dr. Viljem Ščuka:

Permisivna vzgoja, uničujoč vpliv na otroka,
šolarja

Viri fotografij:
https://www.dnevnik.si/1042720180
https://www.google.si/search?q=katari
na+kompan+erzar&source=lnms&tbm
=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiI55q9063
eAhVjtYsKHdMkBTsQ_AUIDigB&biw=
1920&bih=969#imgrc=dEVc8SC9zk7H
RM:

OSNOVNA ŠOLA JURIJA
VEGE MORAVČE

https://www.google.si/search?q=viljem
+%C5%A1%C4%8Duka&source=lnms
&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUK
EwiX_7fZ063eAhVDn-

Šola za

starše

četrtek, 14.3.2019, ob 18.00
Predavatelj slikovito, na primerih predstavi vlogo staršev pri vzgoji otroka. Razume, da potrošniška družba ni spodbudno okolje. Oriše učinke permisivne vzgoje na otrokovo zmožnost biti
šolar. V razmislek ponudi nekaj pristopov, ki bi
lahko otroku pomagali vstopiti v učinkovit način
šolanja kot vstopnico v uspešno poklicno in
zasebno življenje.

Za vzgojo otroka potrošniška družba
ni spodbudno okolje.

OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE

Posamezne delavnice in predavanja
za starše bomo za starše izvajali tudi
strokovni delavci sami v okviru rednih
ali izrednih roditeljskih sestankov.

VEGOVA ULICA 38
1251 MORAVČE
Telefon: 01 7231 210
E-pošta: o-jvmoravce.lj@guest.arnes.si

Spletna stran: www.osmoravce.si
Oblikovanje in besedilo: Andrej Rous Robida, Bernarda Mal

Šolsko leto: 2018–2019

Že več let zapored
sistematično, načrtno,
Robert Štaba, generalni sekretar

upoštevajoč vaše predloge

AMZS in predsednik zavoda Var-

kreiramo Šolo za starše. Od

na pot:

osebne rasti, zdravja staršev

Rdeča luč za starše

in otrok se v letošnjih temah
predavatelji posvečajo:



dr. Katarina Kompan Erzar:

Zakaj bi moralo biti
učenje muka?
četrtek, 10.1.2019 ob 18.00

mobilnosti in predvsem
varnosti v njej,



učenju kot hudi muki in

četrtek, 8. 11. 2018, ob 18.00

trpljenju otrok in staršev,


Ko izgubiš svojca v prometni nesreči, poti nazaj ni več.
Zato je prav, da pravočasno raziščemo, če:

vplivom družbe na vzgojo
otrok.
Vabljeni, da se nam
pridružite na predavanjih; in
sicer novembra, januarja in
marca.





smo res dovolj varni?
so našo otroci modri udeleženci v prometu?
lahko kaj naredimo v odnosu inštitucije in staršev,
da bomo varni na področju naše mobilnosti?
To je le nekaj vprašanj, ob katerimi nas bo predavatelj
s sodelavcema vodil do možnosti vključevanja staršev
v izobraževanje o varnem vedenju v cestnem prometu,
ozaveščal starše o odgovorni vlogi, zgledih, obnašanju
v prometu. Hkrati pa starše spodbudi, da začnejo razmišljati o napačnih prepričanjih in ravnanjih in zgledih
prometne varnosti (svojim) otrokom. Predstavljena bo
tudi osebna izpoved izgube otroka v prometni nesreči.

Prav gotovo se je večina od staršev in učiteljev že srečalo z vprašanjem, zakaj je mojemu otroku , mojim učencem učenje takšna muka. Predavateljica ne ponuja enoznačnega odgovora. Odstrne
pa široko paleto dejavnikov, ki vplivajo na odnos
do učenja. Kadar je znanje vrednota, so ocene le
logična posledica in ne bistvo, zaradi katerega bi
se morale dogajati stiske, depresije in travne že v
najzgodnejšem življenju človeka. Dosežki (znanje)
so tisti čudežni eleksir, ki daje energijo za pot do
novega dosežka, voljo za nove (učne) izzive. Dosežek je za nekoga ocena 2, če ima težave z usvajanjem učne snovi pri določenem predmetu, in je
poraz za nekoga, ki brez težav usvaja snov, pa se
ne uči. Predavateljica navdušuje za srečno osebno
izkušnjo otroštva in starševstva.

Kadar je znanje vrednota, so ocene
le logična posledica in ne bistvo.

