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PREDAVANJE ZA STARŠE 

 

OTROK SE NE DRŽI PRAVIL 
 

 

OPIS VSEBINE  

 

Pravila so neke vrste dogovori med otroki in starši – »Najprej domača naloga in nato 

nogomet na igrišču!« ali »Pospravi igrače in bomo brali pravljico!« Nekaj napak naredimo 

še s tem, ko pravila oblikujemo preveč splošno, ohlapno in nerazumljivo (če boš 

priden…. Če bo vse OK…).  Morda pa imamo še več težav s tem, kako se otroci učijo 

pravila razumeti in upoštevati. Na predavanju boste spoznali na katere oblike 

vedenja se najpogosteje nanašajo pravila, kako jih oblikujemo, da bi bila razumljiva, 

smiselna in učinkovita. Dobili boste odgovore na vprašanja: kako se odzivati na 

kršitve pravil doma – kakšna je razlika med kaznovanjem, podkupovanjem in 

pozitivno krepitvijo želenega vedenja in naravnimi posledicami kršitve pravil.  

 

Pravila so pogosto predmet pogovorov med starši in učitelji. Kadar se otrok v šoli ne 

drži pravil, so starši lahko v stiski, kako naj se odzivajo ob opozorilih iz šole, da ima 

njihov otrok težave z upoštevanjem pravil – naj prepustijo otrokovo vedenje v šoli 

učiteljem? Kaj pomeni pričakovanje šole »prosim pogovorite se z otrokom doma« - 

kaj lahko res naredimo s pogovorom in česa ne moremo? Kakšno naj bo sodelovanje 

med starši in šolo, da se bodo otroci hitreje in učinkoviteje naučili slediti pravilom 

bodo bolj sprejeti v skupnosti.  

 

Predavanje je namenjeno staršem vseh otrok – predšolskih in šolskih, tistih z 

značilnim razvojem in tudi tistih s posebnimi potrebami.  

 

Zapisala: Dr. Branka D. Jurišić, predavateljica, april 2018 

Center Janeza Levca Ljubljana  Izobraževalni center Pika  
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OSNOVNE INFORMACIJE: 

 

Informacije o predavanju so objavljene tudi na naši spletni strani: 

www.icpika.si 

 

Predavanje bo v ponedeljek, 7. maja 2018, v prostorih IC Pika v Ljubljani 

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

 

Vabljeni ste starši otrok do 18 leta starosti.  

 

Predavanje bo imela specialna pedagoginja dr. Branka D. Jurišić 

 

Gradivo 

Nekaj o pravilih lahko najdete med našimi e-svetovanji (odgovori na vprašanja; e-

svetovanja številka 1, 15, 35, 36, 52).  

Gradiva so prosto dostopna na spletni strani www.icpika.si v zavihku novice pod 

imenom Odgovorili smo. 

Kotizacija: Predavanje je brezplačno. 

 

PRIJAVA NA PREDAVANJE: 

Prijave zbiramo od 18. aprila 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: 

 

Dr. Branka D. Jurišić, specialna pedagoginja in vodja IC Pika 

Že več kot dvajset let se ukvarja z motečim vedenjem otrok in mladostnikov, imela je več 

seminarjev in delavnic za starše, je tudi avtorica več gradiv in člankov. Starši, učitelji in 

vzgojitelji jo zelo pogosto sprašujejo, kako naj se odzivajo na moteče vedenje otrok, ne glede 

ali imajo otroka s posebnimi potrebami ali brez njih. Dobro postavljena pravila in razmejeno 

odzivanje na kršitve ali upoštevanje pravil, je ena od najbolj učinkovitih strategij 

preprečevanja motečega vedenja.  

 

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