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ŠOLA ZA STARŠE

Vsak starš si želi srečnega, zdravega in uspešnega otroka, ki zna graditi dobre 
medsebojne odnose. Kako to dosežemo? Enotnega recepta žal ni, je pa zagotovo 
nujno, da poznamo osnovne veščine, ki jih potrebuje vsak zavesten starš. Zato se 
bomo na vsakem srečanju posvetili najpomembnejšim področjem vzgoje in sicer: 

1. srečanje:   OTROKOVA ČUSTVA IN GRAJENJE POZITIVNE SAMOPODOBE 
   IN OBČUTKA LASTNE VREDNOSTI

2. srečanje:  KAKO OTROKU POSTAVITI MEJE  IN RAVNATI  OB KRŠITVAH?

3. srečanje:  SAMOSTOJEN IN ODGOVOREN OTROK

CILJI

Naučili se boste veščin zavestnega starševsta, ki so nujne za grajenje kakovostnih
medsebojnih odnosov ter posledično zdravega in zadovoljnega življenja. 

Kahlil Gabran: Vaši otroci niso vaši otroci

Vaši otroci niso vaši otroci. Sinovi in hčere klica Življenja k Življenju so. Po vas 
prihajajo, a ne od vas. Čeprav so z vami, niso vaša lastnina.
Lahko jim darujete svojo ljubezen, toda ne morete jim dati svojih misli, kajti oni 
imajo svoje misli. Lahko sprejmete njihova telesa, ne pa njihovih duš, kajti njihove 
duše že prebivajo v hiši jutrišnjega dne, ki je vi niti v svojih sanjah ne morete obiskati.
Lahko si prizadevate, da boste takšni kot oni, toda ne trudite se, da bi oni ravnali kot 
vi. Kajti življenje ne teče nazaj in se ne ustavlja ob tem, kar je bilo včeraj.
Vi ste lok, iz katerega so kot žive puščice izstreljeni vaši otroci. Lokostrelec pa vidi 
cilj na poti neskončnosti in On s svojo močjo napenja lok, da bi Njegove puščice
mogle leteti hitro in daleč. Naj napetost, ki jo ustvarja v vas Lokostrelčeva roka, 
rodi veselje, kajti kakor ljubi puščico v letu, tako ljubi tudi lok, ki miruje.
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Se vaš otrok hitro razjezi?

Ne zna brzdati jeze?        
                                                     
Postane celo nasilen?

Ga razjezijo vedno iste stvari ali situacije?

Kako ravnati, ko se otrok ne zna obvladati, boste izvedeli na 
predavanju o EQ.

Čustveno inteligentna oseba je sposobna ustvarjati pozitivne
občutke in ima dobre odnose z drugimi ljudmi.

Starši, vzgojitelji in učitelji lahko veliko prispevamo k razvoju čustvene sposobnosti 
otrok.

Sprejeti je treba dejstvo, da je čustveno sposobnost težko razviti. Ne zadostuje, da 
samo opazujemo, pojasnjujemo in oštevamo. Potrebna je vsakodnevna vaja, 
potrpežljivost, ponavljanje  in vztrajanje.

Čas, ki ga bomo namenili čustvenemu usposabljanju, se nam bo nekoč povrnil z 
obrestmi.

Na predavanju vam bom razložila:
– kako pomagate otroku graditi samozavedanje in pozitivno samopodobo
– kako mu pomagate prepoznati čustva
– kako obvladati čustva.

Spoznali boste tehnike za obvladovanje jeze.
Kako vzgajati otroka, da bo razumel, da je njegov čustveni odziv njegova odgovornost?

KAKO RAZVIJATI ČUSTVENO 
INTELIGENCO  (EQ) PRI OTROKU?
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Izvedeli boste, kako doseči dobre družinske odnose, 
kako biti čim bolj povezan z otrokom kljub 
njegovemu kršenju meja, zmotam in napakam, 
da bo vzgoja prijetno skupno potovanje, ki se
nikoli ne konča.

