
 
 

V A B I L O 

 

Spoštovani starši in skrbniki otrok! 

 

Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana ima večletno tradicijo izvajanja strokovnih 

izobraževalnih programov za odrasle, tako pedagoških delavcev kot tudi za starše in ostale 

skrbnike otrok.  

 

Naš namen je, da smo vaš podporni steber pri tako pomembni vlogi kot je vzgoja 

otroka. 

 

Izobraževanja, namenjena vam, staršem, izvajamo v sodelovanju z javnimi zavodi, ki 

določena predavanja prepoznajo kot koristna in potrebna. 

 

Tokrat vas vabimo na brezplačno on -line predavanje z naslovom: 

 

VPLIV PARTNERSKEGA ODNOSA NA VZGOJO OTROKA. 

 

ki bo v PONEDELJEK, 4. aprila 2022 ob 17:00 uri izvedeno preko aplikacije ZOOM  

 

Povezavo do predavanja vam bomo poslali pravočasno in jo tudi objavili na spetni 

strani šole. 

 

VPLIV PARTNERSKEGA ODNOSA NA VZGOJO OTROKA - VSEBINA: Za partnerski odnos 

je normalno, da doživlja vzpone in padce in je tisti prvi, najpomembnejši temelj, iz katerega 

se napaja starševstvo. Več ko je povezanosti med zakoncema-staršema-bolj bodo zadovoljni 

njuni otroci in prijetnejše bo vzdušje v družini. Več ko bo zadovoljstva v družinah, prijetnejša 

bo družba, v kateri živimo. Vse kar bo doživljal otrok, bodo tako ali drugače začutili tudi starši. 

Prav prek čutenj bodo starši vedno povezani z otroki. V različnih doživljanjih je še posebej 

pomembno, da ostanejo povezani z otrokom, da zdržijo z njim in mu pomagajo umiriti 

njegovo stisko. Najlažje to storijo tako, da se spomnijo svojega otroštva in mladostništva. Kaj 

so si v podobnih situacijah želeli od svojih staršev, kako so želeli, da bi se ti nanje odzivali? 

Veliko družinskih terapij se zaključi v obliki zakonske terapije. Pa ne zato, ker bi bila starša-

zakonca-kriva za otrokovo težavo, temveč zato, ker onadva lahko največ naredita za njegovo 

rešitev, ko se umirita v sebi in se povežeta kot zakonca in starša. 

 

Z vama bo: Lili Kodelja, uni.dipl.socialna delavka, zakonska in družinska terapevtka 

 

Srečanje bo trajalo cca. 90 minut. 

 

Veseli bomo vaše udeležbe! 

 

Tanja Povšič 

Vodja programa »Zavestno starševstvo«, Mestna ZPM Ljubljana 

E-naslov: tanja.povsic@mzpm-ljubljana.si; Tel: 01/ 434 03 24 
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