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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. 

 

 

 

 

 

OSNOVNO POSLANSTVO POSVETOVALNICE 

 ZA UČENCE IN STARŠE (PUS) 

 

Neposredna pomoč otrokom in mladostnikom  
v različnih razvojnih obdobjih, 

ki so vključeni v vzgojno-izobraževalne procese 
ter se v vsakodnevnem življenju in delu srečujejo s/z: 

• učnimi, 

• čustvenimi, 

• vedenjskimi, 

• družinskimi in /ali 

• socialnimi težavami. 
 

 

POMOČ NUDIMO OTROKOM s/z: 
 

➢ primanjkljaji na posameznih področjih učenja (disleksija,  
disgrafija, disortografija, diskalkulija, dispraksija …) 

➢ govorno jezikovnimi težavami, 
➢ težavami na področju socialnih veščin, 
➢ težavami na čustveno vedenjskem, socialnem področju, 
➢ znaki odvisnosti, zasvojenosti, 
➢ motnjo pozornosti, 
➢ nemirnostjo, 
➢ hiperaktivnostjo, 
➢ motnjo avtističnega spektra, 
➢ nizko samopodobo 
➢ težavami pri izbiri poklicne poti … 

 
 

 
 



 

Milanka Rantah, prof. def.  – specialna pedagoginja 

 

PREDAVANJA ZA STARŠE: 

1. Motnja avtističnega  spektra:  avtizem ,  aspergerjev sindrom 
2. Moj otrok ima težave pri branju in pisanju - disleksija 
3. Moj otrok ima težave pri matematiki- diskalkulija 
4. Otroci s težavami pri pisanju – disgrafija, disortografija 
5. Otroci, ki imajo težave z gibanjem, koordinacijo – dispraksija 
6. Hiperaktiven otrok  z motnjo pozornosti  

 

 
PREDAVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE: 

 
1. Motnja avtističnega  spektra:  avtizem ,  aspergerjev sindrom 
2. Težave pri branju in pisanju - disleksija 
3. Težave pri matematiki- diskalkulija 
4. Otroci s težavami pri pisanju – disgrafija, disortografija 
5. Otroci, ki imajo težave z gibanjem, koordinacijo – dispraksija 
6. Hiperaktiven otrok  z motnjo pozornosti  

 

   
 

 

 

 

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. Starševstvo je lep, a odgovoren poklic 
2. Pasti in zablode sodobne vzgoje 
3. Postavljanje meja za zdrav otrokov razvoj 
4. Spodbujanje otrokove samostojnosti in osamosvajanja  
5. Kadar se v družini zalomi - discipliniranje namesto kaznovanja 
6. Vpliv digitalizacije na otrokov celostni razvoj in učenje 

7. Medsebojni odnosi in komunikacija v družini naj bodo živi in ne virtualni 
8. Delajmo skupaj z otroki, ne namesto njih-razvoj delavnih in učnih navad 
9. Kadar otrok ne zmore ali noče v šolo 
10. Razvoj samospoštovanja in zdrave samopodobe 
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 – čuječnost v odnosu 
2. Uspešna komunikacija: naučimo se sporočati in (aktivno) poslušati 
3. Spodbujanje čustvenega in socialnega razvoja pri otrocih 
4. Kako (pre)živeti in (so)ustvarjati z otroki s težavami na učnem, 

vedenjskem in čustvenem področju  
5. Učitelj/vzgojitelj med različnimi vlogami in nalogami (avtoriteta učitelja) 
6. Preprečevanje odklanjanja šole 
7. Vpliv digitalne dobe na učenje, izvršilne funkcije in samoregulacijo 
8. Veščine učenja in bralno učne strategije – učenje učenja 
9. Domače naloge: pomen, namen, funkcija 
10. Soočanje s stresom in preprečevanje izgorelosti pri strokovnih delavcih 
11. Kadar stisne stiska premočno – Ko otrok/mladostnik ne (z)more naprej 
 

  DELAVNICE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE: 

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

2. Skrb za dobre medsebojne odnose 
3. Obvladovanje in prepoznavanje čustev  
4. 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  
 

 
 
 

 

 


