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Zadeva: Šola za starše
Spoštovani starši in skrbniki!
V letošnjem šolskem letu smo se znašli pred novimi izzivi, spremenili so se odnosi med
učitelji, starši in svetovalnimi delavci. Kar naenkrat smo se morali digitalizirati. V šolo
nismo smeli več spuščati strokovnjakov, ki bi vam predavali, saj nimamo dovolj velike
šole, da bi vas lahko razporedili na varno razdaljo.
V času šolanja na daljavo so se vaši otroci morda znašli v čustveni stiski, vi pa ste jim
želeli pomagati, a niste vedeli, kako. Na začetku šolanja na daljavo smo upali, da bodo
šole hitro spet odprli in jim bomo lahko pomagali s pogovori ali delavnicami v šoli. Žal se
to ni zgodilo, datum odprtja se je prestavil. Vaši otroci imajo vas, da jim pomagate po
svojih najboljših močeh.
Odločili smo se, da vam organiziramo in ponudimo brezplačna spletna predavanja, ki
jih organizira društvo Pozitivna psihologija za boljše življenje. Vsako leto organizirajo
Maraton pozitivne psihologije, k sodelovanju povabijo vrhunske strokovnjake, ki pripravijo
predavanja. Letos so pripravili 11 spletnih predavanj, prvo se začne že danes, 6. 1., ob
18.00. Lahko se ga udeležite kar v živo (premierno), ali pa si ga zavrtite kasneje. Vsako
predavanje traja 55 min, sledi 15 min pogovora z izvajalcem (za tiste poslušalce, ki
poslušajo v živo). Predavanja šole za starše bodo potekala na youtube kanalu in
Facebook profilu Pozitivna psihologija za boljše življenje.
Če želite poslušati predavanja v živo, se predhodno prijavite preko spletnega obrazca:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb5Jal2qsVpjhMmehT0dnx0CJPaeXv2qHJ
a0VUnt5cG7eRBQ/viewform
Seznam vseh predavanj najdete v spodnji preglednici.
Datum
premiere
sreda, 6. 1.
sobota, 9. 1.

Vsebina

dr. Nastja Mulej in dr. Branka Tacer: 1 misel, 42 čustev
dr. Anica Mikuš Kos: Pomoč otrokom s čustvenimi in vedenjskimi
težavami
sreda, 13. 1. mag. Staš Žnidar: Najstniki v letu 2021
sobota, 16. 1. Ksenja Kos: Nazaj na konja: Kako ravnati, ko otrok doživi negativno
izkušnjo
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sreda, 20. 1.

mag. Katarina Kesič Dimic: Kdo lahko spleza na drevo? Otroci s
posebnimi potrebami
sobota, 23. 1. dr. Milan Hosta: Oče v 21. stoletju
sreda, 27. 1. Petra Založnik: Moč pripovedovanja zgodb
sobota, 30. 1. dr. Tjaša M. Kos: Notranja moč za pomoč pri medvrstniškem nasilju
sreda, 3. 2.
dr. Benjamin Lesjak: Vzgoja za varno preživljanje časa pred zaslonom v
predšolskem obdobju
sobota, 6. 2. dr. Albert Mrgole in Leonida Mrgole: Trenutki, ki štejejo v vzgoji
dr. Aleksander Zadel: Najboljša verzija sebe pri starševstvu
Več informacij najdete na tej spletni strani: https://maratonpozitivnepsihologije.si/sola-zastarse/
Upamo, da bo vsak izmed vas našel kaj koristnega, zanimivega in aktualnega za vašo
družino.
Lep pozdrav,
Mojca Križnik,
šolska svetovalna delavka
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