
  

 

O PROJEKTU 

Strokovni center VSI je projekt, ki poteka od 

3. 4. 2017 in se zaključi 31. 8. 2020. 

V času izvajanja projekta sodelujemo: z vrtci, 

z osnovnimi šolami, s srednjimi šolami, z 

razvojno ambulanto in s centrom za socialno 

delo.  

Vse opravljene storitve so za uporabnike 

brezplačne. 

V savinjsko – zasavsko – koroški regiji, kjer 

izvajamo storitve, smo oblikovali konzorcij 

štirje partnerji:  

 OŠ Glazija Celje,   

 CVIU Velenje,  

 II. osnovna šola Žalec in 

 OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje. 

 
 

 

 

 

 

 

 

PREVENTIVNE DELAVNICE IZZIVI 
PUBERTETE (SPOLNOST) 

 
Delavnice ponujajo spoznavanje z izzivi 

pubertete in soočanje mladostnika s tem 

težavnim obdobjem. 

 

Staršem in strokovnim delavcem se izvajalka 

približa skozi nudenje pomoči pri starševski 

skrbi, strokovne delavce pa z vodenjem 

usmerja, kako pomagati mladostnikom s 

konkretnim načinom dela. 

 

Delavnice se izvedejo na predpisan način 

sistema angleške metode in so plod 

dolgoletnega dela z mladostnki in njihovimi 

starši. 

 

Na delavnicah dobijo starši in strokovni delavci 

vprašalnik, anketo, spoznanje, kako lahko k 

tematiki pristopijo na sproščen in zanimiv način, 

skozi pogovor, skupinsko delo, debato in 

sodelovanje. 
 

 

 

 

 

 

PREVENTIVNE DELAVNICE 
UMEŠČANJE  V OKOLJE 

 
Delavnice so namenjene druženju otrok in 

spoznavanju socialnih vsebin. Otroci razvijajo 

svoja močna področja socialnih veščin ter 

krepijo pozitivne medosebne odnose. 

 

 

UČIM SE UČITI 

      Delavnica s predavanjem je namenjena 

spoznavanju zmožnosti močnih točk pri učenju, 

ozavešča o pomenu in načinu pomoči ter 

vedenja učenja o učenju.  

Nudi spoznavanje celovitega pogleda staršev, 

strokovnih delavcev na otroka ter pomoč pri 

spoznavanju učnih stilov, načinov učenja 

otroka, urejanja učnega časa in tehnik učenja.  

 

Kako naj se učim?  

Kaj me motivira? 

Kateri je moj učni stil? 

Katere so moje učne navade? 

Katere tehnike učenja uporabljam ? 

Kdaj in kaj si najbolj zapomnim ?  
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IP SKOZI OČI OTROKA 

Strokovni delavci na način delavniške 

oblike spoznajo zakonodajno področje 

izvajanja in sledenja individualiziranemu 

programu za otroka.  

Debatiramo o pereči problematiki in iščemo 

rešitve za posamezne primere.  

Spoznajo protokol, brošuro za starše in 

formo individualiziranega programa.  

V delavniški obliki naredijo primer IP-ja, se 

preizkusijo v igri vlog in naredijo plakat o 

potrebnih izboljšavah na lastnem primeru iz 

prakse. Pogledamo, kakšna je praksa v 

tujini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANZICIJSKA MAPA - PORTFOLIO  
ZA POKLICNO USMERJANJE 

    Skozi interese mladostnika v sedanjosti in 

usmerjenost na bližnjo prihodnost, 

pomagamo mladostniku spoznati 

usmerjenost v socialno vrednotenje. 

Mladostnik spoznava svoja močna področja 

in se opredeljuje glede lastnih poklicnih 

pričakovanj. Mladostnik raziskuje sam sebe 

na igriv in zvedav način. 

 

KONTAKTNI PODATKI 

OŠ GLAZIJA 
Sabina Korošec Zavšek 
Tel.: 041/74 55 70 (pon. od 8. - 13. ure) 
e-mail:  sabina.kz@sc-vsi.si
 
 
 
Več o storitvah drugih šol konzorcijskih  
partnerjev na 

    SPLETNI STRANI:  http://www.sc-vsi.si/
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PREVENTIVNE DELAVNICE 
 

 

 Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in 

Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 
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