
 

Izobraževanje za učitelje, vzgojitelje, pedagoške delavce, športne trenerje, starše ... 

 

 

Povezovalna komunikacija z otroki,  

ki so nam izziv 
 

sreda in četrtek, 25. in 26. november 2020, od 9.00 do 16.30 ure  

 Ljubljana, točen naslov ob prijavi 
 

Kako razumeti vzroke za različna vedenja otrok (zmedenost, agresija, 

občutljivost, apatija ...) in se na njih konstruktivno odzivati? Kako 

nam lahko poznavanje posebnih potreb (dispraksija, disleksija, motnje 

pozornosti ...) olajša delo z otroki in v naše odnose z njimi prinese več 

sproščenosti in povezanosti? 

 
Pogosto otrokom, ki se vedejo neprilagojeno, nalepimo etikete, kot na primer 

“neposlušen”, “nevzgojen”, “podivjan” in pri tem pozabimo, da je lahko 

neprilagojeno vedenje le odraz stiske, s katero se otrok sooča in da potrebuje le 

drugačen pristop.  

 

 

OBOGATITE SVOJE ZNANJE 
  

               
Delavnica bo izpeljana po metodah neformalnega, izkustvenega učenja, kar 

udeležencem omogoča aktivno sodelovanje ter odpira prostor za diskusije, 

izmenjavo izkušenj in skupno iskanje rešitev. 

 

  
 

 

NAMEN DELAVNICE 

 

 

Zahtevati od otroka s hiperaktivnostjo, naj se potrudi in umiri, je 

enako, 

kot da bi od slepega zahtevali, naj se potrudi in spregleda. 

 

pri delu z otroki, ki se vedejo drugače. 
 



CILJI DELAVNICE 
 

Vsem, ki delate z otroki (učiteljem, vzgojiteljem, športnim trenerjem, vaditeljem …) in 

staršem pomagati prepoznati razloge za drugačno vedenje otrok in jim ponuditi orodja 

za razvoj otrokovih potencialov in lažje delo z njimi.  

 

Na delavnici boste: 

❖ spoznali razloge za drugačno vedenje otrok in se naučili, kako se na to odzvati, 

❖ prepoznali vzorce obnašanja, v katerih se vrtijo otroci in jim jih pomagali preseči, 

❖ vadili povezovalno komunikacijo, 

❖ razvijali empatijo in samoempatijo, 

❖ zmanjšali diskriminacijo drugačnosti. 
 

 

 

KORISTI ZA UDELEŽENCE 
 

S pridobljenimi znanji boste udeleženci lahko: 

❖ izboljšali kakovost in učinkovitost vzgojno-izobraževalnega procesa ter športnih in 

drugih treningov,  

❖ naredili proces dela oz. bivanja z otroki prijetnejši in bolj sproščen tako za vas kot 

za otroke,  

❖ spoznali teorijo in praktične nasvete za delo z otroki s posebnimi potrebami (avtizem, 

hiperaktivnost, dispraksija idr.), 

❖ lažje prepoznavali potenciale otrok in jim pomagali izboljšati samopodobo, kar 

pripomore tudi k bolj uravnoteženim odnosom. 

 

 

Delavnica je namenjena učiteljem, vzgojiteljem, športnim trenerjem, 

profesorjem športne vzgoje, mladinskim voditeljem, vzgojiteljem na letovanjih,  

staršem in vsem, ki vas tematika zanima. 

 

Cena 2-dnevne delavnice je 180 eur. 

 

Rok za prijavo je ponedeljek, 16. november 2020, prijavite se lahko tukaj. 

Dodatne informacije: 031 505 788 (Taisa) ali 041 470 770, 

jakakovac@hotmail.com (Jaka). 

Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo. 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/17XOzhSQHpenbzrhU2USAfYw7NnSHKbtVzDOnlYOpTmg/edit


 

Darja Taisa Cerkvenik 
 

Moje poslanstvo je, da ljudem vračam moč, ki je v njih. To mi uspeva z integrativnim 
pristopom, s povezovanjem različnih znanj. Sem strokovnjakinja za procese osebnostnih 
sprememb, spreminjanje nezavednih vzorcev in za področje komunikacije in odnosov. Sem: 
 

• profesorica defektologije z dolgoletnimi izkušnjami 

pri delu z otroki s posebnimi potrebami, 

• specializantka integrativne psihoterapije, 

• trenerka komunikacije (v procesu certifikacije za 

mednarodno trenerko nenasilne komunikacije), 

• NLP Master Coach, 

• certificirana izvajalka metode EFT (tehnike doseganja 

čustvene svobode), 

• certificirana moderatorka sistemskih postavitev po 

metodi Berta Hellingerja, 

• shiatsu terapevtka in refleksoterapevtka, 

• članica komisije za NPK refleksoterapevt/ka. 

 

V svoje delo s skupinami in posamezniki vnašam tudi znanja s področja moderatorstva, 
transakcijske analize, dela v hospicu in svetovanja v krizi. 
 

Jaka Kovač 
 
Močno verjamem, da ima vsak človek vrsto potencialov in da je pogosto potrebno le ustvariti 
spodbudno okolje, v katerem se lahko razvijejo. S skupinami in posamezniki se trudim tako 
okolje ustvarjati kot: 

 

• trener komunikacije (v procesu certifikacije za 
mednarodnega trenerja nenasilne komunikacije), 

• mednarodni trener neformalnega izobraževanja, 

• voditelj usposabljanj ter mladinskih taborov in 
izmenjav pri Slovenski filantropiji, Združenju za 
promocijo prostovoljstva,  

• moderator skupinskih procesov v Društvu 
moderatorjev Slovenije, 

• voditelj taborov socialnih veščin za begunce in 
prosilce za azil. 
 

Pri svojem delu se opiram na znanja iz neformalnega izobraževanja, nenasilne komunikacije 
in skupinskega dialoga ter na dolgoletne izkušnje z delom z otroki, mladostniki in odraslimi. 
Poleg vodenja različnih delavnic, letovanj in mladinskih izmenjav sem z otroki in mladostniki 
20 let delal kot trener juda. 
 

IZVAJALCA DELAVNICE 
 
 
 
 
 


