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ANALIZA IZVEDENEGA PREDAVANJA ZA STARŠE: Tehnike učenja - 

organizacija domačega šolskega dela 
 

 
Kako ste bili zadovoljni z VSEBINO predavanj  (n = 175)  

 
 
 

Kako ste bili zadovoljni z IZVEDBO predavanj  (n = 175)  

 
 
 

Kako ste bili zadovoljni z uporabnostjo predstavljenih vsebin?  (n = 175)  

 



 
Ali vam bodo pridobljene informacije KORISTILE pri vzgoji in razumevanju vašega otroka?  (n = 174)  

 
 
 
 
 

Kako pogosto se udeležujete strokovnih predavanj?  (n = 171)  

 
 
 
 
 

Katerih izobraževanj - srečanj, se udeležujete  (n = 172)  
Možnih je več odgovorov  

 
 
 
 
 



Kolikokrat v povprečju s pripombami, idejami, predlogi obračate na strokovne delavce ustanove, v kateri je Vaš otrok?   (n = 170)  
Možnih je več odgovorov  

 
 
 
 
 

Katere od naštetih predavanj oz. delavnic bi si želeli v prihodnje obiskati?   (n = 154)  
Možnih je več odgovorov  

 
 
 

  Odgovori Frekvenca 

  učinkovita komunikacija med otroki 

  bolj strokovni kader v lučah 

 
 
 
 

Katere osebnostne lastnosti, spretnosti, sposobnosti, znanja strokovnih delavcev so po vašem mnenju najpomembnejše za dobro 
komunikacijo in sodelovanje s starši?   

 

  empatija 

  odprt ućitelj dovzeten za pogovor 

  strpnost, razumevanje 

  razumevanje 

  pogovor, zaupanje 

  sproščeno vzdušje, strokovnost, prijaznost 

  iskrenost 

  strokovnost, razloženo na poljuden način 

  prijaznost, nuditi pomoč in strokovno mnenje za usmerjenost otroka pri učnih težavah, podpora staršu in otroku, motivacija 



  učitelj mora biti psiholog, mama in prijatelj 

  srčnost, odprtost, empatija, strokovnost 

  potrpežljivost, iznajdljivost 

  odprt dialog, da zna ustrezno motivirati 

  strokovnost, razne izkušnje na različnih področjih (športnih, kulturnih...) 

  strokovna podkovanost 

  čuječnost 

  prijaznost, dobra razlaga, strogost za vse učence enaka... 

  sproščenost, prijaznost, potrpežljivost, znanje 

  komunikativnost, pacing, potprež 

  strokovnost učiteljev ??? 

  sočutje, razumevanje, poznavanje psihologije, dobri medosebni odnosi, sposobnost umiritve otrok in sebe... 

  razumevanje, strokovnost 

  dober retorik, sposobnost dobre komunikacije 

  imeti otroka rad in v njem prepoznati dobro, ga pohvaliti... 

  korekten in pošten odnos! 

  potprežljivost 

  znanje - uspešna razlaga 

  enakopravnost, sočutnost, doslednost 

  prijaznost, potrpežljivost, strokovnost 

  praktične izkušnje 

 

 
 

Bi nam želeli še kaj sporočiti?   
 

  odlična predavateljica in tema predavanja 

  čimveč govora o vsakodnevnih primerih 

  to predavanje predstavit prvemu razredu 

  hvala vam 

  srečno in hvala za trud! 

  manj teorije, več praktičnih primerov - odprti tip predavanj - kot delate 

  predavanje brez koristi, informacije splošne 

  super ste 

  ali je možno, da me obveščate o aktualnih temah, seminarjih? 

  super predavanje! 

  predavanje je primerno za starše 1. in 2. razreda 

  :) 

  hvala 



  primerno za prvo triado 

  se opravičujem za pomanjkljivo izpolnjen vprašalnik - še brez otrok. 

  to je predavanje za starše prve triade!!! 

  ne 

  iskrena hvala za vse 

  predavanje primerno za starše prvih treh razredov 

 

 

 

 

 

 

  



ANALIZA IZVEDENEGA PREDAVANJA ZA STARŠE: Govorno-jezikovne 

motnje 
 

Kako ste bili zadovoljni z VSEBINO predavanj  (n = 76)  

 
 
 

 

 

Kako ste bili zadovoljni z IZVEDBO predavanj  (n = 76)  

 
 

 
 

 

Kako ste bili zadovoljni z uporabnostjo predstavljenih vsebin?  (n = 75)  



 
Ali vam bodo pridobljene informacije KORISTILE pri vzgoji in razumevanju vašega otroka?  (n = 74)  

 
 

 

Kako pogosto se udeležujete strokovnih predavanj?  (n = 76)  

 
 

 

Katerih izobraževanj - srečanj se udeležujete  (n = 75)  
Možnih je več odgovorov  



 

  Odgovori Frekvenca 

  športna vadba 

  sem vzgojiteljica 

 

Kolikokrat se v povprečju s pripombami, idejami, predlogi obračate na strokovne delavce ustanove, v kateri je Vaš 

otrok?  (n = 76)  
Možnih je več odgovorov  

 
 

 
 

 

Katere od naštetih predavanj oz. delavnic bi si želeli v prihodnje obiskati?  (n = 74)  
Možnih je več odgovorov  

 
 
 



  Odgovori Frekvenca 

  vse kar je dobro otrokom 

 
 

 

 

Katere osebnostne lastnosti, spretnosti, sposobnosti, znanja strokovnih delavcev so po vašem mnenju 

najpomembnejše za dobro komunikacijo in sodelovanje s starš?   

