
Spoštovani.  
  
V teh časih, ko se ne srečujemo v živo na urah, nastopih ter ostalih aktivnostih, je poudarek na domači 
vaji še toliko večji. Zato smo za vas pripravili Webinar na temo, ki je prav za to obdobje, vsekakor pa 
tudi sicer, nadvse pomembna in dobrodošla. Z dilemo "kako otroka motivirati, da bo doma vadil in 
mu pomagati pri kakovostni vadbi instrumenta" se starši pogosto ukvarjate in prav to je torej tema 
našega webinarja. 

  

Predaval bo znani slovenski pedagog Marko Juhant.    

  

Vsebina oziroma vprašanja na katera vam bo Marko Juhant odgovarjal:  

 

– Kako otroka doma vsak dan pripraviti, da bo vzel instrument v roke in vadil? 

– Kako otroku pomagati, da bo z veseljem vadil in mu to ne bo kot neka "nujna" domača 

naloga? 

– Ali otroka med vajo tudi nadzirati in ga popravljati, ko se zmoti? 

– Ali sploh vaditi z otrokom? 

– Je nujno, da otrok vsak dan vadi in koliko časa? 

– Koliko časa vztrajati, da otrok obiskuje glasbene ure, v kolikor doma ne vadi in slabo 

napreduje? 

– S čim nagraditi otroka, ko je priden in vsak dan vadi ter dobro napreduje? 

– Kako v kriznih časih motivirati otroka, da vseeno vadi, kljub temu da fizično ne more 

obiskovati glasbene šole? 

– Kako otroka motivirati, da bo sam vzljubil instrument in igranje nanj tretiral kot zabavo 

in ne obvezo?  

  

Webinar je namenjen: 

– staršem otrok, ki obiskujejo glasbeno šolo, 

– staršem vrtčevskih, osnovnošolskih in srednješolskih otrok, 

– vzgojiteljem in učiteljem, 

– vsem, ki želijo, da bi se njihovi otroci lažje in bolje učili igranja na instrument  

 
  
O predavatelju: 
Marko Juhant – Spec. pedagog za motnje vedenja in osebnosti 

 
Dolgoletni predavatelj, ravnatelj in avtor številnih najbolje prodajanih knjig o vzgoji otrok. Z vzgojo 
otrok se ukvarja že več kot 40 let. Vsako leto predava na več kot 500 dogodkih v vrtcih, šolah in drugih 
ustanovah. Odlikuje ga konkreten in praktičen pristop, ki dejansko deluje in prinese želene rezultate. 
Pri tem se zanaša na izhodišča iz znanosti, neštete izkušnje z otroki in njihovimi starši, pa tudi dobro 
mero zdrave kmečke pameti. 
500 predavanj letno, 16 napisanih knjig, 40 let izkušenj 
  

Webinar bo na voljo od 24. 11. do 26. 11. 2020. V petek, 27. 11. 2020 ob 19.00, pa bo 

Marko Juhant v živo preko videokonference ZOOM odgovarjal na vaša vprašanja. Obe 

povezavi boste dan pred izvedbo prejeli na vaš elektronski naslov, ki ga boste navedli ob 

prijavi na Webinar. 

Cena webinarja je 20,00 €. Za starše učencev Glasbene šole Bučar je cena 15,00 €.  

  

PRIJAVE: https://trgovina.bucar.info/product/webinar/ 

  

Prijave na Webinar so možne do vključno 23. 11. 2020. Število mest je omejeno. 

  

V kolikor imate v zvezi z Webinarjem kakšno vprašanje, smo vam z veseljem na voljo. 

  

https://trgovina.bucar.info/product/webinar/


 
Lep pozdrav 

Simon Bučar, GŠ Bučar  
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