
 

Platea je center za svetovanje in usmerjanje otrok, mladostnikov in staršev, kjer psihologi iin specialni 
pedagogi svetujemo in pomagamo predvsem pri reševanju vedenjskih, vzgojnih, čustvenih, 
psihosocialnih in učnih težav. Težave rešujemo z individualnimi in skupinskimi razgovori ter s pomočjo 
terapije s konji. Organiziramo različne delavnice in srečanja tako za otroke kot tudi za starše. 
Mladim športnikom pomagamo pri uresničevanjem zastavljenih ciljev na treningih in tekmovanjih. 
Vodimo motivacijske treninge, treninge učinkovite komunikacije ter treninge asertivnega vedenja. 
 

 

PONUDBA DELAVNIC ZA UČENCE  

Za Vaše učence smo pripravili … 
 

... delavnice za lažje spoprijemanje z učenjem in načrtovanje prihodnosti.... 

UČENJE ZA UČENJE – KAKO SE UČITI IN SE NAUČITI 
Cilji delavnice: 

 seznanitev z dejavniki uspešnega učenja  

 spoznajo in osvojijo učne strategije oziroma različne načine učenja 

 osvojijo načine samostojnega učenja ter učinkovitega zapisovanja snovi pri pouku 

 spoznajo pomembnost učnih in delovnih navad 

 osvojijo načine in pristope k pisnemu in ustnemu preverjanju znanja 

 spoznajo vaje za izboljšanje koncentracije in pozornosti 
 

Trajanje delavnice: 3 ali 6 pedagoških ur (2 srečanji po 3 pedagoške ure) 

 

POKLICNA ORIENTACIJA – JAZ IN MOJA IDELANA SLUŽBA 
Cilji delavnice:  

 spoznavajo svoje poklicne sposobnosti  

 ugotavljajo kaj hočejo in zmorejo doseči na poklicnem področju.  

 seznanijo se s trgom dela, delovnimi vrednotami, interesi in kompetencami. 
 
Trajanje delavnice: 3 pedagoške ure 
 

....delavnice za  dobro samopodobo in osebno odgovornost.... 

JAZ SEM OK, TI SI OK 
Cilji delavnice: 

 razvijanje in spodbujanje pozitivne samopodobe in samospoštovanja  

 prepoznavajo svoje dobre lastnosti, talente in sposobnosti  

 spoznajo načine konstruktivnega spoprijemajo s problemi in težavami  

 učenje razvijanja in ohranjanja zdravih in vzajemno zadovoljivih medosebnih odnosov ter 
spodbujanje neodvisnosti, poguma in radovednosti pri sprejemanju novih izkušenj in izzivov  

 
Trajanje delavnice: 3 pedagoške ure 
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KO SEM RAVNAL/-a ODGOVORNO.... 
Cilji delavnice: 

 spoznati in razvijati pravila za življenje v družbi 

 definirati odgovorno vedenje v določenih okoliščinah 

 spoznati koristi in izzive odgovornega vedenja 
 
Trajanje delavnice: 3 pedagoške ure 
 

ASERTIVNOST ZA UČENCE  
Cilji delavnice: 

 razlikovati asertivno vedenje od agresivnega, 
pasivnega ter manipulativnega vedenja 

 naučiti se izražati svoje mnenje in stališče 

 naučiti se sprejemati mnenja  in stališča 
drugih 

 naučiti se sprejeti in podati kritiko 

 naučiti se obvladovati konflikte 

 naučiti se ravnati s prošnjami in komplimenti 

 spoznati kako govorica telesa vpliva na 
sogovornika 
 

 
Trajanje delavnice: 2 srečanji po 3 pedagoške ure (6 pedagoških ur) 

 

....delavnice za boljše prijateljske odnose in reševanje sporov.... 

KAKŠNA JE TVOJA JEZA? 
Cilji delavnice: 

 opredeliti jezo kot čustvo in način odzivanja 

 opredeliti situacije, ki otroke jezijo 

 naučiti se nadzorovanja in ustreznega izražanja jeze v različnih situacijah z vrstniki in odraslimi 
 
Trajanje delavnice: 3 pedagoške ure 
 

POSTAVI SE NA SVOJO STRAN 
Cilji delavnice: 

 kritično razmišljanje o prijateljih 

 prepoznati načine, kako pridobiti nove prijatelje 

 ugotoviti ali je vredno biti »in« 

 ugotoviti, kako se lahko izognejo povzročanju občutka izločenosti pri drugih 
 
Trajanje delavnice: 3 pedagoške ure 
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... delavnice za obvladovanje stresa.... 

SPROSTI SE IN UŽIVAJ 
Cilji delavnice: 

 prepoznati vzroke in učinke stresa v svojem življenju  

 spoznati in se naučiti dveh tehnik sproščanja 

 spoznati načine za učinkovito obvladovanje stresnih situacij v šoli, doma in interesnih dejavnostih 
 
Trajanje delavnice: 3 pedagoške ure 
 
 

 

Izvajalci, metode in način dela: 

Delavnice vodijo psihologi, specialni pedagogi in socialni delavci, ki so ustrezno usposobljeni in imajo 

izkušnje pri delu s skupinami otrok. Učenci se z vsebinami delavnic seznanijo skozi  z metodo razgovora, 

povratnih informacij, reševanjem vprašalnikov, delom v manjših skupinah ter  igro vlog.  

 

Cena delavnic: 1 pedagoška ura = 20 eur 
Nismo zavezanci za DDV. Račun izstavimo po končanih delavnicah. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


