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VABILO
NA DELAVNICE ZA STARŠE V ŠOLSKEM LETU 2020/2021
Na mladih svet stoji, pravijo. Da bo svet, ki ga bodo oblikovali naši učenci, prijazen, odprt in
sprejemajoč, jim je potrebno pri tem malo pomagati. Ker ste starši naši partnerji pri skrbi za
dobrobit otrok, naših učencev, na šolskem in vzgojnem področju, ker najbolje poznate svoje
otroke in ker se na šoli zavedamo, da se drug od drugega lahko marsičesa naučimo, smo se
odločili, da na šoli organiziramo mesečna tematska srečanja staršev.
Srečanja bodo potekala v obliki delavnic. Najprej bodo naše svetovalne delavke predstavile
izhodišča za obravnavano temo, nato pa se boste na izkustveni način v vsako temo še bolj
poglobili.
Na koncu vsake delavnice boste imeli priložnost podeliti svoje vtise, starši pa boste dobili tudi
izročke z najpomembnejšimi spoznanji, materiale za delo z otroki doma in po želji tudi
navodila za nadaljnje poglabljanje v obravnavane teme.
V nadaljevanju predstavljamo nekaj tem, ki so se zdele pomembne nam, puščamo pa tudi
prostor za to, kar zanima vas, pa na spodnjem seznamu ni navedeno.
TEME:
1. srečanje: SPOZNAVANJE IN PREDSTAVITEV DELA (9. november 2020 ob 16.00
uri)
2. srečanje: UČENJE UČENJA (december 2020)
3. srečanje: SAMOSTOJNOST- POT V VARNO PRIHODNOST (januar 2021)
4. srečanje: KOMUNIKACIJA- KLJUČ DO DOBRIH MEDSEBOJNIH ODNOSOV
(februar 2021)
5. srečanje: KONSTRUKTIVNI NAČINI REŠEVANJA SPOROV (marec 2021)
6. srečanje: ZAKAJ JE TAKO POMEMBEN PROSTI ČAS in KAJ IMA S TEM
RAZVIJANJE INTERESOV (april 2021)
7. srečanje: TEMA BO DOLOČENA NAKNADNO (maj 2021)
8. srečanje: TEMA BO DOLOČENA NAKNADNO (junij 2021)
Srečanja bodo potekala VSAK PRVI PONEDELJEK V MESECU OB 16.00- 16.45, zaenkrat
v virtualnem okolju, kasneje pa, upamo, v živo v šoli.
Zaradi lažje organizacije, vas prosimo, da se na srečanje prijavite preko povezave:
https://forms.gle/NbRjt9PDktvjkLnr9 Po prijavi vam bomo poslali povezavo do srečanja na
Zoomu.
Srečanja pripravljamo in vas nanje prijazno vabimo:
 Dijana Kožar Tratnik (socialna pedagoginja),
 Urška Celarc (specialna in rehabilitacijska pedagoginja)
 Barbara Ambrožič (socialna delavka)
Ljubljana, 4. 11. 2020

