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Sabina Dogenik, univ. dipl. socialna pedagoginja

PREDAVANJA,
SEMINARJI,
ŠOLE ZA STARŠE,
DELAVNICE,
RAZLIČNA STROKOVNA IN
TEMATSKA SREČANJA
so namenjena:
 STARŠEM,
 STROKOVNIM DELAVCEM
(UČITELJEM/VZGOJITELJEM),
 OTROKOM/MLADOSTNIKOM

PREDAVANJA ZA STARŠE:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sodelovalni odnos med starši in odraščajočim otrokom
Otrokova pozitivna samopodoba – temelj zdravega razvoja
Dober pogovor reši vse!
Odnos in povezanost – temelj vzgojnega delovanja in vplivanja na
Otrokovo vedenje
Prazniki – priložnost, da se začutimo in povežemo
Starši – prvi vzgojitelji
Puberteta – nov korak na naši skupni poti
Dober zgled je v vzgoji nepogrešljiv
Obvladajmo našega (ne)obvladljivega malčka (za starše predš. otrok)
Ustrezno odzivanje na izzive sodobne vzgoje
Dovolimo si biti starši
Sooblikujmo prosti čas naših otrok
Izzivi in težave sodobnih mladostnikov
Pomen sodelovalnega odnosa med staršema po razvezi
Skrite pasti sodobne tehnologije

PREDAVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE:

VRTCEV,
OSNOVNIH ŠOL,
SREDNJIH ŠOL ter
ostalim zainteresiranim organizacijam,
zavodom, institucijam.

1.
2.
3.
4.

Otrokova pozitivna samopodoba – temelj zdravega razvoja
Aktivno poslušanje
Pogovor in navezovanje odnosa z otrokom z izkušnjo nasilja v družini
Stiske otrok po ločitvi staršev – kako jim pomagati, jih razumeti in
spremljati

DELAVNICE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE:

1.
2.
3.
4.

Delavnice razvijanja pozitivne samopodobe
Obvladovanje socialnih veščin
Delavnice osebnostne rasti z elementi geštalt pedagogike
Delavnice Skupaj proti nasilju

Nina Žnidaršič, prof. def.

– specialna pedagoginja

PREDAVANJA ZA STARŠE:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Začetni koraki pri branju in pisanju
Disleksija, težave pri branju in pisanju
Pomagajmo otroku pri učenju matematike
Dobre delovne in učne navade so ključ do uspeha
Razvijanje samostojnosti in odgovornosti pri otroku
Korak za korakom do samospoštovanja
Stopničke do dobre pismenosti
Moj otrok se težko zbere

KOMU LAHKO POMAGAMO?
OTROKOM:

 s težavami pri branju, pisanju, računanju, učenju,
 s težavami na področju grafomotorike, motorike, spanja, hranjenja,
izločanja,
 ki se težko zberejo, slabše pomnijo, hitro pozabljajo,
 ki so nemirni, preveč živahni, nagajivi,
 ki so boječi, jih je česa strah,
 ki so osamljeni, težko najdejo stik z drugimi,
 ki so doživeli večji stres, travmo…

PREDAVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE:

1.
2.

Disleksija – prepoznavanje in upoštevanje v učnem procesu
Prepoznavanje dejavnikov tveganja pri otrocih v predšolskem obdobju
za učne težave v šoli
3. Otroci s pomanjkljivo pozornostjo
4. Učne težave šolarjev

MLADOSTNIKOM:








ki zaidejo v razne stiske;
ki so premalo samozavestni;
ki se ne razumejo s starši in jih starši ne razumejo;
ki imajo težave pri socializiranju;
ki imajo težave z učenjem;
ki so zašli v slabo družbo…

STARŠEM:

 ki bi radi vzgojne nasvete;
 ki želijo pomoč v družinskih krizah;
 ki so pripravljeni podeliti svoje izkušnje, dileme, vprašanja…

VZGOJITELJEM, UČITELJEM:


pri vzgojnem in izobraževalnem delu

Mateja Petric, univ. dipl. pedagoginja
Irena Mohorović, univ. dipl. psihologinja

PREDAVANJA ZA STARŠE:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Starševstvo je lep, a odgovoren poklic
Pasti in zablode vzgojnih poti sodobnih staršev
Medsebojni odnosi in komunikacija v družini naj bodo živi in ne virtualni
Vpliv digitalizacije na otrokov spomin in pozornost
Delajmo skupaj z otroki, ne namesto njih
Kaj otrok mora in kaj zmore sam- pot k samostojnosti in odgovornosti
Pomoč in pomen staršev pri razvoju bralnih spretnosti otroka
Negovanje vrednot, ki izgubljajo na vrednosti in pomenu
Domače naloge – breme, izziv ali obveza
Vpliv in pomen gibanja na otrokov celostni razvoj
Pripravljenost otroka na vstop v šolo – vrste otrokove zrelosti
Starši – svetilnik na poti otrokovega razvoja, učenja in dela
Otroci imajo radi stroge, dosledne in ljubeče starše

PREDAVANJA ZA STARŠE:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

PREDAVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE:

1.
2.
3.

Pomen dobrega sodelovanja z otrokovimi starši
Problemi pri vzgojno izobraževalnem delu z nadarjenimi učenci
Učenci z motnjo pozornosti, hiperaktivnosti in impulzivnosti

PREDAVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE:

1.
2.
3.
4.

Sodelovalni odnos in dialog s starši – čuječnost v odnosu
Posebna komunikacija s starši: kadar se ne slišimo in/ali ne razumemo
Spretnosti poslušanja – poslušajmo otroke, da bodo oni poslušali nas
Kako (pre)živeti in (so)ustvarjati z otroki s težavami na učnem,
vedenjskem in čustvenem področju
5. Vzgojne zablode sodobnega časa – pasti vzgojnih poti
6. Spodbujanje otrokove samoregulacije in razvoj izvršilnih funkcij
7. Sodobni načini učenja s pomočjo ustreznih bralno učnih strategij
8. Vse je težko, predno postane lahko: naučimo otroke učiti se učiti
9. Pomen in namen domačega učenja in domačih nalog
10. Digitalna demenca – vpliv digitalizacije na aktivno pozornost,
koncentracijo in spomin
11. Otrokova zrelost ob vstopu v šolo - pripravljenost na šolo
12. Izgorelost pedagoških delavcev
DELAVNICE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE:
1.

2.
3.

Delavnice o učenju: učenje učenja - naučimo se napisati dober »plonklistek«
Naučimo se prepoznati in obvladovati svoja čustva
Obvladovanje socialnih veščin

DELAVNICA ZA NADARJENE UČENCE:

1.
2.

Razvijanje ustvarjalnega mišljenja
Nadarjeni in delovne navade

