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PREDAVANJE ZA STARŠE

PROSTI ČAS ŠOLARJEV IN POPOLDANSKE
DEJAVNOSTI
OPIS VSEBINE

Ne samo odraslim, tudi otrokom v današnjem času primanjkuje prostega časa.
Koliko ga otroci sploh potrebujejo in ali je dovolj, da jim popoldneve
zapolnimo z različnimi dejavnostmi ter šolskimi obveznostmi?
Odrasli prepogosto živimo s prepričanjem, da moramo otroku omogočiti, da
razvija vse svoje talente. Bojimo se, da ne bomo česa zamudili, da naš otrok ne
bo konkurenčen v svetu v katerem bo moral živeti.
Izgoreli starši vzgajamo obremenjene otroke, ob tem pa pozabljamo nase, na
vzgled, ki ga dajemo otrokom, na kakovost odnosov v družini in na to, da se
veščin, ki so in bodo pomembne za uspeh, ne učijo le ob vodenih dejavnostih,
temveč tudi ob prosti igri, druženju, v družini, igrišču, naravi ...
Na predavanju se bomo pogovarjati kako naj otrok zapolni svoj čas, ki ga
preživlja izven šole. Kako mu pomagati izbirati popoldanske dejavnosti, mu
prepustiti prosti čas in ga navajati na izpolnjevanje ostalih obveznosti.
Če uspemo najti pravo ravnotežje med vsemi dejavnostmi, bomo omogočili
otroku razvoj v odgovornega in srečnega posameznika, ki ostaja v stiku s
samim seboj.
Predavanje je namenjeno staršem šolskih otrok.
Zapisala: Katarina Kotnik Ivačič, predavateljica, februar 2020
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OSNOVNE INFORMACIJE za predavanje: Prosti čas šolarjev in popoldanske
dejavnosti

Informacije o predavanju so objavljene tudi na naši spletni strani:
www.icpika.si
Predavanje bo v ponedeljek, 9. marca 2020, v prostorih IC Pika v Ljubljani
(Zemljemerska 7), s pričetkom ob 17.00 in zaključkom ob 18.30 uri.
Vabljeni ste starši šolskih otrok.
Predavanje bo imela Katarina Kotnik Ivačič, univ. dipl. pedagoginja in prof.
sociologije.
Kotizacija: Predavanje je brezplačno, potrebna je prijava.
PRIJAVA NA PREDAVANJE:

Prijave zbiramo od torka, 25. februarja 2020, od 12.00 ure naprej – do
zapolnjenih mest. Prijavite se preko spletnega obrazca, (ki se takrat odpre za
prijave):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczsrdmp2oimexnTsNlIS_OG
BXrn9jbuTj6HUv0_-7MCycdUw/viewform?vc=0&c=0&w=1
Vaša prijava je zabeležena, če nekaj minut po prijavi dobite na vpisan enaslov, naše povratno sporočilo. Predlagamo, da se na predavanje prijavite
čim prej, saj se mesta hitro zapolnijo.
Dodatne informacije o predavanju lahko dobite po elektronski pošti na naslovu:
pika@centerjanezalevca.si ali nas pokličete na tel. št.: 01/43-42-360 (Sabina Pšeničnik,
koordinatorica v IC Pika).
O PREDAVATELJICI:
Katarina Kotnik Ivačič, univ. dipl. pedagoginja in prof. sociologije.
Zaposlena je v šolski svetovalni službi OŠ Dravlje. V dvajsetih letih si je pridobila
veliko delovnih izkušenj z otroki in starši. Zaveda se, da je za uspešno obravnavo
otroka nujno poznati njegovo družinsko okolje ter vključevati starše. Pomembno se
ji zdi pridobivati nova znanja, zato se stalno izobražuje. Bila je med slušateljicami
prve generacije strokovnega izpopolnjevanja v IC Pika.

Osnovne informacije je pripravila: Sabina Pšeničnik, koordinatorica v IC Pika, februar 2020
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