Vabimo vas na tri sobotna popoldanska srečanja

ŠOLE ZA STARŠE:
INTELIGENTNA ČUSTVA
Spoznavamo in upoštevamo govorico čustev
vodita mag. Silvo Šinkovec in Ana Nahtigal
Človeka, ki je notranje svoboden, je sicer mogoče uničiti, ni pa ga mogoče
zasužnjiti ali iz njega narediti slepo orodje. (Albert Einstein)
Čustveno opismenjevanje pridobiva vse več privržencev, saj se vedno bolj zavedamo, da je čustvena razvitost ravno tako pomembna kot razumska. Čustva so
informacije o našem doživljanju sebe in sveta. Če jih poznamo, jih lahko upoštevamo in v skladu z informacijami, ki jih nudijo, smiselno ravnamo. Imajo
natančno logiko, kot poštevanka, zato jih moramo dobro poznati, sicer je v
naših medosebnih odnosih vse preveč neznank in nerešenih enačb, bolečih
situacij in odnosov. Na letošnji šoli za starše se bomo učili živeti s čustvi; spoznavali bomo nekaj osnovnih tem: čustvena pismenost, razum in čustva, čustva
kot učitelji, kako biti sam sebi čustveni mentor. Starši boste spoznavali svoja
čustva in se učili prepoznati čustva svojih otrok in okolice ter razmišljali, kako
čustveno govorico razumeti ter v skladu z njo ravnati.

Srečanja so v obliki predavanj in delavnic:
1. srečanje 10.10. 2009 od 14.30 - 18.00
(jeza, strah), vodi mag. Silvo Šinkovec
2. srečanje 14.11. 2009 od 14.30 - 18.00
(žalost, ljubezen), vodi Ana Nahtigal
3. srečanje 12. 12. 2009 od 14.30 - 18.00
(krivda, sram, ponos), vodi mag. Silvo Šinkovec
PRIJAVE IN INFORMACIJE:
tel. ++386 (0)5 3057610 ali info@abram.si
WWW.ABRAM.SI
Podrobnejši podatki

Cena:
Paket vseh treh delavnic pri predplačilu na TRR ali v gotovini
do 3. oktobra 2009 - 90 evrov,
plačilo posamezne delavnice - 35 evrov.
V ceno je vključeno gradivo in napitki ob odmoru. Denar naj ne bo ovira za
udeležbo - pokličite in se bomo dogovorili.
Možna je tudi udeležba samo enega srečanja. Predprijava je obvezna v vsakem
primeru, ker je število udeležencev omejeno. Vabimo starše, vzgojitelje in pedagoške delavce, ki bodo lahko dobili tudi potrdilo o udeležbi.
Sporočite nam svoje podatke: ime, priimek, naslov, elektronski naslov, številko
telefona in termine, ki se jih želite udeležiti.
Na srečanjih bo mogoče kupiti tudi knjigo, ki je uporaben učbenik za nadaljnje
poglabljanje: Frances Wilks, (2001) Inteligentna čustva, založba Ganeš, Kranj,
cena: 18 evrov.

Podatki, ki jih za nakazilo napišete na položnico:
naziv: ABRAM, Branik 243, 5295 Branik;
namen nakazila: PREDPLAČILO ŠOLA ZA STARŠE;
TRR SI56 0475 0000 1385 793

O voditeljih:
Silvo Šinkovec, mag. psihologije, defektolog in teolog, ima izkušnje s svetovalnim delom, vodi duhovne vaje, različne seminarje ter več šol za starše. Je supervizor, predavatelj različnim skupinam, avtor številnih strokovnih člankov ter urednik revije Vzgoja. Na Pedrovem je vsako leto reden gost z dobro obiskanimi delavnicami za osebno rast.

Ana Nahtigal je prof. pedagogike in psihologije. Zaposlena je kot svetovalna
delavka na OŠ. Je poročena in mati treh odraslih otrok. Otroci in starši jo s svojimi življenjskimi preizkušnjami učijo in bogatijo. Občasno predava na šoli in v
različnih krajih po Sloveniji, sodelovala je tudi pri izobraževanju učiteljev v okviru Zavoda RS za šolstvo. Teme: družina, odnosi, vzgoja in čustveno doživljanje.

Podrobnejši opis poti do nas in drugi podatki so objavljene na naši spletni strani:

WWW.ABRAM.SI
Vabljeni!

