
OFERTA DLA RODZICÓW

1. Prawidłowa komunikacja rodzic-szkoła. Zasady otwartego i empatycznego

porozumiewania się.

Szkolenie dla rodziców w zakresie korzyści płynących z właściwego porozumiewania się

Rodzica z nauczycielem i odwrotnie, i negatywnych konsekwencji braku jakiejkolwiek

relacji na linii Rodzic-Nauczyciel. Rodzic znajdzie odpowiedź na pytanie: Co zyskuję z

optymalnie częstych kontaktów dla siebie i dla dziecka? Omówiony zostanie model

,,porozumienia bez przemocy” w różnych relacjach interpersonalnych. Wyjaśniona zostanie

istotna rola wzajemnego wsparcia Rodzica plus Nauczyciela w wychowaniu dziecka. Jak

wspólnie radzić sobie z problemami szkolnymi, emocjonalnymi w szkole i poza szkołą?

Zwrócimy także uwagę na sposoby informowania szkoły o spostrzeżeniach, pomysłach na

drodze do jak najefektywniejszego rozwoju młodego człowieka.

2. Komunikacja Rodzic-Dziecko. Jak mówić, żeby dziecko nas słuchało i jak słuchać,

aby dziecko mówiło?

Warsztaty dla rodziców, dla których ważne jest utrzymanie niezbędnej dla prawidłowego

rozwoju dziecka bliskiej relacji Rodzic-Dziecko opartej na bezpieczeństwie i zaufaniu. Nie

zawsze dzieci słuchają tego, co mówimy i nie zawsze my słuchamy, co dziecko mówi do

nas. Szkolenie uczy jak mówić, aby zaciekawić dziecko, aby to, co chcemy mu przekazać

zostało przez niewłaściwie odebrane i odniosło skutek oraz jak dać dziecku przestrzeń do

tego, aby samo zaczęło do nas mówić, opowiadać o swoich przeżyciach, problemach i

zmaganiach.

3. Umiejętności wychowawcze. Akceptacja dziecka, rozwiązywanie konfliktów, problem

kar i nagród.

Szkolenie ma na celu poszerzenie kompetencji odnośnie świadomego rodzicielstwa oraz

odpowiedzialności, jakie niesie za sobą wychowanie dziecka. Jak zrozumieć wyrażane przez

dziecko emocje, jak rozmawiać o nich i radzić sobie ze społecznie nieakceptowanym

okazywaniem emocji? Bardzo ważna jest umiejętność stawiania granic przez rodzica.

Kluczowymi aspektami szkolenia będzie: nauka stawiania granic, planowania obowiązków,

skutecznego egzekwowania ich realizacji oraz nauka komunikacji z nastolatkiem w tak

trudnym dla niego okresie, jakim jest dorastanie. Omówione zostaną przyczyny i skutki

niewłaściwych zachowań rodzica i nieodpowiedzialności względem dziecka. Zwrócimy

uwagę na analizę osobistych zasobów, czyli co może nam pomóc w radzeniu sobie z
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wychowaniem młodego człowieka. Omówimy style rodzicielskiego wychowania z

uwzględnieniem  konsekwencji z nich płynących.

4. Kryzys w świecie pandemii – przywrócenie relacji w pandemicznej rzeczywistości.

Ostatni czas pandemii obfitował w wiele zmian. Zmian na poziomie informacyjnym,

przenosząc rzeczywistość do świata wirtualnego. Zmian na poziomie zachowania,

powodując, że inaczej myślimy o naszym zdrowiu i dbaniu o nasz dobrostan. Jednocześnie,

pojawił się ogrom zmian w zawieraniu i dbaniu o relacje, które w okresie dziecięcym czy

nastoletnim są niezwykle ważne. Warsztat ma na celu poszerzenie umiejętności

interpersonalnych, które pozwolą rodzicom/opiekunom i ich podopiecznym przywrócić lub

poprawić relacje. Poruszone zostaną aspekty związane z komunikowaniem się, wzajemnym

wsparciem czy poszanowaniem siebie, drugiej osoby i wspólnej oraz indywidualnej

przestrzeni.

5. Problemy emocjonalne, obniżony nastrój, depresja u młodzieży. Samookaleczenia i

próby samobójcze. Jak pomóc dziecku?

Warsztaty mają na celu zapoznanie rodziców z pojęciem depresji, dystymii i dysforii oraz

uświadomienie rodzicom, w jaki sposób można zaobserwować zwiastuny i objawy depresji.

Przedstawimy sposoby rozpoznawania stanów depresyjnych, nawet u małych dzieci.

