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Program 
BREZPLAČNIH PREDAVANJ

RADOSTI IN PASTI TEHNOLOGIJE, 
vodi Miha Kramli (17.00-18.00)
STARŠEVSTVO VČERAJ IN DANES, 
vodi Domen Strmšnik (18.00-19.00)

MladinsMladinski center Nova Gorica in Nacionalni inštitut za javno 
zdravje OE Nova Gorica organizirata predavanji o vzgoji, in 
sicer: 

Miha Kramli, vodja Centra za zdravljenje zasvojenosti, ZD 
Nova Gorica bo spregovoril o »Radostih in pasteh teh-
nologije«, medtem ko bo 

Domen Strmšnik iz Študijsko-raziskovalnega centra za 
družino predaval na temo »Starševstvo – včeraj in danes«,

Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) - Šolski center 
Nova Gorica (Cankarjeva ulica 8A, 5000 Nova Gorica)

17.00-19.00

torek 

23. 
OKT

POGOVOR Z dr. VERONIKO 
PODGORŠEK 
MladinsMladinski center Nova Gorica organizira pogovor s priznano 
psihoterapevtko, pisateljico, kolumnistko, predavateljico, 
ženo in mamo štirih otrok, s katero bomo spregovorili o 
partnerski in družinski dinamiki, komunikaciji, starševstvu, 
partnerstvu, vzgoji ter odgovarjali na vaša vprašanja.

Gledališka dvorana Gimnazije Nova Gorica (vhod iz Re-
jčeve ulice v telovadnico, I. nadstropje) 

17.30-19.00

sreda 

7. 
NOV

»ZAKAJ NE ZNAMO RAVNATI Z 
NEPRIJETNIMI ČUSTVI?«
Mladinski center Nova Gorica in Nova Gorica, otrokom pri-
jazno UNICEF-ovo mesto organizirata predavanje, ki ga bo 
vodil:

Leo Ivandič, univ. dipl. soc. del. in psihoterapevt, preda-
vatelj na področju čustvene in socialne inteligence bo 
spregovoril o soočanju s čustvi kot nujnem delu naše živl-
jenjske poti in osebnostnega razvoja, pomenu neprijetnih 
čustev in njihovem izražanju, razumevanju čustvene dina-
mike in veliko drugem. 

Velika sejna dvorana novogoriške mestne hiše (Trg Ed-
varda Kardelja 1, pritličje, naravnost in desno)

NOVO: Možnost brezplačnega varstva otrok od 3 do 10 
let v času predavanja v sredo, 7.11.2018 in v torek, 
4.12.2018 , med 17.15 in 19.15 v prostorih Mladinskega 
centra Nova Gorica. Možnost varstva je namenjena 
staršem, ki nimajo druge možnosti in so že rezervirali brez-
plačno vstopnico. 

Varstvo se bo izvajalo v primeru dovolj velikega števila 
prijav. Število mest je omejeno. Obvezna prijava na 05 333 
40 20 ali 040 234 423. 

17.30-19.00

torek 

4. 
DEC

vzgoja                                                                         otrok


