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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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Kaj mislite, komu je težje v viharnem obdobju najstništva? Vam ali vašemu najstniku?

Dejstvo je, da najstnik v adolescenci doživlja vihar čustev. 

Kako se odzvati v tem burnem obdobju?

Zategniti vajeti ali popustiti?

Izvedeli boste, kako ostati miren, razumevajoč in empatičen starš v  viharnem obdobju 
adolescence.

Dobili boste konkretna navodila, kaj narediti, ko se najstnik upira, ko ne želi opravljati 
šolskih obveznosti, ko ne obvladuje svojih čustev ali ko se zapira pred vami. 
Izvedeli boste, kako voditi pogovor o težavnih vprašanjih, kot so kajenje, alkohol, 
droge in spolnost.

KAKO SE POGOVARJATI Z  NAJSTNIKOM?
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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

RAZUMEVANJE DELOVANJA OTROŠKIH 
MOŽGANOV IN NJIHOV VPLIV NA 
ODZZIV OTROKA  

(za starše otrok do 12 let)

Biti starš  je ena od najtežjih služb  na svetu. Traja 24 ur na dan in se nikoli ne 
konča.

Delovnik je poln trenutkov sreče, veselja, radosti, vzhičenja ob napredku  naših 
otrok, obenem pa tudi poln trenutkov jeze, žalosti, občutka nemoči, skrbi in strahu. 
Ni starša na svetu, ki se ne bi soočal s to mešanico čustev. In ni starša na svetu, 
ki bi si želel težavne trenutke prebroditi čim lažje, z željo da bi otroci in družina 
uspevali.

Če se zavedamo, da so vsi  trenutki, tudi manj prijetni priložnost za rast, potem je vse 
lažje. Vsakodnevne težave, se nam bodo zdele manjše in ne tako usodne.

Kako uporabljati te težavne trenutke za rast  pa je lažje, če poznamo nekaj 
zakonitosti delovanja naših možganov.

Ko se otroci rodijo, zrcalijo njihovi možgani možgane svojih staršev. Torej rast in 
razvoj staršev  učinkujeta na otrokove možgane.

Otrok ali odrasel, ki ima celostno razvite možgane uživa psihično zdravje in dobrobit.
S tem ko razumemo delovanje leve in desne možganske polovice, se lažje soočamo z 
vsakodnevnimi izzivi pri vzgoji

Nihče ni popoln, in ni cilj biti popoln starš.  Zato se ni potrebno izogibati vsem napakam 
ki jih delamo in umikati vse izzive otrokom s poti, saj potem ne napredujejo.

Naša dolžnost je biti navzoč ter biti povezan s  svojimi otroki v dobrih in slabih časih.
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ZA ŠOLE

KAKO MOTIVIRATI OTROKA ZA UČENJE?          

Za lažje razmevanje pojma motivacije predstavim dve danes najpomembnejši smeri 
teorij o učenju,  ki imata tudi velik vpliv na pojmovanje motivacije: 
to sta vedenjsko behavioristično in kognitivno-strukturalno pojmovanje.

Osvetlim  tudi problem zunanje motivacije (problem pohvale in kazni) ter elemente 
notranje motivacije.

Vprašali se bomo:

• kdo vse vpliva na motivacijo za učenje?
• kako povečati motivacijo za učenje?
• kaj so delovne in kaj učne navade?
• kaj je pogoj za pridobivanje učnih navad?
• koliko je lahko učenje tudi navada?
• vzroki neuspeha v šoli kot jih vidijo otroci, starši in učitelji
• kaj zavira veselje do učenja?
• zakaj se pojavi strah pred šolo, pred ocenjevanjem (kako pomagati otroku)?
• kako spodbuditi nadarjenega otroka, ki ima slab učni uspeh?

Podam tudi konkretne napotke staršem, kako lahko pomagajo otroku pri učenju.
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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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ZA ŠOLE

KAKO LAHKO REŠUJEMO SPORE Z
 NAJSTNIKI?

Adolescenca je obdobje hitre rasti in številnih sprememb. Je čas velikih stresov 
tako za najstnike kot tudi za starše. Otrok, ki je bil še včeraj vodljiv, nam pokaže, 
da nas ne potrebuje več. Toda to je samo navidezno.

To je čas, ko poskušajo mladi  ugotoviti kdo so in kje je njihovo mesto. Želijo se 
ločiti od staršev. Vrstniki  prevzamejo prvo mesto pred starši. Ta proces 
individualizacije je priložnost, da v razvoju napredujejo tudi starši.

S tem predavanjem bi staršem želela predstaviti:

• kako se vživeti v svet najstnikov
• kako stati otroku ob strani in ga spodbujati
• naučiti otroke, da je delanje napak priložnost za rast 
• kako dati otrokom več svobode
• jim dovoliti razvoj, ki bo skladen z njihovo enkratnostjo 
  (ne z željami in pričakovanji staršev) in
• kako doseči boljše vzajemno razumevanje in spoštovanje.

Vsaka težava je namreč le izziv in nova priložnost za rast.
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