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PREDAVANJA, 

SEMINARJI, 

 ŠOLE ZA STARŠE,  

DELAVNICE, 

RAZLIČNA STROKOVNA IN  

TEMATSKA SREČANJA 

 

so namenjena: 

 

 STARŠEM, 

 STROKOVNIM DELAVCEM  

                         (UČITELJEM/VZGOJITELJEM), 

 OTROKOM/MLADOSTNIKOM 

 

 

VRTCEV, 

OSNOVNIH ŠOL, 

SREDNJIH ŠOL ter 

ostalim zainteresiranim organizacijam, 

zavodom, institucijam. 

 

 

 

 

Sabina Dogenik, univ. dipl. socialna pedagoginja 

 

PREDAVANJA ZA STARŠE: 

1. Kako otroke pripraviti na izzive prihodnosti 
2. Spoprijemanje z neustreznim vedenjem otrok 
3. Ustrezno odzivanje na izzive sodobne vzgoje 
4. Spodbujajmo razvoj otrokove pozitivne samopodobe 
5. Puberteta – nov korak na naši skupni poti 
6. Povezovalni odnosi v družini 
7. Dober pogovor reši! 
8. Prazniki – priložnost, da se začutimo in povežemo 
9. Obvladajmo našega včasih (ne)obvladljivega malčka  

 

 

PREDAVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE: 

       1. Seznanitev z Zakonom o preprečevanju nasilja v družini 
      2. Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov 
      3. Otroci s težavami na čustvenem in vedenjskem področju 
       
 

 

DELAVNICE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE: 

1.  Delavnice razvijanja pozitivne samopodobe 
2.  Obvladovanje socialnih veščin 
3.  Delavnice osebnostne rasti z elementi geštalt pedagogike  
4.  Delavnice Skupaj proti nasilju 

 
 
 
 
 

 



Nina Žnidaršič, prof. def.  – specialna pedagoginja 

 

PREDAVANJA ZA STARŠE: 

1. Naš otrok se uči brati, pisati in računati 
2. Disleksija, težave pri branju in pisanju 
3. Pomagajmo otroku pri učenju matematike 
4. Dobre delovne in učne navade so ključ do uspeha  
5. Razvijanje samostojnosti in odgovornosti pri otroku s posebnimi 

potrebami 
6. Nemirni otroci s težavami koncentracije  
7. Razvijanje predbralnih in predpisalnih veščin v predšolskem obdobju  

 
 

PREDAVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE: 

1. Disleksija – prepoznavanje in upoštevanje v učnem procesu 
2. Prepoznavanje dejavnikov tveganja pri otrocih v predšolskem  

obdobju za učne težave v šoli 
3. Otroci s pomanjkljivo pozornostjo in nemirom 

  

 

 

 

   

NAŠE POSLANSTVO     

Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto  
je javni zavod in  

specializirana ustanova za opravljanje svetovalnih, 
preventivnih in vzgojno-izobraževalnih nalog s 

področja vzgoje in izobraževanja. 

 

Strokovni tim Posvetovalnice  
svetuje, pomaga in preventivno  

opozarja na pasti sodobnega življenja, 
uči in ustrezno odgovarja na mnoga ključna vprašanja  

človekovega življenja v družbi. 
 

 

KOMU LAHKO PRIDEMO NAPROTI? 

 OTROKOM in MLADOSTNIKOM 

 STARŠEM 

 UČITELJEM, VZGOJITELJEM in  

 OSTALIM STROKOVNIM DELAVCEM 

 
                                 Vsem zavodom / ustanovam / institucijam  

s področja vzgoje in izobraževanja  
želimo ostati nepogrešljiv partner 

pri zagotavljanju celovitega  
izvajanja vzgoje in izobraževanja 

 
 
 

Ta fotografija avtorja 

http://www.wiskundemeisjes.nl/20130311/beste-wethouders-van-onderwijs-over-loten-in-het-voortgezet-onderwijs/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


Mateja Petric, univ. dipl. pedagoginja 
 

PREDAVANJA ZA STARŠE: 

1. Pasti in zablode sodobnega vzgajanja 
2. Otroke moramo naučiti, kaj smejo, česa ne in kaj morajo  
3. Pot do otrokove samostojnosti: pomagam ti, da si boš znal pomagati   
4. Medsebojni odnosi in komunikacija v družini naj bodo živi in ne virtualni 
5. Vpliv digitalizacije na otrokov razvoj in učenje 
6. Delajmo skupaj z otroki, ne namesto njih: delovne navade so osnova 

učnim navadam 
7. Kadar otrok ne zmore ali noče v šolo 
8. Starši – pomembni sopotniki na poti otrokovega razvoja, učenja in dela 
9. Otroci potrebujejo starše, ki znajo postavljati (in ohraniti) meje 
10. Funkcionalna (ne)pismenost v povezavi z digitalno (ne)pismenostjo 
11. Vpliv in pomen gibanja na otrokov celostni razvoj 
12. Pripravljenost otroka na vstop v šolo – vrste otrokove zrelosti 
 
PREDAVANJA  ZA STROKOVNE DELAVCE: 

1. Sodelovalni dialog in odnos s starši  
2. Kaj lahko da učitelj, česar sodobna tehnologija ne more 
3. Šola nekoč in danes: šola s svojimi zahtevami, pravili, nalogami 
4. Kako prepoznati in pomagati otroku pri odklanjanju, izogibanju šole 
5. Asertivna komunikacija temelji na aktivnem poslušanju 
6. Posebna komunikacija s posebnimi starši posebnih otrok 
7. Kako (pre)živeti in (so)ustvarjati z otroki s težavami na učnem, 

vedenjskem in čustvenem področju – težavni otroci so izziv 
8. Vpliv digitalne dobe na učenje, izvršilne funkcije in samoregulacijo 
9. Kako poučevanje spremeniti v učenje – bralno učne strategije 
10. Otrokova zrelost ob vstopu v šolo - pripravljenost na šolo 
11. Izgorelost med pedagoškimi delavci 
 

  DELAVNICE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE: 

1. Delavnice o učenju: učenje učenja - naučimo se napisati dober  »plonklistek« 

2. Negovanje in razvijanje dobrih medvrstniških odnosov 
3. Negovanje vrednot in spodbujanje čuječnosti pri mladih 
 
 

Irena Mohorović, univ. dipl. psihologinja 

 
 

PREDAVANJA ZA STARŠE: 

1.  Pomoč otroku pri razvoju trdnih temeljev pripravljenosti za šolo 
2.  Otrok med domom in šolo (vrtcem)  
3.  Zakaj postajajo otroci vse bolj nemirni, nezbrani, impulzivni… 
4.  Skrbimo tudi za zdrav socialno čustveni razvoj otrok 
5.  Preprečevanje in reševanje vedenjskih težav pri otrocih 

 
 

PREDAVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE: 

1. Pomen dobrega sodelovanja z otrokovimi starši 
2. Učenci z motnjo pozornosti, hiperaktivnosti in impulzivnosti  
 

 
 
 

 


