
staršem vračamo otroke in otrokom starše. znanje, ki osrečuje. postani takšen, kot bi 
rad bil. parom vračamo partnerstvo in zakoncem zakon. zmagujem, ker občutim.  imamo 
odgovore. sreča, ki traja. ustvarjamo ljubečega, ustvarjalnega in strpnega človeka.

O D N O S I .  S T R P N O S T.  R E Z U LTA T I .

Predstavitvena brošura programov in izobraževanj

BOŽIČEK PRIDE NA EKSENO OBISK ge. BOŽIČKE
IN PRIŽIG LUČK

VALENTINOVO NA EKSENI

PREBUJENJE ODNOSOV V DRUŽINIPRAVLJIČNA DEŽELA VILE EKSENE 
S SUPERJUNAKI

PUSTOVANJE NA EKSENI

SILVESTROVO NA EKSENI

Če vas zanimajo naši seminarji in izobraževanja, vas vabimo na informativni dan,  
ki poteka vsako sredo od 10. do 11. in od 16. do 17. ure. (Potrebna je predhodna prijava)

ROJSTNODNEVNE ZABAVE 
ZA OTROKE

POROKE NA EKSENI

Zabavni dogodki na Ekseni

Facebook
Izobraževalni center Eksena  
Cesta Leona Dobrotinška 2 
3230 Šentjur 

041 777 631  
info@eksena.si 
www.eksena.si

YouTube

» Če človek spozna samo to, da ima pravico do ljubezni,
četudi ni idealen in v vsem najboljši,

da ima pravico do nepopolnosti in da ima pravico do tega,
da je takšen, kot je, potem lahko postane takšen,

kot bi rad bil, in lahko ima vse tisto, kar bi rad imel. «



Individualni pristop

Delavnica poglabljanja Teorije Eksena

Delavnica zavedanja vrednosti fizičnega telesa

Stilska preobrazba iz vsebine na obliko

Delavnica partnerskega odnosa

Delavnica odnosa otrok-starš-otrok

Delavnica poglabljanja Teorije Eksena za 
mladostnike in otroke

Ustvarjalne delavnice  
za predšolske in šolske otroke

Učenje prevzemanja odgovornosti in  
samostojnosti za učenje in delo za šolo

“Ko otrok postane naš učitelj” - za vzgojitelje, 
učitelje in druge pedagoške delavce

“Ko sodelavec postane naš učitelj”  
- poslovna odličnost temelji na  
dobrih medsebojnih odnosih

Osnovni seminar Teorije Eksena

Izobraževanje o STRPNOSTI

Stranka, ki se odloči za individualni pristop, ima individualno uro in je namenjena 
samo njemu. Na individualnem pristopu spoznava Teorijo Eksena skozi svoje 
življenjske situacije in se uči vključevanja teorije v svoje življenje na zanj 
popolnoma uporaben in praktičen način. Na individualnem pristopu dobi vso 
spoštovanje in razumevanje, ne glede na situacijo, v kateri se v življenju nahaja.

Osnova delavnice je prepoznati lasten odnos do sebe in do svoje okolice 
skozi vrednotenje po Teoriji Eksena. Tu se na prvem mestu uči prevzemanja 
odgovornosti  za situacije v svojem življenju. Posledica uporabe Teorije Eksena je 
več lastne vrednosti, svobode in odgovornosti.

Bistvo te delavnice je poglabljanje in ozaveščanje odnosa do svojega fizičnega 
telesa. Temelji na zavedanju, da ima vsak točno takšno telo, kot ga potrebuje, 
da lahko pride do zavedanja vrednosti svojega telesa. Skozi to prihaja do 
spoštovanja, sprejemanja, razumevanja in sočutja do sebe in drugih, ne glede 
na obliko telesa. Zaradi zavedanja vrednosti telesa se ta posledično spreminja v 
zdravo telo, ki nima potrebe po zanemarjanju ali uničevanju.

Enoletna delavnica, kjer se slušatelj skozi skrbno pripravljen program postopoma 
odpoveduje staremu pogledu na svoj način celotnega zunanjega izgleda. 

Delavnica partnerskega odnosa je poglabljanje v partnerski odnos, skozi 
katerega partnerja prihajata do ljubezni in spoštovanja do sebe in drug do 
drugega.