Zapoznamy ze skutecznymi metodami leczenia. Poruszymy także temat porozumiewania się

z dzieckiem po próbie samobójczej i wskażemy potrzebne metody. Podpowiemy, gdzie i

kiedy  szukać pomocy.

6. Hejt, mobbing wśród rówieśników - jak pomóc nastolatkowi i gdzie szukać źródeł

wsparcia zewnętrznego?

Warsztaty mają na celu zapoznanie rodziców ze sposobami przeciwdziałania skutkom agresji

skierowanej do dziecka ze środowiska rówieśniczego. Jak zauważyć, że dziecko jest ofiarą

hejtu czy mobbingu i jak skutecznie w atmosferze empatii i zrozumienia podjąć rozmowę z

dzieckiem na temat przeżywanych przez niego emocji? Zwrócimy uwagę na działania

zapobiegające stosowaniu mobbingu/hejtu. Wskażemy, gdzie udać się po pomoc.

7. Zagrożenia płynące z sieci. Jakie objawy lub zmiany w zachowaniu mogą nas

niepokoić?
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Na warsztatach będziemy uwrażliwiać Rodziców na Internet jako podłoże zachowań

agresywnych i antyspołecznych, pokazując zagrożenia płynące nie tylko z sieci, takie jak

hejt, pornografia, przemoc, ale również zagrożenia związane z uzależnieniami

behawioralnymi, kompulsyjnym graniem w gry, uwarunkowanym przebywaniem w mediach

społecznościowych. Na szkoleniu będą omówione takie zagadnienia jak: ustalenie czasu

spędzanego przez dziecko w sieci oraz wprowadzeniu ochrony rodzicielskiej i zabezpieczeń

w formie haseł. Pokażemy, jak ważny jest rozsądny wybór treści, które przyswajają nasze

dzieci.

8. Diagnoza problemu uzależnienia. Używki. Jak zauważyć, jak rozmawiać z dzieckiem,

gdzie zwrócić się o pomoc?

Na szkoleniu przedstawimy Rodzicom różne obszary uzależnień. Uświadomimy

niebezpieczeństwo związane z używaniem przez dzieci alkoholu, braniem narkotyków,

dopalaczy, a także paleniem papierosów. Proponujemy możliwość nauczenia empatycznej

rozmowy z młodzieżą tak, aby interakcja pomiędzy rodzicami i dziećmi przebiegała w

atmosferze szacunku i akceptacji. Wskażemy, gdzie zwracać się o pomoc, z kim rozmawiać i

jak postępować gdy dziecko jest już uzależnione oraz jak zapobiegać temu zjawisku. Ponadto

zastanowimy się wspólnie nad pytaniem: Co możemy wspólnie zrobić, my-dorośli, aby

problem ten pojawiał się jak najrzadziej?

9. Przemoc w szkole i poza szkołą. Jak reagować i gdzie zwrócić się o pomoc?

Nierzadko zdarza się, że wśród młodych osób dochodzi do przemocy. Może zdarzyć się to

zarówno w szkole, poza szkołą oraz w środowisku domowym. Dzieci doświadczające

przemocy często zmieniają swoje zachowanie, a zmiany mogą być łatwo zauważalne dla

rodziców. Jeżeli dotychczas były wesołe i pełne energii, a teraz często są smutne, nie chcą

chodzić do szkoły czy wychodzić do przyjaciół, może to być oznaką tego, że w ich życiu

dzieje się coś niedobrego. Takie zmiany mogą też stanowić o tym, że stało się coś

nietypowego, np. że dochodzi do przemocy w szkole, czy poza nią. Na warsztatach o

tematyce przemocy porozmawiamy wspólnie o tym jak rozpoznać, że nastolatek może mieć

problemy, jak rozmawiać z dzieckiem, aby zapewnić go o tym że jest dla nas ważne, że

może nam zaufać, i że pragniemy mu pomóc oraz udzielimy informacji gdzie zwrócić się o

pomoc w tym temacie.



OFERTA DLA RODZICÓW

10. Uzależnienia behawioralne. Objawy, skutki, formy pomocy.

Na warsztatach udzielimy Państwu informacji odnośnie problemu uzależnień

behawioralnych: jak rozpoznać takie uzależnienia, czym uzależnienia behawioralne różnią się

od uzależnień np. od środków psychoaktywnych, oraz od zachowań kompulsywnych czy

niegroźnych nawyków. Wyjaśnimy, jakim zagrożeniem są te uzależnienia dla młodych ludzi,

a także jaka jest droga do uzależnienia się. Przedstawimy najskuteczniejsze metody pracy

terapeutycznej z dzieckiem dotkniętym tym problemem. Te i wiele innych informacji

uzyskają  Państwo na warsztatach poświęconych zjawisku uzależnień behawioralnych.


