
ŠOLA ZA STARŠE na OŠ ŠKOFJA LOKA-MESTO 

 

V šolskem letu 2013/2014 bomo za starše naših 
učencev pripravili štiri sodelovalnice, za katere 

verjamemo, da vam bodo v pomoč pri vzgoji in delu 
z otroki pa tudi pri sodelovanju s šolo. 

 

Predavanja so brezplačna in bodo organizirana na 
šoli. Vabimo vas, da se nam na njih pridružite! 

 

Za lažjo odločitev smo že postavili termine, da si 
boste lahko organizirali svoj čas. Na zadnji strani si 

lahko preberete kratke povzetke sodelovalnic. 
 

V primeru, da bi se naših srečanj želeli udeležiti, vas 
prosimo, da se nanj(e) prijavite zaradi organizacije 
prostora. Prijavite se lahko na dva načina: pošljete    

e-pošto na katarina.gornik@guest.arnes.si ali 
izpolnite spodnjo prijavnico in jo oddate razredniku 
svojega otroka. V primeru, da zapišete tudi svoj e-

naslov, vas bomo na predavanje še enkrat spomnili. 
 

Doris Kužel, ravnateljica 
 

----------------------------------------------------------------- 
PRIJAVNICA 
___________________________________________iz _____ . ____ 

                             Ime in priimek                                           razred/oddelek 

se prijavljam na predavanje v (označite s križcem) 

 ponedeljek, 7. oktober 2013, ob 18.00, Naši svetovi 
 ponedeljek, 16. december 2013, ob 18.00, O potrebah, 
željah pa pričakovanjih ter kompletu pravic in dolžnosti 
 ponedeljek, 27. januar 2014, ob 18.00, Kako se učimo? 
O učnih tipih in pripomočkih 
 ponedeljek, 17. marec 2014, ob 18.00, Učenje s 
pomočjo miselnih vzorcev  
 
__________________________________________________________ 
Elektronski naslov (če želite)   

Podpis:________________________________________ 
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NAŠI SVETOVI, 7. oktober 2013, ob 18.00 
Na tem predavanju bomo spoznali, zakaj se včasih v šolskem 
prostoru pa tudi v družini med seboj težko (spo)razumemo in 
kaj lahko storimo, da bi izboljšali odnose. S pomočjo 
Glasserjeve teorije izbire bomo poskušali najti pot za graditev 
dobrih odnosov. 

 
 
O POTREBAH IN ŽELJAH PA PRIČAKOVANJIH TER 
KOMPLETU PRAVIC IN DOLŽNOSTI 
16. december 2013, ob 18.00 
Pogovorili se bomo o razlikah med potrebami, željami in 
pričakovanji, njihovem pomenu za kakovostno življenje pa tudi 
o tem, kaj od tega je potrebno zadovoljiti in kaj naj ostane. 
Ugotoviti bomo poskušali, kako lahko uravnotežimo razmerje 
med pravicami in dolžnostmi, ki jih imajo naši otroci. 
 
 
 

KAKO SE UČIMO? O UČNIH TIPIH in PRIPOMOČKIH  
27. januar 2014, ob 18.00 
Ugotoviti bomo poskušali, kakšni učni tipi ste in se (na)učili 
prepoznati, kako se vaši otroci najbolje in najlažje učijo ter jim 
pri tem pomagati. 
 
 
 

UČENJE S POMOČJO MISELNIH VZORCEV 
17. marec 2014, ob 18.00 

Ogledali si bomo skrivnost učenja s pomočjo bralnih učnih 
strategij, še posebej miselnih vzorcev in spoznali možnosti 
njihove uporabe v vsakdanjem življenju. 
 
 

Vse sodelovalnice bo vodila Saša Čadež, profesorica 
razrednega pouk. Prisrčno vabljeni! 

 
 
 
 
 
 

Vabljeni tudi na spletno stran za sodelovanje s starši  
SOS ( http://scadez.weebly.com ) 

Povezava nanjo najdete tudi na spletni stani šole. 
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