
Oferta dla Rodziców!!! 

Warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” 

 "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły"  

są programem spotkań przeznaczonych dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie 

głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. 

Wychowanie jest procesem wymagającym oprócz dobrych chęci i miłości wielu 

umiejętności i dużej wiedzy. Ciągle wzrasta liczba rodziców i wychowawców, którzy 

doświadczając trudności w wychowaniu dzieci, poszukują odpowiedzi na pytanie, dlaczego 

ich metody wychowawcze nie przynoszą zamierzonych efektów. Czasem bolesne 

doświadczenia skłaniają rodziców i inne osoby wychowujące dzieci do zadania sobie 

pytania: w jaki sposób, jakimi metodami mam wychowywać moje dziecko? Jak mówić, 

żeby mnie słuchało i jak postępować, żeby chciało ze mną rozmawiać?  

Głównym celem Szkoły dla Rodziców i Wychowawców jest wspieranie ich w radzeniu sobie 

w codziennych kontaktach z dziećmi. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, 

refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń to małe kroki ku 

głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu 

i kształtowania więzi, opartych na wzajemnym szacunku. 

Dzięki ukończeniu warsztatu uczestnicy zyskują: 

 praktyczne umiejętności wychowawcze, 

 wiarę w siebie jako dobrego rodzica, 

 poprawia się komunikacja w rodzinie, a co za tym idzie dzieci zaczynają słuchać, 

 pociechy stają się bardziej samodzielne i odpowiedzialne, 

 rozwiązywanie problemów wypracowywane jest wspólnie z dzieckiem, a zdanie 

rodziców liczy się coraz bardziej. 

Dla wielu rodziców uczestnictwo w warsztatach jest okazją do zapoznania się z innymi, niż 

dotychczas stosowane, formami zwracania się do dzieci, reagowania na trudne 

emocjonalnie zachowania dziecka, określania norm dotyczących zachowań dzieci.  

Cały cykl warsztatów obejmuje siedem 2-godzinnych  spotkań. Na każdym z nich 

poruszana jest inna tematyka. Zajęcia warsztatowe prowadzone będą przez  Martę 

Piechowicz (psycholog) oraz p. Elzbietę Szklarczyk (pedagog) 

Termin rozpoczęcia warsztatów – koniec lutego 2017r. 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Finansowanie z budżetu gminy. 

Zapisy u wychowawcy klasy oraz w sekretariacie szkoły  


