ZAPROSZENIE
na bezpłatne warsztaty psychologiczne dla rodziców
w ramach kampanii społecznej
„Akademia Świadomego Rodzica”

Akademia Nauki wraz z Parasolo Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie zaprasza Państwa
na bezpłatne warsztaty „MAGIA PAMIĘCI” dla Rodziców i Nauczycieli. 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 szanse
pełniej korzystać z możliwości, które posiada. Każde może dobrze się uczyć. Dlatego serdecznie
zachęcamy do udziału w tej ciekawej psychologicznej przygodzie. Warsztaty prowadzone są z dużą
dawką humoru, poruszają i inspirują do odnajdywania nowych rozwiązań, drobnej zmiany, która
czasem może przynieść zaskakujące rezultaty.
Warsztaty są bezpłatne, a odbywają się w PARASOLO.
Warsztaty są przeznaczone dla rodziców dzieci w każdym wieku - od przedszkolaków po licealistów,
jak również dla zainteresowanych nauczycieli.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!
TEMAT: „Magia pamięci”
TERMIN WARSZTATU: środa 24 maja b. r., godz. 16:30 lub 18.30 – prosimy o wybór jednej z
godzin!

MIEJSCE: Parasolo, ul. Mieszka I nr 27, budynek internatu, pok. 219, wejście przez
podwórze.
Aby zapisać się na warsztat, należy wysłać do dnia 20 maja 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. W przypadku
wyczerpanie się miejsc na w/w/termin, zaproponujemy chętnym osobom termin alternatywny.
Serdecznie zapraszamy!
Zespół Akademii Nauki Gniezno

www.nowaedukacja.pl

Oto zagadnienia, które będą poruszane na warsztacie:
Jak działa pamięć? Czy mam pamięć dobrą czy raczej słabą? Jak dziecko może efektywniej
korzystać z pamięci i koncentracji? Warsztat zapozna Państwa z paroma prostymi i praktycznymi
sposobami i technikami wykorzystania naszej nieograniczonej w zasadzie pamięci. Co więcej,
będziecie mogli pomóc swojemu dziecku w każdym wieku w zapamiętywaniu treści szkolnych,
zrozumiecie podstawowe mechanizmy rządzące zapamiętywaniem. Nauka może stać się bardziej
przyjazna, mniej stresująca, doświadczycie, że można w łatwiejszy, bardziej lekki i zabawowy wręcz
sposób korzystać z pamięci. Wykorzystanie zmysłów, wyobraźni, ciała i ruchu w zapamiętywaniu
znacznie podnosi jej efektywność. Szybsze notowanie, zapamiętywanie listy przedmiotów, obcych
słów i nazw, czyli mniej czasu spędzonego nad nauką -możliwe!

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 pewność 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.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą całorocznych kursów rozwijających kompetencje
intelektualne („umiem się uczyć”) oraz osobiste („poradzę sobie”) dla dzieci, młodzieży,
dorosłych; zapraszamy do współpracy szkoły, przedszkola, instytucje edukacyjne, klientów
indywidualnych.
Akademia Nauki Gniezno:
www.nowaedukacja.pl, www.akademianauki.pl, FB Akademia Nauki Gniezno, FB Parasolo

