
"NABILDAJMO" SAMOPODOBO!
Z  G E Š T A L T  I Z K U S T V E N O

P S I H O T E R A P E V T K O
T I N O  K O R O Š E C

Pozdravljeni, 
vabimo vas, da vaše dijake/uporabnike povabite k

udeležbi na delavnico na temo kvalitetne samopodobe, ki
bo potekala v petek, 27.11.2020, preko aplikacije ZOOM.

Delavnica bo trajala 90 min in je namenjena mladim med
14 in 26 let. Udeležba je za udeležence brezplačna, saj
izvedbo krije Center mladih Koper. Število mest pa je

omejeno. Prijave potekajo na www.
psihara.as.me/nabildajsamopodobo.

 Več o delavnici si lahko preberete v nadaljevanju.

VSEBINA E-DELAVNICE
Namen delavnice je  mladim predstaviti pomen dobre

samopodobe za kvaliteto njihovega odraslega življenja ter jih

seznaniti z orodij s katerimi lahko svojo samopodobo

izboljšajo. Delavnica je razdeljena na tri vsebinske sklope v

obliki e-predavanja, ki vključuje teoretične razlage in 

 izkustvene vaje. Delavnici pa bo sledilo 7 dnevno  e-

usmerjanje udeležencev pri grajenju boljše samopodobe.

SAMOPODOBA IN SAMOZAVEST

V prvem sklopu delavnice bodo udeleženci spoznali razliko

med samopodobo in samozavestjo. Opravili bodo kratek test,

s katerim bodo lahko ocenili kvaliteto svoje samopodobe ter

odkrivali razloge za morebitno okrnjeno samopodobo in

samozavest pri sebi.

SPOZNAVANJE IN ZAZNAVANJE SEBE

V drugem sklopu bodo udeleženci razmišljali o svojih

preteklih izkušnjah in tem, kako so te zaznamovale njihovo

samopodobo. Dotaknili se bomo tudi problema socialnih

medijev in podob, s katerimi se poskušajo mladi v

vsakdanjem življenju primerjati in zaradi katerih se počutijo

slabo ter poiskali dokaze, ki govorijo v prid temu, da je vsak

posameznik že dober tak kot je in ne potrebuje spremembe.

Vabimo na e-delavnico:



CILJI DELAVNICE
Spoznavanje razlike med samopodobo in samozavestjo.

Razumevanje pomena kvalitetne samopodobe za srečno

življenje.

Spoznavanje s posledicami slabe samopodobe.

Razumevanje vzrokov za slabo samopodobo in samozavest.

Spoznavanje sebe (in kvalitete svoje samopodobe).

Spoznavanje z orodji, ki krepijo dobro samopodobo.

Razumevanje svojih reakcij in ravnanj v odnosih z drugimi.

90 min oz. 2 šolski uri.  + 1 teden e-spremljanja.

Delavnica je razpisana za 100 udeležencev.

Tina Korošec. je univerzitetna diplomirana socialna

pedagoginja in izkustvena geštalt družinska terapevtka

ter psihoterapevtka, ki je Izkušnje dela z mladimi

pridobivala skozi praktično delo v sklopu izobraževanja,

v vlogi izvršne direktorice Zavoda za razvoj in promocijo

športa ter  v lastni psihoterapevtski praksi v sklopu katere

izvaja individualne, partnerske in družinske terapije, kot

tudi izobraževalne delavnice. Več o njej in njenem delu si

lahko preberete na spletni strani www.PsiiHara.si.Delavnica je za udeležence brezplačna, saj

strošek izvedbe krije CMK!

"BILDANJE" SAMOPODOBE
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V zadnjem sklopu bomo pogledali s čim lahko mladi izboljšajo

svojo samopodobo ter opravili nekaj izkustvenih vaj, skozi

katere bodo udeleženci spoznavali sebe, raziskovali svoje

kvalitete, želje, interese ter začutili "trdnost" v svojem telesu in

življenju. Dotaknili se bomo torej tistih področij, ki so ključna za

dobro samopodobo.in dobro počutje. 

TRAJANJE  E-DELAVNICE O IZVAJALKI

STEVILO UDELEZENCEV 

Računalnik, aplikacija zoom in kvalitetna

internetna povezava s strani udeležencev.

TEHNICNE ZAHTEVE 

CENA UDELEŽBE

E-SPREMLJANJE

Delavnici bo sledilo 7 dnevno spremljanje udeležencev, ko

bodo ti prejemali vaje, namige in video razlage, s katerimi bodo

lahko samostojno nadaljevali z grajenjem kvalitetne

samopodobe.

http://www.psihara.si/

