
Delavnice za starše in otroke  
 
Gospa Manja Kristanc, po izobrazbi univ. dipl. pedagog – andragog, se že vrsto let ukvarja s pomočjo 
staršem in otrokom na področjih učenja in vzgoje. V septembru je pri nas izvedla predavanje za starše 
»Kako in koliko lahko starši pomagamo otrokom pri učenju«. Gostili smo jo že v lanskem letu, ko je za 
nas pripravila predavanje in izvedla sklop delavnic. Odzivi so bili zelo pozitivni, mest na lanskoletni 
delavnici pa je hitro zmanjkalo.   
 
Tako kot lani spomladi, vam je tudi letos jeseni na voljo sklop delavnic, ki jih izvaja za pare učenec + 
starš. Delavnice so brezplačne, trajajo približno 2 pedagoški uri, namenjene pa so učencem od 6. do 
9. razreda in njihovim staršem. Število mest je omejeno na največ 15 parov. Delavnice bodo potekale 
od 17.00 do 19.00 v učilnici 6.a.  
 
Starši se lahko na delavnice prijavljate neposredno na e-naslov izvajalke: mkristanc@gmail.com 
Pohitite s prijavo – spomladi so bila mesta zapolnjena v enem dopoldnevu. 
 
Termini in opisi delavnic: 
 
9. oktober 2018 ob 17.00: Učinkovite tehnike učenja 

· Kakšno je in kaj učencem pomeni učenje? 
· Pomen sposobnosti in ostalih osebnostnih lastnostni pri učenju. 
· Najboljše razmere za učenje. 
· Kako poiščem ključne besede? Praktične vaje. 
· Kako se učim iz učbenika ali zvezka? Praktične vaje. 
· Delo z besedilom iz učbenika in praktične vaje. 
· Na kakšen način ponavljamo, da ne umremo od dolgočasja? Razlika med aktivnim in 

pasivnim učenjem. 
 
23. oktober 2018 ob 17.00: Spomin, tehnike za boljše pomnjenje in koncentracija 

· Vrste spomina. 
· Kdaj in kako si podatke trajno zapomnimo. 
· Kakšne vsebine si najbolj zapomnimo. 
· Vsi pozabljamo - zakaj in kdaj moramo ponavljati. 
· Triki za boljše in lažje pomnjenje (mnemotehnike). 
· Koncentracija - kako odstranimo motnje, preden se začnemo učiti in ostanemo med 

učenjem ves čas aktivni. 
· Številni praktični primeri in vaje. 

 
13. november 2018 ob 17.00: Strateški načrt učenja,  

· Načrtovanje časa za učenje. 
· Kaj je pomembno pri organizaciji časa? 
· Kaj me zmoti med učenjem? 
· Odlašanje z učenjem. 
· Disciplina. 
· Če želim kam priti, si moram postaviti cilj. 

 
27. november 2018 ob 17.00: Priprava na preverjanje znanja in odpravljanje treme,  

· Kako se pripravim na teste. 
· Kaj je pomembno med testom 
· Priprava na preverjanje znanja za različne predmete (matematika, tuji jezik, slovenščina, 

naravoslovni in družboslovni predmeti). 
· Vaje za izboljšanje natančnosti in pozornosti. 
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· Vaje za boljše bralno razumevanje. 
· Strah, trema, stres? zakaj se pojavljajo in kako jih premagamo?       
· Praktične  vaje. 

 