 

  srčnost, strokovnost, prijaznost, direktnost 

  ustreznost govora, odprtost, odkritost, sprotno obvešč. 

  odprtost in iskrenost 

  dostopnost, prijaznost, strkovnost 

  komunikativnost, dober retorik 

  prijaznost, odprtost za novosti, razumevanje, znati prisluhniti 

  odprtost za različna mnenja, sposobnost ponuditi ustrezne pripomočke, igre, ustrezno svetovanje 

  razumevanje področja, zavzetost 

  odkrito pogovarjanje 

  pogovor 

  prijaznost, komunikativnost 

  pogovor - dialog, slišati in biti slišan 

  sproščenost 

  počutje 

  odprtost na predloge 

  dobro sodelovanje 

  poznavanje razvojnih stopenj otrok in zaznavanje težav 

  komunikativnost, prijaznost ... 

  sproščenost, povezanost 

  komunikativnost, odprtost, fleksibilnost 

  strokovna usposobljenost, prijanost 

  ustrezna strokovna usposobljenost za izbrano področje predavanja, večletne izkušnje s področja predavanje, čut za delo z ljudmi in poznavanje 

problemov današnjih staršev. 

  pozorno poslušanje in odprtost 

  sproščen pogovor, zanimanje za pogovor, poslušanje na obeh straneh in slišati 

  medsebojna povezanost med otrokom in delavcem 

  poznavanje razvojnih značilnosti otroka 

  potrpežljivost, prijaznost, da znaš dobro poslušati, strokovni pristop 

  strokovno znanje, odprtost, zaupanje 

  poznavanje razvojnih značilnosti govornega razvoja. 

  izobrazba, strokovna usposobljenost, sodelovanje z obeh strani 

  30 / 56 

 

 



 

 

Bi nam želeli še kaj sporočiti?   

 

  dobro in uspešno izvedeno predavanje 

  le tako naprej 

  zelo uporabno predavanje. hvala 

  če potrebujete pomoč pri vajah (primeri, izvedbe) lahko pomagam/sodelujem. tina.anderlic@gmail.com 

  hvala za organizacijo današnjega poučnega predavanja. 

  :) 

  ga. martina nam je lepo in sproščeno vse dobro opisala. tudi prikazala dobre vaje. 

  diplomirala sem s področja govorno-jezikovne motnje v predšolskem obdobju 

  super predavanje, strokovno ampak razumljivo, pravo razmerje prakse in teorije 

 

 

 

 

ANALIZA IZVEDENEGA PREDAVANJA ZA STARŠE: Samopodoba 
 

Kako ste bili zadovoljni z VSEBINO predavanj  (n = 19)  

 
 

 
 

 

Kako ste bili zadovoljni z IZVEDBO predavanj  (n = 19)  



 
 
 

 
 

Kako ste bili zadovoljni z uporabnostjo predstavljenih vsebin?  (n = 19)  

 
Ali vam bodo pridobljene informacije KORISTILE pri vzgoji in razumevanju vašega otroka?  (n = 18)  

 
 

 
 

 

Kako pogosto se udeležujete strokovnih predavanj?  (n = 18)  



 
 
 

 
 

Katerih izobraževanj - srečanj, se udeležujete  (n = 17)  
Možnih je več odgovorov  

 
 
 

 

 

Kolikokrat v povprečju s pripombami, idejami, predlogi obračate na strokovne delavce ustanove, v kateri je Vaš 

otrok?   (n = 16)  
Možnih je več odgovorov  

 
 

 

Katere od naštetih predavanj oz. delavnic bi si želeli v prihodnje obiskati?   (n = 18)  
Možnih je več odgovorov  



 
 
 

Katere osebnostne lastnosti, spretnosti, sposobnosti, znanja strokovnih delavcev so po vašem mnenju 

najpomembnejše za dobro komunikacijo in sodelovanje s starši?   

  empatija 

  premišljeno poseganje v vzgojo, sposobnost prisluhniti staršem 

  poslušati, slišati, odprtost 

  strokovna, odprta, spoštljiva komunikacija 

  prijaznost, zmožnost sprejemanja kritik o svojem delu, pripravljenost na sodelovanje 

  strokoven, odprt, komunikativen, empatičen 

  pozitivnost, prijaznost, spoštovanje do mnenja drugih 

  prisluhniti staršem, strokovnost, komunikativnost 

  odprta komunikacija - vse informacije sproti posredovane (pozitivne, negativne) 

  pogovor, komunikacija 

  znati poslušati in biti slišan 

  odprtost, sprejemanje kritike, poštenost in zaupanje 

  dostopnost, biti sposoben poslušati 

  prijaznost in možnost nekaj lepo povedati, čeprav se odgovor zdi na dlani 

 
 

 

 

Bi nam želeli še kaj sporočiti?   

