
DRUŽINSKA AKADEMIJA – ACADEMIA FAMILIARUM

Zavod za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti z elementi pedagogike skupnosti

»Bodimo čuječi« sporoča Mojca 
Belcl  Magdič v pogovoru za 
Družino o teoriji spola in izzivih 
sodobne družbe. Teorija spola 
zagovarja stališče, da spol ni nekaj, 
kar ti je bilo podarjeno ob rojstvu, 
ampak nekaj, kar ti je družba 
vsilila, da oponašaš. Uči nas, da si 
spol lahko izbiramo sami in tako 
postanemo »stvarnik« samega 

sebe. To vodi v razkroj človeka in njegove identitete, v padec 
dostojanstva in popolno razvrednotenje človeške osebe. Teorijo spola 
podpirajo vse večje politične organizacije, Širi se v vse pore naše družbe, 
preko politike, mode, kulture, športa, medijev, šol, knjig, društev, 
agencij, nevladnih organizacij, … Predavateljica bo spregovorila o 
nevarnostih te nove ideologije za našo stvarnost, kako jo prepoznati v 
našem vsakdanu in kako se ji upreti.

PROGRAM:
8.45 – zbiranje
9.00 – predavanje
10.30 – odmor za kavo ali čaj
11.00 – pogovor

vabi na
1. SREČANJE IN DRUŽENJE 

v sezoni 2016/2017

v soboto, 19. novembra 2016, od 9. do 12. ure 
v Jurjevi dvorani v Stari Loki.

ČE NAM ODVZAMEJO SPOL,
KAJ NAM SPLOH ŠE LAHKO OSTANE?

Predavateljica: mag. Mojca Belcl Magdič, 
vodja družinskega centra Dlan in doktorandka teorije spola 

na Papeškem inštitutu Janeza Pavla II. v Rimu

PO PREDHODNI PRIJAVI ZAGOTOVLJENO VARSTVO OTROK. 
info@druzinska-akademija.si
www.druzinska-akademija.si



2. SREČANJE
sobota, 11. februar 2017
ob 9.00 v Krekovi dvorani v Selcih (župnišče Selca)

Kako z otrokom spregovoriti o spolnosti?
… vzporedno z delavnicami za otroke

Predavateljica: Katarina Nzobandora, direktorica Zavoda ŽIV!M

Se tudi vi znajdete v zagati, ko otroci začno tematiko o spolnosti, pa najsi 
bo to pri petih ali petnajstih letih? Živimo v svetu, ki o spolnosti govori 
veliko, hkrati pa ima vedno več ljudi izkrivljeno podobo o spolnih odnosih 
in o spolnosti nasploh. Vsi smo spolna bitja in spolnost nas privlači. Kako 
torej z otrokom spregovoriti o tej tako pomembni temi? Skozi te izzive nas 
bo popeljala predavateljica Katarina Nzobandora, ustanoviteljica in 
direktorica Zavoda ŽIVIM, ki si prizadeva širiti resnico o lepoti in 
dostojanstvu življenja in se trudi ozaveščati, da je prav vsak izmed nas 
odgovoren, da v okolju, kjer živi, prinaša upanje in veselje ter da s svojim 
življenjem aktivno gradi kulturo življenja.

3. SREČANJE pripravlja VRTEC SONČNI ŽAREK v sodelovanju z 
Družinsko akademijo

petek, 31. marec 2017, 
ob 19.30 v Jurjevi dvorani v Stari Loki

Večerja v soju sončnega žarka z gosti
… ker so trenutki, ko z bližnjimi v našem življenju gradimo odnose, 
najdragocenejši. Pustimo se pobožati soju sončnega žarka in preživimo en 
večer skupaj ob večerji, glasbi in … skritem presenečenju.

Potrebna je predhodna prijava. 
Več na http://www.soncnizarek.si/

4. SREČANJE
sobota, 20. maj 2017, 
ob 9.00, lokacija bo sporočena naknadno

Okrogla miza: Kakšno šolo potrebujemo?
Naši otroci preživijo dobršen del dneva izven družinskega okolja, zato še 
zdaleč ni vseeno v kakšno okolje pošiljamo naše otroke. Pogosto v šolah, ki 
jih obiskujejo, občutimo praznino pri vzgoji za skupnost in pristne 
medčloveške odnose. Danes je žal premnogokrat za starše bolj 
pomembno vprašanje izobrazbe kot pa vzgoje, bolj kaj vse naj otrok zna 
kot pa v kakšnih odnosih naj odrašča in katere vrednote naj nese s seboj v 
življenje. Je možno tudi kako drugače?

Dogodki so brezplačni. Zaželjeni prispevek za pokritje stroškov je 10 EUR 
na družino za eno srečanje.

Prosimo, da otroke, ki jih boste na sobotna srečanja pripeljali v varstvo, 
predhodno prijavite na tel. 031 243 927 (Neža Karlin).


