Center za socialno delo Celje – enota Laško

Osnovna šola Primoža Trubarja Laško

SKUPINA ZA STARŠE
Dragi starši !
Vabljeni, da se udeležite srečanj v okviru Skupine za starše. Tokrat želimo s predavatelji
izpostaviti področja, ki vas bodo z otrokom še bolj povezala. Zato smo v goste povabili
naslednje predavatelje.

1.

Alenka Rebula Tuta – Otrokovo srce v naših rokah - kaj vse lahko
naredimo za več sreče in ljubezni med nami in otrokom

Alenka Rebula je učiteljica, pisateljica in predavateljica, ki jo zanimajo otroci, psihologija,
odnosi in kultura miru. Na svoji spletni strani (https://www.alenkarebula.com/), kjer najdete
o njej tudi več informacij, je objavljenih že več tisoč strani gradiva o njej zanimivih temah.

17. oktober 2018 ob 17.00 uri
2.

Katarina Kesić Dimic – Vzgojarije - kako starševati

Katarina Kesič Dimic pravi »Otroke imam preprosto rada. Verjamem vanje in jih spoštujem«.
Te besede o njej povedo marsikaj. Je specialna pedagoginja, ki svoj poklic namenja
opolnomočeju šibkejših. Zanje in za ljudi okoli njih piše knjige in članke. Njena področja so
disleksija, ADHD, demenca, nasilje v družini in vzgoja. Več o Katarini in njenih knjigah lahko
preberete na njeni spletni strani http://katarinakesicdimic.com/index.html.

5. november 2018 ob 17.00 uri
3.

Jani Prgič – Poučevanje skozi gibanje

Magister Jani Prgić vodi Center MI, je mediator in NLP (nevrologistično programiranje) trener.
Opravljeno ima tudi usposabljanje za kliničnega hipnoterapevta. Združuje interdisiplinarna
znanja, saj je poleg študija slovenskega jezika in književnosti, doštudiral tudi socialno delo z
mladimi na Fakulteti za socialno delo in magistriral iz šolske in vrstniške mediacije na
podiplomskem študiju socialne pedagogike. Tako je razvil ter nadgradil številne učinkovite
programe za delo v skupinah in v razredih, kot so razvijanje skupinske dinamike, uporaba igre
pri razvijanju optimalnih pogojev za delo v skupini, uporaba igre v terapevtske namene,
upravljanje s »težavnimi« učenci in danes zelo znan program Življenje nad črto, ki je postal v
zadnjih letih samostojen program. Več o programu si lahko ogledate na spletni strani
(http://center-mi.si/domov.html).

26. februar ob 16. 30 uri
Srečanja bodo potekala v Osnovni šoli Primoža Trubarja Laško – enota Debro.
Udeležite se lahko vseh srečanj ali posameznih. Srečanja bodo potekala
brezplačno.
Dodatne informacije lahko poiščete:
- preko elektronske pošte gpcsd.lasko@gov.si ali os.pt-lasko@guest.arnes.si,
- na telefonskih številkah 03 734 31 00 in 041 788 003 (tajništvo CSD Laško).
»Ljubiti otroka pomeni omogočiti mu rast – ne dušiti ga v objemih.«
V pričakovanju našega snidenja.

