Datum: 13. 10. 2017

FAMILYLABOVI STARŠEVSKI VEČERI
Nadaljujemo s Familylabovimi straševskimi večeri, tokrat na temo SAMOSPOŠTOVANJE,
TEMELJNI OBRAMBNI MEHANIZEM V ŽIVLJENJSKIH PREIZKUŠNJAH. Peti starševski
večer bo potekal v torek, 24. oktobra 2017, ob 17.30 uri, v Domu ustvarjalnosti mladih
Maribor (Razlagova ulica 16).
Udeležba je brezplačna, prijave zbiramo do 23. oktobra 2017, na tel. št. 02 229 94 50, 040
433 511 ali na e-naslovu info.dum@zpm-mb.si.
Kratek opis delavnice:
Danes vemo, da je zdravo samospoštovanje ne le pomemben pogoj za dobro počutje
posameznika in njegovo sposobnost imeti harmonične odnose s soljudmi, temveč je to tudi
najboljši psihosocialni imunski sistem v življenjskih situacijah, ko smo pod pritiskom, ter
najboljša osnova za uspešno učenje. Na tem starševskem večeru bomo govorili o tem, kako
lahko spodbujamo in podpiramo razvoj trdnega samospoštovanja pri otrocih, ter kako lahko
to izboljša naše lastno samospoštovanje – saj gre za vzajemen proces.
Familylab (družinski laboratorij) ponuja družinam podporo in pomoč pri razvoju
starševske vloge, vendar na malo drugačen način kot smo vajeni od ’strokovnjakov za
vzgojo’. Ne gre za kako novo metodo vzgajanja ali klasično šolo za starše, polno nasvetov o
tem, kaj je najboljše za vašega otroka, pač pa ponuja navdih za nadaljnji razmislek in lastno
raziskovanje. Vsaka družina je edinstvena, tako kot vsak posameznik, zato so vsaki starši
sami največji strokovnjaki za svojo družino. Familylabova predavanja, delavnice in seminarji
jim ta občutek lahko pomagajo okrepiti.
Predavanja – starševske večere vodi Marjana Škalič, psihologinja, mama treh otrok,
sodelavka Familylab Slovenija. Predstavila bo naslovno tematiko, poslušalci pa bodo lahko
postavljali vprašanja ali podelili z ostalimi svoje izkušnje
Ostali termini starševskih večerov in naslovne teme:
21. 11. 2017 – Za starše najstnikov.

Dodatne informacije: Tadeja Dobaj, 041 532 119, tadeja@zpm-mb.si.
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