
ZAKAJ NEKATERIM OTROKOM
USPEVA
Vsi æelimo vzgojiti otroke, ki bi jim ≈uspevalo«, se pra-
vi, da bi æiveli dobro in polno - poπteno, zadovoljno,
uveljavljeno, samorealizirano... Toda kaj je tisto, kar bi
starπi in uËitelji otroku lahko dali, da bi razvil lastnosti,

potrebne za uspeh? Izobrazba je pomembna, ni pa vse. Paul Tough
je prouËeval ameriπke otroke v najteæjih okoljih kriminala, drog,
revπËine, razbitih druæin... in uËitelje ter πolsko-vzgojne programe,
ki so jim uspeli pomagati. IzluπËil je skupno jedro. Za uspeh so naj-
pomembnejπe znaËajske lastnosti: vztrajnost, radovednost, vest-
nost, optimizem, obvladovanje Ëustev in samozavest. To je tisto,
kar otrok potrebuje, da se pobere, kadar na æivljenjski poti pade,
da se prav odloËa in da vztraja pri korakih v pravo smer. Avtor
starπem razkriva naËine, kako otroku privzgojiti te znaËajske last-
nosti, uËiteljem pa, kako lahko pomagajo izboljπati znaËajske last-
nosti - in s tem æivljenjsko pot - otrok, pri katerih starπi tega niso
zmogli. Knjiga je na marsikaterem mestu provokativna in celo
kontraverzna, toda v celoti vzeto je zelo navdihujoËa in vredna
branja in premisleka. Zaloæba UËila International. 

VSAK OTROK SE JE SPOSOBEN
U»ITI + zgoπËenka

Pri zaloæbi Cangura.com je izπel dragocen in obseæen pri-
roËnik za vse, ki se sreËajo z malËkom s posebnimi potre-
bami - s telesno hibo, z motnjami, z zaostankom v razvo-
ju - kot starπi, vzgojitelji, uËitelji ali terapevti. PriroËnik je
nastal ob praktiËnem delu skupine britanskih strokovnja-
kov, ki so razvili program ≈funkcionalnega uËenja«, in ob sodelovanju slo-
venskih strokovnjakov. Ima pet delov. Prvi del predstavlja program. Dru-
gi del obravnava posamezna uËna orodja, igre in vsakdanje aktivnosti,
tretji del pa kompleksnejπe dejavnosti, s pomoËjo katerih otrok razvija
svoje sposobnosti, da bi se lahko vkljuËil v redno πolanje. »etrti del je na-
menjen otrokovi druæini - komunikaciji in Ëustveni rasti. Peti del predstav-
lja, kako v razliËnih okoljih uporabljamo funkcionalno uËenje. PriroËnik
je sistematiËen in zelo nazoren, opremljen s slikovnim materialom in z opi-
si primerov iz prakse, tudi slovenskih starπev in terapevtov. Priloæen je CD,
na katerem so praktiËen prikaz dela in namigi za izdelavo delovnega ma-
teriala. Toplo priporoËam! Katrin Stroh, Thelma Robinson, Alan Proctor.

UKRADENA NEDOLÆNOST
Dani Markova pripoveduje o spolni zlorabi v dru-
æini. Ko se zaËne, je deklica komaj iz plenic in se na-
daljuje, dokler πestnajstletnica ne zanosi z oËetom.
Mati, πibka in podredljiva, ≈niËesar ne vidi«, oËe
pa je ugleden in premoæen zdravnik, ki zna okolico

prepriËati, da je dekle asocialno, ker je avtistka. Doseæe, da nima
prijateljev, da se stika s tujci boji in da se tudi v πoli nihËe ne dru-
æi z njo, ker je ≈Ëudna«. V majhnem mestu je zdravnikov ugled
tako velik, da dekliËin obupani poskus iskanja zaveznice zavrne
tudi razredniËarka. Ko se odloËi za splav, je to prvi korak upo-
ra proti oËetu, ki je prevzel nadzor nad vsakim segmentom dru-
æinskega æivljenja. Ker splava ne more narediti legalno, saj bi oËe
zdravnik zanj gotovo izvedel in poskrbel, da otroka obdræi (tako
bi jo zadræal v odvisnosti), se odloËi za splav na Ërno, pri zeliπ-
Ëarici. Izkuπnja je grozljiva, a ji kljub temu da jezni pogum, da
vztraja. Ne odloËi pa se za maπËevalnost, temveË za strpno od-
puπËanje in iskanja vzroka, ki je oËeta napeljal, da ji je uniËil æiv-
ljenje. Zgodba, vredna premisleka. Zaloæba Alba 2000.

