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SEMINAR 
 

NEMIRNOST PRI OTROKU IN PODPORA 

POZITIVNEMU VEDENJU 

 

 

OPIS SEMINARJA 

 

V vsaki šoli in vrtcu imamo otroke, ki so »nemirni, moteči, problematični, hiperaktivni, 

naporni, težko vodljivi«. Pogosto se ob svojih (neuspešnih) intervencijah počutimo 

nemočni, ker smo »že vse poskusili in nič ne deluje«. Vsebina seminarja bo temeljila 

na nemirnem vedenju, ki ga kažejo različni otroci in se ne bo osredotočala le na otroke 

z diagnozami kot je hiperkinetična motnja (ali t. i. ADHD). 
 

Udeleženci se bodo na primerih naučili prepoznati in zapisati želeno in neželeno 

vedenje. Spoznali bodo smernice, kako zapisati specifični opis vedenja nemirnega 

otroka. Predstavljeni bodo temeljni pristopi pri vsakdanjemu delu v skupini, ki 

omogočajo preprečevanje ali zmanjševanje nemirnosti.  

 

Na koncu se bodo seznanili z vizualno podporo, katere namen je krepitev želenega 

vedenja nemirnega otroka ali celotne skupine. Na primerih iz prakse bodo slušatelji 

spoznali različne načine uporabe vizualne podpore in na delavnici ozavestili 

pomembnost pravilno izdelane vizualne opore in njene uporabe.  

 

Zapisale predavateljice:  Alenka Dolinar, Jelena Kljajić, Alja Lečnik, Polona Markovič, Ana 

Svetičič, Katarina Ukmar in Katarina Veler Jekl, marec 2020. 
 

 

Informacije o seminarju so objavljene tudi na naši spletni strani: www.icpika.si 

Center Janeza Levca Ljubljana Izobraževalni center Pika  

»Joj, zmanjkuje mi moči, samo 
še s tem otrokom se 

ukvarjam!« 

»Naša svetovalna pravi, naj ga pohvalim, 
ko bo nekaj naredil OK. Ampak on nič ne 

naredi OK! Njej je lahko, ker ga vidi 
enkrat na teden po eno uro. Jaz jih imam v 

razredu 25 celo dopoldne!«

mailto:pika@centerjanezalevca.si
http://www.icpika.si/
http://www.icpika.si/
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OSNOVNE INFORMACIJE za seminar: Nemirnost pri otroku in podpora pozitivnemu vedenju: 
 

 

Seminar bo v sredo, 30. septembra 2020, v prostorih IC Pika v Ljubljani 

(Zemljemerska ulica 7), s pričetkom ob 09.00 in zaključkom ob 16.45 uri.  
 

Vabljeni ste strokovni delavci iz vrtcev in osnovnih šol, ki poučujete učence do 5. razreda 

osnovne šole ter svetovalni delavci in izvajalci dodatne strokovne pomoči v vrtcih in 

osnovnih šolah. 
 

Na seminarju bodo predavale:  

Alenka Dolinar, socialna pedagoginja  Jelena Kljajić, specialna pedagoginja  Alja Lečnik, 

specialna pedagoginja  Polona Markovič, pedagoginja  Ana Svetičič, specialna pedagoginja 

 Katarina Ukmar, socialna pedagoginja  Katarina Veler Jekl, pedagoginja.  

Predavateljice so bile udeleženke 2. generacije strokovnega izpopolnjevanja v IC Pika in prihajajo iz različnih 

delovnih okolij: iz vrtca, osnovne šole, zdravstvenega doma in iz posebnega programa vzgoje in izobraževanja. 
 

Gradivo: E-svetovanja IC Pika 

— Želeno in moteče vedenje, v e-svetovanjih št. 6, 15, 20, 54, 67. 

— Krepitev vedenja, v e-svetovanjih št. 50, 55, 64. 

— Vizualna podpora, v e-svetovanjih št. 7, 52, 81. 

— Specifični opisi in prilagoditve, v e-svetovanjih št. 30 in 34.  

Povezava do gradiva: http://icpika.si/odgovorili-smo-seznam-vseh-e-svetovanj-ic-pika/  
 

Kotizacija: 

 — Strokovni delavci zaposleni v MOL (Mestna občina Ljubljana):  65 € 

 — Strokovni delavci zaposleni izven MOL: 85 € 

Plačilo kotizacije:  

Samoplačniki do seminarja. Pri udeležencih, kjer je plačnik seminarja delovna organizacija, ki posluje 

z e-računi, bomo račun poslali po seminarju na naslov zavoda, ki ste ga navedli ob prijavi. Podatki za 

plačilo so objavljeni na:  https://icpika.si/za-strokovnjake/ 
 

PRIJAVA NA SEMINAR:  

Prijave zbiramo od 16. septembra 2020, od 12.00 naprej. Predlagamo, da se prijavite čim prej, 

saj hitro zapolnimo vsa mesta (tudi v enem dnevu). Prijavite se preko spletnega obrazca, (ki se 

takrat odpre za prijave):  

https://docs.google.com/forms/d/1wYlmx9x0OHlP_KuTUHG3wnKid1t5farmH2w7gwDQKZ8/e

dit#responses  

Podatki, ki jih vpišete v prijavnico: Ime in priimek, tel. številka, e-naslov, kje ste zaposleni, 
kdo je plačnik seminarja, naziv/ime plačnika, naslov plačnika, davčna številka plačnika, 
telefonska št. plačnika, ali je plačnik seminarja davčni zavezanec. 

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 v IC Pika). 

Osnovne informacije je pripravila Sabina Pšeničnik, koordinatorica v IC Pika, september 2020. 
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