Warsztaty dla rodziców i wychowawców

Zapraszamy na Warsztaty dla rodziców i wychowawców.

Prowadząca: Halina Czerwińska.

Halina Czerwińska jest doświadczonym edukatorem programu "Szkoła dla Rodziców i
Wychowawców" i koordynatorem programu w Małopolsce. Prowadzi 3 części warsztatów
"Szkoła dla Rodziców i Wychowawców": cz. I "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały i jak
słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?", "Rodzeństwo bez rywalizacji", "Jak rozmawiać z
nastolatkami?".

Ukończenie kursu podstawowego dla profesjonalistów zgodnie z wytycznymi ORE, uprawnia do
realizacji programu i prowadzenia warsztatów z rodzicami i nauczycielami, a ponadto daje
konkretne narzędzia do prowadzenia zebrań z rodzicami i wychowawcami w szkołach w trakcie
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realizacji AS.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod tym linkiem.

Warsztaty będą się odbywały w Poradnii Rodzinnej w Ołtarzewie w terminie 30 kwietnia - 3
maja br, w godzinach 9:00 -17:00 (w trybie standardowym trwają 40 godzin rozłożone na 10
tygodni).

Istnieje możliwość skorzystania z noclegu w sąsiadującym Seminarium (z pełnym
wyżywieniem). Koszty orientacyjne kursu (uzależnione od ilości osób) to 450 zł + nocleg i
wyżywienie.

Szkolenia dla psychologów i pedagogów – przyszłych realizatorów z zakresu programu „Szkoła
dla Rodziców i Wychowawców" Obejmuje trzy 40-godzinne moduły:

Część I zawiera takie tematy jak:

Rola rodziny w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
Dialog, jako podstawa budowania relacji międzyludzkich i wychowania.
Postawy rodziców a najważniejsze potrzeby psychiczne dziecka.
Zasady, normy, wartości, ograniczenia, jako niezbędny warunek wychowania.
Uczucia, ich rola; umiejętność rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z uczuciami.
Akceptacja uczuć a korekta zachowań.
Współdziałanie i współpraca zamiast nakazów, zakazów i innych form przymusu.
Wychowanie przez stosowanie konsekwencji (zamiast karania) do samodyscypliny.
Rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów.
Wspieranie dziecka w procesie usamodzielniania się.
Toksyczna funkcja etykietowania, przypisywania ról.
Konstruktywna pochwała, jako najistotniejszy czynnik budowania realnej samooceny.

Zapisy przez formularz kontaktowy poradni lub telefonicznie (tel. 607922313).
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