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VABIMO VAS NA BREZPLAČNO PREDAVANJE, KI BO:

po popularni knjigi
prof. Milice Novković

»Družinski priročnik« 

Uvodno predavanje

  •	 Vaš otrok je len, neposlušen.
  •	 Neprestano zahteva, da mu kupujete stvari.
  •	 Čustveno je preobčutljiv ali neobčutljiv.
  •	 Je žrtev drugih otrok.
  •	 Nasilen je ali preveč umaknjen vase.
  •	 Buden je ponoči, spi podnevi.
  •	 Ure preživi v igralnici, stavnici, pred TV-jem, 
  računalnikom, z mobilnim telefonom v roki.
  •	 Se ne uči, a dobiva petice.
  •	 Se mnogo uči, a so rezultati slabi.
  •	 Izgubljate živce, ko ga vsako jutro budite, da 
  vstane za v šolo.
  •	 Sram vas je, da mu z lažmi opravičujete 
  izostanke v šoli.
  •	 Veliko je bolan.
  •	 Ste pred ločitvijo oziroma že ločeni in se
  (s prejšnjim partnerjem) nikakor ne moreta  
  uskladiti glede varstva.
  •	 Vaš(a) partner(ka) ni zainteresiran(a) za vzgojo  
  otrok.
  •	 Šola je postala mučna tako učitelju kot učencu.
  •	 Komunikacija na delovnem mestu je slaba 
  oziroma je ni.

KDAJ JE TREBA POISKATI ZNANJE 
USTVARJALNE VZGOJE?
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