SONČEK, Mariborsko društvo za cerebralno paralizo
v sodelovanju z

oš Gustava šiliha Maribor

Spoštovani člani društva, starši, skrbniki in prijatelji!
VABIMO VAS
na sklop petih predavanj dr. Vesne V. Godina.
Dr. Vesna. V. Godina je slovenska antropologinja, ki živi v Mariboru. Je doktorica socioloških
znanosti in predavateljica socialne in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti v Mariboru.
Sklop predavanj bo sestavljen iz tem VZGOJA 1, 2, in 3 ter PARTNERSTVO 1 in 2. Zelo kratek
povzetek tem predavanj si lahko pogledate tudi na spletni strani društva Sonček in šole.
Predavanja bodo potekala na OŠ Gustava Šiliha vsako drugo sredo. Predavanje traja predvidoma do
21. ure.
Prvo predavanje v sklopu,

VZGOJA 1,
bo v sredo 25.4.2018 ob 16.45 uri
v avli OŠ Gustava Šiliha Maribor.
Na kratko o prvi temi:
« V predavanju se bomo lotili družbeno zgodovinskih razlogov, ki pogojujejo težave, s katerimi se v današnjih zahodnih
družbah srečujemo na področju vzgoje. Ko gre za težave, ki jih imajo na področju vzgoje starši, učitelji, vzgojitelji in
drugi, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladih, se je na zahodu uveljavilo prepričanje, da so za te
težave krivi posamezniki/posameznice ter metode in postopki, ki jih v svojem delu z otroki in mladimi uporabljajo. V
nasprotju s tem pristopom, ki je skoncentriran na posameznika, bomo pokazali, da obstajajo družbeno zgodovinski
razlogi, iz katerih izvira cela vrsta težav in problemov, prisotnih v današnji vzgoji. Kot ključnega bomo obravnavali
dejstvo, da je vzgoja otrok del širšega procesa socializacije, ki pa je proces, ki je neposredno vpet v procese obstoja in
reprodukcije družbe. Skozi vzgojo in socializacijo namreč družba zagotavlja, da se iz novorojenčkov oblikujejo takšni
posamezniki, ki jih družba potrebuje za svoj obstoj. To dejstvo bomo konkretizirali na treh značilnih primerih vzgoje in
socializacije otrok, ki so se prakticirali v evropskih družbah v zadnjih sto letih. »
Cena predavanja je 7 EUR. Zaželjene prijave do tri dni pred dogodkom na spodnji mail!

Vljudno vabljeni!
Za vse dodatne info lahko pokličete na 031/842-226 (Vanja) ali na mail: vanja.ropic@gmail.com.

