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Center Janeza Levca Ljubljana

PREDAVANJE ZA STARŠE

SOROJENCI IN ODNOSI MED NJIMI
OPIS VSEBINE
Odnosi med sorojenci so navadno najdlje trajajoči družinski odnosi. Izjemno
pomembni so za zdrav razvoj otrok na vseh področjih, tako socialnem, spoznavnem,
govornem, osebnostnem in čustvenem ter pomembno vplivajo na dobrobit celotne
družine.
Sorojenci skozi razvoj prevzemajo različne vloge. Drug drugemu so igralni partnerji,
učitelji socialnih in drugih veščin, so prijatelji, vzor, pogosto pa tudi zaščitniki. Poleg
pozitivnih vidikov, pa so v odnosih med sorojenci prisotni tudi negativni, kot so
spori, tekmovalnost, pojavljajo se občutki jeze in ljubosumja. Stavki, kot so: »To je
moje«, »Vrni mi«, »Spet mi nagaja«, »Vedno je vse po njegovo/njeno«, so med
sorojenci pogosto izrečeni in se vrstijo drug za drugim, za uspešno reševanje pa
staršem velikokrat zmanjka časa.
Na predavanju bomo govorili o razvoju odnosa med sorojenci, kako podpreti in
krepiti pozitiven odnos med njimi. Govorili bomo o nevarnostih primerjanja, o
prepirih med otroki, koliko vpletanja je potrebnega in predstavili načine kako
otrokom pomagati razrešiti spore.
Predavanje je namenjeno staršem vseh otrok – predšolskih in šolskih, tistih z
značilnim razvojem in tudi tistih s posebnimi potrebami.
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OSNOVNE INFORMACIJE:
Informacije o predavanju so objavljene tudi na naši spletni strani:
www.icpika.si
Predavanje bo v ponedeljek, 14. januarja 2019, v prostorih IC Pika v Ljubljani
(Zemljemerska 7), s pričetkom ob 17.00 in zaključkom ob 18.30 uri.
Vabljeni ste starši predšolskih in šolskih otrok.
Predavanje bo imela psihologinja Kaja Praprotnik.
Gradivo
Nekaj gradiva je med našimi e-svetovanji (odgovori na vprašanja; e-svetovanja
številka 47, 50 in 64 ).
Gradiva so prosto dostopna na spletni strani http://icpika.si/odgovorili-smoseznam-vseh-e-svetovanj-ic-pika/
Kotizacija: Predavanje je brezplačno.
PRIJAVA NA PREDAVANJE:
Prijave zbiramo od 3. januarja 2018 od 12.00 naprej – do zapolnjenih mest. Prijavite
se preko spletnega obrazca:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeheJPQ1xqB7kfk2560wuDX46RJsT
h17AFLI-pgpw6dRfsODQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
Vaša prijava je zabeležena, če nekaj minut po prijavi dobite na vpisan e-naslov, naše
povratno sporočilo.
Dodatne informacije o predavanju lahko dobite po elektronski pošti na naslovu:
pika@centerjanezalevca.si ali nas pokličete na tel. št.: 01/43-42-360 (Sabina Pšeničnik,
koordinatorica v IC Pika).
O PREDAVATELJICI:
Kaja Praprotnik, univ. dipl. psihologinja
Zaposlena je v ZD Ljubljana, na Centru za duševno zdravje Vič, kjer obravnava otroke in
mladostnike, ki imajo težave na različnih področjih razvoja (razvojne, govorno-jezikovne,
prilagoditvene, učne težave, pervazivne razvojne motnje, hiperkinetične motnje, itd..) in
opravlja preventivne psihološke sistematične preglede triletnih otrok. Mesečno predava na
Šoli za starše, dodatno se usposablja na področju vedenjsko-kognitivne psihoterapije. V
okviru Društva Downov sindrom je v letu 2014 izvedla tudi predavanje z naslovom
»Sorojenci otrok z Downovim sindromom«.
Osnovne informacije je pripravila: Sabina Pšeničnik, koordinatorica v IC Pika, januar 2019
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