ŠOLA ZA STARŠE
Zdravo partnerstvo za boljše starševstvo

Spoštovani starši!
Svojim otrokom želimo vse najboljše in jih želimo pripraviti na izzive življenja. Pogosto se sprašujemo o
tem, kako biti dober starš, kako vzgajati otroke, pri tem pa pozabljamo, da trden partnerski odnos veliko
prispeva k temu, da smo dobri starši. To, da se starši zavestno ljubijo, je najboljša garancija, da bodo v pravi
meri upoštevali potrebe svojih otrok in jih vzgojili v odgovorne odrasle.

Vabimo vas, da se udeležite srečanj
»Šole za starše –zdravo partnerstvo za boljše starševstvo«
Srečanja bodo potekala v obliki delavnice, pri čemer bo na začetku kratko predavanje oz.
teoretični uvod, temu pa bo sledila vodena diskusija. Potrebne so predhodne prijave na
vsako srečanje na e-naslov: zdraveobcine@gmail.com ali 031/228 514. Na srečanju je
zaželena in priporočena udeležba obeh staršev.
Srečanja bosta vodila zakonca in starša 4 otrok dr. Tadeja Milivojevič Nemanič, Imago
partnerska terapevtka in Tjaž Nemanič, Imago facilitator.

Zdrav partnerski odnos je dobra osnova za uspešno starševstvo, zato sklop 5-ih delavnic
pokriva tako partnerske kot starševske vsebine.
Od romantične zaljubljenosti do zavestnega partnerstva– OŠ Mokronog, 10. 10. 2019 od
18. do 20. ure
Kako se na začetku zveze privlačimo in kako se kasneje začnemo »odbijati«?
Kakšen je krog odnosov?
Kako lahko pridemo do zavestnega partnerskega odnosa?
Samozavest in samospoštovanje– OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, 24. 10. 2019 od 18. do
20. ure
Kaj je razlika med samozavestjo in samospoštovanjem?
Kako vaše samospoštovanje vliva na otrokovo?
Kako pomagamo razvijati oboje?
Šola, šola, šola,... – OŠ Mirna, 7. 11. 2019, od 18. do 20. ure
Kam in zakaj izgine otrokovo navdušenje za šolo in zakaj?
Čigava skrb so šolske in druge otrokove obveznosti?
Kaj pa zunajšolske dejavnosti?
Kakšen ples plešemo v partnerskem odnosu– OŠ Veliki Gaber , 21. 11. 2019, od 18. do 20.
ure
Katerega izmed treh najbolj pogostih plesov: kdo je kriv, protestna polka ali zamrzni in
pobegni plešete v svojem partnerskem odnosu?
Kako ples prepoznati?
Kako ples preusmeriti v bolj konstruktivnega?
Obnavljanje romantike v partnerskem odnosu – OŠ Trebnje, 5. 12. 2019 od 18. do 20. ure
Kaj je čustven bančni račun in kako ga okrepimo?
Zakaj v dolgotrajnih odnosih spontanost in živost pogosto upade?
Kako odnosu povrnemo živost in strast?

Vabljeni, vstop na vsa srečanja je prost. Udeležite se lahko enega ali vseh terminov.
Potrebne so predhodne prijave na e-naslov: zdraveobcine@gmail.com ali 031/228 514.

