Izobraževalni center Pika

Center Janeza Levca Ljubljana

PREDAVANJE ZA STARŠE

SMRT V DRUŽINI – kako jo razumeti in
odžalovati
(po spletu-v orodju ZOOM)
OPIS VSEBINE

Na predavanju bodo razložene bistvene značilnosti procesa žalovanja, tako pri
odraslih kot otrocih v različnih razvojnih obdobjih.
Podana bodo preprosta in konkretna priporočila, kako ob smrti v družini
ravnati z otroki, kako se z njimi pogovarjati in jih ustrezno podpreti.
Predstavljene bodo tudi različne vrste izgub in kako le-te vplivajo na naše
doživljanje.
Predavanje je namenjeno staršem predšolskih in šolskih otrok.

Zapisala: Niki Jakol, predavateljica, marec 2021
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OSNOVNE INFORMACIJE za predavanje: SMRT V DRUŽINI – kako jo razumeti
in odžalovati

Informacije o predavanju so objavljene tudi na naši spletni strani:
www.icpika.si
Predavanje bo v ponedeljek, 12. aprila 2021, s pričetkom ob 17.00 in
zaključkom ob 18.30 uri. Predavanje bo potekalo v orodju ZOOM. Prijavljenim
bomo poslali povezavo in navodila za prijavo.
Vabljeni ste starši predšolskih in šolskih otrok.
Predavanje bo imela Niki Jakol, univ. dipl. psihologinja
Kotizacija: Predavanje je brezplačno, potrebna je prijava.
PRIJAVA NA PREDAVANJE:

Prijave zbiramo od četrtka, 1. aprila 2021, od 12.00 ure naprej. Prijavite se
preko spletnega obrazca, (ki se takrat odpre za prijave):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHrRZFiXWQMuyaYEbIc7tt
r8dHOW6Gi-mXWk_-3npfaKrjmw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
Vaša prijava je zabeležena, če nekaj minut po prijavi dobite na vpisan enaslov, naše povratno sporočilo. Želimo si, da se na predavanje prijavijo starši,
ki jim je predavanje tudi namenjeno in ne strokovni delavci.
Dodatne informacije o predavanju lahko dobite po elektronski pošti na naslovu:
pika@centerjanezalevca.si ali nas pokličete na tel. št.: 01/43-42-360 (Sabina Pšeničnik,
koordinatorica v IC Pika).
O PREDAVATELJICI:
Niki Jakol, univ. dipl. psihologinja:
Je psihologinja, ki dela z odraslimi na področju preventive duševnega zdravja, na
Centru za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Velenje. Več let je delovala tudi v
Psihološki ambulanti za otroke in mladostnike, predvsem s predšolskimi otroki in
njihovimi starši, ter vodila treninge starševstva Neverjetna leta.

Osnovne informacije je pripravila: Sabina Pšeničnik, koordinatorica v IC Pika, marec 2021
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