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Szkoła dla Rodziców - warsztaty umiejętności
wychowawczych

Szkoła dla Rodziców to warsztaty umiejętności wychowawczych, które opracowane zostały na
podstawie cyklu książek A. Faber i  E.  Mazlish „Jak mówi ć,  żeby dzieci  nas słuchały.  Jak
słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” i promowane są przez Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN.

Jest to program szkolenia dla każdego rodzica,  który szuka sposobu na nawiązanie bliskiej  i
szczerej  relacji  z  dzieckiem,  który  zastanawia  się  jak  zachęcać  dziecko  do  współpracy,  jak
rozwiązywać pojawiające się konflikty albo jak reagować na jego niepożądane zachowania.

Tematyka spotkań:

1. Istnienie własnych granic,  wyznaczanie ich dzieciom oraz respektowanie granic innych
osób. 

2. Rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie własnych emocji oraz akceptowanie uczuć innych
osób. 

3. Zachęcanie dzieci do podejmowania współpracy z dorosłymi.
4. Stosowanie naturalnych i regulaminowych konsekwencji zachowań zamiast tradycyjnych

kar.
5. Rozwiązywanie  problemów  i  konfliktów  w  taki  sposób,  by  obie  strony  poczuły  się

usatysfakcjonowane.
6. Zachęcanie dzieci do samodzielności. 
7. Uwalnianie dzieci od grania ról, utrudniających im prawidłowe funkcjonowanie i rozwój.
8. Stosowanie skutecznych pochwał.

Zastanawiasz się:

Jak  wspomagać  rozwój  emocjonalny  i  psychiczny  dziecka,  by  w  przyszłości  było
szczęśliwym dorosłym?
Jak rozumieć zachowania dziecka  w kontekście potrzeb i uczuć?
Jak stawiać dziecku granice?
Jak i kiedy nagradzać i chwalić?
Jak tłumaczyć, a nie karać?
Jak zachęcać do współpracy?
Jak sprawić, by dziecko było bardziej samodzielne?

Przyjdź na warsztaty – poznasz odpowiedzi na te pytania i inne, nawet trudne pytania ????

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat ukończenia warsztatów.

Całe szkolenie trwa 30 godzin i odbywać się będzie w następujących terminach:

18-19 stycznia 2020 r. (sobota godz. 10.00-16.00, niedziela godz. 9.00-15.00)
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25-26 stycznia 2020 r. (sobota godz. 10.00-16.00, niedziela godz. 9.00-15.00)
29 lutego 2020 r. (sobota godz. 10.00-16.00).

Miejsce szkolenia: Centrum Kultury Izabelin

Koszt udziału w warsztatach – 50 zł

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 stycznia 2020 r. za pośrednictwem https://www.strefazajec.pl
/company/CK-Izabelin-id290.html

Dodatkowe informacje nt. szkolenia można uzyskać w sekretariacie Centrum Kultury Izabelin 
ul. Matejki 21, tel. (22) 752-68-00, lub mailowo: sekretariat.cki@centrum.izabelin.pl

Informacja o osobie prowadzącej:

Anna Gromińska – pedagog, psychoterapeuta (certyfikat psychoterapeuty integracyjnego), trener
treningu  interpersonalnego  i  warsztatów  umiejętności  psychospołecznych  (rekomendacje
Polskiego  Towarzystwa  Psychologicznego).  Posiada  wieloletnie  doświadczenie  w  zakresie
prowadzenia  szkoleń  i  terapii  indywidualnej  i  rodzinnej.   Realizator  programu  Szkoła  dla
Rodziców.
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