 

  dobra vsebina in predstavitev 

  mogoče manj branja slidov 

 

  



ANALIZA IZVEDENEGA PREDAVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE IN STARŠE: 

Disleksija - prepoznavanje specifične učne težave, o oblikah pomoči predvsem za 

učence, ki nimajo odločbe, ipd. 
 

Kako ste bili zadovoljni z VSEBINO predavanj  (n = 39)  

 
 

Kako ste bili zadovoljni z IZVEDBO predavanj  (n = 39)  

 
 

 

Kako ste bili zadovoljni z uporabnostjo predstavljenih vsebin?  (n = 39)  

 



Ali vam bodo pridobljene informacije KORISTILE pri delu z otroki?  (n = 36)  

 
 

Kako pogosto se udeležujete strokovnih predavanj?  (n = 37)  

 
 

 

Katerih delavnic bi se še udeležili  (n = 38)  
Možnih je več odgovorov  

 
 
 

Kaj ste danes izvedeli, kar še niste vedeli   

 

  veliko, kar bom uporabila. 

  da je disleksija dedna. 

  mnogo 

  pomoč pri prilagoditvi. 

  dopolnila in utrdila znanje o dosleksiji. 



  izmenjava izkušenj 

  nekaj idej za prilagoditve. 

  pomebnost debeline papirja pri izpiskih, testih, ...; v veliko moč tabele in okvirčki. najbolj optimalno (pravno -formalno), kombinacija pisnega in 
ustnega ocenjevanja znanja. (ne)ocenjevanja postopka pri matematičnih besedilnih nalogah. 

  veliko novega in uporabnega. 

  veliko 

  področja, kjer moram bti še boljl pozorna na težave, ki jih prinaša disleksija. 

  specifično ocenjevanje za dislektike 

  simulacija skakanja črk - videnje dislektika oz. vživitev v njegovo vlogo 

  kako se z disleksijo soočajo dislektiki - kako jo doživljajo. 

  spoznala sem nekatere prilagoditve. 

  kako konkretno prilagajati naloge in pomagati učencem s to težavo. 

  ideje, ki jih bom lahko uporabila pri prilagoditvah. 

  praktični primeri olajšav, opažanje težav pri učencih, da so z upoštevanjem prilagoditev veliko bolj uspešni, kako vidijo - v elektronski obliki. 

  praktični prikaz migajočih črk 

  marsikaj 

  metode/pristope 

  praktični primeri - branje otroka z diskleksijo. 

  o posebnih prilagoditvah, ki jih sprejme tim in so neodvisne od odločbe. 

 

 

Bi nam želeli še kaj sporočiti?   

 

  bili sta odločno predavateljici. 

  bilo je fajn in sem vesela, da sodelujemo, čeprav premalo. 

  hvala za hiter vpogled v težave učencev. 

  uspešno delo že naprej 

  hvala za zanimiv, strokovno in uspešno predavanje, ki nam bo oz. je dalo veliko o razmišljanju o otrocih z disleksijo. 

  čudoviti predavateljici, vidi se, da delata s srcem. 

  še večkrat, da se bolje spoznamo. 

  izredno zanimivo in poučno predavanje. 

  zelo koristno predavanje, hvala. 

  veliko koristnih informacij. hvala. 

  zahvalila bi se obema predavateljicama. danes sem resnično uživala 

  predavanje je koristno za vse učitelje na šoli. 

  lepo in sproščeno predavanje 

  hvala za konkretno s primeri podprto izobraževanje. vesela sem, da vpletate svoje izkušnje v predavanju. 

  hvala, super ste. 

  vse pohvale za zvedbo 

  hvala za vse in priporočam za učiteljice razredne stopnje. 



  še naprej med nami učiteji uzaveščajte občutenje dislektika in njegova občutenja 

  odlično predavanje. 

  predavanje je bilo zelo poučno in nam je disleksijo približalo. 

  taka predavanja so zaželjena. 

 

 

  



ANALIZA IZVEDENEGA PREDAVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE: Didaktični 

material za pomoč pri pouku 
 

Kako ste bili zadovoljni z VSEBINO predavanj  (n = 25)  

 
 

 

Kako ste bili zadovoljni z IZVEDBO predavanj  (n = 26)  

 
 

 

 

Kako ste bili zadovoljni z UPORABNOSTJO predavanj  (n = 26)  

 



 

Ali vam bodo pridobljene informacije KORISTILE pr ivašem delu z otroki  (n = 26)  

 
 
 

 

 

Kako pogosto se udeležujete strokovnih predavanj?  (n = 26)  

 
 

 

 
 

Katerih delavnic bi se še udeležili  (n = 23)  
Možnih je več odgovorov  

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



Kaj ste danes izvedeli, kar še niste vedeli   

 

  nič 

  nekaj novih idej za izdelavo didak. pripomočkov, za sc vsi in njegovo lokacijo, možnost sodelovanja z njimi 

  veliko zanimivih idej za izdelavo did. materiala 

  veliko novih idej pri izdelavi did. materiala 

  veliko stvari sem že videla, nekaj naredila 

  vse že poznam in uporablam 

  veliko že poznam, nekaj malega pa sem zopet osvežila 

  ne 

  nekatere nove ideje 

  kako lahko zaposlim motečega učenca 

  nekaj idej 

  ideje za didaktični material 

 
 

 

 

Bi nam želeli še kaj sporočiti?   

