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Spoštovani! 

 
Ponudba predavanj oz. šole za starše otrok in mladostnikov: Ker se je permisivna vzgoja izkazala za 

napačno in celo škodljivo, kar se evidentno kaže na otrocih in pri delu z njimi, se je nujno potrebno vrniti h 

koreninam vzgoje oz. kot sam pravim, k vzgoji po zdravi pameti. Pojavlja se problematika, ki je 15-20 let 

nazaj še ni bilo – od splošne nezainteresiranosti, zdolgočasenosti, nespoštovanja kakršnekoli avtoritete, do 

zasvojenosti z raznimi substancami oz. računalnikom, mobilnim telefonom in televizijo, do apatije in številnih 

samomorov. Stanje je alarmantno in zaskrbljujoče. Po številu samomorov pri mladostnikih do sedemnajstega 

leta smo v samem svetovnem vrhu. Pričujoča predavanja in šole za starše so ravno odgovor na trenutno 

zaskrbljujočo situacijo, v kateri so se znašli naši otroci in mladostniki.  

 

 

BO MOJ OTROK POSTAL  

SAMOSTOJNA IN ODGOVORNA OSEBNOST? 
 

 
 

Teme, ki jih obravnavamo: 

 Vzgojna doslednost in postavljanje meja, 

 kako otroka vzgojiti v samostojno in odgovorno osebo, 

 skupna naloga šole in staršev, 

 vzgoja za vrednote, 

 kako proti apatiji in dolgčasu,  

 o smislu in cilju vzgoje, 

 škodljivi vplivi računalnika in televizije ter posledice na razvoj otroka oz. mladostnika; vzroki 

in odprava le-teh, 

 pomembnost postavljanja meja; kako postaviti otroku meje, vzgojna doslednost, 

 samospoštovanje, samopodoba, samozavest, 

 vztrajnost in prenašanje porazov, 

 vzroki zasvojenosti z drogami, alkoholom…, agresivnost, samomori - preventiva, kurativa, 

 brezciljnost, naveličanost in bivanjska praznina, 

 odnos in komunikacija,… 

 

 

Izvedba (kraj, čas, vsebina in dolžina predavanja) je po dogovoru. Po navadi se šole in vrtci odločijo 

za »šolo za starše« – tri srečanja z isto skupino staršev (kjer je tudi večja možnost za reševanje 

individualnih vzgojnih težav, vedenjske problematike, skupno iskanje rešitev…) – ali enkratno 

predavanje (2 pedagoški uri). Cena: 90 EUR/ped. uro + potni stroški. 

 

 

 

Predavatelj:   doc. dr. Sebastjan Kristovič 
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Na kratko o predavatelju: 

 

Dr. Kristovič je doktoriral iz področja logoterapije (Eksistencialna kriza in kriza smisla z vidika 

logoterapije) na interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu; je dekan Fakultete za 

podiplomski humanistični študij (AMEU - Institutum studiorum humanitatis) in direktor 

Mednarodnega inštituta za psihoterapijo in uporabno psihologijo, v okviru katerega deluje tudi 

Svetovalno-terapevtski center za družine, pare in posameznike, in profesor na dveh fakultetah: na 

magistrskem in visokošolskem strokovnem študijskem programu Psihosocialna pomoč in na 

različnih študijskih programih na Alma Mater Europaea – ECM (visokošolskem strokovnem, 

magistrskem in doktorskem), kjer je tudi prorektor za študijski proces; je habilitiran v naziv docenta 

iz področja psihologije osebnosti in avtor dveh znanstvenih monografij; dr. Kristovič ima preko 140 

bibliografskih zadetkov in s prispevki redno sodeluje na različnih mednarodnih simpozijih in 

mednarodnih znanstvenih konferencah ter v različnih radijskih in televizijskih oddajah; 

sedem mesecev je preživel v Italiji (Torino – Piccola Casa della Divina Provvidenza), kjer je 

prostovoljno delal v bolnišnici na onkološkem oddelku–zadnjega stadija; je član uredniškega odbora 

strokovne revije Tretji dan; diplomiral je na TF Univerze v Ljubljani iz področja filozofije in 

psihologije – logoterapije za katero je prejel Tomaževo nagrado; pred tem je diplomiral tudi na 

tehniški fakulteti v Mariboru (FERI); obštudijska strast in dejavnost dr. Kristoviča je bil šport v 

katerem je bil tudi precej uspešen – kategoriziran je bil kot vrhunski športnik (kickbox) in član 

slovenske reprezentance z dosežki na svetovni ravni (svetovno prvenstvo, svetovni pokali, 

mednarodna odprta prvenstva…), po zaključeni tekmovalni karieri je postal trener mariborskega 

kluba; zadnja leta sodeluje s sodelavko pri izvajanju doživljajskih taborov za otroke;  

 

deluje v izobraževanju, kurativi in preventivi v obliki predavanj, seminarjev in svetovanja; že več let 

po vsej Sloveniji predava za različne ciljne skupine iz področja vzgoje – za profesorje, učitelje, 

vzgojitelje, starše – in vodi predavanja in seminarje za različne delovne kolektive s področja 

duševnega zdravja, odnosov in transparentne komunikacije; deluje tudi na področju psihosocialnega 

svetovanja (v različnih duševnih stiskah, pri vzgojnih težavah in težavah pri odraščanju, partnerskih 

odnosih, vedenjskih težavah, soočanju in prebolevanju izgube, prizadetosti, krivdi…) posameznikom 

in družinam. Dr. Kristovič že več let sodeluje s starši, učitelji in vzgojitelji v obliki individualnih 

obravnav, predavanj, seminarjev in svetovanja.  

 


