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Šolsko leto 2014 / 2015 
 
KLEPETI STARŠEV Z ZINKO RUČIGAJ, ki so del programa ZŠJ - Mladinskega 
centra Jesenice, bodo potekali tudi v šolskem letu 2014/15. Na srečanjih bomo 
spregovorili o VZPODBUDNI VZGOJI - to je način vzgoje otrok, s pomočjo katere 
vzpostavimo dobre odnose med starši in otroki, hkrati pa 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 KLEPETOM 
pridružite. Skozi šolsko leto bomo obdelali vse teme, ki so pomembne pri vzgoji 
otrok. Teme se bodo dopolnjevale. Na ta način boste dobili celoten vpogled, kaj je 
pomembno za dober odnos z otroki. Postopoma boste spoznavali način, ki vam bo 
pomagal, da boste tudi v vaši družini vzgajali na način, ki je prijazen vam in vašim 
otrokom. 
 
Na srečanjih bomo iskali KONKRETNE REŠITVE tudi za vaše vzgojne probleme in 
dileme. Če boste želeli, se bomo po dogovoru srečali tudi osebno. 
 
Predvsem bi rada dala možnost staršem, ki resnično želite vzpostaviti dobre odnose 
z otroki, pa sami tega ne zmorete. Vabim vas, da se z menoj srečujete vse šolsko 
leto, saj boste na ta način 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 2014/14 bodo: 
- 15. september 2014: KAKŠNE SO KORISTI VZPODBUDNE VZGOJE? 
- 20. oktober 2014: ALI NAJ SE IZOGNEM KRITIZIRANJU IN KAZNOVANJU? 
- 17. november 2014: JOK IN TRMA  
- 19. januar 2015: ZAUPANJE, SAMOPODOBA 
- 16. februar 2015: POSTAVLJANJE MEJA 
- 16. marec 2015: VZGLED IN POSNEMANJE, POZORNOST 
- 20. april 2015: SAMOSTOJNOST, IGRA, GIBANJE 
- 18. maj 2015: STRAHOVI, ROJSTVO DRUGEGA OTROKA 
 
Srečevali se bomo VSAK TRETJI PONEDELJEK V MESECU ob 17. uri, v decembru 
srečanje odpade. Srečanja potekajo na Jesenicah v stanovanjski soseski Center 
II in sicer v prostorih MCJ MLADINSKE TOČKE na Titovi 41 (pri A BANKI).  
 

Veselim se srečanj z vami! 

Zinka Ručigaj 

 
Poglejte tudi na          Otroško srce je zaklad…  

 


