
VODENJE OTROK S POZITIVNO AVTORITETO 

 

Vodenje otrok s pozitivno avtoriteto je danes kar velik izziv za vse pedagoške delavce. Težko je postaviti 

osebno mejo, ki bi jo otroci upoštevali. Težko je vzpostaviti avtotiteto tako, da bi nam otroci sledili- tudi 

tisti odklonski. Zato je veliko učiteljev v stiski in iščejo nove načine, ki jih lahko integrirajo v svoje delo z 

namenom, da olajšajo sebi in učencem delo, predvsem pa vzpostavijo takšen stik z učenci, da bi jim otroci 

sledili. 

 

Večina nas ve, da telesna temperatura nad 37 stopinj pomeni bolezen. Vemo na kaj so alergični otroci in 

kateri imajo posebno dieto. Pa vendar ne vemo kako zorijo možgani, zakaj čutimo tako kot čutimo, kako 

delujejo naši možgani in možgani naših otrok. Tega znanja ne ponudijo na pedagoških fakultetah. Zato vas 

vabim, da sprejmete ponudbo za predavanje: 

  

• Razvoj otroških možganov- kaj čutimo, ko možgani mislijo  

 

Z veseljem vam bom razložila delovanje možganov, kako lahko uporabite znanje za vodenje učencev s 

pozitivno avtoriteto. Kaj otroka privede do tega, da se odklonsko obnaša in kaj lahko naredimo odrasli, da 

otrok dejansko sodeluje. Pridobljeno znanje vam bo pomagalo tako v šolskih učilnicah, kot tudi doma. 

Predavanje je primerno tako za pedagoški kader, kot tudi za starše, ker se tudi starši borijo z enakim 

vprašanjem: Kako postaviti jasno mejo in hkrati kompetentno voditi otroka. 

 

Z veseljem vam ponudim tudi predavanje: 

 

• Kazen vs nagrada 

 

Kako otroci doživljajo kazen in nagrado, kaj stimuliramo na takšen način, razliko med posledico in 

kaznovanjem. Kaj krepimo z nagrajevanjem. 

 

   

Cena in ponudba 

 

Cena na delavnico/predavanje stane 220 eur + potni stroški na srečanje pri večjem kolektivu. Predavanje 

traja 2 uri. 

 

O meni 

 

Sem Dejana Dejanović, po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir kemijskega inženirstva. Pri svojem 

delu v službi sem nenehno v stiku z uradno medicino, tako že več kot 10 let pokrivam tudi področje 

psihiatrije. Že 4 leta aktivno svetujem mladim mamicam pri vzgoji, predavam o nevroznanosti in sočutnem 

pristopu in sem soavtorica izobraževanja prvega sočutnega vrtca v Sloveniji. Sem svetovalka na portalu 

Bibaleze.si in vodja admink v Sočutni akademiji, kjer skupaj z več kot 20 strokovnjaki svetujemo staršem 

in pedagoškim delavcem pri vsakdanjih izzivih. 

 

 

Pri vaših vzgojno pedagoških izzivih vam z veseljem pomagam. Če želite pridobiti več informacij, lahko 

pokličete ali pišete na mail: 

Dejana Dejanović: 031 304 618 

dejana.socutno@gmail.com 

 

V pričakovanju vašega odziva vas lepo pozdravljam, 

Dejana Dejanović 


