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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 … 

 

V obdobju, v katerem živimo, vsak  izmed nas zasleduje osebne cilje in želi biti uspešen 

– odrasli v službi, otroci v šoli. Pogosto pa pozabimo, da naš uspeh ni odvisen zgolj 

od vloženega truda, ampak tudi od odnosov z ljudmi, ki so okoli nas, ko nek uspeh 

zasledujemo.  
 

Včasih pozabimo, da učnega uspeha brez vsakodnevnih socialnih uspehov - ni. 
 

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

epidemije nas je močno osiromašil socialnih stikov in negativno vplival na razvoj 

socialnih spretnosti/socialno plat življenja vseh nas – tudi otrok. 
 

Če si pri svojem delu zastavljate katero od teh vprašanj, vabljeni na seminar:  

 

 

 

 

 

 
 

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.  
 

Napovednik seminarja si poglejte v tem kratkem videu:  

https://www.youtube.com/watch?v=3U4706Ja4lU  
 

 

Zapisali predavateljici:  Sara Marn in Polona Markovič (junij, 2022) 

Kako naj vem, katere socialne spretnosti poučevati v razredu? 
 

Kako naj ocenim socialne spretnosti otrok? 
  

Kako naj oblikujem delavnice za poučevanje socialnih spretnosti? 

https://www.youtube.com/watch?v=3U4706Ja4lU
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OSNOVNE INFORMACIJE za seminar: Socialne spretnosti učencev v redni osnovni šoli: 
 

 

Seminar bo v sredo, 14. septembra 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. 
 

Na seminarju bosta predavali:  

Sara Marn, psihologinja  

Polona Markovič, pedagoginja  
 

Gradivo: E-svetovanja IC Pika in knjižica 

— 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 gradiv: http://icpika.si/odgovorili-smo-seznam-vseh-e-svetovanj-ic-

pika/  
 

— Knjižica Socialne spretnosti učencev v redni osnovni šoli. Po seminarju dostopno 

na: https://icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/vse-publikacije/  
 

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. avgusta 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/72a41a25  
 

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, junij 2022  
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