
ŠOLA ZA STARŠE 

 

V letošnjem šolskem letu smo v sklopu predavanj za starše gostili tri imenitne predavateljice.  

17. 10. 2013 je bila na šoli gospa Bojana Košnik, ki je predavala o bontonu. Povabili smo jo, ker smo 

bonton določili za rdečo nit letošnjega leta. Ga. Košnik je poudarila, da se s poznavanjem bontona 

lahko izognemo marsikateri neugodni situaciji in da je pametno slediti novostim, saj je je bonton živa 

stvar, ki se spreminja in prilagaja novim oziroma spremenjenim družbenim okoliščinam. Še vedno pa 

velja, da je točnost vljudnost kraljev. Če se ti zgodi, da zamudiš na predavanje, ne trkaj, ne pozdravljaj 

glasno in se ne opravičuj, tiho in čim bolj neopazno pridi v prostor. Če se da, le naveži očesni kontakt 

s predavateljem in neverbalno povej, da ni šlo drugače. Pomembno je vedeti, da v poslovnem odnosu 

tikanja ne predlaga starejša oseba, pač pa tista, ki je nadrejena oziroma hierarhično višje. V 

neformalnem odnosu med moškimi in ženskami je ženska tista, ki odloča o tikanju ali o rokovanju, v 

odnosu med mladostjo in starostjo pa še vedno velja pravilo, da mlajši pozdravi naprej, starejši pa si 

vzame pravico do rokovanja, tikanja, vikanja. Pa še to, bonton ne podpira manipulacij in mobinga.  

 

14. 11. 2013 pa smo na šoli že drugič gostili dr. Vesno Vuk Godina, ki je svoje letošnje predavanje 

naslovila Tokrat pa nekaj o partnerstvu.  

Predavanje je bilo izredno zanimivo in tudi provokativno. Dr. Godinova je opozorila na to, da je v 

potrošniškem kapitalizmu postalo vsega preveč, zato so trg postala tudi naša privatna življenja. 

Včasih se sreča, ljubezen, partnerstvo ni tržilo, danes pa je trg ugotovil, da je to polje, kjer se da 

neskončno prodajati, saj nihče ni popolnoma srečen, nihče nima popolnega partnerstva in popolnih 

otrok. Trg je na teh področjih postavil standarde, ki jih ne moremo doseči, ker so nerealni, nas pa sili 

v nezadovoljstvo, v iskanje pomoči, ko je ne potrebujemo, v kupovanje knjig in priročnikov, ki k naši 

sreči ne bodo doprinesli, v kupovanje kozmetičnih izdelkov, zaradi katerih nas partnerji ne bodo bolj 

občudovali. Trg želi kronično nezadovoljnega potrošnika, ki bo kompulzivno kupoval v upanju, da bo 

potem njegovo življenje takšno, kakršno zapovedujejo ženske revije. Dr. Godinova pravi, da se 

partnerstva ne sme meriti s tržnimi merili, partnerstvo mora funkcionirati z relativnim zadovoljstvom 

obeh. Popolnega partnerstva ni in prej ko se bomo sprijaznili s tem, bolj bomo svobodni. 

Nezadovoljstvo v partnerstvu je odvisno od tega, kaj pričakujemo, ne od tega, kaj imamo. Če ne 

dobimo tistega, kar si želimo, že mislimo, da nas partner ne ljubi. Za zaključek predavanja je dr. 

Godinova ženskam svetovala, naj se moškim ne podredijo, saj moški v tem primeru ne bo več ljubil, 

pač pa uporabljal.  

 

Zadnje letošnje predavanje za starše (23. 1. 2014) je imela prof. dr. Onja Tekavčič Grad. Govorila je o 

ukrepih ob travmatskih dogodkih, ki se včasih zgodijo v družinah.  

Huda stiska, ki vodi tudi v razmišljanje o samomoru, lahko prizadene vsakogar ne glede na spol, 

starost, izobrazbo. Največje jamstvo za posameznika je mreža ljudi, ki jim ni vseeno, ki poslušajo in  

človeku v stiski pomagajo najti pot iz nje. Vsak od nas se je že kdaj znašel v krizni situaciji in če 

pomislimo, kaj nam je takrat pomagalo, si bomo najverjetneje odgovorili, da so bili to prijatelji, 

družina ali morda študij oziroma delo, ki smo se ga lotili s polno paro. Nekaj je pomagalo in na to se 

moramo opreti, ko se stvari zamajejo. Morda potrebujemo samo nekoga, da nas na to spomni. 
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