 

  pohvalno 

  kar pogumno naprej 

  ga. predavateljica nam je pokazala izredno veliko didak. igric, materiala, dala primere, ki si jih lahko le še kopiramo in uporabimo. zelo sem ji 
hvaležna. 

  vesela sem, da se lahko obrnem na vas, ko bom potrebovala nasvete ali kakšen pripomoček 

  hvala za podajanje in predstavitev novih idej 

  hvala za vašo pripravljenost kljub zgodnji uri 

  le tako naprej 

 

  



ANALIZA IZVEDENEGA PREDAVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE: Dispraksija 

- neroden otrok 
 

Kako ste bili zadovoljni z VSEBINO predavanj  (n = 11)  

 
 

 

Kako ste bili zadovoljni z IZVEDBO predavanj  (n = 11)  

 
 
 

Kako ste bili zadovoljni z uporabnostjo predstavljenih vsebin?  (n = 10)  

 



 

Ali vam bodo pridobljene informacije KORISTILE pri delu z otroki/mladostniki?  (n = 11)  

 
 

 

Kako pogosto se udeležujete strokovnih predavanj?  (n = 11)  

 
 
 

Katerih delavnic bi se še udeležili  (n = 11)  
Možnih je več odgovorov  

 
 

 

  Odgovori Frekvenca 

  praktična delavnica s konkretnimi rešitvami 

 

 
 

 

 

 

 



Kaj ste danes izvedeli, kar še niste vedeli   

 

  uporaba ikt pri zapiskih in učenju (fotografiranje namesto fotokopiranje) 

  vse o dispraksiji - info za učitelja, starše (koristni nasveti, prilagoditve,...) 

  večina informacij je bila novih, saj je dispraksija motnja, o kateri redko zasledim kakšno informacijo. 

  okvirno sem vedela vse, le da sem se zelo vživela v življenja, občutja takšnih otrok 

  pripomočki za dispraktike, sodelovanje z njihovimi starši 

  prilagoditve pri dispraktikih 

 
 

 

 

Bi nam želeli še kaj sporočiti?   

 

  hvala 

  všeč so  mi kratka in jedrnata predavanja - zajeto bistvo. 

  podpiram vaš projekt in vaše delo in se veselim izobraževalnih vsebin, ki nam jih boste še pripravili 

  pohvale predavateljici 

 

  



ANALIZA IZVEDENEGA PREDAVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE: Motnje 

vedenja in osebnosti  
 

Kako ste bili zadovoljni z VSEBINO predavanj  (n = 239)  

 
 

 

Kako ste bili zadovoljni z IZVEDBO predavanj  (n = 239)  

 
 
 

Kako ste bili zadovoljni z UPORABNOSTJO predavanj  (n = 239)  

 



Ali vam bodo pridobljene informacije KORISTILE pr ivašem delu z otroki  (n = 239)  

 
 
 

 
 

Kako pogosto se udeležujete strokovnih predavanj?  (n = 237)  

 
 

 
 

Katerih delavnic bi se še udeležili  (n = 229)  
Možnih je več odgovorov  

 
 

 

  Odgovori Frekvenca 

  zakaj otrok grize, kako vzg. reagira 

  brain gym koncept, praktična izvedba v razredu (kot metoda sproščanja za učence s pp) 

  avtizem 

  komunikacija s starši 



 

Kaj ste danes izvedeli, kar še niste vedeli   

 

  stopnje reševanja problemov oz. težav 

  strategije kako izvajati dejavnosti z otroki. 

  raznolikost oz. število simptomov, ki nakazujejo na čvm 

  nič 

  preveč splošno, že poznano 

  stopnje vedenjskih težav, varnostne naloge 

  osvežila sem znanje, ga razširila 

  zvedela sem več podrobnosti in nekaj nasvetov glede ukrepanja 

  braingym 

  zanimivi so bili resnični primeri 

  da je pomembno, da ločimo kaj so čv težave in kaj motnje ter da jih ločimo 

  metoda braingym. 

  pomembna je bila strokovna potrditev 

  konkretne primere, znake in vedenja otrok s čvm 

  mogoče ne toliko novega, kot spodbuda za vnaprej 

  kako pristopati k otroku s čvm, uporaba jaz sporočil 

  kako otroka opazovati, katere postopke izvesti za uspešno pomoč otrok 

  v veliko pomoč mi bodo vprašanja, ki ste jih predstavili (za ugotovitev in vodenje motenj). 

  vedno nekaj novega, drugega, si poglobimo oz. osvežimo znanje 

  osvežili vedenje 

  vsakega po malo 

  da obstajajo čustvene in vedenjske motnje 

  jaz sporočila 

  kako ravnamo z otrokom z vedenjskimi motnjami/težavami 

  na prijeten in strnjen način sem izvedela oz. ponovno slišala veliko praktičnih in vsakodnevnih rešitev. 

  kako pristopiti k otroku s čvm 

  v bistvu nič, kar že nisem vedela 

  verbaliziramo vse tisto, kar vemo, čutimo, opazimo 

  v večini sem že veliko vedela, sem pa znanje nadgradila. 

