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DELAVNICA ZA STARŠE IN OTROKE 
 

UČENJE UČENJA 1 
 

OPIS VSEBINE  

Delavnica Učenje učenja 1, je prva v sklopu delavnic, ki je namenjena staršem in 

učencem OŠ. Spoznali boste učno strategijo VŽN (Vem-Želim izvedeti-Naučil/a sem 

se) in jo neposredno uporabili pri izbranem besedilu.    

 

Ste pred izzivi, kako otroka le spodbujati k učenju ali se z njim učiti?   

Želimo si, da bi bili otroci samostojnejši pri vsakodnevnih opravilih in tudi pri šolskem 

delu. Otroci so različni in tudi različno se odzivajo, včasih odločno s/z: »Pusti me! Bom 

sam/a!«, drugič spet kličejo na pomoč, se izmikajo z besedami: »Ne morem! Ne znam! 

Daj ti!« ali pa pasivno čakajo, da bo nekdo drug stvari opravil namesto njih.   

 

Ste morda do svojega otroka popustljivejši, kadar gre za šolsko delo. Želite  preprečiti, 

da bi šel otrok v šolo nepripravljen in bi se mu snov nakopičila? Ste v  začaranem krogu 

pomoči pri učenju? Morda otroka napotite, da sam prebere snov, kasneje ob 

preverjanju, kaj se je naučil pa se sprašujete, če je besedilo sploh prebral. Ste v dvomih 

ali naj ga ponovno napotite v svojo sobo, da prebere snov ali naj mu jo preberete in 

pojasnite vi? Ste si letos obljubili, da ne boste več sami predelovali snovi in jo nato 

razlagali otroku? Kako otroke naučiti učenja? O tem še intenzivneje razmišljate zaradi 

izzivov šolanja na daljavo, ki od učencev zahteva več samostojnosti?   

 

Tokratno delavnico smo namenili otrokom in staršem – skupaj, potekala bo po spletu. 

Priporočamo jo učencem od 4. do 9. razreda OŠ. Delavnica bo potekala v živo, trajala 

bo približno 45 minut in jo bomo snemali. Posnetke bomo kasneje morda uporabili za 

potrebe izobraževanja (seminarji, objava na spletni strani).  

Nekaj dni prej vam bomo poslali  dodatna navodila za sodelovanje na delavnici. 

 

Zapisala: Dr. Branka D. Jurišić, predavateljica, april 2021 

Center Janeza Levca Ljubljana  Izobraževalni center Pika  

mailto:pika@centerjanezalevca.si


 
Center Janeza Levca Ljubljana – Organizacijska enota Izobraževalni center 

PIKA, Zemljemerska ulica 7, 1000 Ljubljana 

Tel.: 01/ 43-42-360, E-mail: pika@centerjanezalevca.si 

www.centerjanezalevca.si 

OSNOVNE INFORMACIJE: 

Delavnica bo v ponedeljek, 10. maja 2021, po spletu (v orodju ZOOM), s 

pričetkom ob 17.00 in zaključkom ob 18.30 uri. 

Vabljeni ste starši in učenci od 4. do 9. razreda OŠ. 

Delavnico bo vodila specialna pedagoginja dr. Branka D. Jurišić 

 

Gradivo o učenju učenja, ki je dostopno na spletni strani www.icpika.si :  

• 7. Odgovorili smo: Sin se noče in ne zna učiti 

• 19. Odgovorili smo: Učenje učenja 

• 49. Odgovorili smo: Bralne učne strategije 

• 62. Odgovorili smo: Učenje iz učbenika – preglednica VŽN 

• Grafični organizatorji – primeri 

            Grafične organizatorje lahko prenesete v dokumentu in jih uporabite, njihovo rabo 

smo ponazorili v krajših posnetkih. Grafični organizatorji so vizualni učni 

pripomočki, ki učencem pomagajo pri samostojnejšem učenju z ustvarjanjem povezav 

in odnosov med dejstvi, informacijami, zamislimi, pojmi. Preglednica VŽN je le ena 

od teh strategij.  

• Oddaja Turbulenca: Kako iz težav z učenjem? 

            Gostji v oddaji Turbulenca, ki jo je vodila Milica Prešeren, sta bili Branka Jurišić in 

Katarina Kotnik Ivačič. Posnetek oddaje si lahko ogledate na povezavi: 

http://4d.rtvslo.si/arhiv/turbulenca/174319309  (pridobljeno 20. 4. 2021). 

 

Predavanje je brezplačno, potrebna je prijava. 

 

PRIJAVA NA DELAVNICO: 

Prijave zbiramo od četrtka, 22. aprila 2021, od 12.00 naprej – do zapolnjenih mest. 

Prijavite se preko spletnega obrazca, (ki se takrat odpre za prijave): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL1FfVKpNow9x1loP9yrkAZNc0c9ed

98pdaPfz6VUVnA8YXg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0  
 

Dodatne informacije lahko dobite po elektronski pošti na naslovu: 

pika@centerjanezalevca.si ali nas pokličete na tel. št.: 01/43-42-360 (Sabina Pšeničnik, 

koordinatorica programov IC Pika).  

 

O PREDAVATELJICI: 

Dr. Branka D. Jurišić, specialna pedagoginja, zaposlena v IC Pika 

Že več kot dvajset let se ukvarja z učenci s težavami pri učenju, imela je več seminarjev in delavnic za 

starše, je tudi avtorica več gradiv in člankov.  Starši in učitelji jo pogosto sprašujejo, kako naj učence 

naučijo samostojnega učenja, ne glede na to ali imajo učne težave ali ne. Učne strategije najrajši uporabi 

tako, da jih prikaže na stvarni učni snovi posameznega učenca – nekaj, kar bi naj se naučil »do jutri«. 

Učenca vodi po korakih, zraven pa starši opazujejo rabo strategije, ki jo najprej izvaja odrasla oseba in 

nato  njihov otrok samostojno.   
 

Osnovne informacije je pripravila: Sabina Pšeničnik, koordinatorica v IC Pika, april 2021 
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