Naši otroci nas zbudijo. So naše zrcalo.

Zavesten starš ve, da otrok ni njegov podaljšek. 
Razume, da otrok ni njegova last. Zaveda se, da je otrok enako vreden kot odrasli in da 
si zasluži spoštovanje.

To, kako se vedete do otrok, kaže, kako se vedete do sebe.

Že majhen otrok bi nam rekel, če bi znal: »Imej me rad, spoštuj me, sprejmi me, 
razumi me.«

Jaz (otrok) le opazujem in vsrkavam. 

Bolj ko smo povezani z otrokom, bolj bo spoštoval naše meje!

KAJ POMENI BITI ZAVESTEN STARŠ?
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Samopodoba  je naša podoba o sebi. Vse tisto, kar mislimo, da smo. Nanjo pa 
vplivajo tudi mnenja drugih. Starši imamo ključno vlogo pri razvijanju otrokove 
pozitivne samopodobe in zaupanja vase.  Ključno obdobje za razvijanje pozitivne 
samopodobe je prav otroštvo.

Šele ko sprejmemo sebe takšne, kot smo, lahko sprejmemo tudi druge. Če 
nismo zadovoljni sami s seboj, se ne moremo počutiti dobro. In verjetno ne bomo
zadovoljni niti z drugimi. Gojimo negativna  čustva, kot so ljubosumnost, kritičnost, 
tekmovalnost – s katerimi vzdržujemo podobo o sebi .

Izvedeli boste, kaj je ključ do otrokove pozitivne samopodobe in zaupanja vase.

KAKO GRADITI OTROKOVO POZITIVNO 
SAMOPODOBO IN ZAUPANJE VASE?



ZA ŠOLE

KAKO OTROKU POSTAVITI MEJE?

Postavljanje meja je za starše  vedno neprijetno. Je pa nujno potrebno. 

V mnogih konfliktih se lahko ugotovi , da je pomankanje mej vir spora.
Sposobnost postavljati meje in  skrbeti zase se začne s prepričanjem, 
da je naš »jaz« vreden, da zanj poskrbimo.Otroci potrebujejo meje, da se 
počutijo varno in zaščiteno .Odraščajo pa s preiskušanjem teh meja.

V tem predavanju predstavim kako ljubeče otroku  postaviti  meje in katere 
sestavine potrebujemo za zdrav odnos med starši in otroki.

Predavanje je podprto z življenskimi primeri.
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Bi včasih kar skočili iz kože, ko si vaši otroci 
skočijo v lase? 

Naj vas pomirim, ni družine brez prepira. Popolnoma 
normalno je, da se sorojenci prepirajo. Kako 
odreagirati in kaj narediti pa boste izvedeli na 
predavanju.

Na predavanju  predstavim tudi:
dejavnike, ki vplivajo na odnose med sorojenci 
strategije in tehnike reševanja konfliktov ter 
načine za obvladovanje jeze 

ODNOSI MED SOROJENCI
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Se veseliš, ker boš dobil bratca ali sestrico? » je najbrž vprašanje, ki ga kar pogosto
sliši prvorojenec. Ke si seveda ne more čisto predstavljati, kaj bo to v resnici pomenilo 
zanj, ponosno prikima: »Ja, ker bom njegov veliki brat« -  odgovori tako kot so mu 
povedali starši. 

V resnici ne ve nihče, kako se bo spremenila družinska 
dinamika. 

Zato boste na predavanju  izvedeli:

Kako pripraviti malčka na prihod novorojenčka?

Na kaj  biti pozoren?

Kako preprečiti ljubosumje in kako ravnati, ko se pojavi?

Bolj, ko smo opremljeni z znanjem, lažje bomo prenašali vsakodnevne izzive 

PRIHAJA BRATEC / SESTRICA!


