
OFERTA SZKOLEŃ 
DLA RODZICÓWCzas prelekcji – 60 minut

Proponowana tematyka:
1. Znam prawo

Celem prelekcji  jest zaprezentowanie prawidłowości i  uwarunkowań procesu wychowania i  socjalizacji  
oraz roli rodziny w rozwoju moralnym i społecznym dziecka.

2. Czy możliwe jest bezstresowe wychowanie?
Celem prelekcji  jest przedstawienie różnych systemów wychowawczych i  ich skutków, w tym tzw. lese-
feryzmu (wychowania bezstresowego) i jego konsekwencji w dorosłym życiu dziecka.

3. Jak mówić, aby dziecko słuchało – jak słuchać, by chciało mówić?
Celem prelekcji jest przedstawienie uwarunkowań procesu komunikacji społecznej i uświadomienie jego  
roli w kształtowaniu właściwych relacji rodziców z dziećmi.

4. Problemy wychowania, czyli jak przygotować się do okresu dojrzewania dzieci
Celem prelekcji jest zaprezentowanie zmian w rozwoju intelektualnym, moralnym i społecznym, zacho-
dzących  w  okresie  dojrzewania  (adolescencji)  oraz  sposobów  wspierania  dzieci  w  sytuacji  kryzysów  
rozwojowych i kryzysów tożsamości.

5. Co to jest „konflikt pokoleń”?
Celem prezentacji jest wyjaśnienie istoty i uwarunkowań tzw. „konfliktu pokoleń” oraz zaprezentowanie  
sposobów ich przezwyciężania lub minimalizowania.

6. Jakich błędów wychowawczych nie należy popełniać?
Celem prelekcji jest ukazanie różnych modeli rodziny, pozytywnych i negatywnych postaw rodzicielskich  
oraz najczęstszych błędów popełnianych przez rodziców w procesie wychowania?

7. Jak budować autorytet w oczach własnego dziecka?
Celem prelekcji jest zaprezentowanie roli autorytetu rodziców w wychowaniu dziecka, a w szczególności  
w kształtowaniu  jego  postaw  społecznych  i  życiowych  oraz  czynników  sprzyjających  jego  budowaniu  
i umacnianiu.

8. Czy znasz swoje dziecko?
Celem prelekcji jest wyposażenie rodziców w niezbędną wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii pozwa-
lającą na wczesne rozpoznawanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień, zdolności oraz cech osobowości,  
a w szczególności słabych i mocnych stron ich dzieci.



9. Jak planować szkolną karierę (ścieżkę edukacji)?
Celem prelekcji jest ukazanie zmian społecznych i gospodarczych oraz uświadomienie znaczenia kompe-
tencji ogólnych, zawodowych, osobistych i społecznych w planowaniu własnego rozwoju osobistego i zawo-
dowego.

10. Udział rodziców w planowaniu kariery szkolnej dziecka
Celem  prelekcji  jest  uświadomienie  roli  samowiedzy  dziecka  (i  jego  rodziców)  o  mocnych  stronach  
osobowości, preferencjach dziecka oraz zaprezentowanie podstawowych metod wspierania dziecka w ich  
rozwoju.

11. Co o szkole wiedzieć należy
Celem  prelekcji  jest  ukazanie  zmian  w  modelu  kształcenia,  jakie  zaszły  w  szkole  pod  wpływem  
zachodzących od 1999 roku reform systemu oświaty, uświadomienie roli rodziców w procesie kształcenia  
dziecka oraz konstytucyjnej odpowiedzialności za efekty wychowania.

12. Jak ustrzeć dziecko przed zagrożeniami współczesnego świata?
Celem prelekcji jest zwrócenie uwagi rodziców na takie zagrożenia jak: uzależnienia od używek, kompu-
tera i internetu oraz czynniki, jakie je warunkują.Dodatkowo polecamy:

13. Rola rodzica w nowoczesnej szkole

14. Jak wspomagać dziecko w rozwoju?

15. Jak nie zepsuć własnego dziecka?

16. Jak skutecznie wpływać na zachowanie dziecka – kara i nagroda w wychowaniu

17. Jak pomagać dzieciom w planowaniu kariery szkolnej i wyborze zawodu?

18. Jak rozpoznać i wychowywać geniusza?Po krótkiej przerwie można zaplanować dodatkowo – 60 minut na konsultacje, zapytania, czy dys-kusję z udziałem tych rodziców, którzy tego potrzebują.Do szkoleń polecamy książkę dla rodziców „Jak nie zepsuć własnego dziecka (wnuka)?”, z której chętnie korzystają też nauczyciele, w szczególności wychowawcy klas.

Zapraszamy do współpracy!