  4 stopnje težavnosti, ustanove (ki se ukvarjajo s čvt) 

  30 / 94 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Bi nam želeli še kaj sporočiti?   

 

  hvala, bilo mi je všeč. 

  hvala, da se trudite z otroki, ki rabijo več. 

  ne samo, da se dela na otrokih, starših, moralo bi se delati tudi na sistemu obravnave 

  super, super, super 

  vsi moramo delati na tem, ozaveščati starše 

  imam že izkušnjo s takim otrokom. če so starši pripravljeni sodelovati (v mojem primeru se bili), lahko zelo veliko naredimo. pomembna je tudi 
pravočasnost oz. pravočasna odzivnost vseh, ki delajo z otrokom. 

  s predavanji ozavestimo že znanja, ki jih imamo ter pridobimo novo znanje 

  hvala. bilo je poučno in zanimivo. 

  veliko uspehov še naprej 

  dobri primeri, zajeto bistvo problema, super podajanje informacij ge. rihar škoflek 

  bilo je super. hvala! 

  prijetna izobraževanja še naprej 

  da se že v predšolskem obdobju o tem seznanja starše! 

  predavanja s takšnimi vsebinami so zelo dobrodošla 

  večkrat se soočam z osebnostno stisko, saj smo učitelji čedalje več izpostavljeni težavam, ki jih ne znamo pravilno reševati - razlog: neustrezno 

znanje, časovna stiska, ni prostora za pogovor, učencev s tovrstnimi težavami je čedalje več. 

  zanimivo in poučno, pri delu bom poskušala uporabiti nasvete, ki smo jih dobile na predavanju 

  predavanje gospe edite je bilo prijetno in poučno 

  kako je z otroki, ki so stari komaj 1 leto in se jim mogoče kažejo takšna vedenja/kako res prepoznati in pravočasno pomagati / odreagirati (da npr. 
grize, ščipa...) 

  veliko energije za uspešno delo! barva pisave in podlage na tretji predstavitvi? (veliko breme za oči) 

  bilo mi je všeč 

  da se opp hitreje pomaga z odločbami 

  več konkretnih primerov in manj tega kar že vemo - teorija, ki smo jo poslušali že večkrat. 

  žal mislim, da se od učitelja pričakuje preveč. smo samo ljudje, ki so se odločili za učiteljski poklic, ker ga imamo radi. zahtev pa je preveč in 

učenci s čvm nam dela ravno ne olajšujejo (čeprav se nam smilijo in bi jim želeli pomagati!) 

  le pogumno naprej. 

  zanimivo, poučno, pohvalno 

  hvala za lepo predavanje 

  da je potrebno vzpostaviti nek učinkovit sistem pomoči otrokom s čustvenimi težavami, motnjami v rednih oš. 

  enako kot ste že slišali... praktično... omenjali ste strategije/načine pozitivnega ravnanja učitelja ob motečem vedenju... manjka konkretno 

  želeli bi izvedbo še za strok. delavke v vrtcu. 

  hvala 

 

  



ANALIZA IZVEDENEGA PREDAVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE: Empatija 
 

Kako ste bili zadovoljni z VSEBINO predavanj  (n = 88)  

 
 

 

Kako ste bili zadovoljni z IZVEDBO predavanj  (n = 90)  

 
 

 

Kako ste bili zadovoljni z uporabnostjo predstavljenih vsebin?  (n = 85)  

 
 

 



Ali vam bodo pridobljene informacije KORISTILE pri delu z otroki?  (n = 85)  

 
 
 

Kako pogosto se udeležujete strokovnih predavanj?  (n = 89)  

 
 

 

Katerih delavnic bi se še udeležili  (n = 92)  
Možnih je več odgovorov  

 
 

 

  Odgovori Frekvenca 

  motnje pozornosti 

  delo v dvoje 

 

 

 
 

 

 
 



Kaj ste danes izvedeli, kar še niste vedeli   

 

  simpatija ni enako emaptija 

  menim, da so mi že vsebine poznane in dokaj usvojene. 

  sem obnovila znanje in uživala v podajanju znanj. 

  mnogo 

  v praktičnem delu sem se zelo zabavala in se hkrati postavila v vlogo otroka na začetku šolskega leta. 

  kako spodbujati - ohranjati empatijo in splošna osvežitev znanja. 

  mogoče bolj to, da osvežimo spomin. 

  včasih ni dobro biti preveč empatičen 

  kako premagovati empatijo. 

  da se empatija da naučiti 

  kako pomebna je empatija in kako pomembno je to vnašati v naše delo 

  dobra predstava o empatiji 

  poglobila in osvežila sem znanje. 

  kako znati poslušati človeka, mu svetovati, z njim soustvarjati 

  da se lahko empatije naučimo. 

  osvežitev znanja 

  kako se počutit drugače, če imaš kakšno telesno-gibalno oviro 

  sem nekaj stvari obnovila 

  nič 

  igre, ki smo jih izvajali na koncu 

  da 

  nič, obnovila že znano 

  da je empatija sposobnost, ki se da naučiti. 

  empatija- se ne vživeti v drugega, obstaja nevarnost 

  nič novega 

  utrdila sem že usvojena znanja - koristno večkrat obnoviti 

  utrdila sem že znano 

 

 

 
 

Bi nam želeli še kaj sporočiti?   

