INNE
NAZWA ZAJĘĆ
„JEDEN, DWA, TRZY – RODZICE I MY”

DLA KOGO

PROWADZĄCY, TERMIN

– grupa spotkaniowa dla rodziców
oraz dzieci w wieku 1-3 lata

Grupa ma charakter otwarty, nastawiony na wspieranie
rodziców w ich roli rodzicielskiej i wychowawczej.
Rodzice będą mogli:
- odreagować napięcia związane z wychowaniem dziecka;
- podzielić się swoim doświadczeniem i skorzystać
z doświadczenia innych rodziców mających dzieci w
podobnym wieku,
- lepiej rozumieć niektóre reakcje swojego dziecka,
- skorzystać z możliwości konsultacji z psychologiem
i logopedą,
- poznać sposoby reagowania w sytuacjach trudnych
wychowawczo,
- poznać nowe formy zabaw i aktywności sprzyjające
rozwojowi małego dziecka.

rodzice i dzieci
w wieku 1-3 lat

Irmina Wrońska,
Agnieszka ZarzyckaKożuszek
piątek,
godz.10.30 - 11.30

Dzieci będą miały możliwość:
- zabawy w bezpiecznym i ciekawym otoczeniu,
- rozwijania kontaktów z innymi dziećmi,
- przeżycia wielu wrażeń wspólnie z rodzicami.

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA
RODZICÓW „JAK MÓWIĆ, ŻEBY DZIECI NAS SŁUCHAŁY.
JAK SŁUCHAĆ, ŻEBY DZIECI DO NAS MÓWIŁY”
W warsztatach może uczestniczyć tata, lub mama albo
oboje rodzice.
Każde ze spotkań składa się z części psychoedukacyjnej
prowadzonej przez psychologów naszej poradni i
wsparciowej, gdzie rodzice nawzajem dzielą się swoimi
doświadczeniami związanymi z wychowywaniem dzieci.

Anna Kiewel,
Iwona Warecka
rodzice

I grupa: środa,
godz. 17:00-20:00
II grupa: piątek,
godz. 9:00-12:00

„DESTINATION IMAGINATION”
zajęcia z kreatywnego rozwiązywania problemów,
tworzenia innowacji, pracy zespołowej podczas
podejmowania ekscytujących wyzwań, zarządzania
czasem, zasobami ludzkimi, materiałami, finansami
i pomysłami
Zajęcia mają na celu:
- naukę umiejętności skutecznej komunikacji i
prezentację wytworów własnej pracy oraz pracy
zespołu,
- pokazanie koncepcji myślenia rozbieżnego
(dywergencyjnego) zakładającego, że istnieje więcej
niż jedna droga do rozwiązania problemu,
- zachęcenie dzieci i młodzież do podejmowania
procesu tworzenia - w oparciu o własne mocne
strony,
- odkrywanie różnorodnych uzdolnień, przełamywanie
barier, kształtowanie motywacji wewnętrznej i
zwiększanie poczucia własnej wartości.

Agnieszka Śmietańska
Dzieci 6 - 7
letnie

poniedziałek,
godz. 15:00-16:00

Destination Imagination stawia przed uczestnikami
projekty zespołowe, które wyzwalają ducha
odkrywczości i samodzielności, zachęcają do zdobywania
nowych umiejętności i zainteresowań oraz kreują
poczucie odpowiedzialności wobec innych.

„WIDEOTRENING KOMUNIKACJI VIT- PODRÓŻ DO
GŁĘBSZEGO POZNANIA SIEBIE I INNYCH ORAZ
WZMACNIANIE RELACJI
Z OTOCZENIEM”

Zajęcia mają na celu:
- poprawę kontaktu, komunikacji poprzez zwracanie
uwagi na siebie nawzajem, aprobujące podążanie
za sobą, rozmowę pozytywną, podział uwagi w
rodzinie/grupie, dopuszczanie do głosu podczas
formuowania opinii, układania planów i szukania
rozwiązań, pozytywne kierowanie
- rozwinięcie umiejętności obserwacji.

uczniowie
Metoda wspomaga lepsze zrozumienie siebie i drugiego szkoły
podstawowej
człowieka.
Vit polega na trenowaniu i wzmacnianiu właściwych
wzorców komunikacyjnych w rodzinie, poczucia własnej
wartości dzieci i dorosłych oraz rozwijaniu umiejętności
porozumiewania się bez przemocy.
Metoda bazuje na 10 - 15 minutowych nagraniach wideo
rodziców (opiekunów, nauczycieli) i dzieci. Trener dokonuje
analizy nagranego materiału, wybiera fragmenty
pozytywnej komunikacji oraz właściwego reagowania
rodziców na potrzeby dzieci. Wybrany materiał jest
omawiany z rodzicami na kolejnym spotkaniu.
Przeciętny czas trwania Wideotreningu Komunikacji to 5 - 6
sesji (nagranie i omówienie)

Grażyna
Ciechanowska
piątek,
zgodnie z ustaleniami
z prowadzącą

