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Spoštovani starši. 

 

Vabimo vas na predavanje z naslovom:  Kako motivirati otroka za učenje? 

Zbrali se bomo v telovadnici naše šole: 

 

18. novembra 2015 ob 16.
30

 

Srečanje je namenjeno staršem vseh razredov. 

Z nami bo ga. Janja Dermastja. 

Beseda o predavateljici: 

Je  univ. dipl pedagoginja, prof. nemškega jezika , certificiran in licenciran NLP praktik, certificiran in licenciran praktik 

hipnoze, certificiran in licenciran coach in mediator.  

Takoj po študiju je  dobila prvo zaposlitev na OŠ Vižmarje Brod. Delala je  v svetovalni službi ter poučevala nemščino. 

Bila je prostovoljka v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani ter učila odrasle nemščino. 

Kasneje se je zaposlila na Gimnaziji Šiška, kot profesorica nemščine. Bila je razredničarka in izvajalka delavnic »Učenje 

učenja«. Ves čas se je dodatno izobraževala. Poučevala je vrhunske športnike, ki so uspešno zaključili gimnazijo. Med 

njimi so bili tudi udeleženci OI. Poučevala je na daljavo ter se ukvarjala s pojmom motivacije dijakov in vzgojnimi 

vprašanji staršev. Pravi, da ko si v razredu vlada skupinska dinamika. Ni razreda brez konfliktov. In ni življenja brez 

konfliktov. Ker je želela pomagati pri reševanju sporov, se je odločila za usposabljanje za mediatorko pri Zavodu 

Rakmo, ki je vodilna ustanova v Sloveniji za transformativno mediacijo. 

Pri svojem delu se je dnevno srečevala z negativnimi prepričanji, obvladovanjem čustev, strahovi in nemotiviranostjo 

pri mladostnikih, zato se je odločila za študij nevrolingvističnega programiranja na Mastermind Akademiji, kjer je 

pridobila certifikat in licenco za NLP praktika, certifikat in licenco za praktika hipnoze ter certifikat in licenco za coacha. 

Vsi trije certifikati so najbolj priznani in razširjeni po vsem svetu, saj lahko v kar 180 državah po svetu nadaljuje svoj 

študij. Redno se udeležuje tudi delavnic za osebno rast in se trudi živeti po načelu zakona privlačnosti. Ve, da njena 

sreča ni odvisna od tega, kdo je ali kaj ima, temveč zgolj od tega, kako in o čem razmišlja.  

Sodeljuje z  različnimi strokovnjaki: s specialnim pedagogom g. Markom Juhantom, z univ. dipl. psihologinjo s 

certifikatom EuroPsy ter specialistko zakonske in družinske terapije go. Janjo Frelih Gorjanc, s socialno pedagoginjo ter 

specialno psihoterapevtko transakcijske psihoanalize go. Zdenko Peloz in z Inštitutom za razvijanje osebne kakovosti 

R.O.K.  

Je tudi svetovalka za vzgojo pri časniku NEDELO, v rubriki Nedelova svetovalnica, kjer odgovarja na pisma bralcev. Je 

soustvarjalka pri reviji VZGOJA (revija za starše, učitelje in vzgojitelje), piše pa tudi članke za revijo MOJ MALČEK. 

O sebi pravi, da je hvaležna, da lahko dela natanko tisto kar želi. Združuje vsa znanja, izkušnje in veščine. Je mati dveh 

čudovitih hčera in žena. Posluša svoj notranji jaz in mu sledi. Prebuja otroka v sebi in se veseli. In ve, da je edino sama 

odgovorna za svoje počutje in svoje življenje. In ko to spoznaš pravi, je življenje res kakovostno. 

 

Zato je ustanovila Center za kakovostno življenje MODRA URA. 

Želi si, da bi vsi živeli modro, navdihujoče, razigrano in zadovoljno. Odločitev je samo naša.  

 

Vabimo vas, da ji prisluhnete in izkoristite priložnost za pridobitev novih znanj in namigov, kako 

izboljšati motivacijo otrok za učenje, za njihovo uspešno in srečno prihodnost.  

Predavateljica bo osvetlila problem zunanje motivacije (problem pohvale in kazni) ter elemente notranje 

motivacije. Zagotovo bomo vsi prisotni v prihodnosti lažje in še bolj učinkovito usmerjali naše otroke. 

 

Po predavanju vas vabimo k udeležbi na pogovorni uri.  

Prijazen pozdrav. 

Mag. Anastazija Avsec, ravnateljica 

Odrežite in vrnite razredničarki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Podpisani __________________, starš/zakoniti zastopnik otroka ___________________, se 

nameravam udeležiti predavanja in pogovornih ur:              DA                          NE       (obkrožite) 

Datum: _______________                             Podpis: _____________________________ 