 

  predavanje je bilo zanimivo, kratko, jedernato 

  hvala 

  hvala, za dobro izvedbo izobraževanja! 

  razumuljivo - iz teorije v prakso. skupaj 

  bilo je super 

  uspešno delo še naprej. 



  pri igrah žal nismo dosegli cilja, ki ste si ga zastavili sam smo se javljalo prostovoljno. 

  tako naprej 

  zelo lepo predavanje, razgibano, uporabno in iz prakse 

  brigita, zelo dobro izvedeno. si odlična predavateljica in obvladaš predavano. 

  želim vam uspešna predavanja tudi v prihodnjo 

  sporočanje predavanje 

  hvala, bilo je zanimivo 

  razgibano predavanje 

  bilo je zanimivo 

  vso srečo še naprej.bravo 

  zanimivo, dinamično, s pomembnimi poudarki 

  le tako naprej 

  prijetno pripravljeno predavanje 

  nič 

  na predavanju je bilo zanimivo, poučno in zabavno. odlična kombinacija za osvajanje in utrjevanje vedenj in znanj. odlično. 

  dobro izvedeno izobraževanje 

  dobro izvedena predavanja, delavnice 

  super predavanje 

  delavnice  +, predavateljica pozitivna 

  bilo je zanimivo - hvala 

  odlično počutje, razpoloženje. 

  super je bilo 

  delajte še tako dobro naprej kot doslej 

  super predavanje, poučno, sproščujoče :) 

 

  



ANALIZA IZVEDENEGA PREDAVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE: Didaktični 

material za govorno-jezikovne motnje 
 

 

Kako ste bili zadovoljni z VSEBINO predavanj  (n = 25)  

 
 
 

Kako ste bili zadovoljni z IZVEDBO predavanj  (n = 26)  

 
 

 

Kako ste bili zadovoljni z UPORABNOSTJO predavanj  (n = 26)  

 
 



Ali vam bodo pridobljene informacije KORISTILE pr ivašem delu z otroki  (n = 26)  

 
 
 

 
 

Kako pogosto se udeležujete strokovnih predavanj?  (n = 26)  

 
 

 
 

 

Katerih delavnic bi se še udeležili  (n = 23)  
Možnih je več odgovorov  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



Kaj ste danes izvedeli, kar še niste vedeli   

 

  nič 

  nekaj novih idej za izdelavo didak. pripomočkov, za sc vsi in njegovo lokacijo, možnost sodelovanja z njimi 

  veliko zanimivih idej za izdelavo did. materiala 

  veliko novih idej pri izdelavi did. materiala 

  veliko stvari sem že videla, nekaj naredila 

  vse že poznam in uporablam 

  veliko že poznam, nekaj malega pa sem zopet osvežila 

  ne 

  nekatere nove ideje 

  kako lahko zaposlim motečega učenca 

  nekaj idej 

  ideje za didaktični material 

 
 

 

 

Bi nam želeli še kaj sporočiti?   

 

  pohvalno 

  kar pogumno naprej 

  ga. predavateljica nam je pokazala izredno veliko didak. igric, materiala, dala primere, ki si jih lahko le še kopiramo in uporabimo. zelo sem ji 
hvaležna. 

  vesela sem, da se lahko obrnem na vas, ko bom potrebovala nasvete ali kakšen pripomoček 

  hvala za podajanje in predstavitev novih idej 

  hvala za vašo pripravljenost kljub zgodnji uri 

  le tako naprej 

 

  



ANALIZA IZVEDENEGA PREDAVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE: Slaba drža 
 

Kako ste bili zadovoljni z VSEBINO predavanj  (n = 36)  

 
 

 

 

Kako ste bili zadovoljni z IZVEDBO predavanj  (n = 36)  

 
 
 

 

Kako ste bili zadovoljni z UPORABNOSTJO predavanj  (n = 36)  

 



 

Ali vam bodo pridobljene informacije KORISTILE pr ivašem delu z otroki  (n = 35)  

 
 

 
 

 

Kako pogosto se udeležujete strokovnih predavanj?  (n = 36)  

 
 
 

 

 

Katerih delavnic bi se še udeležili  (n = 32)  
Možnih je več odgovorov  

 
 
 

  Odgovori Frekvenca 

  še kakšno tematiko s področja zdravja na dm 

  joga v vsakdanjem življenju, masaža, samomasaža 

 
 



 

 

Kaj ste danes izvedeli, kar še niste vedeli   

 

  kje točno se nahaja mišica stabilizator 

  načini vadbe dihanja, krepitev mišic 

  za mišice notranje enote 

  kako krepimo mišico transfersus abdominis in mišice medeničnega dna 

  da imam mišice, ki je ne najdem 

  veliko informacij o mišicah 

  pravilna drža, trening določenih mišic 

  izvajanje vaj za zdravo hrbtenico 

  nove vaje 

  sias mišica 

  znanja o vajah 

  transversus abdominis 

  rectus abdominis 

  mišice transversus 

  rektus abdominis je pomembna mišica 

  mišice 

  o določenih mišicah in kako jih aktivirati 

  zelo natančno uporabo mišic s pravilno uporabo 

  o mišicah med nosečnostjo in o trebušnih mišicah 

  da je zelo pomembna mišica, prečna trebušna mišica/stabilizator trupa, vaje za krepitev mišičnega dna 

 
 

 

 

Bi nam želeli še kaj sporočiti?   

