
Pozitivni viri v naši družini: Kako jih najti in uporabiti?

Predavanje in delavnica za starše

1. Komu je izobraževanje namenjeno?

Predavanje z delavnico je namenjeno staršem predšolskih otrok, tako prvega kot tudi drugega starostnega  
obdobja.

2. Vsebina predavanja z delavnico

V vsaki družini so med drugim prisotne tudi težave, pa najsi bo to pomanjkanje časa, preobremenjenost,  
stres,  konflikti,  morebitne  dalj  časa  trajajoče  bolezni,  ekonomska  stiska  ali  drugi  problemi,  ki  ovirajo 
vsakdanje  delovanje  družine.  Staršem  vsak  dan  znova  predstavljajo  oviro  pri  uresničevanju  njihovega 
namena, da bi kar najbolje vzgajali in poskrbeli za svoje otroke in zase.

Dobra novica pri tem je, da je ne glede na vrsto in obseg težav vedno možno narediti učinkovit korak naprej, 
s tem ko se opremo na tisto, kar je v posamezni družini pozitivnega, oziroma na njene vire. Pozitivni viri za  
življenje družine so marsikje, le poiskati jih je treba: Morda je to družinski izlet v naravo ali »zgolj« skupen 
sprehod  po  domači  okolici,  morda  obisk  slaščičarne,  prijetni  obiski  in  praznovanja,  ...  Celo  otroška 
navihanost,  če  jo  starši  sprejmemo  s  humorjem,  lahko  pride  prav  za  popestritev  dneva  in  zmanjšanje 
stresnega doživljanja. Tudi tako imenovane malenkosti, denimo jutranji nasmeh družinskim članom, so lahko 
po svojem učinku zelo velike, na dolgi rok (če jih pogosto ponavljamo) pa kar velikanske.

Različni viri, ki jih premore sleherna družina, predstavljajo edini pravi temelj, na katerem je mogoče graditi  
pogoje za čim uspešnejši razvoj otrok in njihovo dobrobit, pa tudi za dobro počutje in srečo staršev. Na 
predavanju,  kateremu je  pridružena  praktična  delavnica,  skupaj  z  udeleženci  spoznavamo  široko  paleto 
pozitivnih virov ter se jih potrudimo tudi poiskati v njihovih konkretnih družinah.

3. Oblike in metode dela

Izobraževanje poteka v obliki interaktivnega predavanja, kateremu je pridružena delavnica (slednja obsega 
približno 30 % skupnega časa).

Glede na velikost skupine se prilagodijo metode izvedbe izobraževanja, predvsem delavnice.

4. Trajanje izobraževanja ter čas in kraj izvedbe

Predavanje z delavnico traja od 2 do 3 pedagoške ure.
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Izobraževanje  se  načeloma  izvede  v  prostorih  naročnika.  Termin  izvedbe  se  določi  v  dogovoru  med 
naročnikom in izvajalcem.

8. Izvajalec programa

Izvajalec programa dr. Miha Černetič je psiholog in psihoterapevt ter oče treh otrok. Več kot šest let  je  
opravljal  delo  svetovalnega  delavca  v  štirih  slovenskih  vrtcih.  Kot  visokošolski  predavatelj  na  DOBA 
Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije poučuje psihologijo otrok in mladostnikov. Poleg tega 
poučuje razvojno psihologijo v srednjšolskem programu Predšolska vzgoja. V okviru ustanove Pot naprej 
izvaja izobraževanja (predavanja, delavnice in seminarje) za strokovne delavce vrtcev in starše predšolskih  
otrok ter psihološko svetovanje in psihoterapijo. Je soavtor knjige Otrok in ločitev staršev in kot strokovni 
vodja sodeluje v projektni skupini za pripravo knjige na temo pozitivnih virov v družini za razvoj in vzgojo  
otrok v okviru aktiva svetovalnih delavcev, ki deluje pod okriljem Skupnosti vrtcev Slovenije.

9. Cena izobraževanja

Cena predavanja z delavnico znaša 210 EUR in vključuje potne stroške znotraj Slovenije.
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