Je najbolj temeljna delavnica, saj je posvečena našemu temeljnemu odnosu. 
Bistvo te delavnice je poglabljanje in ozaveščanje našega temeljnega odnosa, to je 
odnosa med otrokom in staršem oziroma med staršem in otrokom, ter skozi to priti  
do spoštovanja do naših staršev in naših otrok.

Namen programa je, da se pri otroku ali mladostniku poišče osnovni 
vzrok, ki ga ovira (npr. da v šoli ni uspešen, da ima stisko), in se mu 
pomaga skozi soočanje s problemom, brez da je slab, ponižan ali 
degradiran. Osnova programa je delo z otrokom ali mladostnikom 
na način, ki temelji na sprejemanju in razumevanju in ne na 

kaznovanju. Otroku oziroma mladostniku se pomaga in se ga vzpodbuja, da prevzame odgovornost, da 
dela na sprejemanju sebe tudi takrat, ko ni uspešen, a se ga hkrati vzpodbuja, da prevzame odgovornost 
za delo in učenje. Tako postaja vedno bolj samostojen, saj si skozi sprejetje in prevzemanje odgovornosti 
pridobi občutek sposobnosti, ki je ključen za kakršenkoli zdrav uspeh v življenju.

Na Izobraževalnem centru Eksena organiziramo Delavnice za 
otroke v dopoldanskem in popoldanskem času. Pripravljene so skozi 
vsebino Teorije Eksena, kjer je v vsebini cilj uresničevanje otrokovih 
pravic. Vsaka delavnica je pripravljena tako, da otrok pridobi na 
svoji vrednosti tudi takrat, kadar ni popoln. Vodijo jih diplomirane 
vzgojiteljice, ki imajo ustrezno formalno izobrazbo kot tudi večletno izobraževanje z naslovom Ko otrok 
postane naš učitelj. Delavnice za otroke imajo na Ekseni prioritetno mesto.

Osnova programa je delo z otrokom na način, ki temelji na sprejemanju in 
razumevanju in ne na kaznovanju. Otroku se pomaga in se ga vzpodbuja, da 
prevzame odgovornost in postaja vedno bolj samostojen pri učenju in delu za 
šolo, hkrati pa prevzame tudi odgovornost za druge obveznosti – npr. doma. 
Skozi prevzemanje odgovornosti pa si otrok pridobi občutek SPOSOBNOSTI,  
ki je ključen za kakršenkoli uspeh v življenju.

Skozi ta program usposabljamo učitelje, vzgojitelje in druge pedagoške delavce, 
da imajo poleg formalne izobrazbe priložnost učiti se spoštovanja do vsakega 
otroka skozi Teorijo Eksena. S tem pa jim je omogočeno, da lahko uresničujejo 
temelje, ki so zapisani v Deklaraciji o otrokovih pravicah kot tudi v šolskem in 
vrtčevskem kurikulu.

Namenjeno posameznikom, ki se želijo na svojem delovnem mestu 
dobro počutiti, s tem povečati učinkovitost pri delu in zmanjšati 
stres, ki ga delovno okolje v današnjem času prinaša, ter kolektivom, 

ki se zavedajo, da dobri odnosi prinašajo učinkovito in uspešno delovanje podjetja ter blažijo in  
obvladujejo stres na delovnem mestu.

Osnovni seminar je intenzivni in poglobljeni seminar z delavnicami, kjer so 
pojasnjene osnove Teorije Eksena. Namenjen je tako uvodnemu spoznavanju 
in razumevanju Teorije Eksena kot nadgradnji in poglabljanju že obstoječega 
znanja.

Strpnost je ključnega pomena na vseh področjih našega življenja. Tako kot v zasebnem 
življenju so spoštljivi medsebojni odnosi bistveni za konstruktivno sodelovanje, delovno 
uspešnost in prijetno vzdušje v kolektivu. Danes se vse več podjetij in organizacij 
zaveda, da je za poslovno odličnost treba vlagati v odnose na delovnem mestu. 
Izobraževanje je namenjeno podjetjem, javnim zavodom in drugim organizacijam.

Vsi programi in izobraževanja se izvajajo po ©Teoriji EKSENA. Vse pravice pridržane. ©Izobraževalni center Eksena
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