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Seznam strokovnih webinarjev za starše v šolskem letu 2020 

  

Izpostavljamo : internetni webinar za starše 

  

Uspešno premagovanje izzivov učenja na domu, v času, ko so šole zaprte 

  

in dodatno : Najstniško vedenje - kako se nanj učinkovito odzovemo  

  

Spoštovani ! 

  

Smo skupina učiteljev in pedagogov združenih v skupino Iniciativa. Naše 

predavatelje podpirajo različne občine in Ministrstvo za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

  

Skupaj z znanimi strokovnjaki smo za leto 2020 pripravili seznam webinarjev 

namenjenih strokovnim delavcem v šolskih svetovalnih službah. Namen 

webinarjev je udeležencem podati kar največ praktičnih predlogov, ki jih lahko 

takoj uporabijo pri svojem vsakdanjem delu. 

  

Vabimo vas, da predavateljem zastavite tudi svoja vprašanja. 

  

Webinarji, predstavljeni v nadaljevanju, ponujajo praktične rešitve za pereče 

težave, ki se pojavljajo pri vzgoji najstnikov in delu z njimi. 

  

Vsi webinarji so brezplačni.  

  

Vabimo vas, da se tem koristnim webinarjem pridružite tudi vi, svetovalne službe 

vaše šole ter starši.  

V letu 2020 izvajamo sledeče webinarje :  

  

Za starše  -  webinarji preko interneta : 

  

- Uspešno premagovanje izzivov učenja na domu, v času, ko so šole zaprte  

   ter dodatek : Najstniško vedenje - kako se nanj učinkovito odzovemo 

  

Na webinarju sodelujejo ga. Leonida Mrgole in naši sodelavci. 

  

Termin :  2.4. 2020. Več o tem si lahko preberete tukaj. 
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Starši bodo na webinarju izvedeli : 

  

- Kako otroku pomagati pri domačem učenju (in pri tem ne izgoreti). 

- Kako otroke motivirati za učenje. 

- Razumljive razlage šolske snovi  v času, ko so šole zaprte. 

- Kako vem, koliko moj otrok v resnici zna in kaj lahko pričakujem na preverjanjih 

in preizkusih znanja. 

- O učinkoviti komunikaciji z najstnikom za manj konfliktov in lepše odnose. 

- Kako ustaviti ponavljajoče spore z otrokom. 

- Kako ostati miren v zahtevnih in stresnih situacijah. 

  

Ostali webinarji za starše : 

  

- Kako dosežemo, da otrok upošteva pravila.   

- Formiranje značaja in samozavesti. Vzgojni slogi za preobremenjene starše.  

- Prvi znaki odvisnosti (od tehnologije, substanc ali škodljivih dejavnosti) in 

kako      jo preprečimo. 

- Motivacija za učenje in boljše šolske ocene. Kateri pristopi delujejo in kateri ne. 

- Vzgojni izzivi in rešitve na praktičnih primerih.  

  

   

 
 

Vabilo za starše in elektronska prijavnica se nahaja 

tukaj. 
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