Predavanje »Težave sodobnega sveta in vzgojna nemoč«
Ena od znanih misli o vzgoji in življenju je sledeča, njena avtorica je Virginia Satir:
Za preživetje potrebujemo štiri objeme na dan.
Za vzdrževanje potrebujemo osem objemov na dan.
Za rast potrebujemo dvanajst objemov na dan.
Včasih pa ne zadostujejo samo objemi. Treba je tudi razumeti, znati, spoštovati, pomagati,
organizirati, spodbujati. Starši nismo božanstva in nihče ne ve vsega. Zato je skupaj lažje. V
razmišljanju, med pogovorom, pri spodbujanju in iskanju pravih rešitev.
O predavanju: Pogovarjali se bomo o tem, kakšne stiske doživljajo mladi in s kakšnimi težavami
se srečujejo. Ne moremo in ne smemo jih videti kot brezciljneže, ki imajo vsega dovolj, še preveč.
Mi, odrasli, vzgajamo mlade ljudi, in naša odgovornost je, da jih opremimo za življenje.
Vprašajmo se, kaj jim kažemo s svojim zgledom, katere vrednote jim bomo dali za popotnico.
Mladi se v tem svetu pogosto ne znajdejo, saj so zasičeni z informacijami, medijskim vsebinami,
katerih cilj je dobiček. Na predavanju se bomo pogovarjali o varovalnih dejavnikih, ki mlade
usmerjajo v odgovorna in samostojna vedenja. Poudarek bo na učinkoviti komunikaciji, ki odpira
vrata v različne teme, s katerimi se srečujejo mladi.
Kdaj: torek, 29. maj 2018, ob 17. uri
Kraj srečanja: Osnovna šola Cerkno, dvorana
Izvajalka predavanja: Predavateljica Damjana Šmid je izkušena profesorica socialne pedagogike
in delovna terapevtka, ki dela na področju vzgoje in medsebojnih odnosov že trideset let.
Delovne izkušnje je nabirala na vseh področjih, kjer se srečujemo z vedenjskimi in čustvenimi
motnjami osnovnošolcev. Predava in izvaja delavnice za starše, otroke in mladostnike, v vrtcih,
šolah in društvih po Sloveniji, pa tudi za učitelje in vzgojitelje.
Dogodek je izveden v organizaciji Osnovne šole Cerkno.
Izobraževanje je sofinancirano s strani Republike Slovenije, Evropske unije iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj in Občine Cerkno, v okviru projekta LAS s CILjem Vključevanje ranljivih skupin v urbanih
naseljih na območju LAS s CILjem.

Vljudno vabljeni!
Osnovna šola Cerkno, Občina Cerkno in ICRA
d.o.o. Idrija, izvajalec projekta

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

