
                                 

Šola za starše 

Spoštovani starši, 

 na vašo pobudo bomo v šolskem letu 2015/2016  organizirali  Šolo za starše. 

Srečanja z vami bodo potekala v treh sklopih enkrat mesečno, predvidoma  v 

novembru 2015, ter januarja  in marca 2016. Natančne  datume bomo lahko  

določili glede na število prijav, zato vas prosimo, da svojo namero po 

obiskovanju tega sklopa srečanj potrdite s prijavo na spletni strani ali pisno v 

svetovalni službi.  

Srečanja bodo podkrepljena s praktičnimi primeri, dotaknili se bomo perečih 

vzgojnih in drugih zagat, odgovarjali pa bomo tudi na vaša vprašanja in se 

dogovarjali o želenih temah za v bodoče. 

Izvajalka bo Simona Levc, 

svetovalna delavka na Drugi OŠ Slovenj Gradec, 

soavtorica knjige Varuh otrokovih dolžnosti (Juhant, Levc) ter avtorica 

priročnika Liba laca lak – Kako pomagamo otroku do boljšega govora.  

 

 



Programi za starše otrok v šolah 

Starši od strokovnih predavanj, ki jih obiščete v okviru šole, pričakujete 

konkretne napotke in spoznanja, ki jih boste lahko uporabili pri vsakdanji skrbi 

za svoje otroke. Zato bodo predavanja zasnovna na praktičnih primerih, dobili 

pa boste tudi odgovore na konkretna vprašanja za posameznega otroka.  

Teme za starše otrok na razredni stopnji 

Mama, zmorem sam!  

Vzgajamo samostojne in odgovorne otroke. 

Že triletni otrok lahko pospravi čevlje v predsobi, petletnica lahko očisti večji del kopalnice … 

Otroci so radovedni, kreativni, ustvarjalni in željni pomagati, delati. Vendar jim starši s svojo 

aktivnostjo in ker jih želijo obvarovati, velikokrat onemogočajo vse našteto.  

Kako ravnati, da do tega ne bi prišlo, da bodo otroci lahko pridobivali lastne izkušnje, 

sprejemali naloge in odgovornosti ter postali samostojni? 

 

. 

Nisem kriv, jaz že ne! 

Ustvarjanje odnosov med sorojenci in vrstniki. 

Vsak otrok, manjši in večji, kdaj napačno ravna. Vendar je razlika med njimi v vprašanju, ali 

se svojega napačnega ravnanja zavedajo, ga priznavajo in iščejo druge, boljše poti ali pa 

iščejo krivce vedno zunaj sebe in jih starši v tem podpirajo. 

Kaj prinese boljši rezultat? 

Kako ravnati, da se otroci (sorojenci, sovrstniki …) naučijo dogovarjati med seboj? 

Kako naučiti otroka sprejemati odgovornosti za svoja dejanja? 

Kako pomagati otroku do dobre komunikacije? 

 

 

 



Ali me slišiš??? 

Razvijanje dobre slušne pozornosti pri otrocih 

 

Veliko staršev in učiteljev se pritožuje, da jih otroci ne slišijo, da ne znajo več poslušati … 

Slušna pozornost otroka je zelo pomembna tako za razvoj govora kot za njegovo delovanje 

nasploh. Otrok, ki ima slušno pozornost dobro razvito, se lažje opismeni, lažje sledi 

navodilom in lahko dosega boljši učni uspeh. 

Na predavanju skozi praktične primere prikažemo, kako lahko razvijamo slušno pozornost, 

na kaj moramo biti pozorni, kako otroka naučimo dobro poslušati skozi vsakdanje aktivnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teme za  starše učencev na predmetni stopnji 



Varuh otrokovih dolžnosti - predavanje po istoimenski knjigi  

 

Nihče ni srečen samo zaradi pravic, ki jih ima. Že otrok potrebuje dolžnosti in naloge, ki mu 

bodo omogačale, da doživi uspeh ob vloženem lastnem trudu.  Na predavanju bodo starši  

skozi primere slovenske vzgojne prakse in življenjske situacije dobili odgovore na vprašanja, 

kot so:  

Kako privzgajamo delovne učne navade? Katere so odgovornosti in dolžnosti otrok šolarjev? 

Kako privzgajati vrednote? Čigava odgovornost je domača naloga? Kako ravnati v vsakdanjih 

vzgojnih situacijah (ko se otrok upira, se izgovarja, išče krivdo drugje, ko noče ...)? Kako 

ustvarjati dober odnos z otrokom?  

 

 

 

Najstništvo kot izziv 

 

Najstniki zahtevajo zvrhano mero starševske potrpežljivosti. Starši se večkrat čutijo 

nemočne, popuščajo pritiskom ali krhajo odnos z najstnikom z zanj nerazumnimi zahtevami.  

Kako jim lahko vendarle uspe izgraditi ali ohraniti dober odnos z otrokom, se z njim razumno 

pogovarjati in pogajati, kdaj popuščati in kdaj ne ...? 

 

Poljubna tema 

 

Na enem od srečanj bomo skupaj izbrali temo, o kateri bi se starši želeli pogovarjati. 

 


