Spoštovani starši!
Ustvarjalci pozitivne psihologije verjamejo, da se učenje nikoli ne konča. Zato so
pripravili že 2. Šolo za starše.
Predavanja bodo vsako sredo in soboto ob 18.30 od 5. januarja do 5. februarja
predvajana na kanalu Pozitivna psihologija za boljše življenje na Facebooku in
Youtube.
Podrobnosti in brezplačne prijave tukaj.
Kdo
Kaj
Kdaj
1. dr. Noah Charney, priznan ameriški Ameriška pozitivnost: Opolnomočenje
pisatelj, ki živi v Sloveniji

2. dr. Eva Škobalj, srednješolska

profesorica, učiteljica čuječnosti

staršev in učiteljev za opolnomočenje
otrok

sreda, 5.
1.

Čuječa vzgoja v času korone: Zakaj je
sobota,
lahko "korona" tudi priložnost za boljšo
8. 1.
vzgojo?

3. Danica Vidmar, upokojena

karieristka, babica, ki zdaj išče pot
do svojih odraslih otrok

Družinske skrinje - medgeneracijski
odnosi, starševstvo in starostarševstvo

sreda,
12. 1.

Kako otroku približati branje

sobota,
15. 1.

4. Boštjan Gorenc – Pižama,
humorist, prevajalec, pisatelj

5. Nina Jelen, osnovnošolska

učiteljica, slovenska predstavnica za Če učitelj posluša učenca, tudi
NAJ učitelja
učenci poslušajo učitelja

6. Andreja Holsedl, izkušena športna
psihologinja

sreda,
19. 1.

Vzgoja otroka športnika

sobota,
22. 1.

Zakaj moramo imeti burna nedeljska
kosila z najstnikom?

sreda,
26. 1.

7. Ivan Lorenčič, pravkar upokojen

ravnatelj ene najboljših slovenskih
gimnazij

8. dr. Branka D. Jurišić, nedavna

prejemnica nagrade RS na področju V življenju ni nagrad in kazni, ampak
šolstva
le posledice - ugodne in neugodne

9. Polona Rodič, ki se je borila z
anoreksijo od 14- do 20-tega leta
(v sodelovanju s Kako.si)
10. dr. Aleksander Zadel, klinični
psiholog, eden najbolj uglednih
slovenskih predavateljev

sobota,
29. 1.

Stradam, da lahko nadzorujem svoje
življenje. Anoreksija – ko postane
hujšanje zasvojenost

sreda, 2.
2.

Vrtec, šola, kariera

sobota,
5. 2.

Ker so predavanja za poslušalce brezplačna, gledalce pozivajo k doniranju vsakič
drugi dobrodelni organizaciji in tako vsi skupaj prispevamo k boljši družbi. Donirali
bomo tem:

1. Junaki 3. nadstropja – JUNAKI5 1919
2. "NAMESTO PIKE VEJICA" – VEJICA, VEJICA5 1919
3. Dobrodelni sklad Viljem Julijan - VJ5 1919
4. Pomagajmo odprtih src- SIROTA1, SIROTA5 1919
5. Pomagajmo slovenskim otrokom - PSO5 1919
6. Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom - DLAN, DLAN5 1919
7. Mali vitez, Fundacija za pomoč mladim - VITEZ, VITEZ5 1919
8. Ustanova uresničimo sanje – SANJE, SANJE5 1919
9. Enostavno pomagam – ENOSTAVNO1, ENOSTAVNO5
10. Društvo Križemrok – POCITNICE5 1919

