Izabelin, dnia 13 listopada 2012 roku
Rodzice Uczniów
z Zespołu Szkół w Izabelinie
Drodzy Rodzice,
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Izabelinie serdecznie zaprasza
na praktyczne warsztaty „Jak stawiad granice własnemu dziecku?”.
Wiedza wyniesiona z warsztatów jest bezcenna, aby mądrze wyznaczad granice i egzekwowad zasady wobec
własnych dzieci.
Warsztaty finansują Rady Rodziców Zespołu Szkół w Izabelinie.
Prowadzenie: Ewa Czemierowska-Koruba - ekspert i członek Rady Programowej programu społecznego „Szkoła bez
przemocy; psycholog z 34-letnim stażem pracy. Współpracuje z wieloma szkołami w Polsce i za granicą, szkoląc
nauczycieli i wspierając działania systemowe w zakresie rozwiązywania problemów agresji, przemocy i uzależnieo.
Współautorka m.in. programów zajęd wychowawczo-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży „Spójrz Inaczej” i „Spójrz
inaczej na agresję”. Wciąż zdobywa duże uznanie ze strony Kadry Pedagogicznej z Zespołu Szkół w Izabelinie.
Cele warsztatu:



zrozumienie roli stawiania granic w rozwoju dzieci
poznanie metod wyznaczania granic oraz egzekwowania norm i zasad wobec dzieci

Tematyka:
1.
2.
3.
4.
5.

Dostosowanie procesu stawiania granic do wieku, etapu rozwojowego i możliwości dziecka
Sposoby wyznaczania granic dzieciom
Normy i zasady jako narzędzia wyznaczania granic dziecku
Jak uczyd dzieci norm i zasad?
Egzekwowanie przestrzegania zasad i umów i konsekwencje ich przekraczania

Miejsce: sala konferencyjna w budynku „dużej szkoły”, ul. 3 Maja 49
Czas trwania: 4 godziny zegarowe
Termin dla klas 1-3: 1 grudnia 2012 roku (sobota)
Grupa I: 09.00-13.00
Grupa II: 14.00-18.00
Liczebnośd jednej grupy – maksymalnie 25 osób
Termin dla klas 4-6 i gimnazjum: 2 grudnia 2012 roku (niedziela)
Grupa I: 09.00-13.00
Grupa II: 14.00-18.00
Liczebnośd jednej grupy – maksymalnie 25 osób
Bardzo liczymy na Paostwa obecnośd. Dzięki pozyskanej wiedzy będziemy potrafili teraz i w przyszłości lepiej
rozumied własne dzieci, wspierad mądrą radą innych rodziców, merytorycznie dyskutowad z nauczycielami w celu
znalezienia dobrych rozwiązao w kryzysowych sytuacjach. Skorzystają na tym dzieci i dorośli, poszczególne osoby i
cała społecznośd szkolna, której rodzice są częścią.
Zapisy (do 27 listopada br.) i szczegółowe informacje w sekretariatach Szkoły.
Klasy 1-3 tel. 22 722 89 81

Klasy 4-6 i Gimnazjum tel. 22 722 60 22

Serdecznie pozdrawiamy,
Olgierd Porębski
Maria Wielgosz

Daria Kuźniecow-Dudko

