
Hrastovec / Seminar Sodobne vzgojne dileme

Pomočotrokom brez staršev

Voditelji seminarja, z leve Heliodor Cvetko uni. dipl. psiholog, psihoterapevt in supervizor in
Tatjana Kraner učiteljica na OŠLenart ter mag. Aco Prosnik, specialist klinične psihologije

Zbrane je pozdravil tudi Edi Stropnik, asistent guvernerja 2005/06 rotarijskega poddistrikta
Slovenije

V soboto, 1. oktobra, je v Viteški dvorani gradu Hrastovec potekal seminar z naslovom
Sodobne vzgojne dileme. Organiziral ga je Rotary klub Lenart-Slovenske gorice. Njegov
namen je bil predstaviti slovenski javnosti projekt Pomočotrokom brez staršev, ki se je



v minulem šolskem letu pokazal kot uspešen, zato ga želijo nadaljevati in razširiti na
preostala področja Slovenije.
Na seminarju so zraven članov slovenskih Rotary klubov sodelovali še ravnatelji, učitelji,
pedagogi in socialni delavci sosednjih šol. Po uvodu sta najprej nosilec projekta dr. Ludvik
Počivavšek in učiteljica na OŠLenart Tatjana Kraner predstavila projekt Pomočotrokom brez
staršev, ki so ga v preteklem rotarijskem letu podprli vsi slovenski rotarijci. Vanj je bilo
vključenih osem učencev iz osnovne šole Lenart in Sv. Trojica. Projekt se je pokazal kot
uspešen, zato ga želijo razširiti na celotno državo. Dr. Ludvik Počivavšek je o tem povedal:
"Pomočotrokom, ki so izgubili mater ali očeta pred svojim osemnajstim letom, je projekt, ki
ga je v šolskem letu 2004/2005 sprejel Rotary klub Lenart – Slovenske gorice. Izkušnje
kažejo, da so ta leta za otroke zelo občutljiva. Posebej najstniško obdobje otrok je zelo
razburkano in v tej dobi imajo mnogi starši velike težave s svojimi otroki. Še tisti otroci, za
katere skrbita oba starša, lahko skrenejo na stranpota. Toliko bolj je opazen ta pojav pri
otrocih, ki so brez pravega doma in brez pravega vodstva staršev, ki bi ga nujno potrebovali v
tej dobi iskanja svoje identitete. Žal so mnogi od njih prepuščeni ulici, neprimerni družbi in
sami sebi. Ti otroci najprej popustijo pri šolskih obveznostih in začnejo se tako učne kot tudi
vzgojne težave. Zato se je Rotary klub Lenart–Slovenske gorice odločil, da v prvi vrsti
pomaga z inštrukcijami prav tem otrokom. Osem otrok iz OŠLenart in OŠSv. Trojica, ki so
bili vključeni v ta projekt, so imeli v glavnem specifične učne težave pri večpredmetih.
Učitelji smo na redovalnih konferencah pri analizi učno-vzgojnega uspeha ugotovili, da so si
ti otroci, ki so imeli še v prvem ocenjevalnem obdobju eno ali večnegativnih ocen, v drugem
ocenjevalnem obdobju v veliki večini popravili te negativne ocene v pozitivne in šolsko leto
uspešno zaključili."
V nadaljevanju je mag. Aco Prosnik, specialist klinične psihologije, predaval o Agresivnosti
pri mladih in poudaril, da je agresivnost eden od največjih problemov sodobnega sveta.
Sledilo je predavanje univ. dipl. psihologa in psihoterapevta ter survizorja Heliodorja Cvetka,
ki je spregovoril o skrivnostih učinkovite vzgoje. Oba predavatelja sta omenjeni projekt
Rotary kluba ocenila pozitivno.
Sledilo je delo v treh delavnicah, ob koncu seminarja pa so udeleženci ugotovili, da smo starši
primarni vzgojitelji in tega ne smemo preložiti na druge, kot so vrtec, šola itd. Za učinkovito
vzgojo se je treba truditi, učiti vedno znova in znova. Vzgoja mora biti skrb vseh
posameznikov in skupin v družbi. Vprašanje vzgoje je tudi eno izmed eksistenčnih vprašanj z
vidika otrok in družbe. Projekt Pomočotrokom brez staršev je smiselno nadaljevati tudi v
prihodnje in ga razširiti še na preostala področja Slovenije.
Po končanem seminarju je bila v preddverju Viteške dvorane še otvoritev razstave likovnih
del slikarja in grafika Ervina Kralja. Druženje rotarijcev se je zaključilo pri Sv. Trojici, kjer
je sedežkluba, z ogledom cerkve in pokušnjo slovenskogoriških vin.
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