
Spoštovani starši in skrbniki,  

trenutna situacija je naporna za vse predvsem zato, ker je negotova. V nas se na eni strani kopičijo 

napetost in skrbi, na drugi pa pridobivamo tudi pozitivne izkušnje – in oboje bi radi s kom delili.  

Pogovor je v teh časih najmočnejše orodje, saj nam pomaga razumeti naša čustva in občutja, pa tudi 

doživljanje ljudi okoli nas.  

Kaj doživljam jaz, kaj moj otrok?  

Kako naj sprejmem nove izzive, ki so pred mano, pred nami?  

Ali delam prav? Kaj bi lahko naredil drugače?  

 

Ta in še mnoga druga vprašanja se verjetno porajajo v vseh 

nas. In dejstvo je, da pomaga, ko delimo svoje mnenje in 

izkušnje ter hkrati slišimo, kako se z določeno težavo 

spoprijema nekdo drug. Dobro je slišati, da v tej situaciji nismo 

sami, in da se vsi soočamo s podobnimi problemi.  

Skupaj bomo močnejši in uspešnejši pri premagovanju težav, ki so se pojavile v tej, prej še nikoli videni 

situaciji, zato vas vabimo na pogovor v Posvetovalnico za starše, ki ga bosta vodili šolski svetovalni 

delavki Andreja Burja Suban in Tina Šešerko. Pogovor bo potekal v torek, 15. 12. 2020, ob 17.30, in 

toplo vas vabimo, da se pridružite vsi, ki želite kaj povedati, vprašati, morda pa samo poslušati in slišati, 

da niste sami in da se s podobnimi situacijami kot vi srečuje še kdo drug. Posvetovalnica bo potekala v 

konferenčni dvorani Zoom, do nje pa dostopate preko spodnje povezave:  

Join Zoom Meeting 
https://arnes-si.zoom.us/j/97147181822?pwd=NjdPVU1PYmJjUUcwK1BYalorUWE5Zz09 
Meeting ID: 971 4718 1822 
Passcode: 854720 
 

 

V četrtek, 17. 12. 2020, pa ste ob 17.30 vabljeni na 2. predavanje za starše na temo Varna raba 

interneta, ki se bo ravno tako odvijala v Zoom-u. 

Join Zoom Meeting 

https://arnes-si.zoom.us/j/97799403083?pwd=MENnSHEwb3VqbDhrSHlFNFpzS3hJZz09 

Meeting ID: 977 9940 3083 

Passcode: 488621 
 

 

 



Predavatelj bo g. David Vidmar, ki je izvedel tudi prvo predavanje v mesecu novembru. 

Starši se v vsakdanjih situacijah in vseh obveznostih težko posvečamo še digitalizaciji in njenemu 

hitremu razvoju. Pogosto so naši otroci hitrejši od nas pri tipkanju, raziskovanju, iskanju zanimivih igric 

in še čem.  

Starši vemo, da so na spletu različne nevarnosti, a pogosto ne vemo, kako naj otroke pred nevarnostmi 

zaščitimo. Kaj vse je potrebno vedeti glede varnosti naprav, gesel, elektronske pošte in spletnega 

nakupovanja? 

Iz različnih medijev dobivamo sporočila, da se moramo zavedati 

zasebnosti na spletu. Žal pa ne posvečamo tej temi dovolj 

pozornosti in časa. Ste se kdaj vprašali, kaj pa komu pomaga 

moj e-naslov? Kako je z nadlegovanjem preko spleta? Kako se 

odraža Instagram na nas in kako je z Youtube nasveti? Kaj je 

TikTok? 

In komaj poiščemo odgovore na vsa ta vprašanja, se pred nami 

že odprejo nova in nova. Zakaj je igranje iger tako prijetno? Kaj 

lahko naredimo starši? Kaj so dobre igre? In kako lahko tehnologija pomaga nam in otrokom? 

Ker si želimo čim več praktičnih nasvetov za varno rabo interneta med delom in izobraževanjem na 

daljavo, se bomo ponovno dobili, tokrat na drugem predavanju, in sicer 17. 12. 2020, ob 17.30. 

 

Vabim vas, da se odzovete v čim večjem številu, kajti le znanje nam bo pomagalo pri varnosti v 

spletnem svetu in tako bomo skupaj kos digitalnim izzivom!  


