SPOŠTOVANI STARŠI, OBČANI in
VSI, ki radi slišite različna mnenja!
V ponedeljek, 25. februarja 2013 ob 16. uri,
bo na OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova
predavala dr. Vesna Vuk Godina
Vesna Vuk Godina je priznana sociologinja, antropologinja in publicistka. Je univerzitetna
profesorica; predava socialno, politično in kulturno antropologijo na Filozofski fakulteti v
Mariboru in na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Uveljavila se je kot avtorica številnih
strokovnih in poljudnih člankov in publikacij, kot kolumnistka pa piše tudi za številne
slovenske časopise.
Predstavila nam bo, kaj pomeni ODGOVORNO STARŠEVSTVO.
Velika napaka je po njenem, da starši ne želijo prizadeti, ne raniti in ne omejevati svojih
otrok. A le na ta način otrok odraste – vzgoja je trpljenje tako za starše kot otroke. Otroke pri
odraščanju nepreklicno prizadenemo. Otroci od rojstva do 3. leta potrebujejo, da
zadovoljujemo vse njihove potrebe. Od 3. leta pa je treba do vstopa v šolo otroka primerno
funkcionalno usposobiti, da bo funkcioniral v družbi. Prihraniti teh izkušenj otroku ne
moremo, ker sicer ne odraste. Kapital želi narediti to obdobje čim prijaznejše, temu se je
priklonila tudi stroka in nastala je otroku prijazna vzgoja, pri kateri otroka razumemo, ne
kaznujemo, ne soočamo z avtoriteto in ne s frustracijami. Na prvi pogled je to super, na drugi
pa katastrofalno. To pri otroku proizvede takšne poškodbe, da konča na heroinu. Ko je starš
otroku najboljši prijatelj, se zgodba nikoli ne konča dobro. Funkcija staršev ni, da bi bili
otrokovi najboljši prijatelji, ampak najboljši sovražniki,« je bila neizprosna dr. Vesna Vuk
Godina (povzeto po: Dolenjski list, oktober 2012).

Ker želimo, da jo spoznate tudi Vi, Vas vabimo,
da se nam na tem srečanju pridružite!
Odraščala je v trdni družini v Mariboru ob mami
bolničarki in očetu direktorju. Z njegovo avtoriteto je
imela nekaj težav. V nerodnih letih jo najbolj preizkuša
zdravje in zoprn steznik, ki ga nosi še v gimnaziji. Kdor
jo je sodil po zunanjosti, je nikakor ni zanimal. Kljub
pomislekom domačih doštudira samoupravljanje in
kasneje doktorira iz antropologije. Pravi, da ji akademska
kariera pomeni manj, kot mislijo ljudje. A ga. Vesna ni
samo univerzitetna profesorica, je tudi mama. Njeno
materinstvo je njena največja življenjska šola. Širša
javnost jo pozna po provokativnih kolumnah. In njena tiha želja? Imeti prodajalno piškotov.

