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PREDAVANJE ZA STARŠE 

 

ŽELIM IMETI PRIJATELJE 

- socialne spretnosti otrok - 
 

 

OPIS PREDAVANJA 

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

način. Odvisno, kaj od te osebe želimo in pričakujemo. S takimi situacijami smo 

soočeni vsak dan, ne glede na to ali smo opremljeni s primernimi spretnostmi ali ne. 

Tako odrasli kot tudi otroci. Sposobnosti in znanje prepoznavanja različnih možnosti 

razumevanja in odzivanja v socialnih situacijah, ter zmožnost izbire vedenja ni nekaj, 

s čimer bi se kar rodili.  

 

Kakšna je pri vsem tem vloga in naloga staršev? Kaj lahko naredimo odrasli, da bo 

otrok znal reševati spore in težave, da se bo znal vključiti v igro vrstnikov in bo imel 

prijatelje? Kako naj spodbudim to kar otrok že poskuša, pa mu vseeno ne uspe?  

 

Med predavanjem bomo prepoznavali, katere socialne spretnosti so pomembnejše in 

kako le-te pomagajo otroku, pri vključevanju v socialne odnose. Predstavila bom 

nekaj načinov, kako lahko odrasli pomagamo otrokom, da bodo pri vključevanju v 

vrstniške odnose uspešnejši in bolj sprejeti. Upam, da boste dobili potrditev, da ste 

na pravi poti in  bili hkrati navdahnjeni z novimi idejami, ki jih še niste preizkusili. 

 

Zaželeno je aktivno sodelovanje pri odprtih vprašanjih in s tem spodbuditi 

medsebojno izmenjavo teoretsko-praktičnih izkušenj. 

 

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

Informacije o predavanju so objavljene tudi na naši spletni strani: 

www.icpika.si 

 

Predavanje bo v ponedeljek, 15. oktobra 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 (kratki odgovori na vprašanja staršev ali strokovnih 

delavcev. Svetovanje številka …15, 36, 50, 53, 55 …):  http://icpika.si/odgovorili-

smo-seznam-vseh-e-svetovanj-ic-pika/ 

 

Kotizacija: Predavanje je brezplačno. 

 

PRIJAVA NA PREDAVANJE: 

Prijave zbiramo od 2.  oktobra 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/ Vaša prijava je zabeležena, če nekaj minut po prijavi 

dobite na vpisan e-naslov, naše povratno sporočilo. 

 

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 

V lanskem šolskem letu je bila polovični delovni čas zaposlena v IC Pika, drugo polovičko pa 

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. Njena želja je, 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, september 2018 
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