
PROGRAM UČENJA SOCIALNIH VEŠČIN  

ZA OSNOVNOŠOLCE SOVE 

 

 Ima vaš otrok / učenec pogosto konflikte z vrstniki?  

 Se nerodno vključuje v igro, ali pa je osamljen?  

 Nespretno izraža svoje želje in občutja? 

 Ima nizko samopodobo in mu primanjkuje samozavesti? 

 Slabše kontrolira svoje vedenje?  

 Je več časa v družbi telefona ali računalnika kot z drugimi 
otroki? 

 

 

Socialne veščine so načini, kako vzpostavljamo stik z drugimi in se vključujemo v 
svoje okolje – družino, razred, službo, in širšo skupnost. Primanjkljaj socialnih 
veščin lahko ovira socialni razvoj in učni uspeh otroka ter otežuje delo učiteljev.  

Socialne veščine otrok pridobiva skozi aktivno vključenost v skupino vrstnikov, 
kjer dobiva pozitivne izkušnje, potrditev svojih sposobnosti in ustrezno 
povratno informacijo o svojem vedenju. Vse to omogoča Program učenja 
SOcialnih VEščin SOVE v obliki tedenskih delavnic.  

Na delavnicah SOVE se bodo otroci naučili: 

 vživljanja v občutke drugih, 
 konstruktivno reševati konflikte, 
 upoštevati mnenja drugih, 
 izražati svoja čustva, tako prijetna kot neprijetna, 
 vpogleda v svoje vedenje, 
 ustreznih reakcij v različnih čustvenih stanjih. 

 



Kako? V majhnih skupinah, preko iger vlog, interaktivnih iger, timskih nalog, 
sodelovalnega učenja, individualnih in skupinskih razgovorov.  

Kje? Gasilski dom Ljubljana Vič, Viška 41, 1000 Ljubljana. 

Kdaj? 1x tedensko po 1,5 ure, od septembra do junija. 

Program SOVE zajema: 

 Predhodni sestanek z otrokom in starši 

 Vprašalnik za otroka in starše 

 Tedenske delavnice  

 Redne povratne informacije 

 Pisno evalvacijo ob polletju in ob zaključku leta 

 Sodelovanje s šolo 
 

TERMINI:  

2. in 3. razred:  torek, 16.30 – 18.00 

4. – 6. razred:  sreda, 15.30 – 17.00 

7. – 9. razred:  sreda, 17.15 – 18.45 

Prvo srečanje bo konec oktobra.  

CENA: Možno je plačilo v treh delih. 

 Paket A: 290 EUR za 5 mesecev (september – januar in februar – junij) 

 Paket B: 520 EUR za 10 mesecev (september – junij) 

DODATNA PONUDBA:  

 pri paketu A lahko izberete še izdelavo individualnih predlog in smernic za 
starše (Kako delati z otrokom) s 30% popustom (105 EUR namesto polne cene 
150 EUR) 

 pri paketu B dobite izdelavo individualnih predlog in smernic za starše 
(Kako delati z otrokom) v višini 150 EUR GRATIS  

VPIS:  

Za vpis in dodatne informacije pokličite na številko 040 500 552, da se 
dogovorimo za predhodno srečanje z vami in otrokom. 

Učitelji in starši o delavnicah SOVE: 

Majevo obnašanje se je s pomočjo delavnic SOVE vsekakor zelo izboljšalo. Njegove 

reakcije se so umirile, niso več tako burne. Zdaj konflikte s sošolci rešuje tako, da poišče 

pomoč učitelja in redkeje izbira fizično obračunavanje.  

 
Majeva učiteljica 



Klara je delavnice rada obiskovala. Po nekaj mesecih se je vedenje izboljšalo, kar je bilo 
opaziti tako v šoli kot doma in pri starih starših. Kot mami mi je všeč celosten pristop 
programa SOVE, sodelovanje s šolo, podpora staršem. Prav tako mi je veliko pomenilo to, 
da sem lahko poklicala in dobila informacije o otroku in napredku. 
 
Klarina mama 

 
 
 
OSTALE STORITVE: 

 vzgojno svetovanje 

 osebno svetovanje 

 izobraževanja in predavanja 

_________________________________________________________ 

VZGOJA SOCIALNIH VEŠČIN KATJA KUMŠE (DŽINDŽINOVIČ) 

socialna pedagoginja, svetovalka 
realitetne terapije in strokovnjakinja na 
področju socialnih veščin. 

Svetujem na osebnem in vzgojnem 
področju ter izvajam delavnice in 
izobraževanja. Že 13 let je delo z otroki, 
mladino in družinami moje poslanstvo.  

Kontaktni podatki:  

VZGOJA SOCIALNIH VEŠČIN, Katja Kumše s.p. 

Email: vzgoja.katja@gmail.com 

www.vzgoja-socialnih-vescin.si 

Tel: 040 500 552 

Za življenje je pomembno dobro počutje v svoji koži in uspešno 
sodelovanje in sobivanje z drugimi. 
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