VPRA©AJ ALICO
Knjiga anonimne avtorice je presunljiv dnevnik pet-
najstletnice, ki se izgubi v grozljivem svetu drog, nato
pa se bori, da bi se mu izvila. PriËa smo njenim straho-
vom, poniæanjem, razËloveËenju, obupu... a tudi vzne-
senosti, obËutku poglobljenega bivanja in moËnejπe resniËnosti, kadar
droga deluje. Dnevnik je muËno zaporedje Ëustvenih stisk, slabih od-
loËitev in dobrih sklepov, ki pa se jih ne uspe dræati, padcev v pekel in
plezanje iz njega. Bralca opomni, kako teæko je biti najstnik, hkrati pa
mu odpre okno v svet zasvojenosti. Ne mislite, da se droga zgodi ≈dru-
gim« otrokom, saj je Alica sprva Ëisto navadna najstnica iz ljubeËe
druæine, ki jo skrbi predvsem, ali je dovolj priljubljena in kakπna je vi-
deti, ki poæira knjige, v πoli pa ji gre dobro. V stik z drogo pride po na-
kljuËju, potem pa drsi navzdol, do globin, ki jih ne bi smela doæiveti
nobena petnajstletnica. Dnevnik se razvije iz zapiskov, napisanih v je-
ziku naËitane deklice v odsekane, grobe, Ëustveno ohromele, vulgarno
eksplicitne izbruhe besa in gnusa nad seboj in drugimi. To je knjiga, ki
bi jo morali prebrati starπi, zreli mladostniki (za mlajπe ni primerna) in
uËitelji. Zato, da se spomnimo, kako je biti najstnik in kako pomem-
bno jim je stati ob strani. PriporoËam! Zaloæba Modrijan.

NEUPOGLJIVI 
V drugi knjigi trilogije o Razcepljenih Veronica Roth
pripoveduje o svetu prihodnosti, v katerem se do konca
izostrijo znaËilnosti zahodne civilizacije, natanËneje
ameriπke druæbe. Njena vizija prihodnosti je temaËna.
Svet razpada, druæba je razdeljena na pet utesnjujoËih
skupin, v katerih moraπ biti ≈naπ« po veri, vedenju, vi-

dezu in razmiπljanju, ali pa si sovraænik. Med skupinami divja nenehen
spopad. Kako naj se v takem svetu znajde in odloËa med srcem, pripad-
nostjo, dolænostjo in ljubeznijo πestnajstletno dekle? Kdo pravzaprav je?
V katero izmed petih skupin spada - med hladno nesebiËne Askete, brez-
kompromisno bojevite Herose, hermetiËno ukaæeljne Erudite, pusto od-
kritosrËne Veritiste in slepo ljubeËe Agapejce? Kaj je njen brat in kaj
moπki, ki ga ljubi? Kaj pa njeni in njegovi starπi? Kako naj se opredeli
do pripadnikov drugih skupin? Jih je mogoËe razumeti? V prvi knjigi je
priπlo do hudega napada, v kateri dekle izgubi svojo skupino, dom in
starπe. V drugi knjigi si telesno in duπevno ranjena skuπa najti nov smi-
sel bivanja, pri tem pa spoznava, v kakπnem svetu æivi. Zgodba je disto-
pija, a je tudi bridka slika sodobnega sveta. Zaloæba UËila International.

ORIGAMI 
Japonska umetnost, pri kateri s prepogibanjem papir-
ja izdelamo like in predmete, je umetnost, lahko pa je
tudi zelo koristna zabava, ki otrokom budi domiπljijo,
jim pomaga mojstriti roËne spretnosti, jih uËi vztrajno-
sti, umirjenosti, razbiranja navodil, jih spodbuja, da

znajo preæivljati Ëas ustvarjalno in ceniti ustvarjeni izdelek zato, ker
je vanj vgrajeno delo, ne le zaradi njegove materialne vrednosti. Spr-
va origamija ne morejo izdelovati sami, ampak v druæbi odraslega,
ki jih spodbuja in uvaja v novo spretnost, pa vendar je konËni izde-
lek, neæen toda Ëudovito lep in samo njihov. Uspeh je zagotovljen,
otroci pa obËutijo ponos. V tem smislu je izdelovanje origamijev od-
liËna zabava za vso druæino. Poveæe nas z otrokom, hkrati pa je tudi
vzgojni pripomoËek. Knjiga, ki je namenjena popolnim zaËetnikom,
kaæe, kako naredimo izdelke korak za korakom, na koncu pa je ve-
lika fotografija izdelkov. Primerna je za otroke po vstopu v πolo, pri-
naπa pa 37 bitij, od prijaznega kita do divjega tiranozavra. Priloæen
ji je paket s pisanimi papirji, tako da lahko z delom kar takoj priË-
nemo. Lisa Miles, zaloæba MK. 
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— Za starπe, vzgojitelje in mentorje —


