O predavateljih

ŠOLA ZA STARŠE
GODIJA KELLERJA
Z VERO GROBELŠEK IN SIMONO PAJK
12. december Godi Keller

Razumevanje otroka in vprašanje
avtoritete

16. januar

Simona Pajk Tema po dogovoru z udeleženci

13. februar

Vera Grobelšek Tema po dogovoru z udeleženci

12. marec

Godi Keller

Tema po dogovoru z udeleženci

Namen šole za starše je okrepiti samopodobo in pogum med starši,
povečati njihovo razumevanje otrokovega razvoja ter izboljšati
sposobnost opazovanja otroka. Da bi se čim bolj približali izzivom, s
katerimi se starši pri vzgoji svojih otrok srečujete in poiskali odgovore na
vprašanja, ki se vam porajajo, boste teme predavanj in vaj sooblikovali
udeleženci šole. Prisrčno vabljeni, da se nam pridružite!
Prijavite se lahko na posamezno srečanje ali na celoten sklop.
Rok za prijavo na prvo srečanje je ponedeljek, 10. december 2018.
Število mest je omejeno. Cena celotnega cikla Šole za starše, ki vključuje
tudi prigrizke, znaša 80 €. Cena posameznega večera pa 25 €.
Prijave in informacije na manca.biber@waldorf.si ter na telefonski
številki (0)1 434 55 77.

GODI KELLER - Priljubljeni norveški pedagog, pisatelj in mednarodni predavatelj
je svojo pestro pedagoško pot pričel pred več kot štiridesetimi leti. Avtor knjige
S srcem v šoli, prevedene tudi v slovenščino, Tvil i fred (Dvom v miru) in Lempen
& Ulempen deluje kot samostojni mednarodni predavatelj, pisec in učitelj
predvsem na Norveškem ter na Švedskem, Danskem, Češkem, v Sloveniji,
Estoniji, Islandiji, Latviji in drugod. Je zunanji strokovni sodelavec mnogih javnih
in zasebnih šol in vrtcev ter izobraževanj/študijev za pedagoške poklice. Zaradi
potreb sodobnih staršev je pričel voditi 'Šolo za starše', ki je, zahvaljujoč
njegovemu drugačnemu pristopu, naletela na izredno pozitiven odziv v vseh
državah, kjer jo izvaja – tudi v Sloveniji. Trenutno je najbolj poznan na
Norveškem, kjer je več let sodeloval z nacionalno radijsko hišo. Njegov izjemen
posluh za vprašanja mladih ga je usmeril tudi na področje svetovanja tistim, ki so
predčasno zapustili redno šolanje in iščejo svoje mesto v družbi.
SIMONA PAJK - »Učiteljica po naključju« je diplomirala na Ekonomski fakulteti in
zaradi spleta okoliščin pred dvajsetimi leti pristala v razredu, kjer je – med veliko
»težavnimi otroki« spoznala, da je poučevanje tisto, kar želi v življenju početi.
Trenutno je pomočnica direktorja Waldorfske šole Ljubljana, ravnateljica
organizacijske enote Waldorfske šole Ljubljana na Primorskem, mentorica
mnogim mlajšim kolegicam in kolegom – po srcu pa še vedno učiteljica.
VERA GROBELŠEK - Učitelj svetnik s petnajstletnimi delovnimi izkušnjami v javni
šoli in 21 letnimi izkušnjami kot učitelj razrednik v waldorfski šoli je ena izmed
ustanoviteljev in utemeljiteljev waldorfske pedagogike v Sloveniji. Več kot
desetletje vodi izobraževanje za waldorfske učitelje. Ima dolgoletne izkušnje pri
integraciji otrok z učnimi in vedenjskimi težavami ter tudi otrok, ki prihajajo iz
drugih kulturnih in jezikovnih področij, zato je bila leta 2012 povabljena kot
sodelavec k oblikovanju dokumentarnega filma Neskončne širine, ki govori o
nadarjenih, oziroma drugačnih otrocih. Njenim predavanjem lahko prisluhnemo
v okviru izobraževanj za waldorfske učitelje, tako v Ljubljani kakor tudi v
Zagrebu, in na starševskih večerih waldorfskih šol po Sloveniji.

