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ŠOLA ZA STARŠE – ker se učenje nikoli ne konča 
za vse vpletene v vzgojni in izobraževalni proces  

 
Spoštovani,  
 
V preteklem letu smo lahko opazili, koliko stresa in izzivov lahko prinese vzgoja in izostanek vzgojno-

izobraževalnih programov. Situacija je bila nova tako za starše in učence kot tudi učitelje in vodstva šol, 

in je zahtevala veliko prilagajanja ter specifično, drugačno organizacijo učenja in družinskega življenja. 

Šole v tem času niso imele toliko možnosti ponuditi svoje redne Šole za starše, zaradi česar je Pozitivna 

psihologija za boljše življenje januarja in februarja 2021 organizirala Šolo za starše. 

Zaradi lanskoletnega uspeha in letošnjih pobud v začetku novega leta ponovno organiziramo Šolo za 

starše. Seveda spet z veseljem in vso potrebno skrbnostjo, na vas pa se obračamo s prošnjo za finančni 

prispevek k letošnjemu projektu. Saj veste: če vsak prispeva le malo, lahko skupaj organiziramo 

kakovosten dogodek, ki bo staršem in skrbnikom vaših otrok ter vašim strokovnim in pedagoškim 

delavcem ponudil nova znanja in veščine v tem spreminjajočem se svetu.  

Tudi letos bodo vrtci in šole, ki bodo program podprli, z mirno vestjo in veliko ponosa lahko delili 

enega, pet ali pa vseh deset predavanj kot pomemben podpornik, hkrati pa s pomočjo naših 

strukturiranih vprašanj za voden pogovor izvedli tudi odlično zasnovan skupinski ogled.    

Vsako predavanje bomo premierno predvajali na naših kanalih Pozitivna psihologija za boljše življenje. 

Po premieri boste na svoj e-poštni naslov prejeli povezave do predavanj, da jih boste lahko enostavno 

poslali staršem učencev in dijakom ter vsem zaposlenih na vaši ustanovi. Lahko pa boste povezavo 

delili na skupnem dogodku-ogledu. 

 

  Predavatelj vsebina  Na spletu ob 18.30  

1 dr. Noah Charney 
Ameriška pozitivnost: Opolnomočenje staršev in 
učiteljev za opolnomočenje otrok 

sreda, 5. 1. 

2 dr. Eva Škorbaj 
Čuječa vzgoja v času korone: Zakaj je lahko 
"korona" tudi priložnost za boljšo vzgojo? 

sobota, 8. 1. 

3 Danica Vidmar 
Družinske skrinje - medgeneracijski odnosi, 
starševstvo in starostarševstvo 

sreda, 12. 1. 

4 Boštjan Gorenc – Pižama Kako otroku približati branje  sobota, 15. 1. 

5 Nina Jelen 
Če učitelj posluša učenca, tudi učenci poslušajo 
učitelja  

sreda, 19. 1. 

6 Andreja Holsedl Vzgoja otroka športnika sobota, 22. 1. 

7 Ivan Lorenčič  
Zakaj moramo imeti burna nedeljska kosila z 
najstnikom?  

sreda, 26. 1. 

8 dr. Branka D. Juriševič 
V življenju ni nagrad in kazni, ampak le posledice - 
ugodne in neugodne  

sobota, 29. 1. 

9 
Polona Rodič  
(v sodelovanju s Kako.si) 

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

sreda, 2. 2. 

10 dr. Aleksander Zadel Vrtec, šola, kariera sobota, 5. 2. 
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Predavanja so posneta v naprej in trajajo 55 minut. Premiernemu predavanju sledi še 15- 

minutno srečanje s predavateljem za vprašanja udeležencev.  

 

Podporniki pa boste dobili tudi raziskovalna vprašanja za skupinski voden ogled. Lahko 

naredite svoje lastno srečanje Šole za starše prek Teamsov ali Zooma za vse, ki se prijavijo, 

ter potem vodite pogovor o temi.  

 

Vaši zaposleni bodo dobili tudi brezplačna potrdila o udeležbi.  

(Udeleženci premiernega predvajanja, ki želijo potrdilo, zanj plačajo 4 €/osebo).  

 

Paketi za vzgojno-izobraževalne zavode:  

 

10 predavanj – prispevek šole 950 € + ddv       Naročilnica   

5 predavanj – prispevek šole 650 € + ddv  Naročilnica 

1 predavanje – prispevek šole 250 € + ddv  Naročilnica 
 

Odločite se za enega izmed paketov in s tem svojim strokovnim in pedagoškim delavcem ter 

staršem in skrbnikov vaših otrok omogočite kakovostne vsebine za vseživljenjsko učenje!  

 

Najlepša hvala za vaš razmislek in odziv ter lep pozdrav, 

Nastja Mulej in Blanka Tacer 

 

Ja, Šola pozitivne vzgoje za starše preko spleta je štirikratni win-win (zmaga za vse): 

1) Starši vaših otrok, učencev, dijakov dobijo kakovostne, strokovne in pozitivne vsebine, 

brezplačno, kot so navajeni na vaši ustanovi. 

2) Vaši zaposleni dobijo odlično izobraževanje, za katerega lahko izdamo tudi potrdilo. 

3) S tem ko omogočate izvedbo predavanj, dvigujete ugled svojega zavoda. 

4) Ker so predavanja za poslušalce brezplačna, gledalce pozivamo k doniranju vsakič drugi 

dobrodelni organizaciji 

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 
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