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Učenje … iz šole v življenje 

Center Janeza Levca Ljubljana  

Izobraževalni center Pika 

  

PREDAVANJE ZA STARŠE 

VLOGA STARŠEV PRI UČENJU 
SOCIALNIH SPRETNOSTI – KAJ 
LAHKO NAREDIMO DOMA? 
 
Otroci se veliko socialnih vedenj naučijo spontano, želenih in neželenih. Primarno 
okolje za učenje socialnih spretnosti je družina. Starši lahko pomembno vplivamo na 
to, kako se bo naš otrok znašel v socialnih situacijah.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lepo vabljeni, da se nama pridružite na predavanju o načinih, preko katerih lahko 
otroka naučimo socialnih spretnosti za kvalitetnejše medosebne odnose - 
vzpostavljanje stikov z drugimi, uspešno soočanje v konfliktnih situacijah, 
dogovarjanje, sodelovanje … 
 
Upava, da boste na predavanju dobili potrditev, da ste na pravi poti in bili hkrati 
navdahnjeni z novimi idejami, ki jih še niste preizkusili. 
 
Predavanje bo trajalo 1,5 ure.  Namenjeno je vsem staršem otrok starih od 5. do 12. 
let redne osnovne šole. Prostor bo tudi za vaša vprašanja.  
 
Zapisali predavateljici: Sara Marn in Ajda Strnad (marec, 2022) 
 
 

Moj otrok ne 
ve kaj 

narediti, ko 
se skrega s 
prijateljem. 

 

Kako naj 
svojega 

otroka naučim 
začeti 

pogovor/igro 
z vrstnikom? 

Ali imam kot 
starš možnost 
vplivanja na 

socialne odnose 
svojega otroka?  
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OSNOVNE INFORMACIJE za predavanje: Vloga staršev pri učenju socialnih 

spretnosti – kaj lahko naredimo doma? 
 

Predavanje bo v ponedeljek, 28. marca 2022, s pričetkom ob 17.00 in 

zaključkom ob 18.30 uri. Predavanje bo v prostorih IC Pika, 

Zemljemerska ulica 7, Ljubljana. 
 

Vabljeni ste starši otrok, starih od 5. do 12. let, redne osnovne šole. 

Predavanje ni namenjeno strokovnemu izpopolnjevanju vzgojiteljev in drugih strokovnjakov. 
 

Predavanje imata: psihologinja Sara Marn in socialna pedagoginja Ajda 

Strnad 
 

Kotizacija: Predavanje je brezplačno, potrebna je prijava. 
 

PRIJAVA NA PREDAVANJE: 

Prijave zbiramo od petka, 18. marca 2022, od 12.00 ure naprej. Prijavite se preko 

spletnega obrazca,  s klikom na povezavo: https://1ka.arnes.si/a/90887a84 

 
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).  

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

PREDAVATELJICI: 

Sara Marn: Psihologinja, zaposlena v IC Pika in delno v redni osnovni šoli. Pretekle delovne 

izkušnje je pridobivala v svetovalni službi redne osnovne šole. Njeno področje dela zajema 

tudi socialne spretnosti in čustveno-vedenjske težave pri otrocih ter vzpostavljanje 

kvalitetnega odnosa med šolo in starši. 
 

Ajda Strnad: Zaposlena je v Strokovnem centru - Mladinskem domu Malči Beličeve v 

Ljubljani, kot vzgojiteljica za otroke s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Po izobrazbi je 

socialna pedagoginja, kar jo zaznamuje na različnih področjih strokovnega in zasebnega 

življenja. Vedno rada posega po novih znanjih, izkušnjah in dogodivščinah. Velik pomen daje 

opolnomočenju staršev, saj sodelovanje med institucijo in domom otrokom daje večji občutek 

varnosti in doslednosti. Zaveda se, da vsak naredi najboljše kar zna v dani situaciji, hkrati pa 

je vsak dan nova priložnost za majhno (ali veliko) spremembo svojih navad, načinov 

komunikacije in pristopa do bližnjih. 

https://1ka.arnes.si/a/90887a84
mailto:pika@centerjanezalevca.si

