O knjigi
“V času, ko se otroci vse manj gibljejo in so njihove priložnosti za izražanje igrivosti vse bolj
osiromašene, je knjiga in vse, o čemer v njej piše dr. Milan Hosta, dragocen prispevek k
zaviranju tega neprimernega in za otroke škodljivega trenda.”
doc. dr. Kristijan Musek, Univerza na Primorskem
“Dr. Milan Hosta nam predstavlja nekaj, česar v resnici ni mogoče ne izmeriti ne kupiti:
celovito življenjsko filozofijo! To je obvezno čtivo za vse starše, vzgojitelje in učitelje.
Vzemite ga v roke, preberite, potem pa – hop! – brž ven po zrak, k igri in – v živost.”
Ivana Gradišnik, Familylab Slovenija
Kratka predstavitev knjige: https://www.youtube.com/watch?v=d2iHeURJLrI

Termin: 6.12.2018

Gibalna inkluzija v vrtcu in šoli ter playness pedagogika

8-URNI ENODNEVNI SEMINAR
GLAVNI NAMEN:
Poglobiti znanja in veščine strokovnih delavcev v vrtcu in šoli na področju gibanja v skladu z
doktrino playness pedagogike po modelu playness kompasa.
CILJI:
1. Nova znanja s področja, ki jih pokriva playness pedagoški kompas.
2. Utemeljitev inkluzivne vzgojne filozofije, ki temelji na igri in gibanju.
3. Usvojiti sredstva za razvoj čutečnosti pri otrocih.
4. Nove ideje, vaje in igre, s katerimi lahko popestrite gibalne dejavnosti v vrtcu in šoli.
IZVEDBENI ORIS:
o 8 šolskih ur s teoretičnim in praktičnim delom
o Enodnevni seminar vključuje naslednje vsebine:
- Pomen gibanja za otrokov razvoj
- Koncept in uporaba playness pedagoškega kompasa
- Psiho-motorični razvoj otroka in motopedagogika
- Analiza praktičnih primerov
- Somatika in dihanje
- Učenje/posredovanje vrednot
- Ustvarjanje iger po principih playness pedagogike
ORGANIZACIJA:
o Število udeleženih na seminarju je omejeno na 20 oseb. Seminar poteka v prostorih vrtca
na Brezovici. Točen naslov prejmete ob prijavi.
o Posamezniki se lahko prijavijo preko spleta ali KATIS kataloga oz. na mail
play@playness.com
RAZPOLOŽLJIVI TERMINI: 6. december 2018
CENA VKLJUČUJE:
o Enodnevni seminar;
o Knjiga Playness pedagogika za vsakega udeleženca (v prosti prodaji €30);
o Enoletni brezplačni dostop do playness video knjižnice s preko 150 videi za vsakega
udeleženca (v prosti prodaji €27);
o Potrdilo o udeležbi (primerno za točkovanje pri napredovanju v naziv strokovnih delavcev
v vzgoji in izobraževanju) in naziv Playness vaditelj.
CENA:
Kotizacija za posameznika je 145€/osebo (DDV vključen).

TERMIN: 14.-15. marec 2019

Playness pedagogika: IGRA – GIBANJE - UČENJE
16-URNI SEMINAR
GLAVNI NAMEN:
Poglobitev in prenos principov playness pedagogike v prakso ter načrtovanje gibalnih
dejavnosti v skladu s playness metodologijo petih rožic ZA VSE TRIADE OŠ.
CILJI:
1. Poglobljeno teoretično in izkustveno spoznati vsebine vseh štirih dimenzij playness
pedagoškega kompasa (somatika, gibanje, igrivost in vrednote).
2. Načrtovati obravnavane in izbrane učne vsebine glede na prostorske in okoljske danosti
šole – razmigati pouk.
3. Igrifikacija pouka in vsebin na razredni in predmetni stopnji.
IZVEDBENI ORIS:
o Štiri tematska predavanja s praktično uporabo po štiri ure.
o Uporaba metode 5. playness rožic za ustvarjanje igric po lastni potrebi.
o Oblikovanje iger za posredovanje ali utrjevanje znanja.
ORGANIZACIJA:
o Število udeleženih na seminarju je omejeno na 20 oseb. Seminar poteka v prostorih vrtca
na Brezovici. Točen naslov prejmete ob prijavi.
o Posamezniki se lahko prijavijo preko spleta ali KATIS kataloga oz. na mail
play@playness.com
RAZPOLOŽLJIVI TERMIN: 14.-15. marec 2019
CENA VKLJUČUJE:
o 8-urni sklop predavanj in 8-urni seminar/praktikum (skupaj dva dni);
o knjiga Playness pedagogika (vsak udeleženec prejme knjigo – v prosti prodaji €30)
o potrdilo o udeležbi (primerno za točkovanje pri napredovanju v naziv strokovnih delavcev
v vzgoji in izobraževanju);
o naziv Playness pedagog – in opcija pridobitve licence 1. stopnje (ob uspešno oddanem
poročilu iz prakse in drugih pogojih objavljenih na seminarju);
CENA: Kotizacija za posameznika je 180€/osebo (DDV vključen).

