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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

Mateja Petric, univ. dipl. pedagoginja

PREDAVANJA ZA STARŠE:

PREDAVANJA ZA STARŠE:

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

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

PREDAVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE:

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

Motnja avtističnega spektra: avtizem , aspergerjev sindrom
Disleksija- težave pri branju in pisanju
Diskalkulija-težave pri matematiki
Disgrafija, disortografija-težave pri pisanju
Dispraksija-Težave z gibanjem in koordinacijo
Hiperaktiven otrok z motnjo pozornosti

DELAVNICE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

1. Kako si pomagati pri branju in pisanju?
2. Kako si lahko pomagam pri matematiki?

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

Starševstvo je lep, a odgovoren poklic
Pasti in zablode sodobne vzgoje
Kako postaviti, ohraniti in vztrajati pri postavljanju vzgojnih meja
Roka naj neguje, ne kaznuje: starši med ljubeznijo in strogostjo
Spodbujanje otrokove samostojnosti in osamosvajanja
Vpliv digitalizacije na otrokov celostni razvoj in učenje
Medsebojni odnosi in komunikacija v družini naj bodo živi in ne virtualni
Delajmo z otroki, ne namesto njih - razvoj delavnih in učnih navad
Kadar otrok ne zmore ali noče v šolo
Razvoj samospoštovanja in zdrave samopodobe
Vpliv in pomen gibanja na otrokov celostni razvoj
Pripravljenost otroka na vstop v šolo – vrste otrokove zrelosti

PREDAVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE:

1.
2.

Vpliv psihološke odpornosti na duševno zdravje otrok in mladostnikov
Kako (pre)živeti in (so)ustvarjati z otroki s težavami na učnem,
vedenjskem in čustvenem področju
3. Izgorelost v pedagoškem poklicu – krepitev psihološke odpornosti
4. Preprečevanje odklanjanja šole – zakaj vse več otrok ne (z)more v šolo
5. Vpliv digitalne dobe na učenje, izvršilne funkcije in samoregulacijo
6. Sodelovalni dialog in odnos s starši – čuječnost v odnosu
7. Uspešna komunikacija: naučimo se sporočati in (aktivno) poslušati
8. Veščine učenja in bralno učne strategije – učenje učenja
9. Domače naloge: pomen, namen, funkcija
10. Sočutje do sebe rodi sočuten odnos do drugih
DELAVNICE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE:
1.

2.
3.
4.

Delavnice o učenju: učenje učenja - naučimo se napisati »plonklistek«
Skrb za dobre medsebojne odnose
Obvladovanje in prepoznavanje čustev
Negovanje vrednot in spodbujanje čuječnosti pri mladih

Melita Zagorc Vegelj, univ. dipl. psihologinja
PREDAVANJA ZA STARŠE:

1. Zdrav partnerski odnos – temelj primerne vzgoje in zdravega razvoja
otroka
2. Trma pri otroku
3. Pripravljenost otroka za šolo
4. Izzivi sodobne vzgoje in uporaba tehnologij
5. Preprečevanje in reševanje vedenjskih težav pri otrocih
6. Mladostnik – kako razumeti, kaj se dogaja v njegovi glavi
7. Izzivi, s katerimi se srečuje mladostnik in z njim njegovi starši
8. Kako ostati v stiku z mladostnikom
9. Kaj je in kaj ni medvrstniško nasilje in kako vzgojiti otroka, da se bo znal
postaviti zase na primeren način
PREDAVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE:

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

Avtoriteta učitelja in doseganje discipline v razredu
Oblikovanje razredne skupnosti v skupino
Kako reagirati na vse več čustvenih stisk pri otrocih in mladostnikih
Socialne igre in njihov pomen pri delu s skupino
Vključevanje mediacije v reševanje konfliktov
Kaj je in kaj ni medvrstniško nasilje – kako ga preprečujemo in kako
reagiramo

Maja Cvetan, univ. dipl. soc. ped.
PREDAVANJA ZA STARŠE:

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

Vzgojni izzivi v digitalni dobi
Komunikacija v družini
Komunikacija in vloga starša v ločenih družinah
Obvladovanje konfliktov v družini
Vloga staršev pri krepitvi pozitivne samopodobe
Sočutno postavljanje mej
Partnerstvo in starševstvo z roko v roki

PREDAVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE:

1. Kreiranje pozitivne klime v razredu
2. Vloga učitelja pri krepitvi pozitivne samopodobe
3. Otroci z ADHD
4. Pretihi ali preglasni otroci (otroci s ČVT)
5. Medvrstniško nasilje
6. Tehnike sproščanja in spoprijemanje s stresom
PODPORNA SKUPINA ZA STARŠE:
1. Starš staršu

DELAVNICE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE:

1. Preprečevanje in zmanjševanje medvrstniškega nasilja
2. Prepoznavanje in preprečevanje spletnega nasilja
3. Najstniški odnosi se spreminjajo: prijateljstvo, ljubezen, spolnost
4. Obvladovanje stresa

INTERVIZIJSKA SKUPINA ZA SVETOVALNE DELAVKE
INTERVIZIJSKA SKUPINA ZA STROKOVNE DELAVKE

DELAVNICE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE:

1. Socialne in čustvene kompetece
2. Trening socialnih veščin
3. Tehnike sproščanja in spoprijemanje s stresom

