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V A B I L O 
 

PREDAVANJE ZA STARŠE UČENCEV OD 1. DO 9. RAZREDA 
 

Spoštovani starši. 
 

 

V    S R E D O,   11. aprila  2018,  Vas ob 16. uri   prijazno vabimo v avlo 

šole na predavanje z naslovom »SKRIVNOSTI UČINKOVITE  

VZGOJE«.   
 

O  učinkoviti  vzgoji  in praktičnih izkušnjah s področja dela z mladimi  

in otroki  bo spregovoril  gospod   

H e l i o d o r   C v e t k o, 

univerzitetni diplomirani psiholog, psihoterapevt in 

supervizor. Prihaja iz Svetovalnega centra za 

otroke, mladostnike in starše Maribor.  

 

Med mnogimi področji dela se ukvarja tudi s svetovanjem in pomočjo 

staršem ob različnih težavah otrok in mladostnikov,  prav tako svetuje 

pedagoškim delavcem v zahtevnejših vzgojnih primerih, vodi različne 

seminarje, delavnice itd.  
 

VESELI BOMO VAŠEGA OBISKA.  ZANIMIVO  BO. 

 

OPOMBA: Po predavanju bodo po razredih POGOVORNE URE 

pri razredničarkah.  Hvala.    
 

 

Svetovalna delavka:                                                                           Ravnatelj:                                                                                                                                                                                                                                                                              

    Ana Pačnik                                                                                  mag. Matej Kos 
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OŠ ŠMARTNO NA POHORJU 
Tel.: 02/8033 230  (233 – zbornica) 
 

Spoštovani starši. 
 

Prijazno Vas vabimo na predavanje za starše, kjer bo predstavljena praktična in vedno 

aktualna tema »S K R I V N O S T I   U Č I N K O V I T E   V Z G O J E«.   To bo  v   S R E D O,   

11. aprila  2018, ob 16. uri  v avli šole. 

O  vzgoji  in različnih praktičnih izkušnjah s področja dela z mladimi  in otroki  bo spregovoril  

psiholog, psihoterapevt in zelo izkušen strokovnjak, gospod  Heliodor  Cvetko.  Prihaja iz 

Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor. Ves čas službovanja se med 

ostalimi aktivnostmi ukvarja tudi s svetovanjem ob različnih težavah otrok in mladostnikov, 

vodi  seminarje, delavnice, sodeluje z vrtci, šolami  itd.  
 

Veseli bomo Vašega obiska.  ZANIMIVO  BO.    
 

OPOMBA: Po predavanju bodo po razredih POGOVORNE URE pri  razredničarkah.  

Lepo vabljeni. Hvala.    
 

Lep pozdrav.   
 

 

Svetovalna delavka:                                                                                                     Ravnatelj:                                                                                                                                                                                                                                                                              

     Ana Pačnik                                                                                               mag. Matej Kos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


