
SPOŠTOVANI STARŠI! 

NA POVABILO OŠ TABOR LOGATEC IN OBČINE LOGATEC VAS VABIMO NA 

7 VELIČASTNIH VEŠČIN 

KDAJ: TOREK, 9. 2. 2016, ob 19. uri 

KJE: velika dvorana Narodnega doma Logatec 

Predavanje na temo socialno-čustvenega razvoja 

otrok in mladostnikov izpostavlja pomen 

razvijanja življenjskih veščin, brez katerih tudi 

učenje in delo v razredu ne moreta potekati 

optimalno. V uri in pol natančno predstavimo vseh 

7 veličastnih veščin z dodanimi psihološkimi 

ozadji ter kako se posamezna veščina povezuje z 

optimalnim razvojem otroka tako na socialnem kot 

učnem področju. 

Vsebina: 

1. Kako se otroci učijo? 

2. Pomen učenja socialnih in življenjskih veščin ter vloga šole znotraj tega. 

3. Predstavitev 7 veličastnih veščin  

Mladostniki, ki imajo slabo razvitih »sedem veličastnih veščin«, predstavljajo ogroženo 

skupino mladostnikov, pri katerih je povečana verjetnost za slab učni uspeh, zlorabo drog, 

prehitre in nepremišljene spolne odnose ali celo najstniško nosečnost, samomor, delikventno 

vedenje ali vpletenost v tolpe oz. skupine mladostnikov, ki so povezani celo s kriminalom. Pri 

mladostnikih, ki imajo dobro razvitih »sedem veličastnih«, pa je verjetnost, da se bi zatekali k 

tveganim oblikam vedenja, bistveno manjša. 

 Močno zaznavanje lastnih zmožnosti: »Jaz sem sposoben.« 

 Močno zaznavanje lastne vrednosti v pomembnih odnosih: »Jaz močno prispevam k 

skupnosti in moj prispevek šteje. Potrebujejo me.« 

 Močno zaznavanje osebne moči in lastnega vpliva nad svojim življenjem: »Lahko 

vplivam na to, kar se mi zgodi.« 

 Močne intrapersonalne – znotrajosebne veščine, kar pomeni zmožnost prepoznavanja, 

sprejemanja in razumevanja lastnih čustev, kar vodi v razvijanje samodiscipline in 

samonadzora. 

 Močne interpersonalne – medosebne veščine, kar pomeni zmožnost sodelovanja z 

drugimi, razvijanje prijateljstev skozi konstruktivno komunikacijo, sodelovanje, 

pogajanje, empatijo in aktivno poslušanje. 



 Dobro razvite življenjske veščine. Zmožnost spopadanja z vsakodnevnimi mejami in 

posledicami lastnega vedenja z odgovornostjo, prilagodljivostjo, fleksibilnostjo in 

osebno integriteto. 

 Dobro razvite veščine odločanja in presojanja. Imeti modrost oceniti situacijo, 

upoštevajoč ustrezne vrednote. 

4. S katerimi praktičnimi metodami se lahko v razredu razvija 7 veličastnih veščin. 

IZVAJALEC: Mag. Jani Prgić je mednarodno certificiran NLP Trener, ki je svoje znanje ter 

izkušnje s področja nevrolingvističnega programiranja pridobil v Veliki Britaniji. Danes 

uporablja znanje NLP v javnih nastopih, pri svetovanju, pri delu s timi in kolektivi, v 

izobraževanju… Poleg tega je Certified Positive Discipline Trainer in mediator (magistriral je 

s področja mediacije v šoli) ter poleg dela v podjetjih izvaja predvsem treninge in svetovanja s 

področja vzgoje za učitelje in starše. (www.center-mi.si; www.janiprgic.com)  
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