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ŠOLA ZA STARŠE V IC PIKA (2022/23) 

 

Predavanja in delavnice so namenjene staršem. Imamo jih v prostorih IC Pika, ali po 

spletu, v popoldanskem času (v ponedeljkih od 17.00 do 18.30). Udeležba je brezplačna, 

potrebna je le predhodna elektronska prijava. Prijavnico objavimo na spletni strani, nekje  

mesec dni pred predavanjem (v zavihku »ZA STARŠE« https://icpika.si/za-starse/ ). 
 

SEZNAM PREDAVANJ: 
 

1. Lahko branje  

Ponedeljek, 3. oktober 2022, predavanje za starše in družinske člane oseb s posebnimi 

potrebami. Predavanje bo imela Živa Jakšić Ivačič, specialna pedagoginja. Začetek 

elektronskih prijav bo 22. septembra  2022, od 12.00 ure naprej. 
 

2. Zakaj in kako se igrati s svojim otrokom? (ponovitev predavanja) 

Ponedeljek, 5. december 2022, predavanje za starše in stare starše predšolskih otrok. 
Predavanje bo imela Andreja Konda, specialna pedagoginja. Začetek elektronskih prijav 
bo 24. novembra 2022, od 12.00 naprej. 
 

3. Opolnomočenje staršev otrok s posebnimi potrebami 

Ponedeljek, 16. januar 2023, predavanje je namenjeno staršem otrok/mladostnikov s 
posebnimi potrebami, starih med 6 in 18 let. Predavanje bo imela Mojca Jerovšek Toth, 
psihologinja, svetovalna delavka CJL OVI Jarše. Začetek elektronskih prijav bo 5. 
januarja 2023, od 12.00 ure naprej. 
 

4. Vloga staršev pri učenju socialnih spretnosti – kaj lahko naredimo doma? 

(ponovitev predavanja) 

Ponedeljek, 27. marec 2023, predavanje za starše otrok in mladostnikov. Predavanje bo 
imela psihologinja Sara Marn. Začetek elektronskih prijav bo 16. marca 2023, od 12.00 
naprej.  
 

5. Učenje učenja 3 

Ponedeljek, 8. maj 2023, predavanje z delavnico za starše in učence od 4. do 9. razreda 

OŠ. To je tretja šola za starše, ki je namenjena učenju učenja, tokrat bomo spoznali 

Frayerjev model – učna strategija, ki sodi v skupino grafičnih organizatorjev. Predavanje z 

delavnico bo imela dr. Branka D. Jurišić, specialna pedagoginja. Začetek elektronskih 

prijav bo 20. aprila  2023, od 12.00 ure naprej. 

 
6. Vaje za pisanje 

Ponedeljek, 15. maj 2023, predavanje za starše osnovnošolskih otrok. Predavanje bo 
imela Katarina Koprivnikar Grošelj, specialna pedagoginja. Začetek elektronskih prijav bo 
5. maja 2023, od 12.00 ure naprej. 
 
 

Zapisala: Sabina Kovač, koordinatorica v IC Pika, 13. 9. 2022 
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