O ustanovitelju playness pedagogike
Dr. Milan Hosta, začetnik playness pedagogike, je mednarodno uveljavljen strokovnjak s področja
filozofije in pedagogike športa. Bil je predavatelj na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani in
Aplikativne kineziologije v Kopru, gostujoči predavatelj na Kineziološki fakulteti v Zagrebu in
vabljeni predavatelj na 100. obletnici
britanskega olimpizma v Londonu 2005, na
znanstveni konferenci Otrok v gibanju 2017
ter Familylab 2018.
Sodeluje v programih Združenih narodov in
EU. Je član EECERA (European Early
Childhood Education Research Association),
AIESEP (International Association for
Physical Education in Higher Education),
TGFU network (Teaching Games for
Understanding) in Sport and Citizenship
(prvi evropski think tank v športu) ter član znanstveno-raziskovalnega odbora za bioetiko in šport
pri Znanstvenem centru odličnosti za integrativno etiko Univerze v Zagrebu. Bil je tudi vabljen
delegat na Global Forum for Physical Education Pedagogy (GoFPEP) 2010, Iowa, ZDA.
Dr. Hosta se je usposabljal na Univerzi v Kopenhagenu, Univerzi v Oslu in Inštitutu za kulturno
diplomacijo v Berlinu. Kot prvi Slovenec je zaključil podiplomsko usposabljanje na Mednarodni
olimpijski akademiji v grški Olimpiji leta 2001. Med leti 2008 – 2010 je bil programski direktor
podjetja Ensico S, kjer so s programom gibalnega opismenjevanja opremili več kot 400 vrtcev v
Evropi in Rusiji. Med leti 2013 in 2015 je vodil EU projekt socialne inkluzije depriviligiranih otrok
skozi šport v JV Turčiji, kjer so usposobili več kot 800 učiteljev in trenerjev ter preko 10.000 otrok
učili socialnih veščin. Kot vabljeni gost je sodeloval na svetovni turneji Stand strong Nika Vujičiča
proti nasilju v šolah. Na podlagi svojih dosežkov si je v letu 2017 prislužil vabilo na 10. obletnico
prestižnega foruma Peace and Sport v Monacu.
Že vse od leta 2001 vodi akcijo Sportikus fair play, ki spodbuja športno obnašanje in usmerja
trenerje in športne pedagoge, da otroke opremijo tudi s socialnimi veščinami. Mnogo šol in klubov
že uporablja Sportikus pripomočke pri svojem delu. Je avtor knjige Etika športa: manifest za 21.
stoletje in univerzitetnega učbenika o Olimpijskih igrah. Kot strokovnjak od leta 2017 sodeluje tudi
pri medresorski delovni skupini za pripravo vsebin in osveščanje učencev in dijakov o obnašanju v
športu pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, v letu 2018 pa je bil povabljen v delovno
skupino za razvoj izobraževanj pri International Safeguarding Children in Sport pod okriljem
UNICEFa.
Dr. Hosta se že 20 let izjemno uspešno ukvarja tudi z dihalno terapijo in je razvil Dihalnico - metodo
soočanja s stresom in nekaterimi kroničnimi simptomi šibkega zdravja. Posebej se je posvetil tudi
učinkovitim pristopom, ki otrokom pomagajo pravilno dihati. Na podlagi dosežkov je postal častni
član mednarodne organizacije Buteyko Professionals International.
2 uri tedensko še vedno vodi playness urice predšolskih otrok.

