
ZAPROSZENIE 
na bezpłatne warsztaty psychologiczne dla rodziców 

w ramach kampanii społecznej
 „Akademia Świadomego Rodzica”

kampania objęta honorowym patronatem
 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Akademia Nauki  wraz ze Szkołą Podstawową nr 12 w Gnieźnie zaprasza Państwa na bezpłatne 
warsztaty psychologiczne dla rodziców. Będzie to swoista podróż do krainy możliwości każdego 
dziecka, a Państwo będziecie mieli okazję nauczyć się, jak być przewodnikiem dla swoich dzieci po 
tej krainie.

Każde dziecko ma wiele potencjałów. Dziecko, które otrzymuje umiejętne wsparcie, ma szansę
pełniej  korzystać  z  możliwości,  które  posiada.  Dlatego  serdecznie  zachęcamy  do  udziału  w  tej
ciekawej psychologicznej przygodzie. Warsztaty prowadzone są z dużą dawką humoru, poruszają i
inspirują  do  odnajdywania  nowych  rozwiązań,  niewielkiej  zmiany,  która  czasem  może  przynieść
zaskakujące rezultaty.

Warsztaty są bezpłatne.

Są przeznaczone dla  rodziców dzieci w każdym wieku  - od przedszkolaków po licealistów, jak
również dla zainteresowanych nauczycieli, wychowawców. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

TERMIN WARSZTATU:

wtorek, 14 czerwca, godz. 17:30 – 19:30      „Piękny umysł dziecka - ciało a emocje. Emocje a
uczenie.  Indywidualne Wzorce Myślenia w strategiach uczenia się i w relacjach”.

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 12, os. Kazimierza Wielkiego 33, Gniezno (aula)

Aby zapisać się na warsztat,  należy wysłać do dnia 12 czerwca maila  z podaniem* swojego
nazwiska, numeru telefonu  na adres:  agnieszka@nowaedukacja.pl
*Państwa dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującą ustawą

W razie pytań prosimy dzwonić pod numer 691 029 287.
Ilość miejsc jest ograniczona i o zapisie będzie decydowała kolejność zgłoszeń. 

Serdecznie zapraszamy!
Zespół Akademii Nauki Gniezno

Zobacz, jak pracujemy z Dziećmi, zainspiruj się:
www.nowaedukacja.pl
FB Akademia Nauki Gniezno
www.akademianauki.pl

http://www.akademianauki.pl/
http://www.nowaedukacja.pl/


Oto zagadnienia, które będą poruszane na warsztatach:

„Piękny umysł dziecka” - Ciało a emocje. Emocje a uczenie.
Indywidualne Wzorce Myślenia w strategiach uczenia się i w relacjach. 
W trakcie tych warsztatów będziemy odkrywać,  jak działa mózg dziecka.  Dowiesz się,  że każdy
mózg  jest  inteligentny.  Poruszymy  zagadnienia  związane  ze  świadomością,  podświadomością  i
nieświadomością dziecka i jak poziomy te wpływają na jakość uczenia się w domu i szkole. Poznamy
naturalne sposoby aktywizacji  zdolności  i  potencjału dziecka.  Omówimy także,  jak nasze umysły
działają w relacjach nie tylko z dziećmi, ale również z naszymi życiowymi partnerami. Rodzice, którzy
brali udział w tych warsztatach często ze śmiechem stwierdzali, że mogą teraz prowadzić doradztwo
matrymonialne...
Dowiecie się Państwo jak wspomagać uczenie się, szczególnie czytania, u dziecka w każdym wieku.
Poznacie przykłady zabaw, gier i ćwiczeń, zachęcających do czytania i uczenia się. 

Być może jeszcze się wahasz, czy te warsztaty są dla Ciebie i czy warto wziąć w nich udział... niech
w  podjęciu  decyzji  na  TAK  pomogą  Ci  wypowiedzi  rodziców  i  nauczycieli,  którzy  już  w  nich
uczestniczyli:

„Nie wiedziałam, że psychologia może być aż tak ciekawa.”
„Jestem bardzo zadowolona z warsztatów. Podobał mi się sposób prowadzenia, zrozumiale i z humorem.”
„Warsztaty spowodowały,że czuję większą pewnosć siebie. Nikt nie uczył nas, jak być dobrymi rodzicami dla
swoich dzieci. Z radością odkryłam, że wiele rzeczy robię intuicyjnie dobrze i będę teraz bardziej świadoma
tego, co dzieję się między mną a moim dzieckiem.”
„Inaczej patrzę na siebie i na swoje dziecko.”
„Ta wiedza bardzo wiele rzeczy zmienia w moim rozumieniu siebie i moich dzieci, a nawet męża :).”

Jeśli już podjęli Państwo decyzję o uczestnictwie w naszych warsztatach, prosimy o potwierdzenie
swojej obecności wysyłając maila zgłoszeniowego. 
Szczegółowe informacje  - na odwrocie. 