 

  kar tako dalje, upam da tudi pri otrocih 

  niti ne, hvala? 

  super 

  hvala 

  še več praktičnih vaj za ohranjanje zdrave hrbtenice 

  več gibanja ob predavanju 

  hvala za zanimivo temo 

  hvala za izčrpno predavanje in še zlasti za praktičen prikaz vaj 

  uspešno delo naprej 

  več aktivnosti. sicer dobra predavateljica, strokovno predstavila vsebino, vendar po 8h sedenja v službi in 2h sedenja in poslušanja predavanja, to 

ni za zdravje. če imate možnost bi predlagala gibanje, ki pa bi dejansko pripomoglo po sedečem delu - vsaj razgibalne vaje - praksa! 

  želim praktičnih izvedb 

  bilo je zanimivo 

 



ANALIZA IZVEDENEGA PREDAVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE: Tehnike 

učenja 
 

Kako ste bili zadovoljni z VSEBINO predavanj  (n = 239)  

 
 

 
 

Kako ste bili zadovoljni z IZVEDBO predavanj  (n = 239)  

 
 

 
 

Kako ste bili zadovoljni z UPORABNOSTJO predavanj  (n = 239)  

 



Ali vam bodo pridobljene informacije KORISTILE pr ivašem delu z otroki  (n = 239)  

 
 

 
 

Kako pogosto se udeležujete strokovnih predavanj?  (n = 237)  

 
 

 
 

Katerih delavnic bi se še udeležili  (n = 229)  
Možnih je več odgovorov  

 
 

 

  Odgovori Frekvenca 

  zakaj otrok grize, kako vzg. reagira 

  brain gym koncept, praktična izvedba v razredu (kot metoda sproščanja za učence s pp) 

  avtizem 

  komunikacija s starši 



Kaj ste danes izvedeli, kar še niste vedeli   

 

  stopnje reševanja problemov oz. težav 

  strategije kako izvajati dejavnosti z otroki. 

  raznolikost oz. število simptomov, ki nakazujejo na čvm 

  nič 

  preveč splošno, že poznano 

  stopnje vedenjskih težav, varnostne naloge 

  osvežila sem znanje, ga razširila 

  zvedela sem več podrobnosti in nekaj nasvetov glede ukrepanja 

  braingym 

  zanimivi so bili resnični primeri 

  da je pomembno, da ločimo kaj so čv težave in kaj motnje ter da jih ločimo 

  metoda braingym. 

  pomembna je bila strokovna potrditev 

  konkretne primere, znake in vedenja otrok s čvm 

  mogoče ne toliko novega, kot spodbuda za vnaprej 

  kako pristopati k otroku s čvm, uporaba jaz sporočil 

  kako otroka opazovati, katere postopke izvesti za uspešno pomoč otrok 

  v veliko pomoč mi bodo vprašanja, ki ste jih predstavili (za ugotovitev in vodenje motenj). 

  vedno nekaj novega, drugega, si poglobimo oz. osvežimo znanje 

  osvežili vedenje 

  vsakega po malo 

  da obstajajo čustvene in vedenjske motnje 

  jaz sporočila 

  kako ravnamo z otrokom z vedenjskimi motnjami/težavami 

  na prijeten in strnjen način sem izvedela oz. ponovno slišala veliko praktičnih in vsakodnevnih rešitev. 

  kako pristopiti k otroku s čvm 

  v bistvu nič, kar že nisem vedela 

  verbaliziramo vse tisto, kar vemo, čutimo, opazimo 

  v večini sem že veliko vedela, sem pa znanje nadgradila. 

  4 stopnje težavnosti, ustanove (ki se ukvarjajo s čvt) 

  30 / 94 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Bi nam želeli še kaj sporočiti?   

 

  hvala, bilo mi je všeč. 

  hvala, da se trudite z otroki, ki rabijo več. 

  ne samo, da se dela na otrokih, starših, moralo bi se delati tudi na sistemu obravnave 

  super, super, super 

  vsi moramo delati na tem, ozaveščati starše 

  imam že izkušnjo s takim otrokom. če so starši pripravljeni sodelovati (v mojem primeru se bili), lahko zelo veliko naredimo. pomembna je tudi 
pravočasnost oz. pravočasna odzivnost vseh, ki delajo z otrokom. 

  s predavanji ozavestimo že znanja, ki jih imamo ter pridobimo novo znanje 

  hvala. bilo je poučno in zanimivo. 

  veliko uspehov še naprej 

  dobri primeri, zajeto bistvo problema, super podajanje informacij ge. rihar škoflek 

  bilo je super. hvala! 

  prijetna izobraževanja še naprej 

  da se že v predšolskem obdobju o tem seznanja starše! 

