AKCIJSKA SKUPINA ZA PREVENTIVO ZLORABE DROG MEDVODE
Pri ZDRAVSTVENEM DOMU MEDVODE, OSTROVRHARJEVA 6,1215 MEDVODE, 01 3619 900

ŠOLA ZA STARŠE V ŠOL. LETU 2022/23
OBVESTILO IN VABILO
Spoštovani starši učencev OŠ Medvode!
Medvode, 15. 11. 2022
Pod okriljem Zdravstvenega doma Medvode in s pomočjo Občine Medvode delujemo kot Akcijska skupina na
področju primarne preventive, kar pomeni, da dajemo možnost staršem, da pridobijo nova znanja in izkušnje
za vzgojo otrok. Organiziramo predavanja za starše vrtčevskih otrok, za še bolj oseben pristop pa organiziramo
delavnice ali predavanja za starše šolskih otrok. V tem šolskem letu bomo izvedli več predavanj preko spleta.

Vabimo vas na predavanje, z naslovom

»Otroci z močno voljo«, ki bo izvedeno v torek, 22. 11. 2022,
ob 18. uri preko zoom aplikacije.

Obstajajo otroci, za katere je bistvenega pomena, da lahko rečejo ne, še preden lahko rečejo da. Že vse od
rojstva so bolj samostojni in odločni kot večina drugih otrok. To so otroci, ob katerih se starši včasih počutimo,
kot da so močnejši od nas. Borijo se za vsako stvar in ko se jim zoperstavimo, postane njihov upor še močnejši.
Ko poskušamo rešiti probleme tako, kot jih rešujemo z drugimi otroki, se težave še stopnjujejo. Ko se nekaj
odločijo, jih ne moremo premakniti z nobeno manipulacijo ali grožnjo. Nekateri otroci se tako obnašajo
predvsem doma, drugi pa tudi v vrtcu in šoli. Za starše so ti otroci huda preizkušnja, saj imamo neprenehoma
občutek, da se do otrok ne vedemo prav ali da ti zavračajo našo ljubezen.

Na predavanju, ki ga bo vodila gospa Andrea German, bomo govorili o tem, kako velja
razumeti take otroke, kako lahko znižamo raven konfliktov u njimi in na kakšen način jih velja
voditi, da je produktivno za oboje: odrasle in otroke.
Dragi starši,
prijazno vabljeni, da se vključite in prisluhnete predavanju ga. Andree German.

Svojo udeležbo sporočite na naslov šolske svetovalne delavke:
tatjana.sustersic2@guest.arnes.si
Zoom povezavo do predavanja boste na dan predavanja prejeli na svoj elektronski
naslov.
Lep pozdrav

Vida Šušteršič- Bregar, dr. med. spec., voditeljica akcijske skupine
Projekt financira Občina Medvode. Udeležba je brezplačna.

