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SEMINAR 
 

PREPREČEVANJE MOTEČEGA VEDENJA –

UVOD V PODPORO POZITIVNEMU 

VEDENJU 

 
OPIS SEMINARJA 

 

Vedenje otrok, ki ni skladno z našimi pričakovanji, ustvarja slabo voljo in občutek nemoči, 

otroke ovira pri učenju, socialnih stikih, komunikaciji in včasih v razvojnem napredovanju 

nasploh. Strokovni delavci se pogosto sprašujejo, kako naj ravnajo, kadar otroci vpijejo, 

kričijo, se tepejo, ne poslušajo, ne sodelujejo, … Šolam in vrtcem želimo predstaviti v praksi 

uveljavljene strategije in konkretne postopke, s katerimi preprečujemo in zmanjšamo 

pogostost (ter intenzivnost) motečih vedenj.  Na primeru posameznega otroka in skupine 

bomo prikazali načine spodbujanja in krepitve želenega vedenja pri otrocih. Spoznali boste 

tudi tehniko za učenje samo-nadzora jeze, ki jo boste lahko uporabljali pri delu s celo 

skupino otrok. V delavnici bomo preizkusili, kako lahko z vizualno podporo vplivamo na 

sodelovanje in dinamiko otrok v skupini. 

 

Seminar je namenjen strokovnim delavcem v vrtcu in prvi triadi osnovne šole (vzgojiteljem, 

učiteljem, specialnim pedagogom, izvajalcem dodatne strokovne pomoči, svetovalnim 

delavcem, spremljevalcem otrok s posebnimi potrebami in ravnateljem), ki se pogosto 

srečujejo z vprašanji, povezanimi z motečim vedenjem otrok. Udeleženci seminarja bodo 

dobili izročke v tiskani obliki. 

 

 

 

 

Uredila: Sabina Pšeničnik, koordinatorica v IC Pika, februar  2017  
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OSNOVNE INFORMACIJE: 

 

Informacije o seminarju so vam na voljo tudi na naši spletni strani: 

www.icpika.si 

 

Seminar bo v sredo, 15. marca 2017 v prostorih IC Pika v Ljubljani (Zemljemerska 7), 

s pričetkom ob 9.00 in zaključkom ob 16.30 uri. 

 

Vabljeni ste vzgojitelji, učitelji, specialni pedagogi, izvajalci dodatne strokovne 

pomoči, svetovalni delavci, spremljevalci otrok s posebnimi potrebami in ravnatelji, 

ki delate z mlajšimi otroki (predšolski otroci in prva triada osnovne šole).   

 

Predavale bodo: Mojca Molek, Branka D. Jurišić in Katarina Kotnik Ivačič. Več o 

predavateljicah na spletni strani: http://icpika.si/o-nas/  

 

 

Kotizacija: v ceno je všteta malica in gradivo (DDV je že vključen v ceno): 

- Strokovni delavci zaposleni v MOL (Mestna občina Ljubljana):  55 €  

- Strokovni delavci zaposleni izven MOL: 70 €  

Podatki za plačilo kotizacije so na spletni strani: http://icpika.si/za-strokovnjake/  

 

PRIJAVA NA SEMINAR: 

Prijave zbiramo od 14. februarja 2017 naprej, do zapolnjenih mest. Prijavite se preko 

spletnega obrazca, ki bo na naši spletni strani www.icpika.si , pod zavihkom »za 

strokovnjake«. 

 

 

 

 

Dodatne informacije o seminarju lahko dobite po elektronski pošti – pišite na naslov: 

pika@centerjanezalevca.si ali pokličite na telefonsko številko 01/43-42-360 (Sabina 

Pšeničnik, koordinatorica programov IC Pika).  
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