  predavanja s takšnimi vsebinami so zelo dobrodošla 

  večkrat se soočam z osebnostno stisko, saj smo učitelji čedalje več izpostavljeni težavam, ki jih ne znamo pravilno reševati - razlog: neustrezno 

znanje, časovna stiska, ni prostora za pogovor, učencev s tovrstnimi težavami je čedalje več. 

  zanimivo in poučno, pri delu bom poskušala uporabiti nasvete, ki smo jih dobile na predavanju 

  predavanje gospe edite je bilo prijetno in poučno 

  kako je z otroki, ki so stari komaj 1 leto in se jim mogoče kažejo takšna vedenja/kako res prepoznati in pravočasno pomagati / odreagirati (da npr. 
grize, ščipa...) 

  veliko energije za uspešno delo! barva pisave in podlage na tretji predstavitvi? (veliko breme za oči) 

  bilo mi je všeč 

  da se opp hitreje pomaga z odločbami 

  več konkretnih primerov in manj tega kar že vemo - teorija, ki smo jo poslušali že večkrat. 

  žal mislim, da se od učitelja pričakuje preveč. smo samo ljudje, ki so se odločili za učiteljski poklic, ker ga imamo radi. zahtev pa je preveč in 

učenci s čvm nam dela ravno ne olajšujejo (čeprav se nam smilijo in bi jim želeli pomagati!) 

  le pogumno naprej. 

  zanimivo, poučno, pohvalno 

  hvala za lepo predavanje 

  da je potrebno vzpostaviti nek učinkovit sistem pomoči otrokom s čustvenimi težavami, motnjami v rednih oš. 

  enako kot ste že slišali... praktično... omenjali ste strategije/načine pozitivnega ravnanja učitelja ob motečem vedenju... manjka konkretno 

  želeli bi izvedbo še za strok. delavke v vrtcu. 

  hvala 

 

  



ANALIZA IZVEDENEGA PREDAVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE: Vaje za 

koncentracijo in pozornost 
 

Kako ste bili zadovoljni z VSEBINO predavanj  (n = 14)  

 
 

 

Kako ste bili zadovoljni z IZVEDBO predavanj  (n = 14)  

 
 

 

Kako ste bili zadovoljni z UPORABNOSTJO predavanj  (n = 14)  

 



Ali vam bodo pridobljene informacije KORISTILE pr ivašem delu z otroki  (n = 14)  

 
 

Kako pogosto se udeležujete strokovnih predavanj?  (n = 14)  

 
 

Katerih delavnic bi se še udeležili  (n = 13)  
Možnih je več odgovorov  

 
 

Kaj ste danes izvedeli, kar še niste vedeli   

  kaj je to add in adhd 

  nekaj uporabnih vaj za premagovanje motnje koncentracije in vaje za pozornost. 

  ločena izraza: adhd, add. metoda: brain gym (slabo poznam). 

  predstavljenih je bilo kar nekaj vaj, ki sem jih videla prvič. vaje so uporabne! 

  adhd - kako blažiti težave pri pouku - praktični nasveti, že preizkušeni 

  praktične vaje 

  add razlika adhd 



 

Bi nam želeli še kaj sporočiti?   

 

  hvala za vaš čas in trud. 

  hvala za zanimivo predavanje in izvedbo vaj. 

  hvala vama, človek bi moral večkrat obnoviti znanja in jih pogosteje uporabljati v praksi. pogosto že znano pozabimo in opustimo. hvala tudi 
vam! 

  videti je, da sta predavateljici praktika in da izhajata iz prakse. zelo spodbudno. 

  čestitke za opravljeno delo. hvala. le tako naprej. 

  predavateljici sta bili strokovno - zanimivi, prijetni in motivacijsko spodbudni za naše delo za otroke s pp. 

 

  



ANALIZA IZVEDENEGA PREDAVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE: Specifične 

učne težave pri pouku matematike 
 

Kako ste bili zadovoljni z VSEBINO predavanj  (n = 11)  

 
 

 

Kako ste bili zadovoljni z IZVEDBO predavanj  (n = 12)  

 
 

 

Kako ste bili zadovoljni z uporabnostjo predstavljenih vsebin?  (n = 9)  

 



Ali vam bodo pridobljene informacije KORISTILE pri delu z otroki?  (n = 9)  

 
 
 

 
 

Kako pogosto se udeležujete strokovnih predavanj?  (n = 14)  

 
 

 
 

 

Katerih delavnic bi se še udeležili  (n = 12)  
Možnih je več odgovorov  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



Kaj ste danes izvedeli, kar še niste vedeli   

 

  zanimive ideje, nekaj stavri, ki sem jih delala že pred leti, pa so šle v pozabo 

  določene didaktične igre/pripomočke 

  te 

  nič 

  znaki diskalkulije 

  videla sem ogromno didaktičnih pripomočkov, ki ga do sedaj nisem poznala. 

  nič posebnega 

  nič novega 

 
 

 
 

Bi nam želeli še kaj sporočiti?   

 

  hvala. lep dan vam želim 

  lep dan 

  hvala za predstavitev 

  še tako naprej. 

  dobro pripravljena tema, kar tako naprej 

 


