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Učenje … iz šole v življenje 

Center Janeza Levca Ljubljana  

Izobraževalni center Pika 

  

SEMINAR 
 

SOCIALNE SPRETNOSTI UČENCEV V REDNI 

OSNOVNI ŠOLI 

 

Dragi učitelji, socialni delavci, specialni pedagogi, psihologi … 

 

Socialnih spretnosti se začnemo učiti že zelo zgodaj in se jih učimo celo življenje. Otroci 

se jih učijo v različnih okoljih, gotovo pa je šola med najpomembnejšimi, saj tam 

preživijo največ časa in so posledično izpostavljeni številnim situacijam. V šoli je 

poučevanje teh spretnosti tako preventivna kot kurativna dejavnost. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na seminarju boste spoznali: 

 katere so temeljne socialne spretnosti, ki učencem omogočajo uspešno 

vključenost v šolsko okolje, 

 kako zapisati specifični opis učenčevega socialnega vedenja, 

 kako oceniti socialne spretnosti učencev,  

 kako oblikovati delavnice za poučevanje socialnih spretnosti. 
 

Seminar je namenjen vsem strokovnim delavcem, ki ste zaposleni v redni osnovni 

šoli. Trajal bo 8 ur in bo naravnan praktično, z nekaj teoretičnimi izhodišči. V 

praktičnem delu seminarja se boste preizkusili v načrtovanju aktivnosti za poučevanje 

socialnih spretnosti in ugotovili, na kaj moramo biti pri tem posebej pozorni.  
 

Zapisali predavateljici:  Sara Marn in Polona Markovič (september 2021) 

»V razredu nimam prijateljev. 
Pravijo, da hočem vedno biti prvi!« 

»Naša učiteljica pravi, naj 
počakam, da pridem na vrsto. 
Jaz težko počakam. Ali se tega 

lahko naučim?«

Bi želeli pri učencih razvijati socialne spretnosti, pa ne veste, kako bi se tega lotili? 
 

Vas zanima, kako oceniti socialne spretnosti otrok, da bi lahko načrtovali učne 
priložnosti? 

  

Bi se radi naučili oblikovati delavnice za poučevanje socialnih spretnosti? 
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OSNOVNE INFORMACIJE za seminar: Socialne spretnosti učencev v redni osnovni šoli 
 

 

Seminar bo v sredo, 13. aprila 2022, v prostorih IC Pika v Ljubljani 

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

Vabljeni ste strokovni delavci zaposleni v redni osnovni šoli. 

 
 

Predavateljici:  

Sara Marn, psihologinja in Polona Markovič, pedagoginja 

 

Gradivo: 

Knjižica: Socialne spretnosti učencev v redni osnovni šoli. 

 

Kotizacija: 103 € 

  

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 31. marca 2022, 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://1ka.arnes.si/a/31928 

 

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, ali je 

plačnik seminarja davčni zavezanec. 

 

Vaša prijava je zabeležena, če nekaj minut po prijavi dobite na vpisan e-

naslov, naše povratno sporočilo (iz e-naslova Arnes-1KA). 

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 Kovač, koordinatorica 

v IC Pika). 

Osnovne informacije je pripravila Sabina Kovač, koordinatorica v IC Pika, oktober 2021. 
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