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Učenje … iz šole v življenje 

Center Janeza Levca Ljubljana  

Izobraževalni center Pika 

  

PREDAVANJE ZA STARŠE 

POHVALE 
Maja se v vrtcu sploh ni odzivala, niti ni prikimala niti odkimala. Tudi doma ni povedala, kaj 
se je v vrtcu dogajalo. Zdaj imata starša vsak dan nekaj listkov pohval o njenem sodelovanju, ki 
jih je napisala njena vzgojiteljica v vrtcu. To Majo spodbuja, da doma več pove o tem, kaj so 
delali v vrtcu. 

Zapis iz knjižice Jurišić, B. (2016). POHVALE 
 

 

 

Pohvala je ena od najpreprostejših tehnik in je hkrati način poučevanja in krepitev 
socialnih in učnih oblik vedenja. Časovno je nezahtevna, zahteva malo znanja in redko 
tudi materialna sredstva. Z namenom, da bi bile pohvale učinkovite, smo zbrali nekaj 
smernic iz strokovne literature in osebnih izkušenj avtorice, ki jih lahko tudi preberete 
v knjižici POHVALE na naši spletni strani: https://icpika.si/gradiva-za-starse/e-
gradivo-pohvale/  

Predavanje je namenjeno staršem predšolskih in šolskih otrok, ki si želijo spremeniti 
vedenje svojih otrok.  

 

Zapisala: Katarina Koprivnikar Grošelj, predavateljica; januar 2022  

 
 
 
 
 

Fotografija škatle za kartončke s 
pohvalami  (osebni arhiv) 
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OSNOVNE INFORMACIJE za predavanje: Pohvale 
 

Predavanje bo v ponedeljek, 14. februarja 2022, s pričetkom ob 17.00 

in zaključkom ob 18.30 uri. Predavanje bo po spletu, v orodju ZOOM. 

 

Vabljeni ste starši predšolskih in šolskih otrok. 
 

Predavanje bo imela specialna pedagoginja  

Katarina Koprivnikar Grošelj. 
 

Predavanje bo potekalo v živo z možnostjo interakcije s predavateljico. Predavanja ne 

snemamo — ni posnetka za ogled. 

Kotizacija: Predavanje je brezplačno, potrebna je prijava. 
 

PRIJAVA NA PREDAVANJE: 

Prijave zbiramo od petka, 4. februarja 2022, od 12.00 ure naprej. Prijavite se 

preko spletnega obrazca,  s klikom na povezavo: 

 https://1ka.arnes.si/a/894f0c9c  

 
Podatki, ki jih vpišete v prijavnico: Ime in priimek, tel. številka, e-naslov, vaš poklic, starost otrok.  

 

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

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

Predlagamo, da se na predavanje prijavite čim prej, saj se mesta hitro 

zapolnijo. 
 

 

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).  
 

 

 

O PREDAVATELJICI: 

Katarina Koprivnikar Grošelj, specialna pedagoginja: 

Katarina Koprivnikar Grošelj je po poklicu specialna pedagoginja. V IC Pika je zaposlena tri 

dni v tednu. Njene prejšnje zaposlitve in izkušnje segajo od učiteljice v programu z nižjim 

izobrazbenim standardom, dela v zdravstvenem domu in v mobilni specialno pedagoški 

službi. Zavzema se za timsko poučevanje, sodelovanje z učitelji in s starši ter krepitev dobre 

prakse. 

 

Osnovne informacije je pripravila: Sabina Kovač, koordinatorica v IC Pika, januar 2022 
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