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„EmPeCemos“

OTROŠKA    
KOMPONENTA
( predstavitev 12ih srečanj)

Tadeja Poglajen

3. slovenski preventivni dnevi

Bohinj, maj 2014

∗ Skupine � maksimalno 8- 9 otrok

∗ Starost: od 6 do 10 let

∗ 12 tedenskih srečanj po 80 min

∗ Srečanja razdeljena po treh modulih: 

1. čustvene spretnosti

2. kognitivne sposobnosti

3. socialne spretnosti

EmPeCemos: čustva, misli in občutki za zdrav razvoj« (»EmPeCemos: 

EmocionesPensamientos y Conductas para un desarrollo saludable«)

OTROŠKA KOMPONENTA
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∗ 1. predstavitev in skupinska dinamika

∗ 2. tehnike samo-obvladovanja: Tehnika želve

∗ 3. prepoznavanje čustev (I)

∗ 4. prepoznavanje čustev (II) : Jeza

∗ 5. tehnike spopadanja/ravnanja z jezo

∗ 6. tehnike samo-uravnavanja s samogovorom (notranjim govorom)

∗ 7. različni pogledi, razlaganje situacij

∗ 8. različni pogledi, razlaganje situacij in reševanje problema(I)

∗ 9. reševanje problema (II)

∗ 10. mi in drugi: razvoj empatije, vzpostavljanje stika, skupne aktivnosti

∗ 11. razvijanje socialnih veščin: predstavljanje, sklepanje prijateljstev, 
druženje

∗ 12. celostna evalvacija

12 srečanj

∗ 2. tehnike samo-obvladovanja: Tehnika želve
∗ 3. prepoznavanje čustev (I)
∗ 4. prepoznavanje čustev (II) : Jeza
∗ 5. tehnike spopadanja/ravnanja z jezo
∗ 6. tehnike samo-uravnavanja s samogovorom (notranjim govorom)

� otroci se skozi različne igre in pogovore ter diskusijo 
učijo,kako prepoznati njihova lastna in tudi čustva drugih ter 
kakšni so »učinki« oz. posledice teh čustev.
Poseben poudarek je na »jezi«; kako jo prepoznati, kako 
občutiti to čustvo, kako se z njo soočiti
(»Tehnika želve«).

Čustvene spretnosti
(5 srečanj)
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Kako se počuti moj „sosed“?

Kako se počutim in 

kje na 
„termometru“

bi označil jakost tega 
čustva?
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„Tehnika želve“ » Ko sem v stiski, 
se ustavim, grem vase, 
pod svoj oklep…diham 
(enaaa, dvaaaa, triiiii..
huhh…) in ko sem bolje, 
ko sem pripravljen, 
»pokukam« ven iz 
svojega oklepa.“

∗ 7. različni pogledi, razlaganje situacij

∗ 8. različni pogledi, razlaganje situacij in reševanje problema(I)

∗ 9. reševanje problema (II)

���� Otroci se naučijo, da ljudje različno

gledamo na stvari, učijo se na „pravi“ način sprejeti 
vedenje drugih in reševati probleme kar se da 
sistematično in racionalno (»IPAC« tehnika).

Kognitivne sposobnosti
(3 srečanja)
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Kaj vidiš?

Kaj vidiš?
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∗

Ustavi se,..dihaj.... »govori s seboj«.....

Razmisli........ I Identify

P   Problem

A   Alternatives

C Consequences

Odreagiraj! 

.....Naredi to, za kar si se 
odločil..evalviraj,kako 

je bilo..

∗

Semafor in »IPAC« tehnika 

(Identificiram problem, pomislim na alternativne možnosti, na 

posledice slednjih in nato se odločim za možnost, ki se mi zdi 

najboljša).

∗ 10. mi in drugi: razvoj empatije, vzpostavljanje stika, skupne 
aktivnosti

∗ 11. razvijanje socialnih veščin: predstavljanje, sklepanje 
prijateljstev, druženje

���� Otroci se učijo veščin empatije, pomena neverbalne

komunikacije, pomena prijaznega in neprijaznega 
vedenja, kako začeti pogovor, kako sklepati 
prijateljstva 

Socialne spretnosti
(2 srečanja)
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