
MINI šola
Z A  S T A RŠE

Spoznajmo ozadje otrokovega učenja, da
postanemo nekdo, ki ga pri učenju usmerja in

pokaže poti do uspešnega in učinkovitega učenja.
To je naloga in vloga zavednih staršev. 

Staršev, ki iščejo rešitve ...

Dobrodošli
Tu se nahajaš, ker veš, da je šolsko obdobje pomembno.
Da je odnos z otrokom v tem obdobju pomemben, saj
predstavlja temelj kasnejšega odnosa v najstništvu. 
Predstavljaj si:
... da poznaš orodja učinkovitega učenja,
... da poznaš poti, kako z otrokom pri učenju delovati
umirjeno, a odločno
... da končno razumeš, zakaj ima Ana drugačne potrebe
in pristope pri učenju kot Metka 
 

Če bereš te vrstice, razmišljaš drugače od povprečja. Iščeš rešitve in ni ti
vseeno, kako tvoj otrok doživlja šolo in učenje. Veš, da je otrokova šola tudi del
starševstva, ki ga jemlješ ljubeče resno :) In zavedaš se, je tvoja vloga pri tem
bistvena. Ko jo (pre)poznaš, je pot do samostojnega otroka lažja in dosegljiva.

In zato tudi veš, da se moraš vključiti. Vključiti v otrokovo učenje. 
Na način, ki predstavlja oporo. 

Živjo ... sem Lea Čerin, univ. dipl. pedagoginja, Learning
Coach, MISP inštruktorica, učiteljica razmišljanja po
metodah dr. E de Bona, mamica treh otrok in žena. 
Sem ustanoviteljica Rumene hiške, kjer prek mentorskih
programov in delavnic z otroki spoznavamo metode
uspešnega učenja. 
Zakaj tokrat šola za starše? Ker smo starši pomemben in
ključen dejavnik otrokovega učenja. To sem spoznala kot
mama trem otrokom in kot mentorica svojim strankam. 

Če želimo spremeniti otrokove navade pri učenju in ga naučiti veščin učenja, moramo
najprej spoznati in razumeti svojo starševsko vlogo na področju šole in učenja. 

MINI ŠOLA ZA STARŠE pri tem lahko pomaga. 
Ste pripravljeni pogledati v ozadje otrokovega učenja?

V vodenem programu za starše, boste spoznali in razumeli otrokove navade, potrebe
in pristope k učenju. V kratkem času.

v spletni MINI šoli za starše

(imena so naključna)



... vaš otrok  vam bo
hvaležen.

MINI šola
Z A  S T A RŠE

je razdeljena na 4 vsebinske
module/e-delavnice v živo:

Modul #1:

Modul #2:

Modul #3:

Tu si bomo odgovorili na vprašanja koliko smo 
pripravljeni sodelovati pri učenju, koliko razpoložljivega
časa imamo na voljo, kakšen je naš starševski del in
nenazadnje kaj želimo z našo pomočjo in usmerjanjem
doseči. Z otrokom pa bomo naredili pogovor in dogovor
o njegovem delu. Najti mora svoj KIJOT, ki bo njegova
vlečnica čez ovire šolskega leta. 

SREČAJVA SE NA 'POL POTI'

KAKŠEN TIP UČENJA SEM JAZ IN MOJ OTROK?

Velikokrat omenjeni učni stili, ki pa jih moramo
(s)poznati, da lahko svojemu otroku karseda učinkovito
pomagamo in ga usmerjamo pri učenju. Pogosto med
staršem in otrokom prihaja do nesporazumov ravno
zaradi nepoznavanja in neujemanja učnih stilov. 

MINI šola
Z A  S T A RŠE

TEHNIKE IN TRIKI UČENJA, KI JIH MORAMO STARŠI
POZNATI
Tu si bomo pogledali najbolj preproste trike učenja, ki pa
klahko predstavljajo prvi korak k otrokovemu
samostojnemu in uspešnemu učenju. 
BONUS: E-tečaj S kreativnimi zapisi do boljšega pomnjenja

E-tečaj Vodič po trikih učenja

Modul #4: MOŽGANI - VPLIV  STRES IN SPROSTITVE NA UČENJE

Tu si bomo pogledali kako delujejo možgani in spomin,
kako vplivata stres in sprostitev na učenje in katere
tehnike sproščanja lahko uporabimo pri učenju doma
in/ocenjevanju v šoli? In nenazadnje ... zakaj se v
puberteti 'vse postavi na glavo'? 



FOKUSNI

VPRAŠALNIK 4 webinarji /
e-delavnice v

živo
2 dodatna
webinarja s
strokovnjaki

zaprta
FACEBOOK

SKUPINA

E-delavnice potekajo
po zgornjih modulih oz.
vsebinah. Vsak teden

ena vsebina, ki jo
predelamo v živo.

Povabila sem 2
strokovnjaka,

vsak iz svojega
strokovnega
področja, ki
bosta našim

vsebinam dala
piko na i.

Kako poteka
M I N I  Š O L A  Z A  S T A R Š E ?

V fokusnem vprašalniku
opišeš trenutno

situacijo in kaj želiš s
programom pridobiti.

V zaprti facebook
skupini je prostor za

tvoja vprašanja, dileme
in nenazadnje

uporabne primere
učenja z otrokom.Bonus:

2  E - T E Č A J A  Z A  Š O L A R J E

( O Š / S Š )

S kreativnimi zapiski
do boljšega
pomnjenja

Vodič po trikih
učenja

Program spremljaš online.
Webinarji potekajo v živo v zaprti
facebook skupini. Posnetke vseh

webinarjev po zaključku programa
prejmeš na mail in so za vedno

tvoji. 



Namen
M I N I  Š O L E  Z A  S T A R Š E

Investicija
V  S P L E T N O  M I N I  Š O L O  Z A

S T A R Š E

Učita se drug od
drugega in ustvarjata

sproščen prostor
učenja.

Postajaš zaveden starš.
Spoznavaš otroka v njegovih

potrebah pri učenju in ga znaš
usmerjati.

Spoznavaš svojo starševsko
vlogo pri učenju. 

Učiš otroka prepoznavati
njegovo vlogo pri učenju.

Z otrokom gradiš dober odnos
tudi ko gre za pogovore o šoli.

- online voden program
- 4 webinarji/e-delavnice v živo

- 2 webinarja s strokovnjaki
- 2 e-tečaja za šolarje

- zaprta facebook skupina
- moja podpora (s tabo delim

izkušnje kot Learning Coach in kot
mama trem OŠ otrokom) 
- podpora drugih staršev
- uporabni primeri učenja

- konkretni napotki, tudi na tvojem
primeru, skozi ves čas programa

Vrednost programa je 360 eur. 

Tvoja investicija
D O  2 0 .  3 .  2 0 2 0

je samo = 72 eur
 

 

>>>PRIJAVA <<<
 

Starš, ki bo največ
pridobil:

klikni 
tukaj:

... ima OŠ otroka.

... ima željo sodelovati pri otrokovem učenju,
pa se pri tem sooča z različnimi izzivi.

 ... je pripravljen delati na svojih vzorcih
delovanja in jih po potrebi spreminjati.

... želi otroku predati boljšo in drugačno izkušnjo učenja. 

... želi v svoj družinski čas vnesti več umirjenosti.

... meni, da se lahko ob meni in skupaj z mano marsičesa nauči. 

Imaš
vprašanje?

 
Piši mi:

lea@rumenahiska.si

http://rumenahiska.si/
http://rumenahiska.si/

