
                                                                                                                                 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  
Projekt: Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter 

otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja           

 
 

Datum: 15. 02. 2019 
Evidenčna številka: 52-5/2019 

 
VABILO: Šola za starše 

 
 

 
Vir fotografije:  

https://parentsbeyondbreakup.com/2018/02/14/best-interests-of-the-child-and-family-law/stick-family-1449578741cav/, 15. 02. 2019 

 
 

5. srečanje: OSEBNOSTNI RAZVOJ  
 
Program: 

- Katjuša Koprivnikar, ravnateljica Centra IRIS: Samoodločanje  

- Sabina Šilc, univ. dipl. psih. in druž. terap.: Dolžnosti, meje, nagrade / 

kazni  

- Matija Šilc, dipl. soc. del: Vpliv dobre samopodobe na uspešnost v življenju 

 
Trajanje: 3 šolske ure 
Datum in kraj: 7. 3. 2019 ob 16.00 v Centru IRIS 
 
Prijave sprejemamo do ponedeljka, 4. marca 2019 na naslov matija.silc@center-
iris.si. Udeležba na srečanju je brezplačna. 
 
Lepo vas pozdravljamo in upamo, da se vidimo. 
 
 
 
Mag. Nina Čelešnik Kozamernik, 
koordinatorica projekta 

Katjuša Koprivnikar, 
ravnateljica Centra IRIS
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Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  
Projekt: Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter 

otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja           

 

Vsebina srečanja: 
 

Katjuša Koprivnikar: Samoodločanje  
Sposobnost samoodločanja je pomembna prav za vsakega posameznika ne glede 
na okvaro vida. Posamezniku omogoča, da vpliva na svoje življenje, zna določiti in 
doseči zastavljene cilje, zna reševati težave in probleme, se zmore odločiti in se 
aktivno vključiti v družbeno okolje. Oseba, ki ima razvito sposobnost samoodločanja 
prevzema večjo odgovornost  in kontrolo nad svojim življenjem. Razvijati jo moramo 
od zgodnjega otroštva, saj le-ta pomembno vpliva na kvaliteto življenja posameznika, 
še posebej, če gre za otroka s posebnimi potrebami. 
 
Sabina Šilc: Dolžnosti, meje, nagrade / kazni  
Zakaj je potrebno postavljati meje in otroke učiti odgovornosti? Kako lahko to učenje 
vklopimo v vsakodnevno življenje? Otroci imajo tudi dolžnosti, ne le pravice. 
 
Matija Šilc: Vpliv dobre samopodobe na uspešnost v življenju  
Ali je dobra samopodoba zares pomemben člen pri doseganju zastavljenih ciljev? Kaj 
zavira naš napredek?  Kako preusmerimo otroke, da namesto primerjanja z drugimi, 
razvijajo svoj potencial? 
 

 

 

 

 


