
– SAMOSTOJNOST  in  

   ODGOVORNOST 

KLEPETI STARŠEV O VZGOJI OTROK,  
ki jih pripravljam in vodim Zinka Ručigaj,  

bodo tudi v šolskem letu 2016/17 organizirani v okviru programske 
dejavnosti Mladinskega centra Jesenice (MCJ) – svetovanje mladim staršem. 
 
Na srečanjih bomo spregovorili o težavah, ki se pojavljajo 
pri vzgoji otrok, skupaj bomo reševali vaše težave. Pri 
vzgoji vam bom pomagala z nasveti s pomočjo izkušenj, 
ki sem jih dobila pri delu v vrtcu in ob pomoči staršem, 
ki jim svetujem. Zapiske objavljam v knjigah, časopisih, 
v spletnem dnevniku in e-glasilu. Želim vam približati 
VZPODBUDNO VZGOJO, to je način vzgoje otrok, s 
katerim vzpostavimo dobre odnose med starši in otroki. 
Zaradi načina vzgoje otroci odrastejo v zdrave osebnosti.  

Če želite pri vzgoji vaših otrok spremeniti način, izboljšati odnose z vašimi otroki, 
ali pa želite samo potrditev, da je vaša vzgoja dobra, vas vabim, da se pridružite 
našim KLEPETOM. Skozi šolsko leto bomo obdelali vse teme, ki so pomembne pri 
vzgoji otrok. Teme se bodo dopolnjevale. 

Na srečanjih bomo iskali predvsem KONKRETNE REŠITVE za vaše vzgojne 
probleme in dileme. Če boste želeli, se bomo po dogovoru srečali tudi 
osebno. 

Pogosto se srečujem z vami, ki želite vzpostaviti dobre odnose z otroki, 
pa sami tega ne zmorete. Vabim vas, da skupaj poiščemo rešitev. 
Priporočam vam, da se z menoj srečujete vse šolsko leto, saj je vzgoja otrok 
kompleksna in potrebno se je seznaniti z vsemi vzgojnimi področji. 

Na vsakem srečanju predelujemo posamezna vzgojna področja, na ta način 
boste spoznali, kaj je potrebno narediti, da je vzgoja prijetna za otroke in 
starše. Skupaj bomo iskali rešitve za dobre odnose v vaši družini.  

Starši, ki želite sodelovati le na posameznih klepetih, pa vas vabim, da 
se nam pridružite, ko bo tema za vas zanimiva. 

 
Teme srečanj v šolskem letu 2016/17 bodo: 

19. september  ZAKAJ MOJ OTROK NIČ NE SLIŠI – VZPODBUDNA VZGOJA 

17. oktober       MOJ OTROK MI POGOSTO NAGAJA - SAMOPODOBA 

21. november OTROK TEPE, ŠČIPA, GRIZE, NE UBOGA – POSTAVLJANJE MEJA  

16. januar  STALNO MI ODGOVARJA - POZORNOST 

20. februar  KAKO NAJ GA PRIPRAVIM K POSPRAVLJANJU  

20. marec  OTROK TRMARI IN IZSILJUJE – JOK IN TRMA 

24. april ALI NAJ GA KAZNJUJEM? – KAZEN IN KRITIZIRANJE ALI SPODBUDA 

15. maj OBLJUBI, A OBLJUBE NE IZPOLNI – OBLJUBA IN ZAUPANJE 
 
Srečevali se bomo VSAK TRETJI PONEDELJEK V MESECU, od septembra 2016 
do maja 2017, v decembru srečanje odpade.  
Srečanja potekajo na Jesenicah, v stanovanjski soseski CENTER II, v prostorih 
MCJ - Mladinske točke na Titovi 41 (pri A banki).  
 

Veselim se srečanj z vami! 
Zinka Ručigaj 

 


