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PREDAVANJE ZA STARŠE 

 

ŽELIM IMETI PRIJATELJE 

- socialne veščine otrok - 
 

 

OPIS PREDAVANJA 

Socialne veščine/spretnosti/kompetence so podobni izrazi, ki pravzaprav opisujejo 

enako: veščine in znanja, ki bodo v konkretno pomoč v različnih situacijah 

vsakdanjega življenja. Na kratko jih lahko povzamemo kot veščine dobrega shajanja 

samega s seboj in v interakciji z drugimi ljudmi oz. okolico.  

Kadarkoli smo v družbi vsaj enega človeka, komuniciramo na verbalni in neverbalni 

način. Odvisno kaj od te osebe želimo. S takimi situacijami smo soočeni ves čas, ne 

glede na to ali znamo v njih odreagirati ali ne. Sposobnost prepoznavanja različnih 

možnosti dojemanja in odzivanja ter zmožnost izbire med njimi ni nekaj, s čimer bi 

se kar rodili.  

Otroci, ki so na nek način res »nepopisan list«, se šele s postopnim spoznavanjem 

sveta, učijo širokega spektra potrebnih znanj za vzpostavljanje odnosov z živimi bitji.  

 

Med predavanjem bomo skupaj prepoznavali situacije, v katerih otroci potrebujejo 

dobre socialne veščine in kako jim le-te pomagajo pri vključevanju v odnose vsak 

dan, ne glede na starost. Ogledali si bomo nekaj mejnikov pri kateri starosti naj bi 

otrok nekaj znal in svoje spretnosti uspešno nadgrajeval. Prepoznavali bomo kako se 

lahko odražajo močne ali šibke socialne veščine in s tem prepoznavali težnje učiteljic, 

specialnih pedagoginj in ostalih strokovnjakov k temu, da so komunikacijske 

spretnosti in izbiranje situaciji primernega vedenja enako ali še bolj pomembne kot 

zgolj obvladanje številk, črk in učenja na pamet.  

 

 

Zapisala: Ajda Strnad, predavateljica, februar 2018 
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OSNOVNE INFORMACIJE: 

 

Informacije o predavanju so objavljene tudi na naši spletni strani: 

www.icpika.si 

 

Predavanje bo v ponedeljek, 19. marca 2018, v prostorih IC Pika v Ljubljani 

(Zemljemerska 7),  s pričetkom ob 17.00 in zaključkom ob 18.30 uri.  

 

Vabljeni ste starši predšolskih in šolskih otrok.  

 

Predavanje bo imela socialna pedagoginja Ajda Strnad. 

 

Gradivo 

Objavljena e-svetovanja. 

 

Kotizacija: Predavanje je brezplačno. 

 

PRIJAVA NA PREDAVANJE: 

Prijave zbiramo od 5.  marca 2018 od 12.00 naprej – do zapolnjenih mest. Prijavite se 

preko spletnega obrazca, ki bo od začetka prijav objavljen na spletni strani: 

http://icpika.si/za-starse/ 

 

 

Dodatne informacije o predavanju lahko dobite po elektronski pošti na naslovu: 

pika@centerjanezalevca.si ali nas pokličete na tel. št.: 01/43-42-360 (Sabina Pšeničnik, 

koordinatorica programov IC Pika).  

 

 

 

O PREDAVATELJICI: 

 

Ajda strnad, soc. pedagoginja 

Ajda Strnad je za polovični delovni čas zaposlena v IC Pika, drugo polovičko pa 

dopolnjuje z izvajanjem dodatne strokovne pomoči na redni osnovni šoli. Po 

izobrazbi je socialna pedagoginja, kar jo zaznamuje na različnih področjih 

strokovnega in zasebnega življenja. Vedno rada posega po novih znanjih, izkušnjah 

in dogodivščinah. Že dolgo si je želela, da bi sodelovala pri izobraževanju učiteljev, 

vzgojiteljev in ostalih pedagogov ter pomagala staršem otrok s posebnimi potrebami. 

Delo z otroki jo veseli in navdihuje, hkrati pa vedno znova vodi v osebno rast. 

 

Osnovne informacije je pripravila: Sabina Pšeničnik, koordinatorica v IC Pika, februar 2018 
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